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april/mei 1961

VAN DE VOORZITTER
Aan de vooravond van het atletiekseizoen 1961 is bet ongetwijfeld verheugend, goed nieuws te kunnen melden van het atletiekfront hier in Haarlem, zowel in het algemeen als in clubverband gezien.
De poging, die de dienst van lichamelijke opvoeding onderneemt om enkele
gedeelten van het terrein aan de Kleverlaan te verlichten, zodat de training
ook eind augustus en in de maand september doorgezet kan worden op dit veld,
is zeker het vermelden waard. Het bewijst, dat onze sport toch niet helemaal
in het vergeten hoekje terecht is gekomen en het heeft ons een klein beetje
vertrouwen gegeven in de spoedige tot standkoming va.n onze sintelbaan.
Vertrouwen, dat nog versterkt werd na een gesprek met ons lid van verdienste
Gerard Rinkel, die samen met Toon van Welsenes zitting heeft in de Technische
Commissie van de Haarlemse Sportraad.
Wij kunnen er werkelijk van overtuigd zijn, dat deze beide oude cracks
van onze vroegere fameuze ploeg op dezelfde serieuze wijze hun taak in deze
Technische Commissie behartigen. En juist omdat wij weten, dat deze twee leden
alleen tevreden zijn als er straks werkelijk een 100%-atletiekaccomodatie aan
"De Delft 11 verrezen zal zijn, zo zou het toch nog wel eens kunnen gebeuren,
dat ons jarenlange wachten in ieder geval met een werkelijk ideale sintelbaan
gehonoreerd zal worden.
In clubverband gezien kunnen wij, nu we de wintertraining hebben afgesloten, het komende seizoen met een gematigd optimisme tegemoetzien. Onze senio- ·
renploeg heeft een behoorlijk bezochte training achter de rug, hoewel de meesten van onze wedstrijdatleten nog altijd niet beseffen, dat alleen een nimmer
verstoorde regelmaat in de training tot succes kan leiden. Nog te veel mensen
vinden het heel normaal van een vooraf geplande training weg te blijven, heel
vaak nog zonder kennisgeving. Wijst dit laatste op een gebrek aan beleefdheid,
het verstoren van de regelmaat in de training is nu eenmaal iets, wat in de
tegenwoordige training eenvoudig niet meer past. Maar helemaal ontevreden mogen
we toch beslist niet zijn; er is door een kerngroep serieus en vooral ook
enthousiast getraind en persoonlijk ben ik toch echt wel heel benieuwd naar de
komende resultaten. En dat benieuwd zijn, betekent in dit geval, dat ik er ook
vertrouwen in heb.
We staan al heel gauw voor een krachtproef nu we op donderdag 11 mei a.s.
de voorronde van de P.R.-bekerstrijd in moeten. In feite zal die voorronde moeten aantonen of we inderdaad het keerpunt op de weg, dat ons terug moet voeren tussen de sterkste verenigingen van Nederland en waarvoor sommigen van ons
nu al jarenlang vechten, bereikt hebben. Nogmaals ik heb vertrouwen in het
resultaat.
\<lij gaan het opnieuw proberen met een Technische Commissie of beter gezegd met twee commissies. Eén voor de senioren en één voor de junioren. Juist
door deze splitsing heb ik er deze keer meer geloof in, in het verleden liep
bij ons meestal de instelling van een T.C. op een mislukking uit, omdat heel
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vaak de belangen van senioren en junioren niet bepaald parallel liepen. Nu .
worden dus voortaan de technische aangelegenheden van senioren en jeugd door
aparte commissies behartigd, waarbij ik overigens de betrokken mensen, , speciaal wat het samenste~len van vertegenwooidigende ploegen betreft, een hartelijke samenwerking aanbeveel en toewens.
D. Hagtïngius.
OFFICIEEL NIEUWS
Om aan te schaffen:
"Haarlem"-embleem voor wedstrijdshirt
f 0,65 ) .
!I
fl
voor trainingspak)
f 2,25 )
ll
-insigne
f 1,25 )
maat 4
''Haarlem" -trainingspak met embleem
f 29,25 )x)
!I
11
ll
I!
11 .
f 30,25 )
5
11
11
11
ll
I!
6
f 31,25 )
11
11
ll
ll
f 31,25)
7
"I!
ll
11
ll
I!
8
f 32,25 )
1 O% korting geeft het sporthuis "Haarl.em" bij aankoop van al Uw atletiekbenodigdheden.

x) verkrijgbaar bij de penningmeester.
TRAINING.
maandag- en vrijdagavond
terrein H.F. C, 11 HAARLEM'';
aanvang 19 uur, voor senioren en jeugd vanaf 13 jaar.
woensdagavond
gem.sportterrein aan de Kleverlaan;
aanvang 19 uur, alléén voor senioren en junioren, aangewezen door de technische leiding.
zaterdagmiddag
gem.sportterrein Kleverlaan;
aanvang 15 uur, uitsluitend voor de jeugd t/m 12 jaar.
OP 1 MEI (KONINGINNEDAG) , 5 MEI (BEVRIJDINGSDAG) GEEN TRAINING

================================================================
11 MEI VOORRONDE P.R.-BEKERWEDSTRIJDEN TE ROTTERDAM.
Donderdag 11 mei a.s. (Hemelvaartsdag) trekken wij met alles wat
"Haarlem" i .s naar Rotterdam om daar getuige te zijn van de strijd om de 2
finale-plaatsen voor de eindstrijd van de P.R.-bekerwedstrijden. De ploeg en
het supporterslegioen reizen per bus. De kosten hier van zijn: ploegleden en
supporters ( 11 Haarlem"":"leden) f 1,75 per persoon; supporters (niet-"Haarlem"
leden) f 3,25 per persoon. U kunt zich opgeven als supporter, t/m 5 mei a.s.
nij Hans Busé en Joop van Drunen.
U gaat toch ook mee ? ? ?
Voorgesteld als lid.
W.A.N. Warmerdam
E. B. ·d e Vries
B. Molendijk
R. de Vries
J,J, Tak

179171628~

Slotlaan 20
Heemstede
Stoelslaan 5
Bloemendaal
Santpoorterplein 1rd Haarlem
v. 1 t Hoffstraat 15
"
Hidden Duin en
Daalseweg 9b
Bloemendaal
v. Baarlestraat 19 Haarlem
Erfgooiersstraat144 Hilversum
Zijlstraat 38rd
Haarlem
Palam~destr. 41
"
Zaanenstraat 10rd
"
Vergierdeweg 51
"
Beethovenlaan 46
Heemstede

9-1945
3-1944
1-?
7-1932
6-1944

J,J.c. Heyne
W.E. Krijnen
F.P.J.M. Bongenaar
H. van Es
N. Harnar de la Brethonière
R. Bokurn
J, den Hartag

20- 3-1945
28- 4-1937
16- 5-1946
8-1-1952
12-12-1949
12- 9-1948
11- 1-1946
Be~waren tegen hierboven voorgestelde leden kunt U binnen 14 dagen na
publikatie kenbaar maken bij het secretariaat.

BEDANKT ALS LID:

J. Groenveld,

w.

v.d.Werff, P.K. Kooymans enK. Bakhuizen.
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~~CTIFICATIE

wegens niet geheel juiste plaatsing in het vorige clubblad:

Op de jaarvergadering is het bestuur als volgt samengesteld:
Voorzitter

D. Hagtingius

Perssusstraat 31

Secretaris

A.H. Presburg

Thomsonlaan 49

11

43361

Penningmeester

J, van Drunen

Olycanstraat 40

11

20798

Westrijdsecretaris

H. Busé

Godfr.v.Bou~llon.str.67

Commissie van materiaal

J, de Reus

Zijlweg 129' zw

Commissaris

}.h Meuwese

Schaterweg

Commissaris

J. Kan

Cornslissteeg 5A

9

206

tel.

11

52207

11

19624
21385
53546

"
40905
(kant.uren)

allen te Haarlem.
Het gironummer van de H.A.V. "HAARLEN11 is 6 4 3 8 8 3 ten name van de penningmeester en mag gebruikt worden voor het storten van contributies en donaties.
~ffiDEDELING

VAN HET BESTUUR

Op de vorige bestuursvergadering is besloten om weer een Technische Commissie in te stellen, d.w.z. een commissie voor de senioren en een commissie
voor de junioren.
In de senioren technische-commissie zijn benoemd: w. Kaan, H. Busé en
H. Joacim.
In de junioren technische-commissie zitten: J, van Drunen, J, de Reus en
P. Mascini.
Laatste nieuws

===============
Zaterdag l april namen wl,j met onze superlange-afstandscracks deel aan
de 10e plassenloop te Reeuwijk. B. v.d. Pol en B. Fennis gingen van start bij
de veteranen en Gerrit v.d. Bosch in de D-klasse. Bas werd 5e en Bab 12eT
Gerrit werd 41e in de D-klasse. De afstand bedroeg hier± 5 km.
2 PAAR SPIKES AANGEBODEN (MAAT ,42)
Wie interesse heeft voor een paar gebruikte
spikes, als trainingsspikes te gebruiken 9 kan ze gratis krijgen bij Thee
Wernik 9 Meeuwenstraat 20 te Haarlem.
HAROLD VINCENT -CONOLLY
Zijn linkerarm is 11,5 cm. korter dan de rechter. De elleboog is in gestrekte stand vergroeid, de hand is naar binnen gedraaid en ongeveer de .. he:Uft
kleiner dan de rechterhand. Het verschil is in omvang van bovenarmen en onderarmen resp. 9 en 6i centimeter en toch is Harold Vincent Conolly in staat om
met deze zo verminkte arm en hand een kogel van zeven en een kwart kilo 68 9 68
meter van zich af te werpen. En dat is een prestatie die nog nooit doot een
kerngezonde atleet ter wereld is overtroffen. Zelfs niet geëvenaard. Harold
Conolly is dan ook wereldrecordhouder en was in 1956 na het nummer kogelslingeren op de Olympische Spelen in Melbourne gerechtigd om op de hoogste trede
van het erepodium plaats te nemen 9 terwijl de Amerikaanse vlag ter ere van
deze invalide in de hoogste mast van het stadion kroop.
Harald Conolly kwam niet ongeschonden de eerste minuten van zijn leven
door. En toen de artsen van een kraamkliniek in Philadelphia zich over zijn
wieg bogen werd er dan ook zeer bedenkelijk gekeken. Als men op dat moment
aan een der artsen zou hebben gevraagd tot wat voor sporten de kleine Harold
later eventueel in staat zou zijn, dan zouden ze waarschijnlijk hebben geantvoord: "Hoogstens schaken, maar dan zal hij waarschijnlijk de stukken nog met
zijn rechterhand moeten verzetten."
Uitgezonderd die linkerarm en -hand groeide er uit de gedeeltelijk verlamde baby een oersterke knaap op, die bij de spelletjes op straat en school
echter toch nooit voor vol werd aangezien. Harold was de eeuwige reserve
voor het geval dat het arsenaal aan gezonde krachten uitgeput wan. Maar er
ontwikkelde zich bij Harold een fana~iek verzet tegen deze houding van zijn
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vrienden. Hij wilde geen prooi ZlJ n van hun spot. Hij zou wel eens gaan bewijzen7 dat hij niet voorbestemd was om zijn gehele leven een reserve te
blijven.
Harold Conolly was er geenszins het type naar. om dat op de eenvoudigste manier te gaan bewijzen. De student in de wis- en natuurkunde koos een
sport, die de kracht van tw~e gezonde armen vergt. Hij ging gewichtheffen.
Tweemaal brak hij zijn rechter arm 7 omdat hij het uiteraard te veel op deze
ene arm aan moest laten komen. Maar Conolly was een keiharde, die niet medelijdend naar zichzelf gaat zit t en kijken. Zijn tilkracht was te onevenwichtig voor gewichtheffen. En hij koos een andere sport, die zeer veeleisend
was maar waarbij niet zo'n gelijkmatigheid van beide armen werd geeisd.
Harold Conolly ging kogelslingeren. Hij ging de ~erptechniek voor deze zware
sport bestuderen en reis~e er zelfs voor naar Europa om overleg te plegen
met. een aantal Europese atletiekexperts. Niettemin was Conolly toch genoodzaakt een eigen techniek te ontwikkelen. Zoals de boekjes dat voorschrijven
pakt hij het handvat van de draad met beide handen vast, leunt een weinig
achte~over en draait de kogel voor zich langs. Dan komt de eerste draai, waarbij' hij zelf om zijn lengte-as wentelt, vervolgens de tv1eede en dan houdt
Harold Conolly op een gev10on kogelslingeraar te zijn. Want de laat'ste draai
voert hij met één hand uit. De linkerhand, beschermd door een grote leren
handschoen, fladdert stuurloos naast zijn lichaam, terwijl de kogel met zijn
verbazingwekkende middelpuntvliedende kracht de rechterarm uit het lid
schijnt t e willen trekken. Het is een voor hem zelf meedogenloze methode.
Want de vingertoppen van éie rechterhand houden het handvat vast tot het er
letterlijk uit wordt gerukt. Maar Conolly is een onverwoestbare uitdager van
zijn· bij de geboorte meegekr.egen handicap.
Een atleet die met net zoveel genoegen naar de paarse bloedbaren aan
ZlJn vingertoppen en de ontvellingen in zijn handpalm kijkt àls een andere
a tleet naar de meestal op een speciale tafel uitgestalde collectie verovèrde
prijzen.

NA HET DAUWTRAPPEN METEEN DOOR NAAR DE VOORRONDE TE ROTTERDAM ! ! ! !

=====================================================================
GESLAAGD "CUM LAUDE"
In de intieme "duiventil" op het sportterrein aan de Kleverlaan startte
maandag 20 rebruari een KNAU-cursus voor juryleden. 4 weken later zaten meer
da? 20 kandidaten van atletiekverenigingen uit Haarlem, te zweten boven de
examenopgaven.
Nu, we kenden ons lesje, Dat hadden vla niet in het minst te danken aan
de docent , de heer c. Zaadnoordijk, die de vaak als gort zo droge stof van
het wedstrijdreglement, op bijzonder smeuïge wijze wist op te dienen. We
hebben met veel genoegen naar hem geluisterd: de voorvallen uit zijn "praktijk" zullen ons nog lang bijblijven.
De examènavond bad een ietwat feestelijk tintje. Toen de opgaven waren
inge-le-verd mocht de cursusleider e en cadeautje in ontvangst nemen en een
bloem:tje voor zijn vrouw. De heer Mascini \'Tas daarbij çmze slagvaardige
tolk .
Het jurykorps heeft hiermede èen flinke versterking ondergaan. Zo zijn
vl e ons o.m. aan het voorbereiden op onze taak, die ons straks, als de sintelbRan er is, te wachten staat. ~e verbeiden dat ogenblik ••••
Theo Bias.
HET DOEL: STEEDS HOGER OP.
Rus Brummel vecht voor begeerd '1-T ereldrekord.
Ti jdens de Olympische Spel en in Rome hebben de Russische hoogspringers
Valeria Brummel en z ijn landgen oot Sh a.vlakadze door hun prestaties voor
sensatie van de e er s te orde gezorgd .
Men had h e t daar in Rome wel zo'n beetje bekeken. Goed, er waren natuurlijk wel verras s ingen te verwachten 7 maar wat het hoogspringen .b etreft •••.••
ach nee 7 op dat nummer was John Tho ma s veruit favoriet. Deze _a an stemmingen
onderhevige Amerikaan loste e chter de t a llo ze beloftes die hij in zijn eigen
land zo duidelijk had gegeven, nie t in. Hi j faalde jammerlijk.
ZILVER VOOR JONGE RUS.
Terwijl de beide Russen over de 2m16 heen gleden, zeilde Thomas bij de
beslissende sprong ~et de lat naar benede-n.
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Het goud werd gegeven aan Shavlakadz e , omdat hij de 2m16 in e en keer hati
gehaald (2m18 bleek die dag onbereikbaar) ; h e t zilver was v oor Brummel d i e
bij de tweede sprong de hoogte van 2m16 berei kte.
Achttien jaar ·was Brummel toen. Een eenv oudige jongen, die door hard en
verbeten trainen zich naar de to p had g eworsteld.
VEERTIEN JAAR.
Hij was veertien jaar toen hij voor h e t e er$t aan een (school-)wedstrijd
deelnam. Hij sprong toen 1m40. In meer dan honderd wedstrijden, w~arin hij
daarna uitkwam ontploQide zijn t a lent zi ch snel. In 1957 was zijn beste verrichting reeds 1m75, in 1958 1m95 en in 1959 2m01.
VEELZIJDIG.
Brummel kreeg van Zl.Jn coach en trainer Vladimir Dyachkov een veelzijdige opleiding. Hij liep de 100 en 400 m, slingerde de discus, wierp de speer
kortom hij had meer weg van een tienkamper dan van een hoogspring~r. Hoogspringen bleef echter de specialiteit va n de jonge Rus, die in 1960 alle
experts verbaasd deed staan, toen hij me t een sprong van 2m17 het Europese
rekord van zijn landgenoot Yuri Stepanov verbeterde.
Na de Olympische Spelen s prong hij op 24 oktober in Oujgourod zelfs 2m20.
Zijn doel is echter nog niet bereikt. Alhoewel hij dit jaar ~ijdens indoorwedstrijden in Amerika tot driema al toe z ijn rivaal John Thomas versloeg,
heeft hij neg steeds het Wereldrekord ni e t op zijn naam kunnen krijgen. Dat
immers is no g in het bezit van dez e lfde Thomas, die met een sprong van 2m22
buitendeure althans nog steeds al zijn concurrenten te hoog af is geweest.
Of dat zo zal blijven?
Brumme 1 gelooft van niet. De \Vilskrachtige Rus, die tijdens zijn recent e
toernee in Amerika de lieveling v an het publi e k werd, denkt niet aan opgeven
of vranhopen.
Sprong hij niet bij indoorwedstrijden in Leningrad in januari 2m25? 6
nee, Brummel wanhoopt niet. Hij ziet uit naar de ontmoeting met de Amerikaanse
atleten op 15 en 16 juli in Mos k ou. Hij is ervan overtuigd, dat hij hoger kan
springen dan 2m25. Hij zal het wereldrekord op ZlJn naam brengen. Het is zijn
hoogste doel.
.
(~ergenomen u1t het Algemeen
Dagblad)
TER ILLUSTRATIE LATEN WIJ HIERONDER DE GESCHIEDENIS VAN HET WERELDREKORD
HOOG$PRINGEN VOLGEN:
2m01
2m02
2m03
2m04
2m06
2m07
2m07
2m09
2m11
2m12
2m15
2m16
2m17
2m18
2m22

G. Horin e
E. Bes s en
H. Osborn
W. Manty ·
11

(v.s.)
(

11

)

(

11

)

i:

l

c. Johnson
D. Albritten
JVI. \rJalker
(
11
)
L. Staers
(
11
)
w. Da vis
(
11
)
c. Dumas
Y. Stepanov (Rusl.)
J. Thomas
(v. s.)

~ :: ~

11

(

11

)

"

(

11

)

1912
1914
1924
1933
1934
1936
1936
1937
1941
1953
1956
1957
1960
1960
1960

UITSTEKENDE PRESTATIE VAN JOOP PRINSEN IN DE MAPLE LEAF
In de op 5 maart gehouden Mapl e Lcaf t e Hilversum leverde Joop als eni ge
deelnemend Haarlem-lid een bu~ten ge woon goede pre s tatie door in de B-klasse
beslag te leggen op de 7e plaats. In tot a al werd hij 15e uit een veld van 155
lopers, daarbij liet hij diverse lo pe rs v a n na a m achter zich, o.a. de 2e aankomende van 1960, J. Bijlard van GAC. Jo op traint momenteel zeer intensief en
wij geloven, dat de resultaten niet uit blijven.
\tJEDSTRIJDPROGR.Al\1MA VOOR DE KOMENDE WEKEN
30
6
7
11
14

april
mei
mei
mei
mei

a fd . Den Haa g baanwedstrijden
a f d . A 1 dam B. C. D. jeugdwedstrijden
du a l mee t Haar l em-Holland (Leiden)
DOS R 1 dam voorwedstrijden P.H.-beker
V&L Do n Haag Nationale invitatie-wedstrijden
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22 mei
28 mei

Rijswijk afd. Den Haag - nationale wedstrijden
A 1 dam KNAU
jeugdjubileumwedstrijd.

MEDEDELINGEN D.T.C. district Noordholland
De wedstrijdorganisatoren z~n door de DTC verzocht om in 1961 de hand te
ho uden aan de navolgende bepalingen:
1e. Na-inschrijvingen d.w.z. de itischrijvingen per briefkaart of van een enke le persoon op een formulier, welke binnenkomen na de officiële sluitingsdatu~, zullen worden belast met het dubbele inschrijfgeld.
2e . Afmeldingen en na -inschri jvingen zijn binnen een uur voor de aanvang van
een wedstrijd beslist niet me er mo g e lijk.
3e. Afmeldingen moet schriftelij k wor d en ingediend op de daarvoor beschikbaar
gestelde formulieren.
4 ~.

Aan de juryleden wordt opdracht g e g even nie mand tijdens de wedstrijd op
de deelnemerslijst te zetten, terwijl ruiling-van een nuinmer eveneens niet
meer mogelijk zal zijn.

Hieronder laten wij de minirnum-eisen voor promotie volgens zoals deze
voor 1961 zijn vastgestelQ.
B- A100 m.
200 m.
4 00m.
8 00 m.
1000 m.
1500 m.
3000 m.
5000 m.
10000 m.
15 km.
20 km.
25 km .
Marathon •
1 uur
3000 m steep le
110 m horden
200 m horden
400 m horden
verspringen
hoogspringen
hinkst.sprang
polsstokhoogspringen
speerwerpen
discuswerpen
kogelstoten
kogelslingeren

11.0
2 2.5
51.0
1 . 55. 5
2.30
4.02.0
8.50.0
15.40.0
33.00.0
51.00.0
1. 10.00. 0
1.30.00.0
2.55.00.0
17500 m
10.00.0
16.5
27.0
59.0
6m60
1m76
13.00 m
3m35
52.00 m
40.00 m
13.00 m
38.00 m

D-C

C- B11.4
23.6
53.0
2.02.0
2 . 40.0
4.12.0
9.15.0
16.20.0
34.00.0
54.00.0
1.15.00.0
1.40.00.0
3.10.00.0
16500 m
10.43.0
17.5
28.0
62 .0
6m20
1m66
12m50
3.00
48.00
35.00
12.00
34.00

m
m

m
m
m

1 2. 0
25 .0
56 . 0
2.08.0
2.50.0
4 .3 2.0
10.00.0
17.10_.0
36.00.0
57.00.0
1.20.00.0
1.50.00.0
3.25.00.0
15500 m
11 • 05. 0
18.5
29.0
65.0
5m85
1m58
11 m75
2m65
43.00
32.00
11 .00
29.00

m
m
m
m

Aanvulling klasse-indeling Haarlem-atleten:
R.

~1ol:

110 m horden, kogelstoten, discuswerpen, hoogspringen. Klas se A.

Leeftijdsgrenzen junioren.
D. JONGENS
~-JONGENS

B. JONGENS
A. JONGENS

geb. in 1948
11
11
• 1946
11
11
1944
11
11
1942

en
en
en
en

1949
1947
1945
1943.

A- JONGENS mogen zowel op senioren- als junioren-wed strijden uitkomen.
Het is echter aan A- JONGENS niet toe g estaan deel te nemen aan loopnummers in
senioren-wedstrijden over afstanden langer dan 1500 m.
OM TELEURSTELLING TE VOORKOMEN - BESPREEK TIJDIG EEN PLAATS IN DE BUS ! ! ! !

= =====================~===================================================

VAN DE REDACTIE .
Wij verzoeken U kopie voor het vol g ende clubblad uiterlijk 29 mei a.s.
o p het red~ctieadres te willen inl e veren.
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