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verwarmingstechniek
Totaalinstallateur van :
*
*
*
*
*
*

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/ 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 @henribloem.nl
Web-site: www .henribloem.nl

Bij runnersworld staafJt we in de startblokken
voor het nieuwe seizoen met:
nieuwe kollektie spikes, wedstrijdtrainingsschoenen
uime keus in functionele loopkleding

advies door ervaren
Hardlopers en Baanatleten
10% korting voor AV Haarlem leden

Runnersworld Haarlem, Anegang 29, tel. 023-5328756
E-mail: rwhaarl@xs4all.nl

Let op: De laatste zomertraining op de baan is op maandag 28 september

HOE GAAN WE DE TAKEN BETER VERDELEN?
Om een indruk te geven van de uiteenlopende taken die
binnen de vereniging moeten worden verricht volgt
onderstaande, indicatieve opsomming:
• bestuursfuncties (beleid, beheer en coördinatie)
• externe contacten (o.a. parkbeheerder; gemeente;
regionale atletiekclubs; KNAU)
• werving vrijwilligers voor jurywerk en diverse hand- en
spandiensten
• clubblad (format, kopij, foto's, adverteerders, repro en
distribU:tie)
• website (format, kopij , foto's, functionaliteit en
technisch beheer)
• kantine (bezetting, kasbeheer)
• clubkleding
• beheer materiaalhok
• beheer en verhuur krachtcentrum
• wedstrijdorganisatie (samen met KAV Holland)
• wedstrijdsecretariaten
• begeleiding van wedstrijdploegen
• gastvrouw/heer op de baan en in de kantine
• trainers (werving, inzet en behoud)

Al geruime tijd fungeert Joop van Drunen als waarnemend
voorzitter. Hij is meer dan 60 jaar lid, heeft talloze functies
binnen de vereniging en de KNAU vervuld, heeft inmiddels
de respectabele leeftijd van 83 jaar bereikt, en wil het
binnen afzienbare tijd echt wat rustiger aan gaan doen .
Joop fungeert al geruime tijd als waarnemend voorzitter en
verricht daarnaast nog steeds tal van andere activiteiten
voor de vereniging. In feite heeft Joops hele
maatschappelijke carrière voor een zeer groot deel uit
atletiek bestaan, en dat is nog steeds zo. Met zijn
uitzonderlijke inzet behoort hij vandaag de dag tot de zeer
schaars bezette categorie van mensen die nagenoeg alles
voor hun club over hebben. Hij heeft hoogte- en
dieptepunten in het bestaan van de vereniging en de KNAU
meegemaakt, stelde hoge eisen aan zichzelf en anderen, had
uitgesproken opvattingen over de te volgen koers, en
betreurt het zeer dat AV Haarlem thans slechts een zeer
bescheiden rol vervult in de Nederlandse wedstrijdatletiek
Zonder anderen te kort te doen, kan worden geconstateerd
dat de club in te grote mate op één man draait. Dat is niet
meer van deze tijd en vormt bovendien een groot
organisatorisch risico. Het bestuur realiseert zich dat een
betere taakverdeling dringend gewenst is. Onder het motto
'vele handen maken licht werk' zal worden gezocht naar
een betere verdeling van taken onder het bestuur en binnen
de vereniging. Het omvangrijke pakket van Joop zal in
overzichtelijke mootjes worden gehakt en de leden zullen
dringend worden aangesproken op hun
verantwoordelijkheid voor het functioneren van de
vereniging. Het moge duidelijk zijn dat van contributie
alleen een club niet kan draaien.

Er zit dus van alles bij, ook taken die geen bijzondere
ervaring vereisen. Het bovenstaande maakt hopelijk ook
duidelijk dat bij een nieuwe voorzitter vooral gedacht
wordt aan kwaliteiten op het gebied van beleid, organiseren
en delegeren.
Voelt u zich aangesproken, wilt u meer weten of heeft u
suggesties, aarzel dan niet met één van de bestuursleden of
één van de trainers (zie pagina Service) contact op te
nemen.
Wordt vervolgd.

Bestuur AV Haarlem

NIELS RAN BEDANKT!
Wellicht is jullie het vernieuwde recordbord in de kantine al opgevallen.
Niels Ran heeft hier in de achterliggende periode vele uren aan
gespendeerd.
De handgeklokte tijden zijn (in overeenstemming met de hiervoor
geldende regels) omgezet in elektronische tijden, en alle prestaties en
namen van recordhouders zijn op nieuwe stickers geprint. Het bord hangt
er nu weer fraai bij en het wachten is op nieuwe recordverbeteringen.
Een club als de onze kan slechts draaien door de inzet van dit soort
vrijwilligers, mensen die beseffen dat een club niet alleen op contributie
kan draaien.
Het bestuur is Niels zeer erkentelijk en zegt hem veel dank!
Bestuur AV Haarlem
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WEDSTRIJDVERSLAGEN DOOR JOOP VAN DRUNEN
21 juni 2009, 3de en tevens laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2009 van de heren 3d• divisie.
Deze laatste wedstrijd bracht ons naar Reeuwijk, de organisatie was in handen van de
Sportclub Reeuwijk. De 'Haarlem' mannen kwamen tot de volgende resultaten:
100 m, Wouter van Gorselen, 4de van de 27, 11.65 sec,+ 1.4, 654 punten
200 m, Wouter van Gorselen, 5d• van de 27, 23.65 sec,+ 2.3, 677 punten
400 m , Jurgen Wielart, 6de van de 26, 51.72 sec, 731 punten en wederom een PR!!
800 m, Rob de Wit, 14de van de 23, 2.11.71 min, 563 punten
5000 m, Rob de Wit, 14de van de 24, 17.52.99 min, 520 punten. Rob toonde zich de ware
'Haarlem' atleet door deze 2 zware onderdelen tot een goed einde te brengen.
110 m horden, Sjoerd Lether, 15de van de 21, 18.91 sec, +2.4, 518 punten
hoogspringen, Niels Ran, 2de van de 18, 1.80 m, 725 punten
verspringen, Sjoerd Lether, 12de van de 18, 5.59 m, +1.3, 512 punten
hink-stap-sprong, Niels Ran, 5d• van de 17, 11.93 m, -2.7, 560 punten
kogelstoten, Peter Markwat, 9d• van de 26, 10.69 m, 510 punten
discuswerpen, Peter Markwat, 7de van de 20, 33.12 m, 544 punten
speerwerpen, Michel Hageman, 14de van de 18, 38.71 m, 472 punten
zweedse estafette, AV Haarlem (Jurgen Wielart, Niels Ran, Sjoerd Lether, Michel Hageman), 5de van de 17, 2.06.87 min,
827 punten
Totaal aantal punten: 7.813.
In het landelijk klassement van de heren 3de divisie, waaraan 87 ploegen deelnamen, kwam de 'Haarlem' ploeg tot de
volgende scores: 19 april: 7.304; 17 mei; 6.352; 21 juni: 7.813.
Een totaal van 21.473 punten, hetgeen de 18de plaats opleverde.
26 t/m 28 juni 2009, Nederlandse Kampioenschappen junioren A/B te Emmeloord, georganiseerd door A.V. NOP
Uitstekende prestaties van Jurgen Wielart!
Onze enige deelnemer aan dit kampioenschap was Jurgen Wielart. Jurgen kwam in actie op zaterdag in de series 400 m
jongens B, totaal4 series. Hij startte om 13.25 uur in de 2d• serie vanuit de nu niet bepaald gunstige baan 6. Jurgen liep een
vrij ontspannen race, eindigde op de 2d• plaats in 52.16 sec en plaatste zich voor de 112 finale. In de 112 finale (om 17.36 uur)
liep hij (wederom in baan 6) een goede race, werd 3de in een nieuw persoonlijk record van 51.66 sec, en plaatste zich voor
de finale.
De finale stond gepland voor zondag, 16.35 uur. Ruim op tijd arriveerden we in Emmeloord; Jurgen had dus alle tijd om
zich voor te bereiden op deze finale . Precies op de geplande tijd kon hij plaatsnemen in de blokken, dit keer in baan 1. Hij
kwam als 5de over de finishlijn in de zeer goede tijd van 50.92 sec, wederom een PR.
Jurgen liep op 19 april jl. zijn eerste 400 m race in 52.82 sec, op 3 mei een PR van 51.93 sec., vervolgens op 21 juni 51 .72
sec. en op 28 juni via 51.66 naar 50.92 sec. Proficiat Jurgen!
Het was leuk dat ook Niels Ran en Erik Rollenberg in Emmeloord als supporters aanwezig waren. Erik was zo enthousiast
geraakt dat hij ter plekke een contract tekende om weer als trainer te gaan fungeren . Erik, daar houden wij je aan!!
Het waren goede dagen daar in Emmeloord, goede wedstrijden, 'gunstige weersomstandigheden en een gelikte organisatie.
5 juli 2009, Krommenie, Univé Lycurgus Games, georganiseerd door A.V. Lycurgus
800 m dames: 1"• Larissa Scholten, 2.20.84 min
800 m heren: 2d• Sirnon Nijland, 1.57.71 min
Uitstekend Simon, eindelijk onder de 2 minuten grens en daarmee ook een dik PR. Proficiat!
100 m jongens B: 5d• Jurgen Wielart, 11.65 sec, +0.8
200 m jongens B: 1"• Jurgen Wielart, 23.10 sec, +0.4
400 m jongens B: 1"• Jurgen Wielart, 51.51 sec
7 augustus 2009, Utrecht
100 m jongens B, 21 deelnemers: 4de Jurgen Wielart, 11.57 sec
400 m jongens B, 14 deelnemers: 1"• Jurgen Wielart, 51.51 sec
400 m heren, 16 deelnemers: 7de Sirnon Nijland, 52.22 sec, goed voor een nieuw PR!
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MEXICAANSE GRIEP
Onze vereniging ontving onlangs onderstaande brief van de parkbeheerder SRO Kennemerland. Het leek ons nuttig de
leden hierover te informeren:

Geacht bestuur,
Zoals u wellicht al via de pers hebt vernomen, ïs Nieuwe Influenza A H1 N1 ("Mexicaanse Griep")
door de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) uitgeroepen tot pandemie. Het WHO/RIVM
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)· verwacht mogelijk in augustus al een grote uitbraak
van deze grieppandemie in ons land. Dit omdat in de afgelopen periode steeds meer mensen
Nieuwe Influenza A hebben gekregen en het aantal besmette mensen in Europa snel en sterk is
gestegen. Daarnaast verwacht men een uitbraak van het virus als vakantiegangers terugkeren
naar eigen land en weer aan het werk gaan en de scholen weer beginnen.
Welke preventie maatregelen heeft SRO Kennemerland getroffen?
Het is natuurlijk niet nodig om in paniek te raken. Tegelijkertijd is SRO Kennemerland zich zeer
bewust van de risico's die deze griep voor de gebruikers van onze accommodaties met zich mee
kan brengen. Daarom heeft SRO Kennemerland zich in de afgelopen weken voorbereidt en
waarnodig in de bij haar in beheer zijnde sportaccommodaties verhoogde hygiënische
maatregelen getroffen c.q. worden nog getroffen. Ook heeft SRO Kennemerland in alle
bovengenoemde sportaccommodaties informatieposters opgehangen.

i

Welke preventie maatregelen kunt u zelf nemen?
Naast de getroffen c.q. te treffen extra preventie maatregelen zijn wij zo vrij u erop attènt te maken,
dat u zelf ook de nodige preventieve maatregelen kunt nemen. In verband hiermede raden wij u
aan onderstaande maatregelen ter harte te nemen.
1) Was regelmatig uw handen met water en zeep;
2) Droog uw handen bij voorkeur met een stuk keukenrol of papieren handdoekje;
3) Houd uw hand of zakdoek voor uw mond als u niest of hoest;
4) Gebruik niet elkaars handdoek;
5) Maak gebruikte toestellen c.a. na het sporten schoon;
6) Blijf bij griepverschijnselen thuis.

' Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over de Nieuwe Influenza A H1 N1 ("Mexicaanse Griep ") of wat deze
grieppandemie voor uw organisatie kan betekenen verwijzen wij u kortheidshalve door naar de
sites van het RIVM (www.R/VM.nl) of het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
· (www.minvws.nl).
Mocht u meer informatie wensen over het gebruik van onze sportaccommodaties dan kunt u zich
wenden tot SRO Kennemerland, telefoonnummer 023- 54121700

Bestuur AV Haarlem

FOTO'S GEZOCHT VOOR JUBILEUMBOEK
Leo van der Veer

tegenwoordig recreant en bestuurslid) zegden hun
medewerking toe.
Over hoe het boek uitgevoerd zal worden en wat de kosten
(mogen) zijn valt nu nog niet veel te zeggen, daarvoor is het
idee nog te pril.
Bij de productie van bovengenoemde verjaardagskalender
(die de periode 1920 tot 1995 bestreek) bleek het een hele
toer om passend fotomateriaal te verzamelen. Nadien is het
fenomeen fotografie meer gemeengoed geworden, dus moet
er links en rechts het nodige beeldmateriaal liggen.

Volgend jaar bereikt AV Haarlem een mijlpaal. Op 8
oktober 2010 bestaat de vereniging negentig jaar. Daarmee
behoort onze club, met zijn roemrijke historie (zie o.a. de
lijsten met clubrecords), tot de oudste verenigingen van
Nederland. Ter gelegenheid van dit jubileum is het plan
opgevat een boekwerk te produceren, voortbordurend op
de verjaardagskalender die ter gelegenheid van het
vijfenzeventig jarig bestaan in 1995 werd uitgebracht.
Het behoeft weinig betoog dat dit een zeer flinke klus is,
maar de organisatie staat al grotendeels in de steigers. Frank
van Ravensberg (houder van diverse records met
snelwandelen en onovertroffen clubarchivaris), Nico Treep
(professioneel vormgever en tegenwoordig lange afstand
loper), René Ruis (lange afstand loper en fotograaf), Joop
van Drunen (waarnemend voorzitter en al meer dan 60 jaar
lid), Hans Douwes (oud voorzitter) , Co Lagendijk (oud
secretaris) en ondergetekende (vroeger kogel en discus,

We zijn dus op zoek naar fotomateriaal uit de periode 1995
tot heden, om daaruit een selectie te maken voor dit
jubileumboek.
Heeft u zelf foto's of weet u wie ze heeft, laat het dan weten
aan René Ruis of ondergetekende. Zie pagina Service voor
hun (email)adres en telefoonnummers.
Gaarne vermelden: wie heeft foto gemaakt; datum en
plaats; wie staat(n ) erop, en wat gebeurt er.
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JURGEN WIELART: OP WEG NAAR NIEUW CLUBRECORD?

Leo van der Veer
Jurgen Wielart, 2d• jaars B-junior,
werd op 28 juni vijfde op de NK
junioren in een nieuw persoonlijk
record van 50,92 sec. Een progressie
van bijna twee seconden vergeleken
met zijn tijd aan het begin van het
wedstrijdseizoen (52,82 sec op 19 april
jl.).
Een prestatie van een junior die
herinneringen oproept aan het betere
Haarlem van weleer, en die veel
belooft voor de toekomst. Hij heeft nu
het clubrecord van Casper Sloos uit
1982 (49.90 et I 49.5 ht) in het vizier.
Jurgen, geboren op 17-1-1992, vond
het leuk om te rennen en is daarom in
het jaar 2000 op achtjarige leeftijd lid
geworden. Hij deed daarvoor aan
schaatsen, maar wilde eens iets anders
proberen en het idee dat z'n vader bij
de atletiek training geeft, sprak hem
ook wel aan. "Er zaten toen nog
vrienden op van de basisschool, maar
daarvan is alleen Vincent Witmond
nog lid. Maar de groep waar ik nu in
zit trekt ook wel eens buiten de
atletiek met elkaar op, met
verjaardagen en zo".
"De leukste nummers zijn voor mij de
sprintonderdelen en speerwerpen.
Speer was met 41 ,92 meter mijn beste
prestatie in 2008. En dit jaar is het
duidelijk de 400 meter. Ik liep in de
finale op het NK in baan één, dan zijn

de bochten scherper. Je moet opletten
dat je in je baan blijft en je passen
daarop afstemmen. Je kan dus beter in
baan drie of vier lopen, dan is de bocht
ruimer, kom je meer aan je natuurlijke
pas toe en houd je toch nog zicht op
de jongens die voor je starten.
Ik ben in juli met mijn familie op
vakantie in Griekenland geweest,
vervolgens kwam mijn oma te
overlijden, en daarna heb ik de
training weer opgepakt. Ik wil
proberen minimaal drie keer per week
te trainen. Dat doe ik nu sinds zomer
vorig jaar en dat levert goede
resultaten op. Daarvoor trainde ik
hooguit twee keer en je merkt het
verschil. Er zijn nog wedstrijden in
augustus en september, dus misschien
lukt het om onder de vijftig seconden
te blijven en het clubrecord te
pakken".
"Het is overigens erg leuk om van mijn
vader training te krijgen. Ik denk dat
hij best tevreden is over mijn
trainingsinzet en hij is niet iemand die
schreeuwend langs de kant z'n zoon
staat op te fokken".
Naast atletiek en school heeft Jurgen
nog tijd voor andere hobby's. "Ik maak
af en toe tekeningen en speel cello. Ik
krijg één keer per week les en oefen
thuis geregeld. Soms speel ik samen
met m'n broer. Die heeft net
eindexamen gedaan, ook op het
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gymnasium, en gaat nu naar het
conservatorium om verder piano te
studeren". Behalve een sportieve, dus
ook een erg muzikale familie.
Gevraagd naar wat hij later wil
worden, antwoordt Jurgen: "Ik zou
graag arts willen worden. Welk
specialisme weet ik nu nog niet, maar
in elk geval de studie medicijnen. Ik
ben naar de open dagen van de
opleiding geweest en heb mij via de
websites georiënteerd, en wil nu naar
de Vrije Universiteit in Amsterdam.
Als je direct wilt worden toegelaten en
niet afhankelijk wilt zijn van loting,
moet je voor alle vakken gemiddeld
een acht of hoger staan. Ik ga nu naar
de zesde klas van het Stedelijk
Gymnasium hier in Haarlem, volg het
profiel 'natuur en gezondheid' en ik ga
er hard voor werken om dat cijfer acht
te halen. Ik wil dus nog meer trainen,
maar dan moet ik wel school en
atletiek goed op elkaar afstemmen".
Als junior B nog een nieuw clubrecord
op de 400 meter? Dat zou wel de
bijzondere combinatie opleveren dat
vader èn zoon op de recordlijst staan.
V ader Ruud die in de jaren zeventig
nieuwe Nederlandse normen stelde op
het hoogspringen en tot de wereldtop
behoorde. En zoon Jurgen, nu pas
zeventien jaar oud, die op de 400
meter op weg is nieuwe grenzen te
verkennen.

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 KlSS
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 V eer
email: veeradvies@planet.nl
telefoon werk/privé: 023-5270365
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Wat staat er verder op het programma:
Het post vakantie tijdperk:
-Zaterdag 12 september: Pierloop IJrnuiden
-Zondag 20 september: onderlinge wedstrijden
Dit jaar eens een Skm We rekenen op veel deelnemers!!
-Zondag 27 september: ZKA-loop (voorheen Trosloop)
-Zondag 18 oktober: marathon van Amsterdam

VAN HET LANGE AFSTAND FRONT
RenéRuis
Zo, daar zijn we weer, na de vakantie.
Eerst eens even kijken of er nog uitslagen zijn.
14 juni Kikarun

Is daar iemand geweest? Er was 5 en lOkrn en lkrn
farnilieloop. Ik heb geen uitslagen kunnen vinden of
worden die soms niet gemaakt?

Daarna geen we weer eens aan het crosscircuit denken,
maar daarover de volgende keer.

19 juni Grachtenloop
5km

424. Baltien de Wit

SprAAk nAAst de bAAn

30.14

"hallo"

10km

"hoi"

37.18
16. Rob de Wit
50. Nico Treep
40.03
(broer Marcus 132 in 43.18) voor de rest niemand
kunnen spotten

"ben je nog op vakantie geweest?"
"nou, een beetje in eigen land...... en jij?'"ik was in
Frankrijk, we hebben daar een huisje"
"zoooo!"
"met een zwembadje erbij, ...... kinderen hele dag zoet"
"wij nog een dagje naar de Efteling, maar dat is nog een
dure grap "
"zal best"
"ik zeg maar zo: kinderen tevreden, wij tevreden?"

21 juni Marquetteloop
21 km Mannen 40+

7. Frank Peeters
12. Adrie Tol

1.27.57
1.31.54

"

Op deze plaats ook aandacht voor wat andere
langeafstanders. Uit de groep van Baltien (de recreanten)
wordt ook regelrnatig aan lopen meegedaan. De naam van
Gerard van Kesteren komen we vaak tegen, maar nu even
niet. Nog van een tijdje geleden:

"en we waren op tijd terug voor 't WK"
"hè, dat is toch pas volgend jaar in Zuid Afrika "
"nee, ik bedoel WK atletiek in Berlijn"
"oh dat, daar heb ik af en toe een stukje van gezien?"
"tsonge, wat worden daar fantastische prestaties geleverd,
lOOm in 9.58"
"OH, IS DAT HARD?''
"zo hard heeft nog nooit iemand gelopen, dat is meer dan
40km per uur"
"ZO HÉ, DAT IS HARDER DAN IK MET ME BROMMER

29 maart Zandvoortcircuitrun
heren 5km

30. Djono Sjak Shie
86. Jeroen Nijland

22.46
27.59

MAG"

heren 12km (wedstrijd)

39. Rob de Wit

"IK VIND HET EEN BEETJE SAAI, 10 SECONDEN LOPEN
EN DAN WEER EEN HALF UUR NIKS"
"je moet het ook een beetje volgen"
"als het geen sport is waarbij ze een bal in een netje moeten
schieten, is de lol er voor mij snel af?"
"doe je zelfwel aan sport"
"ik loop elke dag........... naar me auto"
"het is je aan te zien"

47.15

7 juni Haarlem Letterenloop
heren 5km

102. Jeroen Nijland

28.42

dames 5km

101. Annette v.Kesteren en
Baltien de Wit

"

heren 10km

304. John Koornen
281. Marga Kooroen

"

"kinderen ook weer naar school?''
"ja, voor je het weet zit je weer in de sleur"
"jij brengt je kinderen zeker elke dag met de auto naar
school "
"ben je gek... dat doet me vrouw"
"en die zet ze natuurlijk precies voor het hek uit de auto"
'ja natuurlijk, oversteken is hardstikke gevaarlijk, met al
die fietsen "
"maar her is hier bij de training altijd nog wel even leuk"
"kom we gaan koffie drinken, binnen is' t tenminste niet zo
heet"
'ja, bij Gertjan"
"oh, heet ie zo?"

29.29
48.09
1.03.22

Annette v.Kesteren heeft ook meegedaan aan de
Manekenloop in Nijmegen en liep 5krn in 32.30
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PIM PAUEL: IK HEB 2 JAAR DE TIJD OM DIE RECORDS TE VERBETEREN. IK GA ER VOOR!

Leo van der Veer
Pim Pauel, geboren op 9 juli 1998,
stamt uit een sportieve familie. Zijn
opa en oma dreven jarenlang een
sportschool in Haarlem, waar ook
moeder Saskia als fysiotherapeute en
leidster van de lessen werkzaam was.
Moeder loopt nog steeds geregeld.
Vader Erik was in zijn juniorentijd lid
van onze vereniging en loopt nu lange
afstanden. Rob Pauel (een broer van
opa) was in de jaren zestig bij HAV
Haarlem een juniorentalent op de
meerkamp.
Pim zit nu ruim 4 jaar op atletiek en
koos naar eigen zeggen voor deze
sport, "omdat ik snel ben en het een
hele leuke sport vind. De trainingen
van Niels W eller zijn altijd heelleuk
en gezellig. We maken heel veel lol,

grappen maken en lollig doen, dat
hoort erbij, het moet niet alleen maar
serieus trainen zijn. Mijn vrienden
Jason, Bastiaan en Bram zijn ook lid".
Gevraagd naar zijn voorkeuren,
antwoordt Pim: "De sprint en het
verspringen zijn mijn favoriete
onderdelen. Maar eigenlijk vind ik alle
onderdelen leuk. Sprinten en ver- en
hoogspringen zijn mijn beste
onderdelen".
Volgend jaar is Pim junior D. Ik vroeg
Pim of hij al eens voorzichtig op de
site gekeken had naar de clubrecords
van deze groep, bijvoorbeeld naar het
record op de zevenkamp van Patriek
Been uit 1985. Hij antwoordt
enthousiast: "Ik had er nog niet naar
gekeken, maar dat vind ik wel een
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uitdaging! Ik heb 2 jaar de tijd om dit
record te verbreken. Ik ga er voor! Ik
heb ook nog even naar de
indoorrecords gekeken. Ik denk dat ik
de clubrecords bij het verspringen
(4,35m), hoogspringen (1,35m) en 60
meter (8.51) moet kunnen verbeteren.
Mijn pr's zijn nu 1,30m, 4,18m en 8.80
sec".
Naast atletiek heeft Pim nog andere
hobby's: gitaarspelen en in de winter
schaatsen op de ijsbaan. Gevraagd of
hij nog wensen heeft, antwoordt Pim:
"Ik hoop dat we volgend jaar weer een
estafetteploeg hebben. En dat er meer
kinderen van onze club mee doen aan
de wedstrijden. Het is veelleuker als
we met een grote groep naar
wedstrijden gaan en je elkaar kunt
aanmoedigen".

Outdoor:
Onderdeel
80 meter
1000 meter
80 meter horden
hoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
balwerpen
4 x 80 meter

zevenkamp

Naam
Michael Parkinson
Peter Markwat
Jeltjo Doornbosch
Marvin Isselt
Edward Leter
Dennis Kruithof
Dennis Kruithof
Thomas W outerse
Dennis Kruithof
Anton Blok
Paul Sloos
Ron Smits
Frank Bakker
Patriek Been
80 meter
10,6 s
4,97m
verspringen
7,81 m
kogelstoten
80 meter
horden
hoogspringen
speerwerpen
1000m

Prestatie
10,2 s
3.04,3 s
12,9 s
1,60m
5,40m
12,30 m
35,32 m
42,00 m
60m
42,8

3818

Plaats
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Amstelveen
Beverwijk
Zaandam
Haarlem
Alkmaar
Haarlem
Haarlem

Datum
06-08-1988
06- 10-1991
11 -10-1981
02-06-1984
01-09-1984
20-05-1978
01-07-1978
12-05-2001
13-10-1977
19-09-1970

Plaats
Utrecht
Den Haag
pen Haag
Den Haag
Den Haag
Utrecht
Den Haag
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Amsterdam

Datum
06-02-1988
05-03-1995
21-01-1990
29-11-1992
25-11 -1990
06-02-1988
18-01-1998
15-01 -' 77
15-01- ' 77
06-02- ' 88
06-02-1988
26-03-1977

'·

14,4 s
1,50m
30,62
m
3.23,1 s

Indoor:
Onderdeel
50 meter h.t.
60 meter
60 meter h.t.
600 meter
1000 meter
50 meter horden h .t.
60 meter horden h .t.
hoogspringen

verspringen
kogelstoten

Naam
Darcy de Windt
Ivo van Kempen
Dennis de Haan
Vincent van der Lans
Peter Markwat
Daan van Dijk
Alexander Rijff
Arjen Kroes
Dennis Kruithof
Martijn Spruit
Steven van Waarde
Dennis Kruithof

Prestatie
7,4
8,51
8,7
1.49,0
3.22,4
10,9
11 ,5
1,35

4,35
9,46
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SERVICE
Bestuur
Voorzitter
Vacant
Waarnemend voorzitter
023- S24 43 40
Joop van Drunen
Ramplaan 98, 201S 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 ss
06 - 1S1 866 ss
06 - 488 189 42
06 - 273 061 79
023 - S27 90 80
023 - 526 31 23
06-41721080

Bij geen gehoor:
Joop van Drunen

023 - 524 43 40

Secretaris

Peter Pijnaker
023- S2S 87 09
Joan Maetsuykerlaan 1S, 2024 AR
Haarlem
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Penningmeester
023 - S37 66 27
Jan Willem Kooij
Vondelweg S24, 2026 BH Haarlem
Email: jwkooij@hetnet.nl
Commissarissen
023 - S2S 98 79
René Moesman
Willem Klaaslaan 27-2, 2024 JP
Haarlem
Email: rpmoesman@hotmail.com
023 - 527 03 65
Leo van der V eer
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal
Email: veeradvies@planet.nl

Ledenadministratie
023 - S27 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 AIB
Joop van Drunen
023 - 524 43 40
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Junioren CID
Peter Pijnaker
023 - S2S 87 09
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Pupillen
06 - 273 061 79
Niels W eller
Email: pupillentrainers@hotmail.com

Clubarts

i

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

Fysiotherapie

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
023- S31 72 S8
René Ruis
Hyacintenlaan 2, 2015 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.

Fysiotherapeuten V eiserstraat
023 - 526 46 68
Velserstraat 4, 2023 EC Haarlem
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl

Trainingen
Maandag en donderdagavond atletiekbaan Pim
Mullersportpark
Senioren & Junioren N B 19:00 - 20:45 uur
Junioren C
19:00 - 20:30 uur
JuniorenD
18:4S - 20:1S uur
Pupillen
18:45 - 20:00 uur
Donderdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark
19:00 - 20:4S uur
Lange-afstand lopers
Reereamen
18:45 - 20:00 uur

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
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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 t/m 49 jaar
4S t/m S4 jaar SO tlm 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
.
91 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

