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centrale verwarming
vloerverwarming
warmtevoorziening zwembaden
luchtbehandeling
sanitair-badkamers
zonne-energie

IMPORTEUR
VAN

Specialist in zonne-energie

Lange Herenstraat 10
2011 LH Haarlem
UNETO-VNI

tel. 023 - 5320433 I fax 5324257
E-mail: info@vinkesteyn.nl
jaar het vertrouwde adres

KWALITEITSWIJNEN
Gert Jan Reinders
Kleverlaan 11-13- 2061 TB Bloemendaal
Telefoon 023-527 44 77
Fax 023-525 56 40
E-mail: bloemendaai @heruibloem.nl
Web-site: www.heruibloem.nl

Bij runnersworld staan we in de startblokken
voor het nieuwe seizoen met:
De nieuwe kollektie spikes, wedstrijden trainingsschoenen
Ruime keus in functionele loopkleding
accesoires
undig advies door ervaren
Hardlopers en Baanatleten
10% korting voor AV Haarlem leden

Runnersworld Haarlem, Anegang 29, tel. 023-5328756
E-mail: rwhaarl@xs4all.nl
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Competitie 2009
Zet de data van de competitiewedstrijden voor het komende seizoen
nu in je agenda:
Senioren 19 april, 17 mei, 21 juni
B Jun.
3 mei, 7 juni
CID Jun. 18 april, 16 mei
gebiedsfinale 20 juni
25 april, 9 mei, 6 juni, 27 juni

Vanaf 2 april zomertraining op de atletiekbaan van het Pim Muliersportpark

Maandag
Donderdag
Senioren & Junioren AJB
19:00 - 20:45 uur
19:00 - 20:45 uur
Junioren C
19:00 - 20:30 uur
19:00 - 20:30 uur
JuniorenD
18:45 - 20:15 uur
18:45 - 20:15 uur
Pupillen
18:45 - 20:00 uur
18:45 - 20:00 uur
Lange-afstand lopers
19:00 - 20:45 uur
Recreanten
18:45 - 20:0q uur
De laatste wintertrainingen zijn op zondag 22 maart op de baan en 26 maart in het
Kennemer Sportcenter en ons krachtcentrum.
I
NK's 2009

NK Gehandicapten
NK Meerkamp senioren en A junioren
NK Masters
NK AJB junioren
NK Meerkamp B/C/D junioren
NK Estafette

30/31 mei
6/7 juni
13/ 14 juni
26-28 juni
19/20 september
26/26 september

Emmeloord
Lisse
Oosterhout
Emmeloord
Eschede
Amstelveen

door Rob Schlüter
Een nieuw jaar en... een nieuwe Wissel!
Na jarenlang hetzelfde uiterlijk te
hebben gehouden was het tijd voor
extreme makeover. Belangrijkste
verandering is de betere afdrukkwaliteit
wat vooral aan foto 's te zien is. Er is ook
flink aan de lay-out gewerkt. Teksten in
kolommen, een kleinere letter en een
eenduidiger indeling maken het geheel
een stuk vriendelijker voor het oog.
Ook aan de inhoud is gedacht. René Ruis
volgt Jolt Bosma op voor alles op langeafstandgebied en Leo van der Veer laat
met een aantal bijdragen ook weer van
zich horen.
Ik ben benieuwd wat je van al die
veranderingen vind. Wat is goed en wat
kan er beter? Geef je reactie door via
redactie@avhaarlem.nl.
En heb je zelf zin gekregen om ook mee
te doen? Dat kan. Verderop in de Wissel
kun je lezen hoe je je eigen artikel of foto
kunt aanleveren.
Kopijdatum: 1 mei
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JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te
wonen op:

DINSDAG 31 MAART 2009
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd zijn als
toehoorders welkom.
Plaats:
Het krachtcentrum van A.V. Haarlem,
Pirn Mulier Sportpark te Haarlem.
Aanvang: 20.00 uur

Een alfabet van de vereniging

Voorlopige agenda:

A ADVERTEERDERS voor CLUBBLAD en SITE

1)
· 2)
3)
4)
5)

Opening
Ingekomen stukken
Mededelingen
Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
Goedkeuring jaarverslagen
a. Secretaris
b. Penningmeester
c. Kascontrole commissie
d. Technische commissie
6) Verkiezing van het bestuur:
-verkiesbaar als bestuurslid: Leo van der Veer
- aftredend en herkiesbaar bestuurslid: Peter Pijnaker
(secretaris)
7) Vaststellen van de begroting 2008
8) Ingekomen voorstellen
9) Verkiezing van de kascommissie
10) Rondvraag
11) Sluiting

B BESTUURSWERK

c

COMMISSIEWERK

D DOELGROEPEN
E

EVENEMENTEN

F

FEESTEN

G GEMEENTELIJKE CONTACTEN
H HAND- en SPANDIENSTEN divers
INITIATIEVEN
J JURYWERK
K KANTINEDIENSTEN
L

LEDENADMINISTRATIE

M MARKETING
N NIEUWE IDEEËN
0

ONDERHOUD MATERIAAL en KRACHTCENTRUM

P

PRESTATIELIJSTEN

Q QUESTIONAIRE voor VERTROKKEN LEDEN

Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te
worden ingediend, uiterlijk 21 rnaart 2009, bij de secretaris:
P. Pijnaker,
Joan Maetsuykerlaan 15 , 2024 AR Haarlem
of per e-mail: Peter.pijnaker@tip.nl

R REDACTIE CLUBBLAD & SITE
S

SCHOONMAAKWERK KANTINE en KRACHTCENTRUM

T

TRAININGSFACILITEITEN

U UITBREIDING LEDENTAL
Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen
ondertekend door 5 leden en vergezeld van een bereidverklaring
van de kandidaat 10 dagen voor de vergadering te worden
ingediend bij de secretaris; uiterlijk 21 rnaart 2009.

V VACANTE FUNCTIE VOORZITTER
W WEDSTRIJDORGANISATIE en BEGELEIDING
X HET ANONIEME POTENTIEEL
IJ IJVERIG, MAAR SCHAARS KADER

Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

Z

Namens het bestuur
Peter Pijnaker

De vereniging heeft vrijwilligers nodig voor de activiteiten
genoemd in het alfabet. Als u zich wilt inzetten voor de
vereniging, of u heeft zelf een idee, meld het dan via de website
of aan een bestuurslid, commissielid of trainer (zie Servicepagina).

Financieel jaarverslag over 2008

Degene die het financieel verslag over 2008 vóór de
jaarvergadering wensen te ontvangen dient onderstaande strook
uiterlijk 21 maart te sturen aan de secretaris. Het verslag zal
binnen 1 week aan u worden toegezonden.

Ik wil graag het financieel verslag over 2008 ontvangen
Naam: _____________________________ _
Adres: _____________________________ _
Postcode en woonplaats: ___________________ _
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ZOVEEL MEER NOG GEDAAN en TE DOEN

NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
Datum: 27 maart 2008
1.
Opening
Waarnemend voorzitter Joop van Drunen opent de
vergadering en heet de aanwezigen welkom. Inclusief het
besruur zijn 14 leden aanwezig.
2.

Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

3.

Mededelingen
Als eerste een positief geluid: het afgelopen jaar is de
vereniging qua leden aantal fors gegroeid met een toename
van het aantalleden van 18%
De jeugdtrainers Nies Welier en Jirina van Kesteren hebben
de grootste groei in hun groepen meegemaakt.

Naar aanleiding van de rapportage door de technische
commissie wordt gevraagd of de lange afstandscommissie
nog bestaat. Het bestuur antwoordt dat er geen echte
commissie meer is. Wat nog wel door de langeafstandsgroep
wordt georganiseerd is de Lionsloop. In dit verband meldt
het bestuur dat er 40 leden zijn die uitsluitend lid zijn
vanwege de wedstrijdlicentie, maar niet deelnemen in de
langeafstandsgroep.
6.

Verkiezing van het bestuur
Jan Willem Kooij wordt herkozen als penningmeester.
Joop van Drunen wordt herkozen als waarnemend
voorzitter.

7.

Vaststellen van de begroting 2008
begroting voor het jaar 2008 is akkoord.
Er wordt gevraagd of er een verschil was tussen de begroting
en de uitkomst over 2007.
De penningmeester antwoordt dat er een plus is van € 710,=
door de niet begrote afdracht door de langeafstandsgroep.

Er is gebrek aan vrijwilligers, vooral de bemanning van de
kantine komt altijd op dezelfde mensen neer; o.a. Joop, die
zijn tijd graag anders zou besteden.

8.

Ingekomen voorstellen
Geen.

De vereniging had eind 2007 een totaal van 198 leden; in
2006 waren het er 167.

9.

Verkiezing kascommissie
Evert van Ravensberg treedt af als commissielid; Bas Gevaert
blijft beschikbaar voor de kascommissie. Niels Ran wordt
voorgesteld als nieuw lid.

10.

Rondvraag
Bas Gevaert licht de gang van zaken bij het door Koos Kiers
opgezette Jaspers Running Team toe. De deelnemende
verenigingen zijn AV Suomi, KAV Holland, DEM en AV
Haarlem. Het JRT richt zich op de middenlange afstand en
geeft training voor junioren vanaf 14-15 jaar oud.
Zowel Koos als Paul Jaspers volgen momenteel een
trainersop leiding.
De trainingen worden gegeven op de atletiekbaan van
Suomi in Santpoort en op de baan bij AV Haarlem.
Vanaf de leeftijd van junioren B wordt er bij de training
gewerkt met limieten. Bij de 14- en IS-jarigen is dat niet het
geval; zij trainen met aparte schema's.
De club is er attent op dat de jongere atleten niet te zwaar
worden belast.

Er is in het afgelopen jaar in de voorronden van de
competitie goed gepresteerd. Helaas hebben we geen plaats
in de finale kunnen veroveren. In het jaarverslag van de
technische commissie zijn de prestaties opgesomd.

Met zustervereniging KAV Holland wordt samengewerkt in
de gezamelijke Wedstrijd Organisatiecommissie en de
Kantine Exploitatiecommissie.
De financiële situatie van de vereniging is goed; er waren
extra inkomsten van het CIOS en Excelsior. Zie het
jaarverslag van de penningmeester.
4.

Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
De bekers worden uitgereikt door Rob de Wit.
De prestatiebeker A-B junioren aan:
- Stein Metten voor z'n prestaties op de 100 m, 100 m
horden en kogelstoten: 10,40 m bij de onderlinge
wedstrijden.
- Kan Dinkla voor z'nPRop de lOOm: 11 ,57 sec. (in het
begin van het seizoen).
- Tara van Schie voor de verbetering van acht outdoor
clubrecords

Op vraag hoe lang de werkzaamheden aan het sportpark nog
gaan duren antwoordt Joop dat het wel tot eind 2010 aflater
kan uitlopen. De gemeente moet eerst een aannemer vinden
die het binnen budget wil realiseren.
Er is overlast, echter de atletiekbaan is er met de renovatie
behoorlijk op vooruit gegaan.
Recentelijk is er een nieuw polsstokhoogkussen met nieuwe
ombouw aangebracht.

De prestatiebeker senioren aan:
- Godfrey Ramokone voor z'n prestaties op de lSOOm:
3.59.59, de 3000 m: 8.25.09 en 5000 m: 14.51.23
Een onderscheiding voor Etienne de Groot voor z'n 25 jarig
lidmaatschap.
5.

Jaarverslag secretaris, de penningmeester,
kascontrolecommissie en de technische commissie
De jaarverslagen van de secretaris, penningmeester,
kascontrolecommissie en technische commissie zijn
akkoord.

11.

Naar aanleiding van de rapportage door de penningmeester
wordt de vraag gesteld of er een strikte financiële scheiding
is tussen de vereniging en de financiën van het
krachtcentrum. De penningmeester, de heer Kooij,
antwoordt dat deze gescheiden worden gehouden.
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Sluiting
Joop bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst ieder
een sportief 2008 toe.

JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2008; ATLETIEKVERENIGING HAARLEM
Van de secretaris, Peter Pijnaker

Aanschaf nieuw materiaal

Joop van Drunen 60 jaar lid van AV Haarlem

Er wordt regelmatig nieuw materiaal aangeschaft. In 2008 betrof
het onder andere 12 nieuwe indoor matten.
·

Op 1 oktober 1948 werd Joop lid van AV Haarlem. Joop is bij de
onderlinge wedstrijden gehuldigd vanwege zijn 60-jarig
lidmaatschap en heeft daarbij van de leden een
herdenkingsschildje ontvangen.
Nico Treep heeft een ingelijste gedenkcollage gemaakt; de
aanwezige leden hebben hierop hun handtekening gezet. Ruud
Wielart, René Ruis'en Nico Treep hebben Joop mooi
toegesproken. Mevrouw Van Drunen, Edwin van Drunen, Jos van
Belle en dokter Knuvelder e.a. waren bij de huldiging aanwezig.

De contacten met het Jaspers Running Team zijn goed. De
vereniging wordt door de heer Koos Kiers op de hoogte gehouden
van de trainingen en de voortgang. Er worden tijdig
trainingsoverzichten van de komende weken toegestuurd.
Het team traint op de baan van Suomi en bij AV Haarlem. Één
keer per week wordt getraind in het krachtcentrum.

De accommodatie

Rondje Haarlem

Op woensdag 9 januari 2008 heeft de officiële aftrap, door
wethouder Divendal, van het sportbedrijf SRO Kennemerland
plaatsgehad.
De officiële overdracht van de accommodaties aan SRO was op 1
januari 2008.
SRO regelt de verhuur van de accommodaties voor de gemeente.
De huurtarieven worden net als hiervoor door de gemeente
vastgesteld. De gemeente heeft gesteld dat er geen uitzonderlijke
huurverhogingen zullen komen.

Deze estafetteloop werd voor vierde keer georganiseerd en vond
plaats op 12 oktober; AV Haarlem heeft voor het eerst
deelgenomen met 4 mannelijke en 3 vrouwelijke atleten. Er
deden 13 teams van 7 atleten mee, een beperkt aantal, met het
oog op verkeersveiligheid en ruimte bij de wisselpunten. Het
parcours gaat over de openbare weg waarbij zoveel mogelijk
gebruik wordt gemaakt van fietspaden. De loop bestaat uit 7
etappes, waarbij telkens één atleet van de estafetteploeg loopt, de
anderen fietsen. Onze ploeg bestond o.a. uit: Gerlies, Tine,
Baltien Frank, Jeroen en Adrie.

Het Jaspers Running Team

De bereikbaarheid van het sportpark

De contributie

Het is opletten om het sportpark veilig te bereiken vanwege de
vele werkzaamheden die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Deze
chaotische situatie zal nog enige tijd duren. Volgens de planning
moet het geheel eind 2010 gereed zijn.
De nutsbedrijven hebben de gas-, water-, en electriciteitsinfrastructuur reeds vernieuwd, zodat de rijbaan daarvoor niet
meer opgebroken hoeft te worden.

In verband met de gestegen afdracht aan de Atletiekunie, de
kosten voor trainers, de huur van de atletiekbaan en de sporthal
en de kosten van de onderlinge wedstrijden zal de contributie in
2009 gemiddeld verhoogd moeten worden met 6,00 euro per jaar.
Assistentie in de kantine

Er is behoefte aan mensen die bereid zijn af en toe in de kantine
te staan. Het komt al jaren op dezelfde mensen neer. Mocht u
zich hiervoor willen melden, neemt u dan contact op met Joop
van Drunen.

Het krachtcentrum

Het exterieur van het krachtcentrum zal binnenkort worden
opgeknapt.
De slechte delen van de beplanking zullen worden vervangen en
de gevel zal opnieuw worden geschilderd.

Het bestuur en de commissies

De technische commissie en de kascommissie waren het
afgelopen jaar volledig bezet. In het bestuur is de positie van
voorzitter vacant.
Het bestuur is in 2008 in het totaal 11 maal bijeen geweest. Van
elke bestuursvergadering wordt het besprokene vastgelegd in de
notulen.
De samenstelling van het bestuur is de volgende:
Voorzitter
Joop van Drunen (waarnemend)
Penningmeester
Jan Willem Kooij
Secretaris
Peter Pijnaker
Bestuurslid/commissaris
René Moesman

De trainers

De vereniging verheugt zich over voldoende trainers te
beschikken.
-de Pupillen A en B worden getraind door Niels Weller, Jirina
van Kesteren en Bob de Groot
- de Junioren D door Niels Ran
- de Junioren B en C door Rob de Wit
- de Senioren, Lange-afstandgroep & Junioren A door Ruud
Wielart
- de Recreanten door Baltien de Wit
Het clubblad

Er zijn dringend nieuwe adverteerders in het clubblad nodig. Het
blad wordt door vrijwilligers samengesteld, doch er zijn kosten
voor de aanschaf van de kaft, het papier en het maken van de
afdrukken.
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Ledenbestand van A.V. Haarlem per 31 december

Dames Lmeisjes
dames
junioren A
junioren B
junioren C
juniorenD
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
leden van verdienste

2007
22
4
2
s
4
16
s
s
0
0

2008
24
2
1
3
7

63

3

Heren Ljongens
heren
junioren A
junioren B
junioren C
juniorenD
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
leden van verdienste

2007
60
7
8
14
12
16
4
4

2008
S6
3
12
5
18
34
10
0

3

3

ss

129

142

4

3

4

11

4
3
0
0

Totaal: 197
Juryleden:

Jaarverslag Technische Commissie over 2008
prestaties waren zo goed dat deze ook in de naast hogere categorie
voorkomt (prestatie van B-junior bij A-junioren).

Gerard va.n Kesteren
2008 was een mager jaar voor wat betreft de prestaties. Natuurlijk
waren er ook goede uitschieters, maar over de hele linie was het
zeer matig. De opkomst op de trainingen is overigens heel
behoorlijk, maar de meeste atleten willen alleen lekker sporten en
hoeven niet zo nodig aan wedstrijden mee te doen. Typerend is
dat er geen AV-Haarlemdeelname was op het NK senioren en
slechts één op het NK junioren AB. Aan de C-spelen deden twee
AV-Haarlemmers mee , elk op twee onderdelen en aan de Dspelen waren er ook twee clubgenoten actief. Lichtpunt was dat
de C-jongens doordrongen tot de regiofinale.
De deelname aan de baantrainingen in het zomerseizoen was heel
behoorlijk. Vooral de pupillengroep deed van zich spreken. Bijna
steeds waren er meer dan veertig pupillen aanwezig. Vanaf
oktober is de pupillengroep gesplitst in drie deelgroepen naar
leeftijd onder leiding van drie trainers. Zo kan meer individuele
aandacht worden gegeven. Ook de recreantengroep heeft een
behoorlijke omvang. De trainingen in de sporthal werden goed
bezocht. Vaak waren er wel zestig junioren en pupillen.
Twee senioren hebben in 2008 getraind bij het Jaspers Running
team, de middenafstandsgroep van Koos Kiers en Paul Jaspers, die
tot stand is gekomen in samenwerking met verschillende
regionale atletiekverenigingen.
De omvang van de juniorengroepen blijft een aandachtspunt.
Vaak is het moeilijk, zo niet onmogelijk een competitieploeg
samen te stellen. De hoop blijft gericht op de doorstroming vanuit
de pupillen.
De trainersstafbestond in 2008 uit Ruud Wielart (senioren, Ajunioren en lange afstand), Rob de Wit (C/B-jun), Sanne van
Buchem (D-junioren tot 1 juli), Niels Ran (D-junioren vanaf 1
juli) Niels Weller, Jirina van Kesteren en Bob de Groot (pupillen,
Bob per 1 november) en Baltien de Wit (recreanten).

Senioren
Tara van Schie
Niels Ran

------ -----

-

Stein Metten
heren
dames

meerkamp
hoogspringen
hinkstapsprong
speerwerpen
4x100 meter
Zweedse estaf

4161 punten
1,90 meter
12,S2 meter
48,01 meter
4S,S4
2.31 ,20

21 e plaats
46• plaats
s4• plaats
92• plaats
47• plaats
43• plaats

A-junioren
Tara van Schie
jongens

meerkamp
4x100 meter

4161 punten
46,07

8. plaats
22• plaats

37,21

42• plaats

C-junioren
Job Heidweilier discuswerpen

Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de afgelopen jaren
weer voor onze vereniging. Hieruit blijkt het kwaliteitsniveau
behoorlijk gedaald te zijn. De conclusie is daarom ook enigszins
zuur: we hebben last van bloedarmoede.
in de landeliike faarli[sren
aantal AV-Haarlemmers
aantal estafetteteams
aantal prestaties
aantal vermeldingen
aantal top-10-prestaties

2003 2004 200S 2006 2007 2008
7
4
11
6
6
6
0
1
3
17
12
22
1S
lS
8
18
27
19
12
18
9
4
2
4
8
0

Indoor

Verschillende jeugdleden deden mee aan wedstrijden in
indoorhallen, zoals het Sportpaleis in Alkmaar en de Ookmeerhal
in Amsterdam.

. Prestatiemonitor

Op de website
http ://web. inter. nl.net/heeltedekalatletiek/ranglij st.html wordt
een landelijke prestatieladder bijgehouden. Er staan per
leeftijdsgroep pak-weg de beste SO prestaties per atletiekonderdeeL
In 2008 haalden vier AV Haarlem-atleten de nationale jaarlijst,
dat zijn er drie minder dan in 2007. Het warenNiels Ran (2) , Tara
van Schie (op 1 onderdeel bij AV Haarlem en na haar overstap
naar AAC op 22 mei nog 4) , Stein Metten (1) en Job Heidweiller
(1). Daarnaast hebben drie estafetteteams de lijst gehaald. Drie
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Tijdens het OpenNKvoor gehandicapten 31 mei/I juni in
Emmeloord werd Sander Rotteveel in zijn categorie Nederlands
kampioen op de 100 en de 200 meter. In de finale 100 meter
moest hij aantreden tegen twee Zuid-Afrikanen, waaronder de
latere winnaar Oscar Pistorius, een Mexicaan, een Rus, een
Duitser en een Nederlander. Na de twee Zuid-Afrikanen finishte
Sander als derde in een tijd van 12,76 sec. In de finale 200 meter
werd hij vierde na drie buitenlanders: 2S,80 sec.

Crossen

Verschillende clubgenoten deden in de winter van 2007/2008
mee aan crossen, van pupillen tot leden van lange-afstandgroep.
Er waren weer drie wedstrijden van de KNAU-crosscompetitie.
Ditmaal in Monnickendam, Beverwijk en Landsmeer. Na deze
drie wedstrijden mochten Esther Kiel (junior Dl), Paul
Zuiderduin (A2-pupil) en Jason Komen (Al-pupil) naar de
gebiedsfinale op IS maart in de bossen bij Bussum. Esther Kiel
was in de poulewedstrijden driemaal als tweede geëindigd en
verraste nu ook in de gebiedsfinale met een prachtige 3• plaats. En
dat terwijl er toch 66 atleten uit heel Noord-Holland en Utrecht
deelnamen. Ze eindigde op slechts een seconde van de winnares.
In de Kennemercrosscup, een circuit van zeven wedstrijden over
strand, duin, bos en zompige graspollen eindigde Bas Gevaert bij
de senioren als derde. Sirnon Nijland deed dit hem na bij de Ajunioren.
Diverse clubgenoten, met name lange-afstanders, deden mee aan
verschillende crossen in het land, zoals 'De halve' van Egmond.
En sommigen trotseerden zelfs de Britse blubber.

René Moesman won op het NK Masters in Drunen (14 en IS juni)
in de categorie 40+ een bronzen medaille: op de I 00 werd hij
(dus) derde in een tijd van 12,24 sec.(+0,4 m/s).
Op het NK Atledek en het NK Junioren was dit jaar geen
afvaardiging.
Op het NK meerkamp AB-junioren in Sittard (11 en 12 mei)
behaalde A -juniore Tara van Schie een achtste plaats. Het aantal
van 4161 punten was goed voor een nieuw clubrecord. Het oude
record had 18 jaar gestaan. De beste prestaties waren: 2S,31 sec.
op de 200 meter, 1,54 m. bij het hoogspringen en S,36 m. bij het
verspringen (wind +2,2 m/s).

Competitie

Andere prestaties om in te lijsten

Net als in 2007 miste de senioren mannenploeg ook in 2008
promotie naar de tweede divisie op een haar. De ploeg het goed
gedaan. Van de 7S ploegen in de derde divisie werd AV Haarlem
elfde. Met een paar honderd punten extra (op een totaal van meer
dan 21.000) had de ploeg aan promotiewedstrijden mee kunnen
doen. In onze (sterke) poule werden 'we' derde van de 17
deelnemende ploegen. Op de eerste poulewedstrijd (27 april)
eindigde de ploeg zelfs op de eerste plaats, maar die positie kon
tijdens de andere twee wedstrijden niet worden gehandhaafd. Er
werd heel constant gepresteerd, zonder grote uitschieters naar
boven of naar beneden.

Niels Ran hinkstapte op de competitiewedstrijd van 27 april naar
13,00 meter. Omdat er geen windmeting was komt deze prestatie
niet voor in het landelijke overzicht van Ton de Kleijn. Het zou
de 29• plaats landelijk hebben opgeleverd. Niels sprong ook naar
PR's met hoogspringen en verspringen: 1,90 meter en 6,38 meter.
Andere mooie prestaties:
Wouter van Gorselen was snel op de 100 meter: ll.S4 sec.
Sirnon Nijland benaderde de tweeminutengrens op de 800
meter: 2.00,49 min.
A-juniore Tara van Schie sprong outdoor S,29 meter ver.
B-junior Jurgen Wielart wierp de speer naar een knappe
41,70 meter.
B-junior Gydo van de Pieterman spong naar 1,70 meter hoog.
C-junior Job Heidweiller wierp de discus naar 28,4S meter.
D-junior Siem Boot liep tijdens de D-spelen een mooie
3.26,33 op de 1000 meter.
en D-juniore Esther Kiel deed op dezelfde wedstrijd
nauwelijks voor hem onder: ze volbracht haar I 000 meter in
3.34,92.

Voor het eerst sinds zo'n IS jaar kon de vereniging ook een
damesteam op de been brengen. Maar helaas was de tweede
poulewedstrijd al niet meer volledig bezet en moest het team zich
voor de derde wedstrijd terugtrekken.
Van de andere AV-Haarlemploegen in de competitie deden alleen
de jongens C van zich spreken. Zij kwalificeerden zich na de twee
poulewedstrijden met 9S4S punten voor de regiofinale van
Noord-Holland en Utrecht. Hierin werd met S471 punten een
verdienstelijke zesde plaats gehaald van de twaalf teams (landelijk
gezien 19e van de S6 finaleploegen). De B-jongens eindigden na
twee poulewedstrijden landelijk op plaats 3S van 78 ploegen.
Nederlandse kampioenschappen

Op het NK indoor van 26 en 27 januari in Groningen waren
zeven AV Haarlemmers ingeschreven, twee meer dan in 2006. Ajuniore Tara van Schie sprong naar een nieuw clubrecord met
verspringen: S,31 meter. Tara deed ook mee aan het NK indoor
meerkamp in Gent op 3 februari. Het leverde een
clubrecordregen op: 9,72 sec. op de 60 meter, 1,56 m. hoog, S,38
m. bij het verspringen en een clubrecord punten (2932).
Op 2 maart deden Larissa Scholten, Sirnon Nijland en Bas Gevaert
mee aan het NK Cross in Gilze Rijen. De omstandigheden waren
bijzonder zwaar; door regen en storm was het parcours veranderd
in een groot modderbad. Larissa deed het qua klassering met een
20• plaats het beste.
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1521 ZP

Wormerveer

2042 NL

Zandvoort

2033 CA

Haarlem

Amold Sinay - C junior
Flevoplein 12
Iris Schrijvers - D junior
Emmaplein 42 rd.
Olivier ten Wolde- D junior
Zwaluwenweg 14
Jip Kaprijn - C pupil
Gibraltarstraat 10
Joost Schwarsz - C pupil
Brouwersvaart 44

2042 EL

Haarlem

Adreswijzigingen

1991 PC

V eiserbroek

Jirina van Kesteren
Koninginnewg 2

Nieuwe Leden
James Biddlecombe- senior
Vondelstraat 13
Bryan van der Heijden - senior
Koninginnewg 2
Sjoerd Lether - senior
Savador Allendestraat 20
Hana Bansen - recreant
. van Egmondstraat 49
Kristel van Es - A junior
Elisabeth Vijlbriefstraat 11

2025 PG

Haarlem

2014 VA

Haarlem

2111 JD

Aerdenhout

2014 RT

Haarlem

2013 RA

Haarlem

2042 NL

Zandvoort

De nieuwe Wissel
Rob Schlüter & Leo van der Veer

Kopij aanleveren
Als je voor het clubblad nu ook wel eens een artikel wilt schrijven
dan is hier een aantal regels om je bijdrage goed te kunnen
verwerken.

Betere reproductiekwaliteit
Voorheen werd het reprowerk op een relatief eenvoudige
kopieermachine tegen minimale kosten verzorgd door An
Schlüter. In de begroting van de vereniging is rekening gehouden
met de extra kosten die zijn verbonden aan betere reprokwaliteit.
Het vergaar- en nietwerk wordt ook door de drukker verzorgd.
Dit betekent dat An Schlüter van het kopieerwerk is verlost en
dat de bindploeg, bestaande uit wederom An Schlüter en verder
Truus van Voorst, Wim Hartman en Joop van Drunen, zich in het
vervolg kunnen beperken tot het aanbrengen van adreswikkels en
het verzendwerk. Langs deze weg passen woorden van grote dank
voor de vele inspanningen die deze mensen jarenlang voor het
clubblad hebben verricht.
~eer advert~erders

V ergeet de lay-out
Het belangrijkste is dat je niet hoeft te zorgen voor de lay-out.
Gebruik geen kolommen of tabellen om teksten te rangschikken.
Voor uitslagen zie verderop.
Wil je iets aanleveren waar de eigen lay-out wel belangrijk is,
neem dan vooraf even contact met me op, dan kunnen we
afspreken hoe je dat het beste kunt maken en aanleveren.
Foto's
Stuur foto's apart mee of zet ze los achter de tekst in het
document. Vermeld waar en wanneer ze genomen zijn, waar het
over gaat en wie er te zien zijn en als je het weet de fotograaf.

gewenst

Uitslagen
Veel artikelen bevatten wedstrijduitslagen. Die hebben in de
nieuwe lay-out een vaste indeling. Resultaten kun je met Tabs
onder elkaar zetten. Kijk elders in dit nummer voor voorbeelden
van die indeling.
De behaalde resultaten worden bij voorkeur op de volgende
manier geschreven:
Resultaat
Schrijfwijze
12,34
Afstanden
12,3 of 12,34
Tijden onder 1 minuut
1.23,4 of 1.23,45
Tijden boven 1 minuut
1:23.45
Tijden groter dan 1 uur

Ter dekking van de (extra) kosten blijven meer adverteerders
gewenst.
prijzen op het omslag o.b.v. 6 nummers (drukwerk):
1/2 pagina à € 175,00 per 1 jaar, en € 300,00 per 2 jaar
1/1 pagina à € 300,00 per 1 jaar, en € 500,00 per 2 jaar
prijzen in het binnenwerk o.b.v. 6 nummers (reproductie):
1/4 pagina à € 75,00 per 1 jaar, en € 125,00 per 2 jaar
1/2 pagina à € 125,00 per 1 jaar, en € 225 ,00 per 2 jaar
1/1 pagina à € 225,00 per 1 jaar, en € 400,00 per 2 jaar
Naast de advertentie zal er eenmalig redactionele ruimte
beschikbaar worden gesteld om de adverteerders nader voor te
· stellen. Over de mogelijkheid om op de website te adverteren
wordt nagedacht.

Afkortingen: s voor seconde,m voor meter en g voor gram.
Inleveren
Heb je je bijdrage af stuur die dan:
• Naar redactie@avhaarlem.nl.
• Met de tekst in een Word bijlage of direct in hete-mailtje.
• Met foto's er als losse bijlagen bij .
• Op tijd! Wacht niet tot de deadline om iets in te leveren. Een
artikel kan ook op de site geplaatst als het nog actueel is.

Contactpersonen
Rob Schlüter
email: redactie@avhaarlem.nl
telefoon privé: 023-5250752
Leo van der Veer
email: veeradvies@planet.nl
telefoon werk/privé: 023-527.0365)
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Fysiotherapeuten Velserstraat
t

Is een fysiotherapiepraktijk waar vier therapeuten met verschillende specialisaties
samenwerken.
Bij Floris Siegelaar, Jos Peters, Saskia Pauel en Ariette Lengkeek kun je terecht voor:
•
•

Fysiotherapie
Manuele therapie, waaronder KISS

•

Kinderfysiotherapie

•
•

Haptonomie
Cranio-sacraal therapie

•
•

Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

Behalve voor blessurebehandeling, hebben we ook aandacht voor blessurepreventie.
D.m.v. Functional Movement Screen of Selective Functional Movement Assessment testen we of het
lichaam in balans is en hoe de training, indien nodig, kan worden aangepast.
Ons adres:
Fysiotherapeuten Velserstraat
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem
Interessante websites :
tel.:
e-mail:

023-5264668
ftvelserstraat@hetnet.nl

web:

www.fysiovelserstraat.nl

•
•
•
•
•
•
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www.functionalmovement.com
www.dryneedling.nl
www.kiss-kinderen.nl
www.haptonomie.nl
www.nvmt.nl
www.upledger.nl

VAN HET LANGE AFSTAND FRONT

Door René Ruis

Jarenlang heeft Jolt Bosman deze rubriek verzorgd. Door allerlei vervelende
blessures is hij niet meer in staat lekker te lopen. Des te meer tijd om deze rubriek
gestalte te blijven geven zou je denken, maar dat is te simpel gedacht. Kortom: Jolt
stopt met deze rubriek en ik (zie boven) ga ermee verder. Maar niet eerder dan
Jolt heel erg te bedanken voor al zijn bijdragen door de jaren heen aan ons
clubblad.
Twee zaken regelmatig aan de orde: uitslagen en wedstrijdkalender.
We beginnen met het tweede:
Dit jaar is de bdorun2dayloopcircuit aan een 2• lustrum toe. Noteer:
Zondag 22 maart
Runnetworld Spaarnwoudeloop
www.spaarnwoudeloop.nl
Zondag 5 april
Rhenus logistics Run (voorheen raad air)
www.roadrun.nl
Zondag 19 april
Zorgspecialistloop.
www.zorgspecialistloop.nl
Zondag 24 mei
Pim Mulier loop
www.avsuomi.nl/pimmulierloop
Zondag 7 juni
Letterenloop
www Jetterenloop. nl
Vrijdag 19 juni
Haarlems Dagblad Life fit grachtenloop
www.grachtenloop.nl
Zaterdag 12 september Rabobank pierloop
www.pierloop.nl
Zondag 27 september
ZKAloop
www.zilverenkruisachmealoop.nl

l@la)@

Haarlemmermeerseboscross
2,5km NB en neo senioren
9. Sirnon Nijland
9.16
40.42
10km Msen 11. Remy Cornet
48.27
25. Jeroen Peeters
44.19
idem M45
6. Adrie Tol
7. Kareljan Schoutens
44.50
idem M60
3. Rene Ruis
51.45
400mV
1.04,67 min
Jirina van Kesteren
2.07,1 min
Sirnon Nijland
800mJA

WM§N

Beeckestijn cross
43.57
9,3 km Msen 26. Jeroen Peeters
idem M45 10. Kareljan Schoutens
38.27
40.08
(,o 14. Adrie Tol
idem MS(') 29. Rene Ruis
46.49
Ontbreekt de naam van Frank Peeters:
geblesseerd: van fiets gevallen, maar dan in
omgekeerde volgorde.
Ontbreekt de naam van Bert Boesten: heeft een
dappere poging gedaan in zijn achtertuin
(Beeckestijn) de 3 ronden te volbrengen, maar is
na 2 ronden gestrand.
Leuk weerzien: Marian Huisman was er ook:
iedereen de groeten.

Er is een mooie folder beschikbaar waarin ook de regels voor het hele circuit.
Daarbuiten nog aandacht voor twee fraaie lopen:
Zondag 29 maart de 2• Runnersworld zanvoort circuit run: www.twcircuitrun.nl
En niet te vergeten:
Zondag 10 mei de Lionsheuvelloop die wij zelf ism de Lions organiseren
www.lionsheuvelloop.nl

IN MEMORIAM BAP VAN DER POL
Lid van verdienste
Op 13 februari overleed op 87 jarige leeftijd Bap v.d.PoL
In 1951 lid geworden ,na ook al een aantal jaren vlak voor en in de eerste jaren van de oorlog lid te zijn geweest. In die tijd trainden
wij op zondagochtend tijdens de wintermaanden op het CIOS-terrein. Hier werd hoofdzakelijk aan de algemene conditie gewerkt voor
de baanatletiek in de zomer. Maar Bap voelde zich aangetrokken tot twee andere lopers die trainden voor, in die tijd nog niet veel
beoefende, wegwedstrijden. Hier werd de kiem gelegd voor wat later zou uitgroeien tot de Bap v.d.Polloopgroep. Een fenomeen dat
tot een begrip in Haarlem en omstreken is uitgegroeid. Als stimulering stelde hij zelf op een goed ogenblik de "Bap v.d.Pol
prestatie beker" in. Die hij dan zelf op de jaarvergadering uitreikte aan een atleet die een opvallende prestatie op de lange afstand had
geleverd. Zelf is hij nooit een groot atleet geworden met klinkende tijden, maar als mens een van de grootsten die onze vereniging
heeft gekend. Hij was een innemend figuur. Altijd belangstellend en nooit uit zijn humeur.
Bap werkte bij de kamer van koophandel en was zeer accuraat. Daar profiteerde onze vereniging van doordat hij een aantal jaren een
-zeer goede secretaris en een regelmatig lid van de kascommissie was. Voor al zijn verdiensten voor de atletiek in het algemeen en het
lange afstandlopen in het bijzonder is hij tot lid van verdienste benoemd.
Bap was ook een graag gezien lid van de reünistenclub. Een club van (oud) leden die eens per jaar bijeen komen.
Onder grote belangstelling is afscheid van hem genomen. Vertegenwoordigingen van de a.v.Haarlem, de reünisten en de Bappers, zoals
de loopgroep in de volksmond heet, waren aanwezig.
·
Een van de kleurrijkste figuren van onze vereniging heengegaan.
Tenslotte is het vermelden waard, dat er door Ton Gevaert (de vade~ van Bas) een web-site is gemaakt over de "Bappers". Zeer de
1
moeite waard: www.bappers .nl
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SANDER ROTTEVEEL: TOP 10KLASSERINGEN OP DE WERELDRANGLIJST

In es rek
Leo van der Veer spreekt met Sander
Rotteveel over zijn sportcarrière en
toekomstplannen.

Hoe kom je aan die handicap aan je been?
Ik miste bij mijn geboorte mijn
kuitbeenbot en toen hebben mijn ouders
en doktoren besloten om mijn
rechteronderbeen te amputeren. Dit was
op de leeftijd van 18 maanden. Momenteel
heb ik er haast geen last meer van.
Vroeger toen ik nog groeide wel; veel
irritatie aan mijn stomp. Nu ik uitgegroeid
ben , heb ik nauwelijks last. Soms alleen als
ik teveel gedaan heb, kan ik af en toe
beetje last hebben, maar dat komt gelukkig
niet veel meer voor.
Welke opleiding volg je op het CIOS en
wat wil je later gaan doen?
Ik volg op het CIOS de opleiding tot
sportleraar. Wat ik later wil worden is nog
een vraag. Ik weet nog niet precies wat. Ik
zit voorzichtig te denken aan een beroep
als loop- en krachttrainer, maar dat is nog
niet zeker.
Je deed eerder aan hockey, waarom heb je
voor atletiek gekozen?
Ik heb voor atletiek gekozen omdat mijn
droom het halen van de Paralympische
spelen is. Ik ben in 2004 in contact
gekomen met de sprintbondscoach Frank
Dik, die liet mij meedoen aan het
Nederlands Kampioenschap in 2004.

Sinds die tijd is atletiek een belangrijke rol
gaan spelen in mijn leven. In de
hockeysport is het opzetten van een
Paralympische competitie niet te doen,
omdat er wereldwijd te weinig spelers
zijn.

Wat zijn je belangrijkste prestatiesipr's tot
nu toe?
Natuurlijk het verbreken van de
Nederlandse records op de 100 en 200
meter en het verspringen; die staan nu op
mijn naam. Verder het behalen van het Blimiet voor de afgelopen Paralympische
spelen van Peking 2008. En mijn top 10
klasseringen op de wereldranglijst.
Je had ambitie om naar de Paralympics in
China te gaan; waarom is dit niet gelukt?
In het jaar 2007 had ik de het B-limiet
voor de spelen in China gehaald, helaas
werd ik in maart 2008, net voordat ik op
trainingsstage zou gaan naar Lanzarote ,
plotseling geveld door een infectie aan een
zenuwbaan in mijn hoofd. Daarvoor heb
ik eerst een tijd in het ziekenhuis
doorgebracht en vervolgens heb ik nog
een tijd thuis moeten blijven. Bij deze
infectie kreeg ik zware medicijnen
waardoor ik geen conditie meer had en
enkele weken niet hebben kunnen lopen,
laat staan rennen. Hierdoor liep ik op mijn
afstanden, waarvan door de coaches werd
gedacht dat ik hoogstwaarschijnlijk de Alimieten zou halen, enkele seconden
minder snel. En zo werd een droom in
enkele weken verpest.
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Heb je nu het vizier gericht op Londen,
2012?

Ik heb nu eerst de blik gericht op het
Wereldkampioenschap 2011 in Nieuw
Zeeland, om inderdaad daar de limiet te
rennen voor de spelen in Londen 2012.

Hoe ziet jouw trainingsarbeid eruit?
Ik was, bij de voorbereiding voor de
Paralympische spelen, tijdens school 5 à 6
keer per week in training. Daardoor had ik
haast geen privé-leven meer, geen tijd
voor vrienden of andere leuke dingen. In
de schoolvakanties konden deze
trainingen oplopen tot 2 x per dag. Een
training van 1,5 uur met bondscoaches op
sportcentrum Papendal betekende wel 3
uur reizen. Al mijn vrije tijd besteedde ik
aan de atletiek.
Nu ik weer in training ga, zal ik de
komende tijd weer tot die dagen komen,
in de hoop dat ik in de zomer tijdens de
wedstrijden, weer op een goed niveau ben.
Ik ben de laatste tijd veel geblesseerd
geweest, heb mijn kniebanden verrekt,
een mri-scan gehad, en ben ziek geweest.
Maar nu gaat alles gelukkig weer goed en
ik ben ook gebrand om weer ' fulltime' te
gaan trainen.
Heb je nog speciale wensen?
Ja, die heb ik zeker. Misschien dat één van
de lezers mij nog kan helpen aan een goed
sponsorproject. Die kan mij natuurlijk
altijd bellen op 06-47958490. Nu moet ik
helaas mijn geld bij elkaar sprokkelen
omdat ik met mijn studie en mijn sport
haast geen tijd heb om te werken.

Het Runnersworld indoor gala
Rob de Wit
Terwijl de jongens hun kogel meters lieten vliegen werd de hal
om hun heen alweer opgeruimd. De hal die zo vol stond met
atletiekonderdelen werd langzaam weer omgebouwd tot de
; vertrouwde wieierhal waar Theo Bos pijlsnel zijn rondjes rijdt.
Bij deze een bedankje voor alle atleten ouders chauffeurs en
. supporters voor hun inzet en tot de volgende wedstrijd

Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat we met een grote
groep atleten naar het indoor gala van AV Hylas gingen. Uit alle
jeugdgroepen van A V Haarlem gingen atleten naar Alkmaar om
in de omgebouwde wieierhal hun beste atletiekprestaties neer te
zetten.
De organisatie kreeg het voor elkaar om een alle onderdelen
binnen de wielerbaan te organiseren. Aan de rand van het
binnenterrein lag een rondbaan waarop de lange afstand gelopen
kon worden. Het is moeilijk om deze resultaten met buiten te
. vergelijken, er werden meerdere rondjes gelopen met krappe
bochten.
Vlak langs de rondbaan lagen de hoogspringmatten en de
kogelringen. Daar tussen gepropt de sprintbanen voor de 60 m
met en zonder horden. Er gebeurde dus erg veel op een hele
kleine ruimte. Ik stond er van te kijken dat er maar geen
vertraging kwam in het chronologisch overzicht.
De ochtend en het begin van de middag verliepen redelijk tot
goed volgens schema. Halverwege de middag kwam toch de
vertraging. Dit betekende in eerste instantie een paar minuten
vertraging en dit liep uit naar I ,5 uur vertraging. De jongens D
gingen uiteindelijk om 18:30 beginnen met hun wedstrijd.

1000 m Mpup B
838
769

0,75

Anne Kuperus

7,77

Meerkamp J pup B
Sam Gamos

4Q_m__b.gog __ lc9g~L--t!!l<!'!l
2,84
0,75
766
7,58

Meerkamp M pup Al
Sofie Bruggemann

10,75

Meerkamp J pup Al
Niels Witmer
Youri Weerts

6Q__m__ hQog_
12,49
0,95
11,95
0,80

Meerkamp J pup A2
Pim Paue1
Che van der Lee
Jason Komen

~Q_m
_ _ hQQg __lçog~l__j:QJaa1

9,37
9,58
10,20

60mJDl

Sergio Sjakshie

1000 m J pup B
1000 m J pup Al
1000 m J pup A2

1Q_m___hoog__ kpg~- tg_!:aal
0,85

1,15
1,20
1,10

4,16

1000 m JDl

884

Içogel__ totai!l
4,18
761
3,87
683

7,13
7,11
6,45

1506
1506
1297

-

serie: 9,67
finale: 9,59
serie: 9,10
finale: 9,30
serie: 8.61
112 finale: 8.64
8.62

1000mMD2
1000 mJD2
1500 m JBl
60 mhjDl
60 mhJD2
60mhMC2
Hoogspringen JD2
Hoogspringen MC2
Hoogspringen JB1

1/ 2

60 mJD2

Siem Boot

60 m JB1

Dik de groot
Bart Eijkman

Kogelstoten JDl

Kogelstoten MC2
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Gaula Dekker
Anne Kuperus
Sam Gamos
Niels Witmer
Jason Komen
Che van der Lee
Pim Pauel
Sergio Sjakshie
Paul Zuiderduin
Esther Kiel
Luuk Verzijden
Vincent Witmond
Sergio Sjakshie
Luuk Verzijden
Aniek Klein Galdewijk
Luuk Verzijden
Aniek Klein Galdewijk
Dik de groot
Bart Eijkman
Paul Zuiderduin
Siem Prins
Sergio Sjakshie
Aniek Klein Galdewijk

4.56,81
5.05,85
4.18,46
5.03,14
4.05,72
4.00,13
4.18,12
4.07,57
4.12,19
3.48,79
3.35,95
6.17.81
13,72
12.51
12,18
1,10
1,30
1.50
1.50
5,35
5,10
4,95
7,83

Kersdoop 21 december 2008
Jirina van Kesteren
Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer een kerstloop georganiseerd.
De kerstvakantie was dit weekend begonnen en daarom waren er waarschijnlijk
minder atleten dan voorgaande zondagen en dat we gedacht hadden.
Het was een erg koude dag, maar heerlijk cross weer. Bijna iedereen heeft de
cross uitgelopen en het was super leuk. Nadat iedereen over de finish kwam
kregen ze een consumptiebon en mochten ze wat lekkers in de kantine halen.
Hierbij werden ook oliebollen uitgedeeld.
Het was al met al een superleuke ochtend en met een cross en wat lekkers kon
iedereeen het nieweu jaar in.

EJI·I!I
Pupillen

Kerstloop, Haarlem

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

Bastiaan Hoes (A2)
Jelle Kelderman (A l)
Sjakko Tol (Al)
Jasper Kok (Al)
Youri Weerts (Al)
Henry Verhoeff (A2)
Aaliyah Hansen (C)
Sam Gamos (B)
Shea Haggerty (A2)
Anne Kuperus (B)
Mike van Dijk (B)
Sofie Bruggemarm (A l)
Fleur van Milaan (A2)
Niels Wijnands (B)
Dante Bruijn (B)
Ruben Hartman (B)
Koen Wijnands (A2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

D-junioren:
Jelle Rienstra (D2)
Emma Peeters (D 1)
Ilse van Milaan (D2)9.5 1
Mirea den Ridder (D l )
Siem Prins (Dl)
Joaquim Wiers (Dl)
C, B en A junioren:
Karel Brasser (B)
Jurgen Wielart (B)
Willem Wijn (B)
Jeroen Billier (B)
Vincent Witment (B)
Stefan den Ridder (C)
Ewout van Lent (B)
Laura Adelaar (A)
Suzanne van der Gift (C)

7.34
9.48
11.06
11.48
dnf
6.38
6.51
6.51
7.10
7.49
8.45
9.08
10.12
10.14

Adverteerder Henri Bloem valt in de prijzen
Het jaar 2008 was een bijzonder jaar voor Henri Bloem.
Eerst werden ze door gerenommeerde wijnschrijvers Hubrecht
Duijker en Harold Hamersma voor het tweede achtereenvolgende
jaar uitgeroepen tot beste wijnspeciaalzaak van Nederland.
Vervolgens ontvingen ze op het Retail Jaarprijs Gala een
bij zondere prijs voor de origineelste en effectiefste manier waarop
ze inhoud geven aan het aloude begrip 'de klant is koning'. In het
juryrapport staat o.a. te lezen: "Henri Bloem streeft naar de beste
kwaliteit voor een uitstekende prijs , houdt proeverijen, heeft
passie voor het vak en sfeervolle winkels", en "Nooit is een moeite
te veel".

Uiteraard is het team van Henri Bloem aan de Kleverlaan in
Bloemendaal bijzonder ingenomen met deze lofuitingen, maar ze
blijven bescheiden. "We beschouwen het als een stimulans om op
de ingeslagen weg door te gaan en in 2009 nog meer voor de klant
te doen", aldus Gert Jan Reindersen Fien Goos, die aan de wieg
stonden van de winkel in Bloemendaal.
Van 'beste wijnspeciaalzaak van Nederland kan de suggestie
uitgaan dat hier alleen exclusieve en dure wijnen worden
verkocht, maar dat is beslist niet het geval. In ieder prijssegment
worden aantrekkelijke wijnen aangeboden, en een bezoek aan de
winkel is op zich al een belevenis. Kortom: gewoon een keer gaan
kijken op de Kleverlaan.
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Karel Brasser

Crosscompetitie Bussum, 10 januari 2009
firina van Kesteren
Het is weer het winterseizoen. Bij het winterseizoen horen
natuurlijk crossen. Dit zijn hardloopwedstrijden door
bijvoorbeeld de blubber, over boomstammen, heuveltjes
enzovoorts. Deze wedstrijd was -in Bussum op de camping. Een
erg leuke locatie!
De jongens junioren AB moesten het spits afbijten met een vier
kilometer lang parcours. Van onze vereniging gingen Karel en
Jeroen aan de bak. Ze waren van deze groep één van de jongsten.
Maar ze liepen een keurige race. Karel werd 11• en Jeroen 18•.
Na een lange tijd blauwbekken moest de volgende Haarlemmer
starten. D-junior Luuk liep een twee kilometer in 7.58 minuten.
Erg goed dus! Hij bleef nog even kijken naar Ester Kiel die na
hem moest lopen. Zij werd 3• op de 1500 meter.
Daarna kwamen de pupillen aan de beurt. Coen had al bij zijn
broer Jeroen gekeken. Dus na lang wachten mocht hij ook
hardlopen. Hij liep samen met Sam Gamos 1250 meter. Allebei
liepen ze erg goed. Coen werd 6• met maar 14 seconden achter
nummer één. En Sam werd keurig 19e.

i

Anne kom meteen na de heren van start en werd net als haar
vriend, Sam, 19•. Thymo werd van de 50 pupillen in zijn
categorie 22•. Iris Komen liep over de 1250 meter 7.07 minuten.
Toen Iris binnenkwam kon haar broer Jas on bijna alweer van
start. Van de 56 pupillen die startten werd Jason 12•. Een hele
goede prestatie.
Ik heb het heel erg koud gehad, maar heb heel erg genoten van de
wedstrijden. Hopelijk wordt de laatste cross in Beverwijk net zo
een succes!

Het is een mooie zaterdagochtend.
De lucht is strak blauw, het vriest
flink, je kan schaatsen op natuurijs,
ik ben verkouden en wat doe je
dan? Een crossloop lopen in
Bussum.
Ik ben ruim op tijd. Ik verken het
parcours, doe wat rek-en
strekoefeningen, en loop naar de
start. Pang! Het startschot klinkt en
weg is iedereen. Terwijl ik mij in
beweging zet, zie ik een
voorbijganger denken: "Waarom
lopen ze 4 kilometer door het bos, op een bevroren ondergrond,
met korte broek en korte mouwen, bij min 3?!"
Op dat moment realiseer ik mij waarom iedereen hier zo snel
loopt. Alle lopers denken natuurlijk dat het zomer is. Ze trekken
een korte broek en een t-shirt met korte mouwen aan, want het is
zomer, en gaan ze een leuk rondje door het bos rennen. Maar als
ze dan eenmaal begonnen zijn merken ze dat het helemaal geen
zomer is , maar winter! En dat ze dan zoiets hebben van: "ik ben er
nu aan begonnen dus laat ik het dan maar af maken, maar dan
wel zo snel mogelijk."
Uiteindelijk word ik in mijn eerste cross 11 e.
Ik ben doodop, maar toch ga ik nog even schaatsen om mijn
winterdag compleet te maken.

llelfi'§l

Crosscompetitie, Bussum
11. Karel Brasser
18. Jeroen Büller
10. Luuk Verzijden
2000 m JD2
3. Esther Kiel
1500 m MD2
6. Coen Büller
1250 m J PUPB
19. Sam Gamos
19. Anne Kuperus
1250 m M PUPB
1250 m J PUPA1
22. Thymo Kapenga
44. Iris Komen
1250 m M PUPA1
12. Jason Komen
1250 m J PUPA2
4000 m JB
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16.22
17.06
7.58
6.01
5.29
5.47
6.33
5.50
7.07
5.02

Indoorwedstrijd Amsterdam 31 januari 2009
Niels Weller
"Alles viel op zijn plek in Amsterdam ...... "
In de altijd druk bezochte Amsterdamse Ookmeerhal vond ook
dit jaar weer de indoorwedstrijd voor pupillen plaats. Helaas viel
de opkomst van onze club, met slechts 7 deelnemers, een beetje
tegen, maar dat kom de pret natuurlijk niet drukken.
Met Shea, Sofie, Youri, Thymo, Ruben, Jason en Pim vertrokken
we richting Amsterdam. Voor Ruben was dit zijn aller eerste
wedstrijd, maar in een strijdveld van 24 pupillen B hield hij zich
prima staande. De 3.69 meter met kogel, 70 cm met hoog, en de
8.3 seconde op de 40 meter waren uiteindelijk goed voor een
21ste plaats. Niet slecht voor een eerste wedstrijd Ruben.

Ook bij de heren van Jirina waren er twee deelnemers, Thymo en
Y ouri. Bij het hoogspringen gingen ze nog gelijk op, beide 0.8S
cm. Maar op de andere 2 nummers moest Youri z'n meerdere
herkennen in Thymo. Uiteindelijk eindigde Thymo op een 2Sste
plaats en Youri op een 31e.
Van mijn eigen groep deden er 2 heren mee: Jason en Pim. Ik
wist dat beide een goede meerkamp konden draaien, maar dat
laatstgenoemde deze wedstrijd zou kunnen winnen had ik niet
verwacht. Op een meerkamp met kogelstoten en hoogspringen
waren de kansen het kleinst, omdat verspringen en balwerpen
misschien wel de beste onderdelen van Pim zijn, maar op deze
wedstrijd viel alles op z'n plek. Spannend werd het wel, want
tussen de nummer 1 en de nummer 3 zat namelijk maar 20
punten. Omgerekend is dat precies 0.1 seconde op de SO meter of
O.OS meter met hoogspringen.
Maar Pim steeg deze wedstrijd boven zichzelf uit. Met
hoogspringen en de SO meter was hij zelfs gedeeld eerste (1.2S
meter en 7.7 seconde). Dit resulteerde dus in een prachtige eerste
plaats. Goed gedaan Pim. Ook Jason draaide een prima
~eerkamp. Vooral bij het hoogspringen en het kogelstoten kon je
z1en dat Jason goed heeft doorgetraind in de winter, Jason stootte
de kogel naar 6.28 meter en sprong 1.10 meter hoog. Jason werd
uiteindelijk 16de. Maar voor hem moet de afsluiting van het
seizoen nog komen, de finale van de cross op 14 maart
aanstaande.

Van de groep van Jirina deden er 4 pupillen mee, Shea, Sofie,
Youri en Thymo. De damens vochten een mooi onderling duel
uit. Op deSOmeter was Sofie precies 0.1 seconde sneller, 9.2
seconde tegenover 9.3 seconde. Maar met het kogelstoten was
Shea weer de beste van de twee (4.38 meter om 4.0S meter) en
dus moest de beslissing komen op het laatste onderdeel van de
meerkamp; het verspringen. Hierbij sprong Sofie over de 3 meter,
3.0S, en Shea haalde dat net niet, 2,79 meter. Hierdoor werd de
onderlinge strijd gewonnen door Sofie, met 42 punten meer dan
Shea. Maar Shea liet het er niet bij zitten en op de afsluitende 600
meter (die niet mee telt voor de meerkamp) liep ze haar longen
uit haar lijf, resulterend in een goede tijd: 2.39.5. Dit terwijl Sofie
2.50.3 liep, en dus eindigde deze onderlinge stijd in 2-2.

~~~~·~~~

Indoorwedstrijd, Amsterdam

Meerkamp JPA2
1. Pim Pauel
16. Jason Komen

Totaal
1S93
1278

kogel pnt
6,91 460
6,28 423

hoog pnt SOm pnt
1,2S S26
7,'7 607
1,10 416
8,6 439

600 m JPA2

Meerkamp JPA1
2S. Thymo Kapenga
31. Youri Weerts

Totaal
877
763

kogel pnt
4,41 300
4,00 269

hoog pnt SOm pnt
9,2 34S
0,8S 232
9,8 262
0,8S 232

600 m MPA1

Meerkamp MPA1
24. Sofie Bruggemann
26. Shea Haggerty

Totaal
946
904

kogel pnt
4.0S 273
4.38 298

ver pnt SOm pnt
9,2 34S
3,0S 328
2,79 276
9,3 330

Meerkamp JPB
21 . Ruben Hartman

Totaal
639

kogel pnt
3,69 24S

hoog pnt 40m pnt
8,3 272
0,70 122
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600 m JPA1

600 m JPB

Pim Pauel
Jason Komen
Thymo Kapenga
Youri Weerts
Sofie Bruggemann
Shea Haggerty
Ruben Hartman

2.14,3
2.18,9
2.30,S
2.46,1
2.50,3
2.39,S
3.03,S

Man bijt hond in Utrecht
Nielsran
De laatste indoorwedstrijd van het seizoen
was op zaterdag 21 februari aan het einde
van de voorjaarsvakantie. Helaas was de
opkomst daardoor niet zo groot, maar uit
de titel blijkt al dat de locatie van de
wedstrijd ook niet om de hoek was. Dit
was namelijk in sportcentrum
Galgenwaard dat vastgebouwd zit aan het
stadion van FC Utrecht. Er was hier een
echte atletiekhal waar je 60 meter kon
sprinten en waar je kon verspringen. Op
de verdieping daarboven was het
, kogelstoten.
De wedstrijd begon al vroeg (10 uur). Dus
om half negen zijn Sofie, Youri, hun
ouders en ik vertrokken naar Utrecht.
Sofie en Y ouri deden net als alle anderen
een driekamp: 60 meter, verspringen en
kogelstoten. Youri viel vooral op door het
opzij kijken bij sprinten en Sofie had het
goed gedaan bij het kogelstoten.
's Middags kwamen de junioren in actie.
Sergio zette op de 60 meter een tijd neer
van 9.65 s. Daarna liepen Suzanne en
Aniek de 60 meter. Dik zou pas na twee
uur beginnen.

®+M
Meerkam12

Na het verspringen van Sergio volgde er
voor iedereen een ronde kogelstoten.
Iedereen in de sporthal had toen allang
gezien dat er een cameraploeg rondliep.
Suzanne werd zelfs voor de camera
gevraagd waarom de kogels werden
natgemaakt. Zij antwoordde keurig dat dit
was om de afstand te kunnen opmeten.
Na het kogelstoten, waarbij Aniek met
8,60 meter een nieuw PR behaalde, gingen
de dames verspringen, maar voordat dit
begon werd er omgeroepen dat er aan het
eind van de dag voor de meisjes C een
speciale prijsuitreiking zou zijn. Dik liep
ondertussen een goede 60 meter met een
tijd van 8.50. Waarna Sergio zich kon
opmaken voor de horden, die dit keer veel
beter ging (zonder valpartij) dan de vorige
keer in Alkmaar.
Enige tijd na het verspringen was de
prijsuitreiking voor de meisjes C. Helaas
zat geen van onze atleten bij de top 3.
Echter Aniek werd naar voren geroepen
om plaats te nemen op een speciaal
podium. Zij was namelijk tiende geworden
en daarvoor was een prijs van de
cameraploeg. Deze ploeg van het NCRVprogramma 'Man bijt hond' volgde al de
hele dag de meisjes C en verder maakte ze
sfeeropnamen van de rest van de
wedstrijd. In het kader van hun 10 jarig
bestaan kreeg de verr~ste Aniek daarom
een speciaal aandenk~n, een bos bloemen
en een fles champagne. Ook werd haar
kort nog wat gevraagd, met een draaiende
camera natuurlijk. Voor Aniek was het,
met ook al een PR bij het kogelstoten
(8,60m), dus een geslaagde dag. En zo
konden we dus met een tevreden gevoel
naar huis terugkeren.

Indoorwedstrijd, Utrecht

JPA1
MPA1
JDl
MC1
MC2
JB

23. Youri Weerts
18. Sofie Brüggemann
27. Sergio Sjakshie
25. Suzanne van de Grift
10. Aniek Klein Galdewijk
7. Dik de Groot

60m
11,91
10,88
9,65
10,19
9,36
8,50

60 m horder JDl

17. Sergio Sjakshie

14,27

ver
2,85
3,27
3,08
3,50
3,86
4,61

kogel 12unten
4,07
795
4,41
1026
4,73
891
5,48
940
8,60
1326
8,12
952
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De aflevering van 'Man bijt hond' werd
woensdag 25 februari rond de klok van 7
uitgezonden op Nederland 2 en de
resultaten van de wedstrijd staan
hieronder.

SERVICE
Trainers A.V. Haarlem

Bestuur
Voorzitter
Vacant
Waarnemend voorzitter
023- S24 43 40
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 201S GZ Haarlem
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl
Secretaris:
Peter Pijnaker
023 - S2S 87 09
Joan Maetsuykerlaan 1S, 2024 AR
Haarlem
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl
Penningmeester
Jan Willem Kooij
023- S37 66 27
Vondelweg S24, 2026 BH Haarlem
E-mail: jwkooij@hetnet.nl
Comm.isaris:
René Moesman
023 - S2S 98 79
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP Haarlem
E-mail: rpmoesman@hotmail.com

Ledenadministratie
Jos van Belle
023- S27 23 38
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
E-mail: jmg.van.belle@hetnet.nl
Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt uitsluitend voor
het gehele kalenderjaar. Opzeggen dient
schriftelijk bij de ledenadministratie te
gebeuren.

Commissies

Bob de Groot
Jirina van Kesteren
Niels Ran
Niels Weller
Ruud Wielart
Baltien de Wit
Rob de Wit

06-421 397 ss
06 -1S1 866 ss
06-488 189 42
06- 273 061 79
023 - S27 90 80
023- S26 31 23
06-41721080

Communicatie Commissie
Rob Schlüter
023- S2S 07 S2
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
E-mail: avhaarlem@xs4all.nl

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023- S24 43 40

Lange Afstand Groep, contactpersoon
René Ruis
023 - S31 72 S8
Hyacintenlaan 2, 201S BC, Haarlem
E-mail: prruis@planet.nl

:.Wedstrijdsecretariaten
Senioren & Junioren AJB
Joop van Drunen
023 - S24 43 40
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl
Junioren CID
Peter Pijnaker
023- S2S 87 09
E-mail: peter.pijnaker@tip.nl
Pupillen
023- S2S 60 14
Niels W eller
E-mail: pupillentrainers@hotmail.com

Clubarts

t

Frits.Knuvelder
023- SS3 04 44
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS
Haarlem
E-mail: knuvelder@zonnet.nl

Technische Commissie
023- S31 47 14
Gerard van Kesteren
Krokusstraat 10, 201S AG Haarlem
E-mail: gerardannette@planet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:
Joop van Drunen
023- S24 43 40
E-mail: j.m.van. drunen@p lanet. nl

Diversen
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
023- S24 4340
Joop van Drunen
E-mail: j.m.van.drunen@planet.nl
A V. Haarlem op internet
www.avhaarlem.nl
Oubkleding
De clubkleding is te koop tijdens de
trainingen.

: Leeft~jdsindeling

Trainingen

Gedurende de periode 1-11 -2008 t/m 31-10-2009 is dit de
indeling van de leeftijdsgroepen:

Zondagmorgen atletiekbaan Pim Mullersportpark
Aanvang voor alle groepen: 10:00 uur, eindtijden:
Senioren, Senioren L.A. en A!B junioren 12:00 uur
Junioren CID
11 :30 uur
Recreanten & Pupillen
11 :1S uur

Categorie
Geboortejaar
Mini pupillen
2002
2001
C pupillen
B pupillen
2000
A pupillen
1998 & 1999
D junioren
1996 & 1997
C junioren
1994 & 199S
B junioren
1992 &1993
1990 &f 1991
A junioren
Senioren
1989 of eerder
Masters
197 4 of eerder
Masters worden ingedeeld naar geboortedag:
Vrouwen
Mannen
3S t/m 44 jaar
40 t/m 49 jaar
Veteranen I
4S t/m S4 jaar
SO t/m S9 jaar
Veteranen 11
Veteranen 111
SS jaar en ouder 60 jaar en ouder

Woensdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark
19:00 - 20:4S uur
Senioren & A Junioren
Donderdagavond Kennemer Sportcentre, IJsbaanpad 4
B/C/D Junioren & Pupillen
17:00 -18:00 uur
Let op: minstens S minuten van tevoren aanwezig zijn!

Zomertraining, vanaf 2 april 2009
Maandag en donderdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark
19:00 - 20:4S uur
Senioren & Junioren A/B
- 20:30 uur
19:00
Junioren C
18:4S - 20:1Suur
JuniorenD
18:4S - 20:00 uur
Pupillen
Donderdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark
19:00 - 20:4S uur
Lange-afstand lopers
Recreanten
18:4S - 20:00 uur
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Grafische partner voor:

zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen,
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars,
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels,
scholen, beveilig i ngsbedrijven, verzekeraars,
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea,
muziekindustrie, farmaceutische industrie,
overheden, sa nitai rgrootha ndels, financiële
dienstverle~ers. Vele andere ondernemingen
.
g1 ngen u voor.
Wellicht vindt ook u de weg naar StyleMathöt,
dé drukker met de grootste klantdiversiteit van
grafisch Nederland.

•

6

Drukwerk

Dtp

Ontwerp

Multimedia

Logistiek

Waarderweg 56 Haarlem
Postbus 2096, 2002 CB Haarlem

t +31 (0)23 55 333 55

f +31 (0)23 55 333 50

e info@stylemathot.nl

w www.stylemathot.nl

