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Bij runnersworld staan we in de startblokken
voor het nieuwe seizoen met:
De nieuwe kollektie spikes, wedstrijden trainingsschoenen
keus in functionele loopkleding

advies door ervaren
Hardlopers en Baanatleten
10% korting voor AV Haarlem leden
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Gehandicapten
Meerkamp senioren en A junioren
Masters
NB junioren
Meerkamp B/C/D junioren
Estafette

Van de redactie door Rob Schlüter
Nu de nieuwe versie van clubblad er is
wordt het tijd voor de website. Zo'n
clubblad blijft toch een stapeltje dode
bomen dat wordt samengesteld,
afgedrukt, verzonden en bezorgd
voordat je hem kunt lezen. Al die
stappen kosten tijd en daardoor loopt
het blad altijd achter bij de actualiteit.
Op het internet hoeft dat niet. Met sites
als Hyves kun je direct contact houden
met iedereen die je kent. Andere sites
laten je zelf artikelen, foto 's en video's
publiceren. Ook onze site kan daar op

Clubblad van AV Haarlem

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

Emmeloord
Lisse
Oosterhout
Emmeloord
Eschede
Amstelveen

aansluiten en zo hopelijk een plaats
worden waar leden elkaar kunnen
vinden en informatie uitwisselen. We
gaan er aan werken om onze site daar
meer mogelijkheden toe te geven. Via
avhaarlem.nl houden we je op de hoogte
van alle nieuwe ontwikkelingen.
Maar AV Haarlem is ook op andere
plaatsen te vinden. Karel Brasser heeft
een AV Haarlem hyve
(avhaarlem.hyves.nl) gemaakt. En ook
op Twitter zijn we, in bescheiden vorm,
te volgen via twitter.com/avhaarlem.
Kopijdatum voor nummer 3: 26 juni
1

Geen training op:
21 mei - Hemelvaartsdag
1 juni - 2e Pinksterdag
Competitie 2009
Senioren
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BJun.
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Postuum vriendenboek voor Wim Aaij (1947 -1968), een stijlvol eerbetoon*
HansDouwes

geeft, en dringt zich sterk aan de lezer op wanneer familie
en vrienden Wim's onvervulde beloften in kaart brengen.

Eind maart verscheen het door Leo van der V eer met veel
zorg voorbereide vrienden boek, gewijd aan de
nagedachtenis van zijn vroegere clubgenoot en sportvriend
Wim Aaij. In augustus 2008 al had hij ons in een bijdrage
voor het Reünistenbericht, getiteld Held en Heldin,
deelgenoot gemaakt van zijn herinneringen aan Wim en
diens toenmalige verloofde Ineke van Wort. Om ons in het
decembernummer, voorafgegaan door een warme
aanbeveling van Co Lagendijk, aan te sporen in te tekenen
op dat boekje, waarvan dankzij de medewerking van vele
intimi van de zo diep betreurde 'Haarlem'-atleet, toen wel
vaststond dat het er zou komen. Een voorpublicatie van een
bijdrage van Joop Vissers (4 x 600 meter) deed daar al veel
van verwachten.

"Wat Wim aanraakte werd goud", zegt zijn broer Cees, een
kort geleden gepensioneerde doctor in de biochemie. "Hij
had een roman kunnen maken, dat had hij gekund. De
literatuur daar kon hij in wegvluchten." Jan Willem
Schnerr, die van Wim eens een handgeschreven gedicht in
handen gestopt kreeg - dat hij kwijtraakte maar gelukkig
terugvond (pag.71 en 72) - kan daarvan meepraten.
Maar ook een wetenschappelijke carrière lag voor de
briljante student Wim Aaij in het verschiet. Of een andere
functie waarin hij zich had kunnen onderscheiden, zoals hij
dat al gedaan had op het gymnasium en in de atletiek. Dat
hij zijn succesvolle juniorentijd bij 'Haarlem' een vervolg
had willen geven, lijdt geen twijfel. Zijn tomeloze
trainingsijver en prestatiedrang, die - naast de
initiatiefnemer tot dit vriendenboek - toenmalige
ploeggenoten René Ruis , Ferry Lamie, Adri Schaper en Joop
Vissers nog altijd met ontzag vervullen, leken daar borg
voor te staan. Ook zij hebben met hun bijdragen hun
vroegere clubmakker na 40 jaar op stijlvolle wijze eer
bewezen. Een eerbetoon dat in de door Nico Treep al even
stijlvol en vakkundig vormgegeven uitgave prachtig tot zijn
recht komt.

Door die liefdevol geleverde bijdragen, de een nog
ontroerender dan de ander (zoals de ontboezeming van
Ineke in een gesprek met Marijke Vissers: "Mijn leven lang
heb ik nodig om het te verwerken, het stervensproces en
zijn tragische dood, steeds kom ik op een dieper niveau.") is
het ook diegenen, die de veelzijdig getalenteerde 'Haarlem'atleet niet zelf gekend hebben, nu vergund kennis te maken
met de vele facetten van zijn persoonlijkheid. Daaraan
dragen zeker ook Wims eigen pennenvruchten bij, waarvan
vooral de gedichten een fascinatie voor de gevoelswaarde en
klankkleur van woorden verraden en al het geselecteerde
werk een passie voor taal.

• Dit artikel is met toestemming van de auteur
overgenomen uit het Reünisten bericht. Hans Douwes was
van 1967 tlm 1969 voorzitter van HA V Haarlem. Inmiddels
is mj al vele jaren één van de drijvende krachten achter de
Reünistenclub, een groepering van oud-atleten clie elkaar
met enige regelmaat treffen. Er zijn nog enige exemplaren
van het boekje verkrijgbaar (à € 15,00) bij René Ruis of Leo
van der Veer.

Waar de tijd geacht wordt alle wonden te helen, faalt deze
geneesheer in dit geval hopeloos. Dat blijkt niet alleen uit
de woorden van lneke, inmiddels al 36 jaar getrouwd met
Wirn 's beste vriend Henk Bergman, het klinkt ook door in
elke alinea van het relaas dat Henk van die vriendschap
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
Datum : 31 maart 2009
wordt op uitvoerend niveau samengewerkt in de Wedstrijd
Organisatiecommissie en de Kantine Exploitatiecommissie.
De financiële situatie van de vereniging is goed. Zie het
jaarverslag van de penningmeester.

1. Opening
Waarnemend voorzitter Joop van Drunen opent de
vergadering en heet de aanwezigen welkom en in het
bijzonder de leden van verdienste René Ruis en Ruud
Wielart,
Inclusiefhet bestuur zijn 16leden aanwezig.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

Er wordt een minuut stilte gehouden voor recentelijk
overleden leden.
In het afgelopen jaar oud lid Emile Bieijswijk en op 13
januari Bap van der Pol, lid sinds 1951 en oprichter van de
Bappers (Hardloopgroep Bap van de Pol) .

3. Mededelingen
Nico Hulsbosch, die door het bestuur was uitgenodigd in
verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van de vereniging
voor de uitreiking van de prestatiebekers en
onderscheidingen, heeft de secretaris laten weten niet
aanwezig te kunnen zijn in verband met bezigheden elders.

Er is in het afgelopen jaar in de voorronden van de
competitie matig gepresteerd, uitzonderingen daargelaten.
Helaas heeft geen enkele atleet van AV Haarlem zich
geplaatst voor de Nederlandse baan kampioenschappen; dat
moet beter kunnen.
In het jaarverslag van de technische commissie zijn de
prestaties opgesomd.

4. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen.
De bekers voor de C-D junioren worden uitgereikt door
Niels Ran.

De prestatiebeker meisjes C-en D junioren aan:
-Esther Kiel voor haar prestatie op de 1.000 m: 3.34',92".

Er moet met meer inzet getraind worden om de prestaties te
verbeteren. Ook wegblijven van de training is funest; het
gaat juist om de regelmaat en inzet als je beter wilt
presteren.

De prestatiebeker jongens C-en D junioren aan:
- Jelle Rienstra voor 11'60" op de 80 m . (Jelle is helaas niet
aanwezig, maar zal de beker bij de volgende training
ontvangen).

Positief en vermeldenswaard zijn de prestaties van Sander
Rotteveel: op het OpenNKvoor gehandicapten 31 mei/1
juni in Emmeloord werd Sander in zijn categorie
Nederlands kampioen op de 100 en de 200 meter. René
Moesman won op het NK Masters in Drunen (14 en 15 juni)
in de categorie 40+ een bronzen medaille: op de 100 m werd
hij (dus) derde in een tijd van 12,24 sec.(+0,4 rn!s).

De bekers voor de A -junioren en de senioren worden
uitgereikt door Ruud Wielart.
De prestatiebeker voor de meisjes A-junioren aan:
- Larissa Scholten voor haarPRop de 800 m: 2'22".
De prestatiebeker senioren aan:- Niels Ran, voor z'n
prestatie van 1,90 m bij het hoogspringen
en
-Frank van der Peet voor zijn prestatie als A-junior: 55'32"
op de 400 m(Frank is helaas niet aanwezig, maar zal de
beker bij de volgende training ontvangen).

De vereniging had 2008 een totaal van 197 leden; in 2007
waren het er 198.
Met zustervereniging KAV Holland heeft in het afgelopen
jaar op bestuurlijk niveau geen overleg plaats gevonden. Er
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De onderscheidingen worden uitgereikt door René Ruis
aan:
- Nico Hulsbosch voor z'n 25 jarig lidmaatschap en 3 jaar
bestuursfunktie. (De heer Hulsbosch is helaas niet
aanwezig, maar zal de onderscheiding toegestuurd krijgen).
en
- Dick Bais voor z'n 40 jarig lidmaatschap en 6 jaar secretaris
in het bestuur.
Dick is met de vereniging 6 jaar lang 2e van Nederland
geweest in de hoofdklasse, nu eredivisie.

Joop antwoordt dat de kostenstijging voor de baanhuur ca
3% is. Het Kennemer Sportcenter is wel duur met een tarief
van € 75,= per uur.
8. Ingekomen voorstellen
Geen.
9. Verkiezing kascommissie
Niels Ran en Eert Boesten worden gekozen in de
kascommissie.
10. Rondvraag
René Ruis wijst de aanwezigen op het net uitgekomen
Postuum Vriendenboek van Wim Aaij. Leo van der Veer
heeft hier veel aandacht aan besteed en heeft samen met
andere (ex) leden de opmerkelijke persoonlijkheid die Wim
was beschreven
Wim is 40 jaar geleden op 21 -jarige leeftijd aan botkanker
overleden, maar de herinnering aan hem is in ruime kring
levend door zijn atletische, intellectuele, artistieke en
literaire kwaliteiten.
De herinnering aan Wim is er bij zijn clubgenoten van
Atletiekvereniging Haarlem, maar ook bij studiegenoten
zoals de schrijver L.H. Wiener
Zijn prestaties als atleet en vele talenten worden in dit
boekje geschetst middels het ophalen van de herinneringen
aan Wim. Het is een aangrijpend en hartverwarmend
vrienden boek.

Dick Bais: 40 jaar lid!

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

Er wordt gevraagd of het mogelijk is de onderlinge
wedstrijden in op een vroegere datum te doen, nu is het
vaak in oktober. Is september niet mogelijk?
Joop antwoordt dat er in september vaak finales zijn en dat
het daarom moeilijk kan.
René zegt te zullen proberen de onderlinge wedstrijden zo
vroeg mogelijk te plannen.

Naar aanleiding van de rapportage door de penningmeester
wordt de vraag gesteld of het Jeugdfonds aan een reglement
is gebonden. De penningmeester, de heer Kooij, antwoordt
dat dat niet zo is en dat het Jeugdfonds apart genoemd
wordt i.v.m. de zichtbaarheid.

Er wordt gevraagd of het niet goedkoper is om het clubblad
"De Wissel" op het internet bereikbaar te maken, of het via
de mail te versturen.
Joop antwoordt dat de vereniging dit niet overweegt.
Andere hebben verenigingen dit al eerder gedaan, doch met
als resultaat dat het clubblad aanzienlijk minder gelezen
werd.

6. Verkiezing van het bestuur
Leo van der Veer wordt gekozen als commissaris.
Peter Pijnaker wordt herkozen als secretaris.
7. Vaststellen van de begroting 2009
De begroting voor het jaar 2009 is akkoord.
Er wordt gevraagd of het huren van de accommodaties
duurder is geworden nu dat er via SRO wordt gehuurd.

11. Sluiting
Joop bedankt iedereen voor de aanwezigheid en wenst ieder
een sportief 2009 toe.
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MARTIN FROOM OVERLEDEN
Donderdag 23 april jl. is Martin Froom op slechts 21-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van een ernstige ziekte. Bij
Martin, geboren op 22 april 1988, werd vorige zomer kanker ontdekt, waarvoor hij verschillende chemokuren en operaties
heeft ondergaan. Martin heeft gestreden tegen zijn ziekte, maar het heeft niet mogen baten. Tijdens de laatste operatie
bleek hij kansloos vanwege de omvangrijke uitzaaiingen en de ernstige verzwakking van zijn krachten.
Martin kwam in de zomer van 2005 naar AV Haarlem en trainde mee met de C- en B-junioren. Martin was, zoals dat
tegenwoordig heet, een jongen met beperkingen. Hij kwam in het begin met een driewieler naar de trainingen omdat hij
problemen had om op een gewone fiets zijn evenwicht te b~waren. Aanvankelijk bracht zijn vader hem helemaal naar de
trainingen, maar Martin ontwikkelde zich goed en kwam later het laatste stuk op eigen kracht.
Met zijn lange lichaam en zijn grote krullenbol was Martin ~en opvallende verschijning. Opvallend was ook de manier
waarop hij zijn plekje veroverde in de trainingsgroep. Iedereen wist dat Martin "anders" was, maar Martin werd al heel snel
één van de jongens uit de groep. Na een paar weken trainen had Martin zijn favoriete onderdeel ontdekt. Martin ging
discuswerpen, het liefst zo veel en zo ver mogelijk. Vele discussen gingen door het luchtruim boven de atletiekbaan, en al
snel met een leuk resultaat.
Martin toonde zich na iedere training altijd een dankbaar lid; hij gaf de trainer steevast een hand en bedankte hem
uitbundig. Als het met Martin klikte, dan kon je bij hem niet meer kapot.
Ook in maatschappelijk opzicht ontwikkelde Martin zich goed. Zo zou hij binnenkort aan de slag gaan via de WSW. Ook
waren er vooruitzichten op een vorm van zelfstandig wonen. Het heeft helaas niet zo mogen zijn.
De uitvaart van Martin vond onder grote belangstelling plaats op dinsdag 28 april in het crematorium W esterveld te
Driehuis. Verschillende (oud) leden van onze vereniging en een grote groep leerlingen en docenten van de Van
Voorthuijsenschool waren daarbij aanwezig. Het werd een aangrijpende plechtigheid. Door Martins lievelingsauto, een
Ferrari die in de stoet meereed en voor de aula nog even stevig gas gaf, door het geluid van raceauto's in de aula (Martin
ging met zijn vader graag mee naar het circuit van Zandvoort), door de toespraak van de docente van zijn school, door de
kring van medescholieren rond de, in rode Ferrari-kleuren geschilderde kist, door de afscheidswoorden van zijn beste
schoolvriend, door de gekozen muzieknummers (die Martin graag met zijn moeder meezong) en niet in de laatste plaats
door het afscheidsgedicht van een stille vriendin.
Een fijne kerellaat nu een lege plek in onze vereniging achter. Een plekje dat wij opvullen met een schitterende
herinnering. Ook langs deze weg willen wij ons medeleven betonen aan de familie Froom met dit tragische verlies. Moge
de vele herinneringen aan een fantastisch mens hen tot troost strekken.

Rob de Wit
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Testwedstrijd- Purmerend, 5 april
fan Kuperus met hulp van Anne
We gingen voor het eerste toemooi naar NEA Volharding
Purmerend. Bij de meisjes pup.B deden Gaula Dekker en
Anne Kuperus mee. Bij de jongens pup.B deed Sam Gamos
mee. Van AV Haarlem deden in totaal14 atleten mee,
inclusief de trainers/atleten Rob de Wit en Niels Ran. Het
was erg mooi weer.
Bij het hardlopen ging Gaula erg hard. Zij liep 7.14 over de
40 mtr. Anne ging een stukje langzamer en deed er 7.64
over. Sam ging erg goed in zijn serie en werd daar 1e.
Bij het hoogspringen werd gestart in een grote groep van
zo'n 16 meisjes, de pup.B als pup .A samen. Op alle hoogtes
vanaf 75 cm vielen er meisjes af. Gaula deed het tot 90 cm
erg goed. Met haar sprong voorover ging ze een paar keer
zonder problemen door. Anne sprong op 75 cm en 85 cm de
eerste pogingen af. Bij 75 cm was 1 extra beurt voldoende
om weer verder te gaan, bij 85 cm waren 2 extra pogingen
nodig om verder te komen. Met Anne ging het goed tot 1.00
meter. Dat haalde ze in 1 keer, waarna ze op 1.05 3x
afsprong. De winnares van dit onderdeel was een pup.A met
1.15 mtr. Met een
mooie techniek
achterover. Sam was
na 75 cm klaar met
hoogspringen.
Duidelijk niet zijn
ding.
Bij het kogelstoten
gingen de 1e
worpen van Gaula
en Anne het verst,
namelijk 3.37 mtr.
voor Gaula en 4.32
mtr. voor Anne. De
winnares van dit

Om de spondag af te sluiten werd nog de 1000 mtr. gelopen.
Voor beide meiden betekende dat een plaats in de
achterhoede. Sam daarentegen liep een goede 1000 mtr. En
eindigde als 4e na een spannende strijd met de nr. 3.
Het resultaat: Sam eindigde bij pup.B jongens op de 7e
plaats. Het wachten was op de uitslag van de meiden pup.B.
Als allerlaatste groep werden de prijzen verdeeld. We
hadden geen prijzen verwacht tijdens de dag. Maar
naarmate steeds meer meisjes genoemd werden voor de
lagere standen op de lijst groeide het venrouwen in een
goede afloop. En die was er. Gaula pakte een keurige Se
plaats met 1010 punten. Het wachten was op de top-3.
Daarin bleek Anne op de 2e plaats gekomen te zijn met
1057 punten. De 1e plaats was voor Shanna Mol van
Lycurgus met 1106 punten.
Wat alle anderen hebben gedaan weten wij niet precies. Het
was een erg leuke dag en we hebben genoten. Niels en Rob,
nog bedankt voor de coaching. En wat hebben jullie zelf
nog mooie prestaties neergezet op de onderdelen
hoogspringen (Niels winnaar) en de 5 km (Rob op de 2e
plaats) .

~~~~~~:l~~~~~i;ië~ onderdeelgooide
4.34 mtr.

[

Trainer Niels
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Testwedstrijd Purmerend
Senioren
11 ,75
Niels Ran
100 m
17.59,29
Rob de Wit
5000m
1,85
hoogspringen Niels Ran

Meisjes A
lOOm
100 m horden
verspringen
kogelstoten
Jongens B
5000m

Meisjes C
80m
kogelstoten
speerwerpen
Jongens D
80m
1000m

80 m horden
verspringen

kogelstoten
speerwerpen

Laura Adelaar
Laura Adelaar
Laura Adelaar
Laura Adelaar

Karel Brasser
Vincent Witmond

....

14,57
19,79
4,01
6,84

18.23,73
22.15,78

Jongens Putlillen A2
meerkamp
60m hoog kogel
1. Pim Pauel
8,80 1,25 7,33

Anniek Klein Galdewijk 12,27
Anniek Klein Galdewijk 9,03
Anniek Klein Galdewijk 19,65

Sergio Sjak-Shie
Sergio Sjak-Shie
Siem Prins
Joaquim Wiers
Luuk Verzijden
Sergio Sjak-Shie
Joaquim Wiers
Siem Prins
Sergio Sjak-Shie
Siem Prins
Siem Prins
Luuk Verzijden
Sergio Sjak-Shie

lOOOm

ptn
1698
3.52,26

3. Pim Pauwel

Meisjes Putlillen B
40m hoog kogel ptn
meerkamp
2. Anne Kuperus 7,64 1,00 4,32 1057
3,37 1010
6. Gaula Dekker 7,14 0,90

12,38
4.15,32
5.34,97
5.33,63
17,16
3,07
2,82
2,75
5,01
5,01
13,94
12,08
10,25

lOOOm
lOOOm

5.00,36
3.13,72

Gaula Dekker
Anne Kuperus

Jongens Putlillen B
40m hoog kogel
meerkamp
4. Mike van Dijke 7,71 0,95 3,66
7,25 0,75 3,25
7. Sam Gamos

ptn
958
867
4.16,11
4.21,03

1000m
1000m

Mike Dijke
Sam Gamos

I IOjijhJI

Finale crosscompetitie

De crossfinale in Soest, 15 maart
Rob de Wit

,

Aan het eind van het cross seizoen mochten er 4 atleten van·
AV Haarlem naar de crossfinale in Soest. 1 B junior, 2 D
junioren en 1 pupil verschenen aan de start op een
regenachtige zaterdagmiddag.

Jongens B (4700 m)
Meisjes D (1400 m)
Jongens D (2000 m)
Jongens pup A (1400 m)

7

36.
6.
27.
44.

Karel Brasser
Esther Kiel
Luuk Verzijden
Jason Komen

17.53
25.37
28.19
26.20

kan zijn om te kijken of je wel goed
uitkomt bij de balk. Bij zijn eerste
sprong zat hij dan ook nog een
behoorlijk stuk voor de balk. Zijn
eindprestatie van 4,08 meter was
echter wel genoeg voor de derde plaats
op dat onderdeel.
Tot slot waren er nog twee
loopafstanden de 1000 meter en de 80
meter. Op de 1000 meter werd het nog
spannend, omdat Sergio en Guus erg
dicht bij elkaar zaten. Guus eindigde
op zijn eerste wedstrijd met 4.06,97,
drie seconden sneller dan Sergio.
Vervolgens liep Guus nog de 80 meter
in 13,83 s.
Uiteindelijk behaalde de ploeg in totaal
2144 punten, goed voor een 6e plaats
in de poule. De volgende wedstrijd is
in Santpoort en ik hoop dat daar nog
vele PR's zullen sneuvelen.

1e competitiewedstrijd D-j unioren - Haarlem, 18 april
NielsRan
Zaterdag 18 april was de eerste
competitiewedstrijd voor D-junioren.
De locatie van de wedstrijd was de
baan in Haarlem. Voor de meesten was
een competitiewedstrijd nieuw. Ook
waren er onderdelen die niemand
eerder gedaan had: discuswerpen en de
4 x 80 meter estafette.
De wedstrijd begon met de estafette
met Paul, Sergio, Luuk en Siem Boot.
De eerste drie hadden op de training al
geoefend, maar Siem moest vlak voor
de wedstrijd nog even oefenen. Zijn
wissel ging uiteindelijk goed, maar
helaas verliep niet alles even soepel.
De eindtijd van 56.28 s. viel daarom
nogal tegen.
Maar met meer oefening zal het de
volgende keer vast beter gaan.
Bij het volgende onderdeel vond Paul
de aanvangshoogte van 1,10 meter te
hoog. Hij dacht het nooit van zijn
leven te gaan halen. Na veel
aandringen is hij toch gestart en

uiteindelijk eindigde hij net als Luuk
op 1,25 meter. Voor beiden een PR!
Goed gedaan dus!
Tussendoor liepen de hoogspringers en
Sergio de 80 meter horden. Voor Paul
was het een nieuw onderdeel en hij
bracht het er goed vanaf. Sergio liep
hem dit keer zonder valpartij , goed
gedaan! Luuk had het al vaker gedaan,
maar bleek geen eindtijd te hebben
gekregen. Nadat de jury nog eens naar
de beelden van de elektronische tijd
had gekeken bleek Luuk de snelste van
de drie .
Onze werper, Siem Prins, kwam
daarna in actie bij het kogelstoten.
Daarna was het nieuwe onderdeel
discuswerpen aan de beurt. De eerste
worp was helaas meteen ongeldig,
maar een mooie afstand zat er wel in.
Siern kwam uiteindelijk met zijn eerste
PR van 11.35 meter, wat helmaal niet
slecht is voor de eerste keer.
Siern Boot nam hierna het verspringen
voor zijn rekening. Inspringen wilde
hij echter niet, terwijl dat zeer nuttig
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Tussenstand poule
1. AV Suomi
2. AVEdam
3. AVDEM
4. KA V Holland
5. AC Waterland

6. AV Haarlem
7. AV Zaanland

Punten
3914
3206
3148
2278
2267
2144
2000

IDIJ Dl

1• Competitie D-j unioren
13.B3 PR 248
Guus van Zijl
Guus van Zijl
4.06.96 PR 2B2
0
Sergio Sjak-Shie 4.09.70
197
Luuk Verzijden
1B.06
BOm horden
Paul Zuiderduin
1B.35 PR
0
19.46
0
Sergio Sjak-Shie
Paul Zuiderduin, 56.2B
4 x 80 m estafette
205
Sergio Sjak-Shie, Luuk Verzijden en Siem Boot
Hoogspringen Luuk Verzijden
1.25 PR 426
Paul Zuiderduin
1.25 PR
0
4.0B
434
Verspringen
Siem Boot
4.B2
229
Siem Prins
Kogelstoten
11.35 PR 123
Discuswerpen Siem Prins
2144
Totaal
BOm
1000m

1e Competitiewedstrijd Heren 3e divisie - Spijkenisse, 19 april
Joop van Drunen

PR staat nog altijd op 11 ,43 m. Bij het speerwerpen verbeterde
Michel zijn PR via 39,94 men 41,07 m tot uiteindelijk 41 ,67 m.
De Haarlem ploeg eindigde op de achtste plaats. Haarlem
mannen, het was een goede wedstrijd, goede prestaties en een
goede sfeer.
Tot slot dank aan Jan Willen Kooij die als chauffeur/jurylid zijn
steentje heeft bijgedragen.

Na een ploegbijeenkomst in het krachtentrum en een
voorspoedige autorit van ± 5 kwartier arriveerden we met
vier auto's op de atletiekbaan van de vereniging Spark. Deze
eerste competitiewedstrijd kende uitstekende
weersomstandigheden.
Jurgen, de benjamin van de ploeg (B junior), won zijn serie 100
m en vestigde met zijn tijd een nieuw PR. Op de 400 m
wederom een serieoverwinning en zijn 52,B2 s. betekende de
beste 400 m tijd van een Haarlem atleet sinds 2004.

i@ij;i

1• Competitie Heren
3. Wouter van Gors elen 11,72 -1,5 639
11 ,7 4 -0,1
4. Jurgen Wielart
200 m
4. Wouter van Gorselen 23,37 -0,2 704
400 m
7. Jurgen Wielart
52,B2
6B6
BOOm
17. Rob de Wit
2.10,09
5B7
5000 m
12. Rob de Wit
17.53,23
519
110 m horden 13. Sjoerd Lether
20,2B -1,B 433
Zw. estafette
13. 400 m Frank van der Peet, 300 m Niels
Ran, 200 m Wouter van Gorselen, 100 m Sjoerd Lether
2.11 ,22
762
1,90
769
Hoogspringen
1. Niels Ran
5,70
Verspringen
14. Sjoerd Lether
537
12,67
4. Niels Ran
641
HSS
10,71
9. Peter Markwart
511
Kogelstoten
9,79
15. Michel Hageman
41
,67
14. Michel Hageman
516
Speerwerpen
7304
B. Haarlem
Totaal
lOOm

Ook Rob de Wit won zijn serie 800 m en liep een ruime
verbetering van zijn PR wat stond op 2.50,7. Op de 5000 m
stond Rob de Wit wederom aan de start. In de tweede ronde
nestelde hij zich aan de kop van het peloton en stond deze
koppositie niet meer af. In een zeer fraaie stijl, en voor het oog
onvermoeibaar, finishte hij ook hier in een PR.
Sjoerd zijn prestatie was minder dan onze verwachtingen.
Sjoerd is door zijn studie een tijdje gestopt met de atletieksport,
maar ik ben er van overtuigd, dat na wat trainingsarbeid de
zaak weer op de rails staat.
Bij het hoogspringen evenaarde Niels Ran zijn PR. Niels was
wel gedupeerd omdat het hoogspringen en het onderdeel HSS
gelijktijdig werden afgewerkt.
In 2007 en 2008 wist Peter Markwart zijn prestatie bij het
kogelstoten van 10,71 m niet te halen. Peter, probeer de
komende tijd wat meer vanuit Zaandam naar Haarlem te
komen, dan is een afstand boven de 11 meter zeker haalbaar. Je

1e competitie B junioren- Krommenie, 3 mei
Op 3 mei gingen de atleten van de B
competitieploeg naar Krommennie,
naar AV Lycurgus. De groep bestond
uit een aantal C junioren en een aantal
B junioren. Er werd naar verwachting
gepresteerd of meer dan dat. Er
sneuvelden records, of er werd voor de
eerste keer deelgenomen aan een
onderdeel(*). De meest opvallende
prestatie werd op de 400 m neergezet
door Jurgen Wielart. De volgende

wedstrijd vindt plaats op onze eigen
atletiekbaan in Haarlem op 7 juni.

••I lil

Competitie B junioren
13,26
Stefan
lOOm
20,20 •
llOmh Stefan
I
51 ,93 PR
400m
Jurgen
2.25,73 •
BOOm
Jeroen
Karel
4.51,57
1500m
5.48,19
PR
Vincen,t
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Estafette

Dik, Jeroen, 50,21
Stefan, Jurgen
Dik
1,55
Hoog
2,40
Polshoog Dik
Ver
4,67
Jelle
10,39
Hink stap Jeroen
9,32
Kogel
Marnix
26,45
Discus
Marnix
41,10
Speer
Jurgen

PR
•
PR
•
(5kg) *
(1 ,5 kg) .

Trainingswedstrijd B junioren, 23 april
Vanaf dit seizoen organiseren de trainers van de
jeugdgroepen trainingswedstrijden. Om de 2 weken staat er
een ander onderdeel op het programma. De B junioren
begonnen met kogelstoten. Hiernaast de resultaten.

fiftJQtj

Trainingswesdtrijd kogelstoten
Laura Adelaar
6,14
Aniek Klein Geldewijk
8,75
Jeroen Bulier
7,38
Arnold Sinay
7,80
Karel Brasser
6,34
Sylvester Boere
7,74
9,10
Jelle Dalhuisen
Stephan den Ridder
9,24
Marnix van Zadelhoff
8,63
7,08
Robbert

Rob de Wit: Trainingsreader zomer 2009

Leo van der Veer
Ook dit jaar wordt er weer serieus werk van de trainingen
gemaakt. Dat moge onder andere blijken uit de onlangs
opgestelde trainingsreader voor zomer 2009. Een, onder
leiding van Rob de Wit, fraai opgezet en uitgewerkt plan
voor de pupillen en junioren D, C en B.
Het bevat een planning van de trainingen en wedstrijden
voor de verschillende groepen, en een methodische
uiteenzetting over de verschillende loop-, spring- en
werponderdelen.
Rob is hier vorig jaar mee begonnen en de ervaringen
hiermee opgedaan zijn verwerkt in de nieuwe versie.
Rob: "het voordeel van deze reader is dat de jeugdtrainers

zich veel beter kunnen voorbereiden en zich tijdens de
training kunnen concentreren op de instructie en de
omgang met de groep. Je hoeft dan niet meer tijdens de
training te bedenken wat je zult gaan doen. Ik hoop dat
vooral de jeugdtrainers die geen ALO-achtergrond hebben,
hier veel baat van zullen hebben, en dat er van deze aanpak
een positieve uitstraling uitgaat."
Gezien het enthousiasme en de goede sfeer tijdens de
trainingen lijkt dat aardig te lukken.
Ook de KNAU toonde zich geïnteresseerd in deze reader en
reageerde enthousiast op het toegezonden exemplaar.
Kortom : een uitstekende actie van Rob, waarvoor het
bestuur veel waardering heeft!
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Fysiotherapeuten Velserstraat
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 ofSelective 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:
web:

023-5264668
ftvelserstraat@hetnet.nl
www.fysiovelserstraat.nl

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

WIJ ZOEKEN NOG ADVERTEERDERS

De prijzen voor deze pagina bedragen o.b.v. 6 nummers per 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

Ook is er nog advertentieruimte op de achterzijde van het omslag beschikbaar.
De prijzen hiervan bedragen o.b.v. 6 nummers per jaar:
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

Genoemde prijzen zijn gebaseerd op 6 nummers per jaar.
Bovendien wordt éénrnalig redactionele aandacht aan de adverteerder besteed.
De oplage bedraagt 250 stuks.

Inlichtingen en suggesties bij Leo van der Veer
email: veeradvies@planet.nl
telefoon werk/privé: 023-5270365
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REDACTEUR GEZOCHT

In de toekomst willen we ook de AV Haarlem website
onderhanden nemen. De mogelijkheden op het internet
blijven toenemen daar kunnen we op de site ook gebruik
van maken. Het is de bedoeling een nieuwe versie van de
site op te zetten die alle leden kunnen bekijken en waar
iedereen over kan meepraten.

Wie komt de redactie versterken? We zieken een praktisch
ingestelde persoon die in staat en bereid is tekst- en
beeldmateriaal te (doen) leveren en te beoordelen, en in
algemene zin een bijdrage willeveren aan de verdere
ontwikkeling van clubblad en site.
We ramen dat deze taak ongeveer 4 uur per maand kost.
Het moet iemand zijn die enig communicatief talent heeft,
geregeld op de baan te vinden is en zodoende weet wat er in
de club speelt en onder de leden leeft.
Het is niet onze bedoeling er een vergadercircus van te
maken. We zullen een enkele keer bij elkaar komen, maar
het meeste overleg zal telefonisch, per mail of op de baan
plaatsvinden.
Wie voelt zich geroepen of kent een goede kandidaat?
Reageren kan bij Leo of Rob.

Rob Schlüter & Leo van der Veer

de
wissel

------------------------

Onderstaand een kleine beschrijving van clubblad en
website.
Clubblad

Zoals je hebt kunnen zien heeft de Wissel een grondig
vemieuwde vormgeving gekregen. Ook de reprokwaliteit is
sterk verbeterd. Hierop zijn enthousiaste reacties
binnengekomen.
Er wordt nog gewerkt aan verdere verbeteringen, zoals een
iets kleinere bladspiegel (en de nietjes meer naar de rand),
effectiever gebruik van achtergrondkleuren en randen, en
meer herkenbare leaders boven de verschillende rubrieken.
Alle tekstbijdragen aan het clubblad dienen, zonder
opmaak, digitaal via redactie@avhaarlem.nl te worden
aangeleverd. Dus geen uitgeknipte artikelen inzenden, ook
niet scannen, maar zelf de tekst digitaal in Word
aanleveren. Foto's apart meesturen en niet in de
aangeleverde tekst verwerken. Bij foto 's s.v.p. vermelden
waar en wanneer ze zijn genomen, waar het over gaat, wie
er te zien zijn en wie de fotograaf is. Bij vragen en
problemen: neem contact op met Rob Schlüter via
redactie@avhaarlem.nl of via 023-5250752 (privé).Website

SPAR NK Atletiek
Atletiekunie

Clubblad atletiekvereniging ,.haarlem"

.
,

Verenigingsarrangement
Nieuw dit jaar is het verenigingsarrangement voor alle
aangesloten verenigingen van de Atletiekunie. Kom op de
finaledag (zondag 2 augustus) van de SPAR NK Atletiek met
jouw vereniging n aar het Olympisch Stadion voor een
unieke experience. Kom clubgenoten aanmoedigen, beleef
de geweldige ambiance en geniet!

Een verenigingsarrangement bestaat uit:
Toegangskaarten voor de gehele groep (mogen leden en
niet leden zijn)
Gereserveerde plekken ter hoogte van de finishlijn
Lunchpakketten en een goodiebag met hierin oa. het
programma boekje
Om gebruik te maken van het arrangement moet de groep
uit ten minste 10 personen bestaan. De kosten bedragen €
5,- per persoon. Aanmelden kan tot 13 juli.
Meer informatie of het direct aanmelden kan door een email te sturen naar Judith Veldman
(Judith.Veldman@atletiekunie.nl) of Justin Kröder
(Justin.Kroder@atletiekunie.nl). Kijk ook op de website
www.nkatletiek.nl.
Kom dus zondag 2 augustus met jouw vereniging naar het
Olympisch Stadion in Amsterdam en beleef de SP AR NK
Atletiek vanaf de beste plek in het stadion!
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VAN HET LANGE AFSTAND FRONT

Door René Ruis

ltip;l

Nog wat achterstallige uitslagen:

l :l ji:l
10 km

Phanos boscross, Amsterdamse bos
Msen
10. Bas Gevaert
28. Jeroen Peeters
14. Frank Peeters
M40

38.13
49.04
43.23

Ujji:l

Corus bosloop, Castricum
Volgens mij meer een duinloop. Een woord van dank gaat
uit naar de organisatie van het cross circuit, die er in
geslaagd is een foute aanvangstijd in de folder te plaatsen.
Erg leuk allemaal. Dus toen ik aan kwam , zag ik iedereen
net van start gaan. Onze andere deelnemers hadden waren
iets eerder en konden met een beetje haast nog net
meelopen.
49.20
10,7 km
Msen
30. Jeroen Peeters
3. Kareljan Schoutens
43.01
M45
45.52
4. Adrie Tol

I :IM;ji

Corus Parkloop, Heiloo
Msen
25. Jeroen Peeters
8. Adrie Tol
M45
Dit was de laatste van de Corus cross cup van het
winterseizoen 2008/09
9km

42.44
38.14

Rhenus Logistics loop (voorheen Road Air loop)
Met als uitdaging de bigspottershili (de grote indegatenhoud
heuvel)
40.37
12. Adrie Tol
10 km Masters
43.40
21. Jeroen Peeters
46.37
27. René Ruis
18.47
7. Kareljan Schoutens
5km
1.21.06
lOEM
47. Joris Rutten ? ~
3. Nico Hulsbosch
43.19
10 km business:
Nico werd nog op de jaarvergadering verwacht om een
onderscheiding in ontvangst te nemen, maar moest ivm
werkzaamheden verstek laten gaan.
Frank Peeters heb ik daar ook een hele tijd zijn rondjes zien
lopen, maar kan ik in de uitslagen niet terug vinden. Hij
lijkt toch weer helemaal terug. We willen dan ook over
vallen van fietsen niets meer horen.

IWQ;I

Zorgspecialistloop
Een nieuwe loop in Schalkwijk zoals vroeger de KG-loop.
Een rondje buitenom Schalkwijk
10kmalle mannen 21. Kareljan Schoutens
38.33
116. René Ruis
46.16
Aardige service: startnummer intikken en je krijgt een
filmpje te zien waarop je jezelf ziet finishen . Hoewel dat
niet altijd een fraai gezicht is.

Hierna gaan we naadloos over in het wegcircuit.
(Wegloopcircuit klinkt zo raar).
Maar eerst nog een tussendoortje:
De politiesportvereniging organiseert al jaren het NK in
Overveen. De wedstrijd staat ook open voor
buitenstaanders. (Die dan voor dief spelen waar de politie
achteraan loopt) Ondergetekende was zo'n dief, alliepen er
nog heel wat voor mij uit. Start en finish op de
gemeentewerf in Overveen, vlak naast de Zand waaier, drie
keer de Blinkert en twee keer de steile heuvel bij het
viaduct in Middenduin. Ik werd 2e in mijn klasse: ca.9,6km
in 47.59. Een mooie beker was mijn deel. Helaas geen le
want ene Dick Kloosterboer was voor mij in 44.25. Zijn
conditie is dus nog steeds goed, al tennist hij op het
ogenblik veel. Jullie moeten allemaal de groeten hebben.

24 Mei Pim Mulierloop zie
www .avsuomi.nl/pimmulierloop
7 Juni Letterenloop zie www.letterenloop.nl
19 Juli Grachtenloop zie www.grachtenloop.nl

tJjijl;ji

Runnersworld Spaarnwoudeloop
Tot voor enkele jaren onze eigen loop.
lOk m
M40
7. Frank Peeters
14. Adrie Tol

39.57
40.42
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SOFIE BRÜGGEMANN: VERSPRINGEN IS MIJN BESTE ONDERDEEL

In

es rek

Leo van der Veer praat met Sofie
Brüggemann over atletiek, scouting en
school.
Zij wordt op 18 augustus 10 jaar, maar
is al 3 jaar lid. "Ik zag op televisie
verspringen en hardrennen, en dat
vond ik toen al leuk. Voetballen vind
ik helemaal stom, zeker voor meisjes",
aldus Sofie. Een bewuste keus dus op
zesjarige leeftijd. Behalve aan atletiek
doet Sofie ook aan scouting, en
bovendien gaat ze eens per week naar
muziekles waar zij viool speelt. "Ik zit
op school ook in het orkest, dat is heel
leuk. Bij ons op de Vrije School is het
erg fijn; we doen veel dingen naast het
gewone schoolprogramma, zoals
kennismaken met diverse ambachten.
Ik zit in groep 5. We hebben nog geen
huiswerk. Behalve voor een

toneelstuk dat we nu aan het oefenen
zijn".

Maken jullie veellol op de training?
"We kunnen best erg lachen. We doen
eerst inlopen en oefeningen. Daarna
kies je een onderdeel waarop je wilt
trainen. Ik heb 2 trainers, Bob en
Jirina. Bob is de grappigste en Jirina de
liefste. Op de training vind ik
estafettes het leukste, en op atletiek is
Shea mijn beste vriendinnetje".
Heb je ook wedstrijden?
"Ik doe geregeld aan wedstrijden mee.
Alleen moet ik dan kiezen tussen
scouting of de wedstrijd, en dat is best
lastig want ik vind beide even leuk.
Soms loot ik dan maar of ik naar
scouting ga of aan de wedstrijd
meedoe"
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Wat vind je de leukste nummers?
"Ik vind de kogel erg zwaar, met
hoogspringen ben ik vrij snel af en
hardlopen kun je maar één keer per
wedstrijd doen. Verspringen is mijn
beste onderdeel. Ik heb dit jaar in
Utrecht, in de Galgenwaard, 3,27
meter gesprongen. Dat is ook zo leuk
aan verspringen, dat je meer keren per
wedstrijd kunt springen. Ik heb ook
een keer met estafette op een
wedstrijd meegedaan; dat is best
spannend".
Gevraagd of zij nog speciale wensen
heeft, antwoordt Sofie overtuigd: "nee,
ik ben heel tevreden met alles". Haar
trainster Jirina heeft niets te veel over
Sofie gezegd: 'een heelleuk lief
meisje'.

SERVICE
Bestuur
Voorzitter
Vacant
Waarnemend voorzitter
023 - 524 43 40
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
Email: j.m.van.drunen@planet.nl

Trainers

Commissies

,

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

06-421 397 55
06- 151 866 55
06 - 488 189 42
06-273 061 79
023- 527 90 80
023- 526 31 23
06 - 417 210 80

Communicatie Commissie
023 - 525 07 52
Rob Schlüter
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
Email: avhaarlem@xs4all.nl

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023- 524 43 40

Lange Afstand Groep, contactpersoon
023-531 72 58
René Ruis
Hyacintenlaan 2, 2015 BC, Haarlem
Email: prruis@planet.nl

Secretaris

Peter Pijnaker
023 - 525 87 09
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR
Haarlem
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Penningmeester
Jan Willem Kooij
023- 537 66 27
Vondelweg 524,2026 BH Haarlem
Email: jwkooij@hetnet.nl
Commisaris
René Moesman
023 - 525 98 79
Willem Klooslaan 27-2, 2024 JP
Haarlem
Email: rpmoesman@hotmail.com
023 - 527 03 65
Leo van der Veer
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal
Email: veeradvies@planet.nl

Ledenadministratie
023 - 527 23 38
Jos van Belle
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
Email: jmg.van.belle@hetnet.nl
Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor het
gehele kalenderjaar. Opzeggen dient
schriftelijk bij de ledenadministratie te
gebeuren.

Wedstrijdsecretariaten
Senioren & Junioren A1B
Joop van Drunen
023 - 524 43 40
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Junioren CID
Peter Pijnaker
023 - 525 87 09
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Pupillen
06- 273 061 79
Niels W eller
Email: pupillentrainers@hotmail.com

Clubarts
Frits.Knuvelder
023 - 553 04 44
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS
Haarlem
Email: knuvelder@zonnet.nl

Fysiotherapie

Technische Commissie
Gerard van Kesteren 023-531 47 14
Krokusstraat 10, 2015 AG Haarlem
Email: gerardannette@planet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie
Haarlem/Holland:
023-524 43 40
Joop van Drunen
Email: j.m.van.drunen@planet.nl

Diversen
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
023- 524 4340
Joop van Drunen
Email: j.m. van.drunen@planet.nl
A V. Haarlem op internet
www.avhaarlem.nl

Clubkleding
De clubkleding is te koop tijdens de
trainingen.

Fysiotherapeuten V eiserstraat
023 - 526 46 68
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl

Trainingen
Maandag en donderdagavond atletiekbaan Pim
Mullersportpark
Senioren & Junioren AJB 19:00 - 20:45 uur
19:00 - 20:30 uur
Junioren C
18:45 - 20:15uur
JuniorenD
18:45 - 20:00 uur
Pupillen
Donderdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark
19:00 - 20:45 uur
Lange -afstand lopers
18:45 - 20:00 uur
Recreanten

Leeftijdsindeling (1-11-2008 t/m 31-10-2009)
Categorie
Mini pupillen
C pupillen
B pupillen
A pupillen
D junioren
C junioren
B junioren
A junioren
Senioren
Masters
Veteranen I
Veteranen II
Veteranen III

16

Geboortejaar
2002
2001
2000
1998 & 1999
1996 & 1997
1994 & 1995
1992 &1993
1990 &f 1991
1989 of eerder
1974 of eerder. Indeling naar geboortedag:
Vrouwen
Mannen
35 t!m 44 jaar 40 t!m 49 jaar
45 t!m 54 jaar 50 t/m 59 jaar
60 jaar en ouder
55 jaar en ouder

Grafische partner voor:

zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen,
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars,
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels,
scholen, beveiligingsbedrijven, verzekeraars,
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea,
muziekindustrie, farmaceutische industrie,
overheden, sanitairgroothandels, financiële
dienstverleners. Vele andere ondernemingen
.
g1 ngen u voor.

I

Wellicht vindt ook u de weg naar StyleMathöt,
dé drukker rnet de grootste klantdjversjtejt van
grafisch Nederland.

•t

Drukwerk

Dtp

Ontwerp

Multimedia

Logistiek

Waarderweg 56 Haarlem
Postbus 2096, 2002 CB Haarlem

t +31 (0)23

ss

333 55

f +31 (0)23 55 333

so

e info@stylemathot.nl w www.stylemathot.nl

