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17 mei 2e competitiewedstrijd heren senioren 3e divisie te Nieuwegein 
Joop van Drunen 

Na het verzamelen en het nuttigen van een drankje en een goede reis kwamen we ruim op tijd aan in Nieuwegein. 

Onze ploeg kwam tot de volgende resultaten: 
100 m: Wouter v. Gorselen 2e van de 30: 11 ,82 (2,3rw) 618p 
200 m: Wouter v. Gorselen 6e van de 29: 24,56 (1 ,3rw) 595p 
400 m: Frank v.d. Peet 19e van de 29: 56,83 536p 
1500 m: Rob de Wit 11e van de 28: 4.32,71 p.r. 571p 
400 m hrd: Sjoerd Lether 11e van de 17: 65,18 572p 
4x100 m: Sjoerd Lether-Niels Ran-Frank v.d. Peet-Wouter v. Gorselen 

7e van de 17 692p 
Jammer, dat de wissel tussen Frank en Wouter haperde, de overige wissels waren subliem. 
Hoog: Niels Ran 2e van de 16: 1,80m 680p 
Polshoog: Niels Weller 9e van de 16: 2,60m 404p 
We hebben Niels wel eens beter zien springen 
Kogel: Peter Markwat 10e 
Ver: Niels Ran 6e van de 17 
Discus: Peter Markwat 
Totaal punten 

van de 19 

10,72m 
6,15m 
32,69m 

512p 
638p 
534p 
6352p 

Deze 6352 punten leverde een 7e plaats op van de 19 deelnemende ploegen. 
In de landelijke stand staat de a.v."Haarlem" op de 21e plaats van in totaal65 ploegen. Een redelijk resultaat van onze 
mannen!! 
Wel aardig om even te kijken naar de stand in onze poule: 

19 a12ril 17 mei totaal 
1. CAV Energie 8312 7235 15547 
2. Olympus '70 - 1 8124 6944 15068 
3. a.v.Hollandia 7972 7073 15045 
4. Haag atletiek 7566 7007 14573 
5. a.v.Fortuna -1 7747 6409 14156 
6. a.v.Atverni 7502 6511 14013 
7. A.V.HAARLEM 7304 6352 13656 
8. SAV 7108 6498 13606 
9. Hellas Utrecht 8608 4897 13505 

10. Spark 6940 9425 13365 
Er komt nog een 3e wedstrijd op 21 juni. 

BINDPLOEG BEDANKT! 
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11. a.v.'47 7207 6079 13286 
12. s.c.Reeuwijk 6668 5265 11933 
13. a.v.Fottuna - 2 6218 5555 11773 
14. s.c.Antilope 6142 5047 11189 
15. a.v.Hylas 5851 5093 10944 
16. aav"36 5608 5273 10881 
17. a.v.Voorschoten'97 5323 4668 9991 
18. Olympus'70 -2 3848 2428 6276 
19. k.a.v.Holland 1719 1024 2743 

Omdat het clubblad tegenwoordig op een professionele 
machine bij Sportservice Noord-Holland wordt geprint en 
geniet, is de inzet van de zogeheten 'bindploeg' niet langer 
nodig. Deze bind ploeg, bestaande uit An Schlüter, Truus 
van Voorst, Wim Hattman en Joop van Drunen, zorgde 
enige tientallen jaren trouw voor het raap-, niet-, selecteer
en verzendwerk 
Als dank voor deze langdurige inzet werden de leden van 
deze ploeg op 28 mei, met koffie en gebak, in het zonnetje 
gezet en op de gevoelige plaat vastgelegd. 
Een club als de onze kan slechts draaien door de inzet van 
dit soort taaie vrijwilligers. Het bestuur is hen zeer 
erkentelijk en zegt hen heel veel dank! 
Er blijven echter nog enige werkzaamheden over 
(clubbladen ophalen bij de drukker, adreswikkels 
aanbrengen, sorteren op bestemming en afleveren bij TNT 
in de Waarderpolder), maar hiervoor hebben An Schlüter 
en Truus van Voorst gelukkig wederom hun diensten 
aangeboden. 



Bestuur A V Haarlem 

Hemelvaart Instuif av trias 21 mei 
Rob de Wit 

Op 21 mei vond in Heiloo de hemelvaart instuif plaats. Een 
wedstrijd waarbij geldprijzen te veroveren waren en waar 
Haarlemse kanshebbers aan de start verschenen. Van de 7 
haarlemroers verdiende er 2 de reiskosten en wat meer 
terug. Grootverdiener was Wouter van Gorselen met een 
overwinning op de 1 OOm en een tweede plaats op de 200m. 
belangrijker dan dat was het PR dat hij wist nee rte zetten 
op beide afstanden. De andere poenpakker was Niels Ran 
die meer tevreden was met de financiële prestatie dan de 
sportieve. Hieronder een overzicht van de behaalde 
resultaten. 

lOOm 
200m 

Wouter van Gorselen 11.41 (-0.1 m/s) 
Wouter van Gorselen 23.10 PR 
zijn vorige PR was 23. 23. 
Sjoerd Lether 24.22 PR 
PR verbetert met 0.02 J,. 

BOOm Rob de Wit 2.08.48 

3000m 
Kristel van Es 
Rob de Wit 

2.19.35 
10.02 

Vincent Witmond 12.42.04 
4 x 200 Sjoerd Lether, Niels Ran, Niels W eller, 
Wouter van Gorselen 

hoogspringen Niels Ran (2e) 
Ni els W eller 
Kristel van Es 

1.37.71 

1.85 
1.50 
1.60 
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CD Evening Games 

Castricum 

Op de winderige en voor toeschouwers frisse vrijdagavond 
van 8 mei zijn vier Haarlemse D-junioren naar de eerste 
wedstrijd van de CD everring games gegaan. Paul behaalde 
met 5,73 meter een PR bij het kogelstoten en Siem Boot 
werd met 20,5 seconden 2• op de 150 meter. De derde jongen 
van A V Haarlem was Siem Prins. Hij liep de 150 meter in 
27,1 seconden. 
Het enige meisje van onze vereniging was Esther. Zij liep 
bleek geen held te zijn bij het speerwerpen, maar liep wel 
naar een goede tijd op de 600 meter: 2.00,1 minuten. 
Hieronder staan de overige uitslagen. 

Meisjes D2 60m speer 600m pnt 
6. Esther Kiel 8.5 12.33 2.00,1 1107 

Jongens Dl 150m kogel discus pnt 
18. Paul Zuiderduin 26.1 5.73 10.66 574 
20. Siem Prins 27.1 4.77 9.51 431 

Jongens D2 150m kogel discus pnt 
13. Siem Boot 20.5 5.58 11.05 948 

Beverwijk 

Vrijdagavond van 5 juni was de tweede wedstrijd van de CD 
everring games. Voor mij was het al weer lang geleden dat ik 
Beverwijk geweest was en voor een aantal was het de eerste 
keer. Gelijk bleek ook de locatie van de atletiekbaan niet 
voor iedereen gemakkelijk te vinden. Maar na een stukje 
omrijden was uiteindelijk iedereen op de baan. Dit keer 
waren er twee deelnemers meer dan de vorige keer. 
Een goede prestatie was de tweede plaats van Angelo op de 
80 meter. Hij liep deze in 11 ,0 sen werd gevolgd door Siem 
Boot, die met een evenaring van zijn PR derde werd. Paul 
wierp de speer naar een nieuw PR van bijna 20 meter: 19,77 
m. 
Hieronder staan de overige uitslagen en de stand na de eerste 
twee wedstrijden. Hierbij valt op dat Esther met haar 2336 
punten mooi op een vierde plaats staat (slecht 8 punten 
achter nummer drie) . 

Meisjes D2 60m speer 600m pnt 
8. Esther Kiel 11,80 8,89 3,86 1229 

Jongens Dl 80m speer 600m pnt 
11. Paul Zuiderduin 13,3 19,77 2.10,0 922 
25. Joaquim Wiers 14,0 10,87 2.31,7 476 
26. Siem Prins 15,0 13,75 2.29,7 468 

Jongens D2 80m speer 600m pnt 
6. Angelo Lolis 11 ,0 18,32 1.54,5 1361 
8. Siem Boot 11,3 15,20 1.55,4 1239 

Stand na twee wedstrij den 

Meisjes Dl Jongens Dl 

SprAAk nAAst de bAAn 

"hallo" 
"hoi" 

"heb jij hier ook een dochtertje rondlopen?" 
"nee, een zoontje" 

"die trainers doen het anders leuk hè, met die kinderen" 
"ja, zeker" 
"vooral dat meisje die Jirina en dieNielsen ook Bob" 
"tjé weet jij allemaal hoe ze heten?" 
"nou, zo'n beetje wel" 
"bij de andere groepen zijn ze ook wel goed zoals die lange" 
"die daar, die heet ook Niels" 
"nee bedoel die andere daar" 
"oh, dat is Rob de Wit de zoon van Baltien" 
"de zoon van wie?" 
"de zoon van Baltien die de recreanten traint daar aan de 
overkant" 
"OH" 
"En dan heb je voor de groten Ruud Wielan" 
"RUUD WIE?" 
"nee Ruud Wielàn, die is nog Nederlands kampioen en 
recordhouder hoogspringen geweest" 
"zo hee, wat sprong-ie dan?" 
"hij heeft wel 2m28 gehaald" 
"zo hee, dus als ik hier blijf staan springt-ie zo over me 
heen " 
"ja, nou niet meer" 
"zullen we een kop koffie halen? 'krijg-t koud" 
"ja goed, bij Joop" 
' ;ïj weet van iedereen hoe ze heten " 
"Joop was er al toen ik zelf ook nog op atletiek zat" 
"heb jij hier ook op gezeten?" 
'ja, maar dat is al een tijdje geleden" 
"heb je nog wat gepresteerd" 

' "nee, niet veel, maar de dokter zei dat het goed voor me 
;; 'was" 

"het zou trouwens nog wel goed voor je zijn, zo te zien ha 
ha " 
"ja 't is mooi, laten we maar een kop koffie drinken, bier is 
er niet" 

Jongens D2 
4. Esther Kiel 

pnt 
2336 14. Paul Zuiderduin 

22. Siem Prins 

pnt 
1496 
899 
476 

7. Siem Boot 
21 . Angelo Lolis 

pnt 
2187 
1361 

29. Joaquim Wiers 
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Trainingswedstrijden junioren D 

De afgelopen periode hebben de D-junioren tijdens de training wedstrijdjes gehouden. Vaak waren er heel wat mensen 
aanwezig, maar soms was het ook wat rustiger. Binnenkort zullen we ook nog hordelopen en verspringen en dan hebben 
we alle onderdelen gehad. De stand is nu als volgt: 

JongensD SOm pnt 1000 pnt Hoog 
1. Lu uk Verzijden 12,9 323 3.44 397 1,25 

2. Siem Boot 0 3.42 408 1,25 
3. Paul 0 4.18 234 1,25 

4. Siem Prins 14,8 132 4.41 146 1,00 
5. Guus Verzijl 14,2 187 4.42 143 1,00 
6. Sem Boesmans 0 0 1,10 
7. Jelle Rienstra 0 0 1,10 

8. Thomas Buckens 0 0 1,15 

9. Joaquim Wiers 14,8 132 0 
10. Henk van Heerwaarde 0 5.19 29 
11. Sergio Sjak-Shie 0 0 

Meisjes D 60m pnt 1000 pnt Hoog 
1. Esther Kiel 0 3.44 397 1,25 
2. Emma Peeters 9,1 481 5.04 72 1,25 
3. Ilse van Milaan 9,8 372 5.04 72 1,15 
4. Myrea den Ridder 12,9 11 5.50 0 
5. Iris Schrijver 12,1 87 0 
6. Myream Kharkhach 13,1 0 0 
7. Sacha 0 0 

pnt Kogel pnt 
426 6,53 338 
426 5,09 247 
426 4,75 224 
242 5,00 241 
242 0 
316 4,77 225 
316 4,56 211 
352 3,89 161 

0 4,06 174 
0 0 
0 0 

pnt Kogel pnt 
426 8,48 446 
426 0 
352 0 

0 4,80 227 
0 4,94 237 
0 0 
0 0 

Speer pnt Discus pnt Totaal 
0 11,11 117 1601 

15,98 243 14,74 201 1525 
0 12,19 143 1027 

0 0 761 
12,89 174 0 746 
8,71 65 9 61 667 

0 11 ,3 122 649 
0 0 513 
0 10,05 90 396 

10,63 118 10,86 111 258 
10,24 107 0 107 

Speer pnt Discus pnt Totaal 
14,79 217 17,96 268 1754 
10,72 120 13,32 170 1269 

13,4 186 0 982 
11 ,44 138 10,32 97 473 

0 0 324 
7,42 26 12,38 148 174 

10,35 110 0 110 

Gasttreffen 
Op donderdag 2 april stond de 1 • 
zomertraining van 2009 in het teken 
van het bezoek van een groep Duitse 
atleten. Een groep van ongeveer 20 
atleten bezocht Zandvoort in de 
eerste week van april voor een 
trainingsstage. Zij sloten deze periode 
af met een training op onze 
atletiekbaan. 

MTV-harlingerode is een omni
vereniging midden in Duitsland om 
precies te zijn in Bad-Harzburg, 
schuin onder Hannover. Een 
vereniging waar behalve atletiek ook 
aan gym, turnen, muziek, aerobics, 
hardlopen en tennis gedaan kan 
worden. Het contact met A V 
Haarlem werd gelegd door Andreas 
Rehr, de trainer van onze gasten. 

De trainingsavond bestond uit een warming up en 3 onderdelen, kogelstoten, verspringen en 1 DOOm hardlopen. Een 
trainingswedstrijd zoals we die bij AV Haarlem vaker organiseren maar dan alleen voor onze trainingsgroepen. Na afloop 
van het bezoek werden de Haarlem atleten dor Andreas uitgenodigd om een tegenbezoek te brengen aan MTV
harlingerode. Gezien het succes van het eerste bezoek lijkt OI(S dit een leuk initiatief. 
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2e competitiewedstrijd: 
Clubkleding in Santpoort 
Ni els 

Na de eerste wedstrijd in Haarlem was zaterdag 19 mei de 
tweede competitiewedstrijd in Santpoort. Om half elf zijn 
we met een groep van acht mensen op de fiets vertrokken. 
Via een toeristische route van de vader van Paul kwamen 
we twintig minuten later aan bij de atletiekbaan, waar ook 
de rest, die met de auto was gekomen, al aanwezig was. 
Net als de vorige keer begon de wedstrijd met de estafette. 
Deze keer gingen de wissels gelukkig al een stuk beter. 
Helaas werden we gediskwalificeerd wegens het dragen van 
een lange broek. Daardoor moest er worden overgelopen. 
De tweede keer, nu allemaal volledig in clubtenue, ging met 
51 ,00 seconden meer dan vijf seconden sneller dan in 
Haarlem. 
Na de estafette konden Paul en Thomas gelijk hoogspringen. 
Tijd voor een voorbereiding was er niet. Toch wisten ze 
allebei in een keer over de 1,10 meter te komen. Thomas 
hield het in zijn eerste wedstrijd nog vol tot 1,15 men Paul 
evenaarde zijn PR van 1,25 m. 
Ondertussen was Siem Prins ook gaan kogelstoten en ook 
hij moest volledig in clubtenue. Dus zijn lange broek moest 
uit en hij kon het geleende broekje van Thomas aandoen. 
Zijn prestatie leek er door te verbeteren, want hij kwam tot 
een nieuw PR van 5,74 meter. Bijna een meter verder dan 
de vorige keer! 
Paul en Thomas konden zich na het hoogspringen richten 

Uitslagen 
80 meter Angelo Lolis 10.6 PR 

Siem Boot 11.3 PR 
1000 meter J elle Rienstra 3.38.71 
80 m horden Paul Zuiderduin 17.90 PR 

Thomas Buckens 18.50 PR 
4 x 80 meter Paul Zuiderduin, 

Thomas Buckens, 
Jelle Rienstra 
en Siem Boot 51.00 

Verspringen Siem Boot 3.80 

Hoogspringen Paul Zuiderduin 1.25 
Thomas Buckens 1.15 PR 

Kogelstoten Siem Prins 5.74 PR 

Discuswerpen Siem Prins 10.98 
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op de 80 meter horden. Voor de start werd er nog druk 
geoefend en misschien daardoor behaalde Paul met 17,90 
seconden een nieuw PR. V oor Thomas was het zijn eerste 
keer. Hij was over de streep na 18.50 seconden. 
Na een pauze van meer dan een uur ging Siem Prins 
discuswerpen en daarna was er de 1000 m . Helaas voor 
Angelo ging die echt van start om 15.20 uur, want door 
fileleed kwam hij ook pas om 15.20 uur aan. Gelukkig was 
Jelle er ook en hij liep de 1000 meter in een tijd van 3.38.91 , 
geen PR voor hem, maar wel een prestatie die bijna een 
halve minuut sneller was dan bij de vorige wedstrijd. 

Als laatste stond de sprint van 80 meter op het programma. 
Siem Boot en Angelo zouden deze gaan lopen. Voor Angelo, 
die al een tijdje bij Ruud traint, was het zijn eerste 
onderdeel op een atletiekwedstrijd. Helaas moest hij er een 
tijd op wachten, doordat de camera van de elektronische 
tijd niet meer werkte. Maar nadat er juryleden met een 
stopwatch klaar waren gaan zitten bij de finish , kon de 
wedstrijd verder gaan. Angelo en Siem zaten in de laatste 
serie en liepen allebei erg goed. Angelo werd tweede in de 
serie met een tijd van 10,6 seconden en Siem liep een tijd 
van 11 ,3 seconden. Voor beide jongens een PR. 
In totaal werden zijn er op deze dag 2784 punten gehaald en 
dat is 640 punten meer dan bij de vorige wedstrijd. Dit 
betekent dan ook dat de ploeg van de zesde naar de vierde 
plaats is gestegen in de poule, maar dat is niet genoeg om 
naar de gebiedsfinale te gaan. Volgend jaar beter! 
De uitslagen van de wedstrijd staan hieronder. 

Eindstand 11oule I1nt 
1. AV Suomi 8161 
2. AV Edam 6377 

3. AV DEM 6290 

4. A V Haarlem 4928 
5. AC Wat er land 4536 
6. KA V Holland 4300 

7. AV Zaanland 3676 



VAN HET LANGE AFSTAND FRONT 

We beginnen met een stukje dat Henk W amar mij 
toestuurde. 

London marathon, 26 april 2009 Tijd: 3:55.53 
Geen tijd om over naar huis te schrijven. Ik hoopte mijn p.r. 
(3:18) van Berlijn uit het najaar te verbeteren, maar als de 
training achterblijft (2 weken niet trainnen door 
'runnersknee' en lange lopen, die niet de gewenste 
frequentie en intensiteit haalden) en het ook nog eens erg 
wann is dan is dit gekkenwerk. Bij 30km liep het dan ook 
krakend vast: overal vreselijke krampen, de laatste 7km 
alleen maar kunnen strompelen. Hopelijk gaat het 1 nov in 
New York beter. Nam niet weg, dat de sfeer fantastisch was. 
Echt een belevenis, maar wel goed voorbereiden of 
doelstelling realistisch bij stellen. 

Dan zijn er verder nog wat uitslagen. 

19 april Zorgspecialistloop: nog een vergeten uitslag: 
53. Sander Overdevest 41,39 

24 mei Santpoort Pim Mulierloop 
5 km Gerard v. Kesteren 27.18 
Voor de rest niemand in de uitslagen kunnen ontdekken. 

Trainingswedstrijd pupillen A 1 

Door René Ruis 

7 juni Haarlem Letterenloop 
5 km 3. !! Remy Cornet: 18.06 
10 km 23. Frank Peeters: 38.23 

Er stond een Joris Ruhe in de uitslag, ik 
denk dat dat Joris Rutte moet zijn? 

29. in 39.11 
58. 
89. 
110. 

HenkWamar: 
Jeroen Peeters 
Sander Rutte 

14 juni Spaarnwoude Kikarun 

41.26 
42.41 
43.13 

Nog geen uitslagen op de site (15 juni) 

Als je een uitslag mist geef het even door aan 
bovengetekende of mail naar: 
prruis@planet.nl 

Op het moment van schrijven staan de Haarlemse 
grachtenloop 19 juni (en niet juli zoals in het vorige 
clubblad stond) en de Marquetteloop in Beverwijk op 21 
juni voor de deur. 
Op het moment dat jullie dit lezen zijn ze geweest. Voor de 
uitslagen dus nog een clubblaadje wachten. 
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Hieronder staan de uitslagen van de vijf trainingswedstrijdjes die we hebben gedaan en de voorlopige tussenstand. 

Kogel ent Ver ent 60m ent Hoog ent Bal ent Totaal 
Wessel 4.70 320 3.00 318 11.76 248 1.00 242 18.00 289 1417 

Jelle 4.80 327 3.20 358 10.78 367 18.00 289 1341 

Thymo 3.03 324 11 .27 305 0.95 206 19.50 310 1145 

Youri 4.40 299 2.80 278 12.54 167 0.90 169 12.00 190 1103 

Bram 4.90 334 12.17 204 1.00 242 19.00 303 1083 

JasperK 5.10 348 3.00 318 11.64 262 0.85 132 1060 

Ni els 4.60 313 2.80 278 22.00 345 936 

Jasper V 4.00 269 12.22 199 0.80 96 17.50 281 845 

Sjakko 4.30 292 2.85 288 14.00 225 805 

Menno 4.50 306 18.00 289 595 
David 19.00 303 303 

Sofie 4.80 327 11.16 318 1.05 279 15.00 242 1166 

Shea 4.50 306 2.85 288 12.01 221 0.95 206 1021 

Iris 3.90 262 2.45 208 13.28 99 0.85 132 15.00 242 943 

Charlotte 3.20 205 2.80 278 13.16 109 592 

Rob in 12.68 153 0.85 132 285 
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Competitie wedstrijd Haarlem Al met al was het een hele gezellige, zonnige dag met veel 

firina van Kesteren goede prestaties! Hopelijk doen er net zoveel kinderen mee 

Zaterdag 9 mei was de pupillencompetitie op onze eigen 
op de volgende wedstrijden. Dus goed kijken op de 
wedstrijdkalender, luister goed op de trainingen of laat papa 

baan. Met een heerlijk zonnetje kon de wedstrijd beginnen. of mama goed hun email checken. 
Dit jaar hadden we zelfs drie estafetteploegen die in het 
begin van de middag hun krachten mochten meten met Iongens nunillen B 40m ver bal nnt 
andere clubs. Het team van de jongens pupillen B bestond 10. Mike van Dijk 7.4 3.14 24.55 1146 
uit Gijs, Sam, Coen en Mike. Deze vier heren liepen op de 11. Gijs Schwarz 7.3 3.32 18.08 1112 
4x40 meter naar een tijd van 30 seconden en werden 15. Coen Bulier 7.8 2.93 17.35 934 
daarmee 4•. De jongens van de pupillen Al werden zelfs 2• 

17. Sam Gamos 7.4 2.82 12.99 912 
op de 4x60 meter. Dit snelle team bestond uit Niels, Youri, 

23. Jan vd Meulen 8.0 2.70 9.51 719 Jasper en Thymo. Het andere estafette team werd 3• in de 
categorie jongens pupillen A2. Hier sprintte Jason, Bastiaan, 24. Ruben Hartman 8.3 2.36 15.57 713 

Bram en Pim naar een tijd van 36.5 seconden. Estafette 4x40 m: 30.0 sec 
Na de estafettes kon de wedstrijd ook voor de andere atleten 
beginnen. De jongens pupillen B moesten sprinten, Iongens nunillen Al 60m ver kogel nnt 
verspringen en balwerpen. Sam sprintte naar een 7.4 op de 4. Jasper Kok 10.2 3.52 5.83 1230 
40 meter. Een hele goede prestatie! Gijs sprong 3.32 meter 9. Thymo Kapenga 10.6 3.26 5.13 1079 
ver. Wat een afstand zeg! Nog een mooie prestatie kwam bij 14. Menno Moesradja 11.0 3.02 5.03 973 
het balwerpen van Mike. Hij wierp de bal naar een afstand .16. Niels Witmer 11.6 3.04 4.49 871 
van 24.55 meter. 

17. Y ouri Weerts 11.4 2.73 4.59 839 Bij de jongens pupillen Al stonden zes atleten van av 
Haarlem aan de start. Menno sprong 3.02 meter ver. Thymo 18. Sjakko Tol 11.3 2.65 4.36 817 

sprintte naar een 10.6 seconde op de 60 meter en Jasper Estafette 4x60 m: 40.0 
stootte de kogel naar een mooie afstand van 5.83 meter. 
Jasper werd zelfs vierde op de meerkamp. Iongens A2 60m hoog kogel nnt 
De vier heren van de pupillen A2 waren ook goed bezig. 3. Pim Pauel 9.0 1.30 6.90 1626 
Met de 9.0 seconde op de 60 meter, de 6.90 meter met kogel 14. Jason Komen 9.7 1.05 6.32 1292 
en vooral de 1.30 meter hoog werd Pim derde op de 16. Bram Schwarz 9.7 1.05 5.98 1271 
meerkamp. Verdere goede prestaties zijn de 6.32 meter met 

19. Bastiaan Hoes 10.0 1.10 5.61 1239 kogel van Jason, de 9.7 seconde op de 60 meter van Bram en 
de 1.10 meter hoog van Bastiaan. Estafette 4x60 m: 36.5 
Nu van de jongens naar de meisjes. Er was maar één meisje 
C van onze vereniging. Onder andere met een goede worp Meisjes nunillen C 40m ver bal nnt 
van 15.50 meter met balwerpen werd Aaliyah vierde op de 4. Aaliyah Hansen 8.1 2.62 15.50 795 
meerkamp. 
Ook bij de meisjes B was er maar één meisje van av Meisjes nunillen B 40m ver bal nnt 
Haarlem. Anne is altijd van de partij en is altijd erg 6. Anne Kuperus 7.8 3.03 17.23 952 
constant. Ze sprong 3.03 meter ver en ze werd zesde van 

Meisjes nunillen Al 60m kogel nnt haar leeftijdsgenootjes op de meerkamp. ver 

Er is nog één categorie waar atletes van av Haarlem in 8. Sofie Bruggemann 10.5 3.10 4.59 1023 

meededen op 9 mei. Deze groep waren de meisjes pupillen 20. Iris Komen 12.1 2.58 4.40 720 

Al. Sofie sprintte op de 60 meter naar een mooie tijd van 
10.5 seconden en Iris stootte haar kogel naar een afstand 
van 4.40 meter. 
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JEROEN BÜLLER: EEN 
HONKBALLER OP ATLETIEK 

Ik ben 15 jaar en in november 2008 lid 
geworden. Ik heb dus nog niet zo veel 
ervaring met atletiek. Het is niet zo 
dat ik helemaal voor de atletiek heb 
gekozen. Ik zit namelijk ook op 
honkbal bij RCH in Heemstede en wil 
voor deze sport meer conditie en 
sprintsnelheid opbouwen. Dat is de 
reden dat ik ook op atletiek ben 
gegaan. Er zaten geen vrienden of 
vriendinnen op, die mij vroegen ook 
lid te worden, maar het is bij Rob wel 
een leuke groep. 
Bij honkbal ben ik pitcher, we trainen 
één keer in de week en in het 

weekend spelen we vaak twee 
wedstrijden. Als de innings lang duren 
ga je je arm voelen en dan moet je 
oppassen dat 'm niet forceert . 

Samen met twee keer trainen bij 
atletiek een gevuld programma. Voor 
andere hobby's heb ik dus geen tijd, 
want ik heb ook nog huiswerk voor 
school. Ik zit op het Hageveld, in de 
derde klas van het VWO, met als 
hoofdrichting 'natuur'. Wis- en 
natuurkunde gaat mij vrij makkelijk 
af, maar met talen heb ik meer moeite. 
Na het VWO wil ik verder studeren, 
iets met 'levende natuur', maar wat 
precies weet ik nog niet. 
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Ik kan nog niet goed zeggen wat het 
leukste of mijn beste onderdeel is, 
daarvoor ben ik nog te kort lid. Wel 
heb ik voor de competitie van onze 
groep hink-stap-sprong gedaan, ik 
sprong 10,39 meter en dat wil ik zien 
te verbeteren. Het is een zwaar 
nummer, want je krijgt twee keer een 
flinke dreun in je benen te verwerken. 
Ik heb een tijdje geleden een blessure 
aan m'n knie gehad. Dat kwam door 
de groei, maar het is nu gelukkig over. 
Kan ik weer lekker sporten. 



Naam Ver Pnt Kogel Pnt Hoog Pnt Bal Pnt Totaal 
1 Firn 3.65 448 6.95 463 1.25 426 30.00 444 1781 
2 Jason 3.65 448 6.20 418 1.15 352 27.50 415 1633 
3 Bram 3.40 398 5.95 403 1.10 316 27.00 409 1526 
4 Bastiaan 3.00 318 5.15 351 30.00 444 1113 

5 Daniel 2.60 238 4.50 306 0.90 169 12.50 199 912 
6 Peer 3.10 338 0.90 169 14.00 225 732 
7 Max 1.15 352 20.00 317 669 
8 Milan 3.45 408 1.00 242 650 
9 Koen 3.50 418 0.95 206 624 

10 Henry 1.05 279 18.50 296 575 
11 Jesse 25.00 384 384 
12 Marco 17.00 274 274 

1 Joelle 2.60 238 3.70 246 13.50 217 701 
2 Yasmina 2.30 178 0.95 206 9.00 132 516 
3 Sarita 0.95 206 206 

Tijdens de trainingen zijn er wedstrijdjes geweest. Alle 6 de onderdelen worden een meerkamp resultaat met een 
klassement als gevolg. Dit is de tussenstand na 4 van de 6 onderdelen van de Pupillen A2. Na de vakantie zullen nog de 60 
meter en de 1000 meter worden gelopen 

2de competitiewedstrijd Alkmaar 6 juni 2009 
Op een altijd winderige baan in Alkmaar was op 6 juni de tweede competiewedstrijd van de pupillen. Waar in Haarlem nog 
3 ploegen mee deden, deed er in Alkmaar een ploeg mee, de Jongens pupillen A2. Deze ploeg bestond uit Firn, Jason, 
Bastiaan en Bram. Ze deden het goed, heel erg goed, sterker nog, ze wonnen. In het eindklassement eindigde ze met 5680 
ruim boven de rest. Ook de gezamenlijke gelopen estafette wonnen ze, in 38.18 sec. Ook individueel deden ze het goed. 
Firn sprong voor het eerst de magische barrière van 4.00 meter met het verspringen. Bram liep net niet onder de 10 
seconde op de 60 meter, 10.03 sec. Jason stootte een goede 6.09 met kogel en Bastiaan sprong een goede 3.26 meter met ver. 
In het individuele klassement eindigde Firn ook op een mooie 2Je plaats. 
Naast deze 4 heren waren er natuurlijk ook andere deelnemers. Gijs Schwarz eindigde in de meerkamp op een mooie 3• 
plaats. De 7.44 die hij op 40 meter liep op oude spikes van Firn hebben hier zeker aan bijgedragen. Bij de jongens pupillen 
Al rnaakten Niels en Jasper er een mooie onderlinge strijd van. Niels won het balwerpen, Jasper de 60 meter en het 
kogelstoten. Hierdoor won Jasper de onderlinge 2 strijd met 963 punten, Niels had 905 punten. 
Bij de darnes waren er 2 deelnemers, Anne en Gaula. Met balwerpen won Anne van Gaula, maar met de 40 meter was het 
net andersom. Het verspringen was nagenoeg gelijk, Anne sprong 3.13 meter, Gaula sprong 3.10 meter. Hierdoor werd 
Gaula 10d•, met 1030 punten en werd Anne 9d•, met 8 punten meer. 

Hieronder de uitslagen: 
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14 
18 

2 

9 
12 
19 

9 
10 

Jongens pupillen B 
Gijs Schwarz 

Jongens pupillen Al 
Jasper Kok 
Niels Witrner 

Jongens pupillen A2 
Firn Pauel 
Bram Schwarz 
Jason Komen 
Bastiaan Hoes 

Meisjes pupillen B 
Anne Kuperus 
Gaula Dekker 

Ni els W eller 

av Haarlem 

av Haarlem 
av Haarlem 

av Haarlem 
av Haarlem 
av Haarlem 
av Haarlem 

av Haarlem 
av Haarlem 
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40m 
7.44 

60m 
10.35 
11.38 

60m 
9.78 
10.03 
10.54 
10.84 

40m 
7.94 
7.45 

ver bal 
3.34 21.04 

hoog bal 
1.00 12.27 
0.90 21.91 

ver kogel 
4.00 7.28 
3.46 6.14 
3.55 6.09 
3.26 5.59 

ver bal 
3.13 20.62 
3.10 14.50 



"' 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 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 

tel.: 

e-mail: 

web: 

023-5264668 
ftvelserstraat@hetnet.nl 

www.fysiovelserstraat.nl 
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Interessante websites : 

• www.functionalmovement.com 
• www.dryneedling.nl 
• www.kiss-kinderen.nl 
• www.haptonomie.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 V eer 
email: veeradvies@planet.nl 
telefoon werk/privé: 023-5270365 
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en uitje 

Zondag 24 mei was het dan eindelijk zover, het uitje met de pupillen. Om kwart voor twaalf werd iedereen verwacht voor 
de ingang van het Linneaushof en om twaalf uur gingen de 39 kinderen de grote speeltuin in. Het was een heerlijke 
zonnige middag, heerlijk weer dus om lekker te spelen en in het water te gaan. Na een paar uur te hebben gespeeld kregen 
de kinderen wat drinken met een patatje en als toetje kreeg iedereen een ijsje. Volgens mij was dit een geslaagde dag voor 
iedereen! 
De pupillen vonden deze middag erg leuk. Hieronder kun je een paar reacties lezen van de kinderen zelf: 

Shea: '1k vond de linneaushof echt leuk. 
Zeker het waterpark vond ik leuk. 
De hobbelfietsen waren aleen wat eng. 
En de waterfietsen vond ik het leukst" 

Yasmina: '1k vond het heelleuk in linneaushof! 
Het waterpark was ook heel leuk! 
De water fietsjes vond ik het leukst!!!!!" 

Gaula: '1k vond het Linneaushof echt super! 
En het zwemmen het Jeukt! 
Maar eigenhjk vond ik alles wel leuk" 

Sofie: '1k vond de waterfiets heel leuk. 
En de hobbelfiets hobbelde heel erg. 
Toen we naar het restaurant gingen aten we patatjes." 

Charlotte: '1k zeH vond het heel leuk. 
Zwemmen vond ik het leuks 
De toffe toren ook. " 

Aaliyah: "Ik vond het heel erg leuk bij Linneaushof!" 

Jesse: '1k vond het heel leuk. 
Ik ging samen met Koen, Marco en Wessel. 
Vooral in het waterpark was leuk." 
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Koen: '1k vond het heelluek. 
Ik liep zamen met Wessel, Marco en ]esse 
En het zwembad vond ik het luekst. " 

Zina: '1k vond het leuk in Linneaushof te zwemmen 
en ik vont het stom om op de waterfietsen te spelen. " 

Bodine: '1k vond het heel erg leuk! 
En ik ben in het watergedeelte geweest, 
dat vond ik ook leuk!'' 

Wessel en Marco: "De Linneaushofwas erg leuk 
vooral het water pret park was leuk 
en ook de toffe toren 
en we heb vooral met }esse en koen gespeelt. " 

Jirina van Kesteren: "Ook ik vond het heelleuk in het 
linneaushof 
Als begeleider hoef je bijna niks te doen. 
We hebben lekker van het zonnetje kunnen genieten. 
Met als gevolg een verbrande nek. 
Ik denk dat dit voor herhaling vatbaar is!!" 



KAREL BRASSER: EEN 
WIELRENNER WORDT ATLEET 

Ik ben 16 jaar en in december 2008 op 
atletiek gegaan. Ik ben dus van 
dezelfde lichting als Jeroen Büller. 
Atletiek leek mij altijd al een leuke 
sport. Ik heb hiervoor zes jaar op 
wielrennen gezeten, in Haarlem en 
Amstelveen. Ik ben met wielrennen 
vooral gestopt omdat ik geen zin meer 
had om wedstrijden te rijden en in de 
lange trainingen in je ééntje. Met een 
fietstraining ben je al snel twee à drie 
uur kwijt. Ik heb vorig jaar nog wel 
meegedaan met de NK nieuwelingen 
in Zuid-Limburg op een heuvelachtig 
parcours, maar ik werd er al snel 
afgereden omdat ik te weinig had 
getraind. 

Nadat ik was gestopt met wielrennen 
ben ik een paar keer in de week gaan 

hardlopen. Toen dacht ik 'waarom zou 
ik niet gewoon op atletiek gaan?' Mijn 
zussen hebben op KAV Holland 
gezeten, maar dat beviel niet erg. 
Zodoende heb ik voor A V Haarlem 
gekozen. Ik kende alleen Laura 
Adelaar, want we zitten allebei op het 
Sancta. Ik doe VWO met het profiel 
'natuur, techniek en gezondheid' . Ik 
weet nog niet echt wat ik later wilt 
worden. Het lijkt me welleuk om iets 
in de sport te doen, bijvoorbeeld als 
trainer of voedingsder.kundige of 
fysiotherapeut. 

Ik vind eigenlijk alle onderdelen, 
behalve hordelopen, wel leuk. Maar 
lange afstand ligt mij toch het beste. 
Tijdens zo'n inspanning ga je helemaal 
kapot, maar na afloop geeft dat toch 
een heel tevreden gevoel. Ik heb nu 
mijn eerste wedstrijd gelopen op de 
1500 meter en kwam tot 4.51,57. Maar 
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ik weet zeker dat ik sneller kan omdat 
ik nog energie over had. Op 7 juni wil 
ik in de competitiewedstrijd proberen 
onder de 4.40 te komen. Ik moet nog 
leren mijn krachten goed te verdelen. 
Ik train drie keer in de week en dat is 
meestal goed te combineren met het 
huiswerk voor school. Trainen in een 
gezellige groep is een stuk leuker en 
stimulerender dan in je eentje bezig 
zijn. Ik denk best dat onze trainer 
tevreden is over mijn inzet. 

Naast atletiek heb ik ook nog wel 
andere hobby's ; ik doe af en toe aan 
mountainbiken en verder vind ik 
koken en stukjes schrijven wel leuk. 
Onze groep trekt buiten de atletiek 
niet met elkaar op. Maar er is nu ook 
een A V Haarlem hyves; ik nodig 
iedereen uit om daarvan lid te worden. 
Het adres is: avhaarlem.hyves.nl 



SERVICE 

Bestuur 

Voorzitter 
Vacant 

Waarnemend voorzitter 
Joop van Drunen 023- S24 43 40 
Ramplaan 98, 201S GZ Haarlem 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl 

Secretaris 
Peter Pijnaker 023- S2S 87 09 
Joan Maetsuykerlaan 1S, 2024 AR 
Haarlem 
Email: peter.pijnaker@tip.nl 

Penningmeester 
Jan Willem Kooij 023 - S37 66 27 
Vondelweg S24, 2026 BH Haarlem 
Email: jwkooij@hetnet.nl 

Commissarissen 
René Moesman 023 - S2S 98 79 
Willem Klaaslaan 27-2, 2024 JP 
Haarlem 
Email: rpmoesman@hotmail.com 

Leo van der V eer 023 - S27 03 6S 
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal 
Email: veeradvies@planet.nl 

Ledenadministratie 

J os van Belle 023 - S27 23 38 
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. 

· Tráiners ·. · 

Bob de Groot 06-421 397 ss 
Jirina van Kesteren 06- 1S1 866 ss 
Niels Ran 1· 06-488 189 42 
Niels W eller 06- 273 061 79 

Ruud Wielart 023 - S27 90 80 
Baltien de Wit 023- S26 31 23 . 
Rob de Wit I 06 - 417 210 80 

I 

Bij geen gehoor: \ 
Joop van Druned 023 - S24 43 40 

Wedstrijdsecretariaten 
I 

Senioren & Junioren AJB 
Joop van Drunen 023- S24 43 40 
Email: j .m.van.df-nen@planet.nl 

Junioren CID 
Peter Pijnaker 1 023 - S2S 87 09 
Email: peter.pijnáker@tip.nl 

' Pupillen 1 
Niels W eller ~ 06- 273 061 79 
Email: pupillentr'ainers@hotmail.com 

l 

Clubarts : , =~~·.:.: 

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

Fysiothe~apie 

Fysiotherapeuten Velserstraat 
023- S26 46 68 

Velserstraat 4, 2023 EC Haarlem 
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl 

Commissies . . 

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

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

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

Wedstrijd Organisatie Commissie 
Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 023 - S24 43 40 
Email: j .m. van.drunen@planet.nl 

Diversen 

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 023 - S24 4340 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl 

A. V. Haarlem op internet 
www.avhaarlem.nl 

Clubkleding 
De clubkleding is te koop tijdens de 
trainingen. 

Trainingen . . . ,: Leeftijdsindeling (1-11-2008 t/m 31-10-2~0~)'\\,"'· 

Maandag en donderdagavond atletiekbaan Pim 
Mullersportpark 
Senioren & Junioren NB 19:00 - 20:4S uur 
Junioren C 
JuniorenD 
Pupillen 

19:00 - 20:30 uur 
18:4S - 20:15 uur 
18:4S - 20:00 uur 

Donderdagavond atletiekbaan Pim Muliersportpark 
Lange-afstand lopers 19:00 - 20:4S uur 
Recreanten 18:4S - 20:00 uur 

Categorie 
Mini pupillen 
C pupillen 
B pupillen 
A pupillen 
D junioren 
C junioren 
B junioren 
A junioren 
Senioren 
Masters 

Veteranen I 
V eterarren II 
V eterarren III 

1S 

Geboortejaar 
2002 
2001 
2000 
1998 & 1999 
1996 & 1997 
1994 & 199S 
1992 &1993 
1990 &f 1991 
1989 of eerder 
1974 of eerder. Indeling naar geboortedag: 
Vrouwen Mannen 
3S t/m 44 jaar 40 tlm 49 jaar 
4S t/m S4 jaar SO t/m S9 jaar 
SS jaar en ouder 60 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, sa nitai rgrooth a ndels, fi na nci ële 
dienstverleners. Vele andere ondernemingen 
. 

g1 ngen u voor. 

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

• , 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 


