
e 
• 
IS Se 

' 

Clubblad atletiekvereniging ,,haarlem'' 



8Jvinkesteyn 1 
verwarmingstechniek 

Totaalinstallateur van : 

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

Specialist in zonne-energie 
Lange Herenstraat 1 0 
2011 LH Haarlem UNETO-VNI 

tel. 023- 5320433 I fax 5324257 
E-mail: info@vinkesteyn.nl 

jaar het vertrouwde adres 

IMPORTEUR 
VAN 

KWALITEITSWIJNEN 

Gert Jan Reinders 
KJ everlaan 11-13 - 2061 TB BI oe mendaal 
Telefoon 023-527 44 77 
Fax 023-525 56 40 
E-mail: bloemendaal@henribloem.nl 
Web-site: www.henribloem.nJ 

Bij runnersworld staan we in de startblokken 
voor het nieuwe seizoen met: 

De nieuwe kollektie spikes, wedstrijd
en trainingsschoenen 

Ruime keus in functionele loopkleding 
accesoires 

Deskundig advies door ervaren 
Hardlopers en Baanatleten 

10% korting voor AV Haarlem leden 

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



SCHEMA WINTERTRAINING 2009-2010 

Zondagmorgen atletiekbaan Pim Muliersportpark, vanaf 1 november 2009 
Senioren 10.00-12.00 uur 
Senioren lange afstand 10.00- 12.00 uur 
Recreanten 10.00- 11 .15 uur 
Junioren A 10.00- 12.00 uur 
Junioren B 10.00- 12.00 uur 
Junioren C 10.00- 11.30 uur 
Junioren D 10.00- 11.30 uur 
Pupillen A, B, C en mini 10.00- 11.15 uur 

Woensdagavond atletiekbaan Pim Muliersportpark, vanaf 4 november 2009 
Senioren 19.00- 20.45 uur 
Junioren A 19.00- 20.45 uur 

Donderdagavond Kennemer sportcentre, IJsbaanpad 4, vanaf 5 november 2009 
Junioren B, C en D 17.00- 18.00 uur 
Pupillen A, B, C en mini 17.00- 18.00 uur 
(5 minuten van te voren aanwezig zijn!) 

Leeftijdsindeling vanaf 1 november 2009 
Categorie Geboortejaar 
Pupillen mini 2003 
Pupillen C 2002 
Pupillen B 2001 
Pupillen A 1999/2000 
Junioren D 1997/1998 
Junioren C 1995/1996 
Junioren B 1993/1994 
Junioren A 1991/1992 
Senioren 1990 of eerder 
Masters 1975 of eerder 

BELANGRIJK 
Bij onverhoopte opzegging van het lidmaatschap van AV Haarlem gelden de volgende regels: 
• De afmelding kan uitsluitend schriftelijk geschieden bij: 

o Jos van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem 
• Opzeggen bij een trainer of bestuurslid kan dus niet 
• De uiterste datum dat de opzegging moet zijn ontvangen is 15 november 2009 
• Wanneer de opzegging later wordt ontvangen, betekent dit dat wij de jaarcontributie van de 

Atletiekunie voor 2010 en 3 maanden clubcontributie AV Haarlem in rekening moeten brengen. Laat 
het s.v.p. niet zover komen. 
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Van de redactie door Rob Schlüter 
In dit nummer de laatste uitslagen en 
verslagen van het baanseizoen 2009. Dit 
keer ook de ervaringen van een oude 
bekende, in Jolt Bosma's verslag over 
zijn zwemtocht voor de kust van 
Bloemendaal. Ook de onderlinge 
wedstrijden komen aan de orde. Door 
het nummer heen kun je de starts van 
iedereen terugzien. Kijkend door de 
uitslagen viel me een belangrijk feit op: 
het hoogspringen is vergeten! 
Dat kan toch niet. Niet voor een club 
met meerdere atleten in de Nederlandse 
top 10 aller tijden, zoals Erik Rollenberg 

en Ruud Wielart. Ruud die vorige 
maand voor zijn prestaties geëerd is met 
een foto aan de W all of Fame van het 

Enne, spreken we af volgend jaar dat 
hoogspringen weer gewoon op het 
programma staat bij de onderlinge .. . 

Kennemer Sportcenter. De onthulling In dit nummer 
van zijn foto was al te zien op de site en 
Leo van de V eer schreef er een artikel 
over. Leo is deze keer trouwens vaker te 
zien. De eerste lezer die meldt op 
hoeveel foto 's Leo in dit nummer 
zichtbaar is verdient een eervolle 
vermelding. Reageren kan op 
redactie@avhaarlem.nl. Dat is ook het 
adres voor kopij. Inleveren kan tot 11 
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CD Evening Games 

NielsRan 

Heiloo, 26 juni 

De derde wedstrijd van de CD evening games begon op een 
zeer warme avond met veel zon. Van A V Haarlem waren er 
vijf deelnemers en voor een aantal van hen stonden er 
nieuwe onderdelen op het programma. Zo waren de horden 
bij de jongens niet voor iedereen bekend terrein, maar 
Angelo wist hier toch de 80 meter horden te winnen in 
14,2 seconden, een hele snelle tijd . Ook voor Siem was het 
een nieuw onderdeel en na enige twijfelliep hij toch en 
kwam na 19.8 seconden over de streep. 
Bij het verspringen verraste Angelo opnieuw door 4,35 m te 
springen, goed voor een derde plaats. Paul sprong bij dit 
onderdeel naar een nieuw FR van 3,71 m. 
Esther behaalde ondertussen de vierde plaats bij het 
hoogspringen met een evenaring van haar FR van 1 ,35 m. 
Daarna liep zij in de regen op de 1000 meter naar de tweede 
plaats in een goede tijd van 3.29,5. 
Tot slot stond voor de jongens het kogelstoten op het 
programma en helaas was de regenbui nog niet voorbij. 
Toch wist Luuk 6,53 m te stoten precies 30 cm minder dan 
Angelo die 6,83 m stootte. Voor beide jongens was dit een 
FR. 

De einduitslag van deze wedstrijd laat zien dat Angelo op 
een derde plek is geëindigd en Esther op een vierde plek en 
gezien het aantal PR's mag er gezegd worden dat er een 
heel goede wedstrijd is gedraaid. Helaas voor Angelo zijn er 
vier wedstrijden en daarom staat hij in de stand tot nu toe 
13•. Esther doet echter goede zaken en is in de tussenstand 
gestegen naar de derde plaats. 
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Santpoort- Finale, 18 september 

Vlak voor de onderlinge wedstrijden hadden drie atleten 
van A V Haarlem de finale van de CD evening Games in 
Santpoort. V oor Esther Kiel was nog spannend, omdat zij 
moest proberen haar podiumplaats vast te houden. 
Paul Zuiderduin en Siem Prins hebben allebei een FR 
geëvenaard, Siem op de 80 meter en Paul bij het 
hoogspringen. Siem had helaas wat meer moeite met dit 
laatste onderdeel en wist de aanvangshoogte niet te halen, 
maar aan het eind van de dag behaalde hij , net als Paul, een 
nieuw FR op de 1000 m. 
Esther had bij de start van de wedstrijd mazzel, want een 
van haar concurrenten was er niet. De wedstrijd verliep 
echter niet soepel, want de prestaties vielen wat tegen. Dit 
zorgde uiteindelijk voor een negende plaats deze dag. Maar 
omdat van alle wedstrijden alleen de beste negen 
onderdelen meetellen, wist Esther haar podiumplaats te 
behouden. Ze zorgde er zelfs voor dat ze nog meer dan 300 
punten was gestegen. 

In de einduitslag is Esther dan ook op de derde plaats 
geëindigd. Hierdoor kon ze naar huis gaan met een mooie 
cadeaubon. De overige uitslagen staan hieronder. 



Uitslagen van de 3e wedstrijd 
80mb ver kogel 

8. Paul Zuiderduin (Dl ) 17,8 PR 3,71 PR 6,17 PR 
17. Siem Prins (Dl) 19,8 PR 2,84 PR 5,49 

3. Angelo Lolis (D2) 14,2 PR 4,35 PR 6,83 PR 
15. Luuk Verzijden (D2) 16,8 PR 3,60 PR 6,53 PR 

60m lOOOm hoog 
4. Esther Kiel (D2) 9,1 3.29,5 PR 1,35 PR 

Uitslagen van de Finale 
80m hoog lOOOm 

15. Paul Zuiderduin (Dl) 13,8 1,30 3.59,9 PR 
21. Siem Prins (Dl) 15,0 0 4.33,2 PR 

150m discus kogel 
9. Esther Kiel (D2) 22,4 17,32 8,23 

Eindstand 
IDI Punten ID2 
14. Paul Zuiderduin 2890 15. Angelo Lolis 
21. Siem Prins 1572 20. Siem Boot 
29. Joaquim Wiers 476 32. Luuk Verzijden 

Finale regionale pupillencompetitie 

BobdeGroot 

Het weer was top toen we op 19 september 2009 in 
Heerhugowaard aankwamen voor de regionale finale van 
de pupillencompetitie. Voor AV Haalrem was Firn Pauel er 
om onze eer te verdedigen. De dag begon met kogelstoten: 
Firn haalde bij de eerste worp al een afstand van 8.04 meter. 

12unten 
874 
558 

1292 
933 

punten 
1469 

punten 
1003 
289 

punten 
1094 

De buit is binnen, Esther is 3' 

Punten MD2 Punten 
2653 3. Esther Kiel 4113 
2187 

933 

Vervolgens gingen we door met het hoogspringen. Er werd 
heel hoog gesprongen door de pupillen. Firn kwam met een 
beste sprong van 1.35 over de lat heen wat hem heel wat 
punten opleverde. Als laatste onderdeel was de 60 meter 
sprint aan de beurt. Met een tijd van 8.96 kwam Firn over 
de finish wat hem 656 punten opleverde. Hiermee kwam 
hij op een totaal van 1787 punten en behaalde daarmee de 
achtste plek in de regio. Firn gefeliciteerd! 

Resultaten laatste baanwedstrijden seizoen 2009 

Joop van Drunen 

11 september DEM Beverwijk 19 september Wageningen 
800m dames: Larissa Scholten 2.24,3 800m dames: Larissa Scholten: 2.19,56 
BOOm jongens N B: 2. Jurgen Wielart: 2.02,5 Larissa onder de 2.20,0 en een nieuw p.r. Proficiat!! 
Een goede prestatie deze eerste 800m race van Jurgen 

26 september Nederlandse estafette kampioenschappen Startbaan Amstelveen 
4x400m: Jurgen Wielart- Sjoerd Lether - Niels Ran - Sirnon Nijland liepen een goede race: een se plaats in 3.28,72. 
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De D-spelen in Amsterdam 

NielsRan 

De D-spelen is met meer dan 600 deelnemers een van de meest drukke 
wedstrijden die er is voor D-junioren. De wedstrijd vindt plaats in het 
Olympisch stadion in Amsterdam en is daarom natuurlijk net iets 
anders dan een 'gewone' wedstrijd. 
Zondag 6 september waren er tussen alle atleten uit het hele land ook 
twee jongens van A V Haarlem. Angelo zou de 80 meter lopen en gaan 
verspringen en Lu uk zou 1000 meter lopen. 

De 80 meter begon goed voor Angelo, omdat hij onder het oog van zijn 
enthousiaste familie de 7e serie wist te winnen in een tijd van 11 ,10 s. 
Dit betekende dat hij automatisch was geplaatst voor de halve finale en 
omdat hij last had van zijn enkel, die goed was ingetapet, was dit een 
nog betere prestatie. 
In de halve finales was het niveau nog verder gestegen dan bij de series 
en werd er een tijd van 10,11 s. neergezet. Angelo kon hier helaas ~iet 
aankomen en werd zesde in de tweede halve finale. Daarna zou Angelo 
gaan verspringen, maar door de blessure aan zijn enkel is hij niet 
verder gekomen dan 3,74m. 
Ondertussen was Luuk ook in het stadion aangekomen, eerst diende 
natuurlijk een goede plek op de tribune opgezocht te worden, zodat we 
nog konden kijken naar de 1000 meter hindernis. Hier werd door 
enkele meiden al een tijd gelopen die voor Luuk al moeilijk leek bij 
een race zonder hekken. 
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Na deze hindernislopen kon hij zich gaan 
voorbereiden. Voor de jongens D 2e jaars waren 
er drie series ingedeeld op tijd, waarbij de laatste 
serie de snelste zou zijn. Luuk ging van start in 
de eerste serie en liet zich aanvankelijk wat naar 
achteren zakken, maar halverwege zijn race 
begon hij steeds meer jongens in te halen en 
uiteindelijk eindigde hij als vierde. Zijn PR had 
hij met meer dan tien seconden verbeterd tot 
3.24.02 min. In totaal werd Luuk 29e van de 42. 

Uitslagen 

SOm 

1. Angelo Lolis 
6. 

ver 

11 ,10 serie 
11 ,28 1h finale 

36. Angelo Lolis 3, 7 4 

1000 m 
29. Luuk Verzijden 3.24,02 PR 



Uitslagen Onderlinge Wedstrijden, 20 september 

(achter elke prestatie de punten) 
Mannen senioren 100 m ver kogel s12eer IOOOm totaal 

I. Niels Ran 11 ,3 679 6,04 614 8,70 362 32,86 378 3.05,8 423 2456 
2. Sjoerd Lether 11 ,9 552 5,62 519 9,06 390 33,07 382 3.16,2 333 2176 
3. Michel Hageman 12,6 419 5,24 429 9,05 389 35,04 414 3.06,3 419 2070 
4. Peter Markwat 12,6 419 5,03 379 10,22 476 36,08 431 3.20,4 299 2004 
5. Tim Rombout 12,3 474 4,84 332 7,92 299 38,85 474 3.24,3 269 1848 
6. Wouter v.Gorselen 11 ,3 679 5,24 429 6,17 147 21 ,58 172 3.29,7 229 1656 

Jongens A 
1. Bob de Groot 12,4 456 5,53 498 7,02 223 22,96 200 3.36,5 181 1558 

Meisjes A 
1. Laura Adelaar 14,5 398 4,01 425 6,84 354 19,67 393 4.30,3 208 1778 

Jongens B 
1. Jurgen wielart 11 ,3 679 5,70 537 11 ,67 578 45,35 569 3.05,0 431 2794 
2. Jeroen Büller 13,0 350 5,12 401 8,06 311 24,43 228 3.07,5 408 1698 
3. Dik de Groot 12,5 437 4,93 354 8,07 312 25,15 242 3.30,2 225 1570 

Recreanten 80m ver kogel (5) 600m totaal 
1. Gerard v.Kesteren 11 ,3 679 4,04 124 6,86 209 1.59,4 758 1770 
2. Leo v.d.Veer 11 ,6 614 3,94 97 12,48 632 2.43,9 193 1536 
3. John Komen 13,0 350 3,62 6 7,25 243 2.01,4 724 1323 
4. Djono Sjak-Shie 0 0 0 2.05,1 663 663 

Jongens C lOOm ver kogel lOOOm totaal 
1. Marnix Zadelhoff 12,5 707 5,40 699 9,11 479 3.34,9 450 2335 
2. Jelle Dalhuisen 12,9 648 4,83 587 9,97 521 3.18,1 559 2315 
3. Stephan de Ridder 12,8 662 4,89 599 9,11 479 3.33,7 457 2197 
4. Robert Verschuren 13,4 580 4,62 544 6,65 345 3.22,9 526 1995 

Meisjes C 80m ver kogel 600m totaal 
1. Aniek Klein Galdewijk 11 ,7 476 4,01 420 8,20 432 1.59,5 431 1759 
2. Evelien Verbruggen 11,4 519 4,19 456 6,43 332 2.08,5 337 1644 
3. Suzanne v.d.Grift 12,0 435 4,06 430 5,90 300 2.03,3 390 1555 

IongensD 80m ver kogel 600m totaal 
1. Angelo Lolis 10,9 596 4,22 462 8,37 441 3.40,3 418 1917 
2. Luuk Verzijden 11 ,9 448 4,08 434 7,16 375 3.27,3 497 1745 
3. Siem Boot 11,5 504 3,84 386 5,38 266 3.40,0 420 1576 
4. Paul Zuiderduin 12,9 323 3,87 392 6,86 358 4.00,9 310 1383 
5. Sergio Sjak-Shie 12,6 359 3,68 354 5,12 249 4.18,8 231 1193 
6. Siem Prins 14,7 141 2,97 212 5,37 266 4.34,1 171 790 

Meisjes D 60m ver kogel 600m totaal 
1. Esther Kiel 9,0 504 4,48 515 8,30 437 1.54,6 488 1944 
2. Emma Peeters 9,0 504 4,28 474 8,11 427 2.06,8 354 1759 
3. Myrea de Rider 11,4 162 2,58 134 6,11 313 2.48,2 42 651 
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Pu~ jongens A 2ejaars 60m ver kogel IOOOm totaal 
I. Firn Pauel 8,7 660 4,29 576 8,I6 530 3.36,9 538 2304 
2. Max Landheer 9,3 552 3,80 478 7,04 468 3.47,0 48I I979 
3. Jason Komen 9,6 503 3,68 454 7,11 472 3.45,5 489 I918 
4. Bastian Hoes 9,9 457 3,59 436 6,58 441 3.54,1 444 1778 
5. Peer Dries 10,4 386 3,11 340 4,98 340 3.56,0 434 1500 
6. Milan Verrijn Stuart 10,1 427 3,92 502 5,01 342 0 1271 
7. Daniel Kraaijkamp 10,7 346 2,81 280 4,88 333 4.30,7 284 1243 

Pup jongens A le jaars 
1. Jelle Kelderman 9,4 535 3,77 472 5,69 387 4.15,5 345 1739 
2. Jasper Kok 9,8 472 3,52 422 5,49 374 4.23,7 311 1579 
3. Thymo Kapenga I0,3 399 2,94 306 5,I9 354 4.22,4 3I6 1375 
4. Niels Witroer 10,3 399 3,03 324 4,67 3I8 4.26,7 299 1340 
5. Sjakko Tol 10,9 321 2,82 282 4,45 303 4.25,5 304 1210 
6. Y ouri Weens 10,5 372 2,66 250 4,50 306 0 928 

Pup meisjes A le jaars 
I. Sofie Bruggemann IO,S 372 3,28 374 5,64 383 4.35,8 265 1394 
2. Iris Komen 11,9 207 2,95 308 5,45 371 5.29,6 101 987 
3. Charlotte v.Bruggen 12,0 197 2,46 210 3,93 264 5.19,3 128 799 

Pu~ jongens B 40m ver kogel 1000m totaal 
1. David Peeters 6,7 565 3,45 408 4,36 296 4.03,2 400 1669 
2. Mikev.Dijk 7,1 480 3,32 382 4,70 320 4.05,3 390 1572 
3. Sam Gamos 7,2 460 2,87 292 3,80 254 4.11 ,0 364 1370 
4. Sirnon Verrijn Stuart 7,8 351 2,49 216 4,46 303 5.07,2 162 1032 
5. Stijn Dries 7,8 351 2,55 228 ·2,39 132 5.13,1 145 856 

Pup meisjes B 
1. Linsey Water 6,7 565 3,I2 342 4,97 339 4.39,2 253 1499 
2. Anna Kuperus 7,4 422 3,40 398 5,74 390 4.46,4 228 1438 
3. Gaula Dekker 7,1 480 3,00 318 3,97 267 4.50,0 216 1281 
4. Silke Vogel 8,1 303 3,80 478 3,28 212 5.09,9 155 1148 

Pu~ meisjes C 40m ver bal 600m totaal 
1. Mia Bo Powney 7,6 385 3,10 338 I5,65 252 2.33,6 233 1208 
2. Jasmijn Landheer 7,4 422 2,94 306 13,56 218 2.31 ,0 251 1197 
3. Aaluyah Hansen 8,2 287 3,00 318 17,46 280 2,28,8 267 1152 
4. Dora Lubberhuizen 8,2 287 2,57 232 10,70 166 2.37,8 205 890 
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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 

tel.: 

e-mail: 

web: 

023-5264668 

ftvelserstraat@hetnet.nl 

www.fysiovelserstraat.nl 

Interessante websites : 

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

~' ,I 
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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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De recreantengroep van AV Haarlem 

Baltien de Wit 

Mijn naam is Baltien de Wit. Sinds 1964 ben ik actief in de 
atletieksport als (wedstrijd)- atlete, trainster en bestuurslid. Eerst 
bij de Haarlemse dames Atletiekvereniging Atmodes en vanaf 1988 
bij A V Haarlem. Als atlete deed ik graag loopnummers, ver- en 
hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen. Na de geboorte van de 
kinders werd ik door een vriendin enthousiast gemaakt voor het 
lopen van langere afstanden en na een bescheiden start (rondje 
Elswout) zijn we gaan meedoen aan de TROS-/ZKA-loop, Van
Dam-tot-Damloop en uiteindelijk hebben we een aantal halve 
marathons gelopen. Om wat meer te weten te komen over 
looptraining heb ik de 'assistent looptrainerscursus' van de Atletiek 
Unie gevolgd. 
Bij AV Haarlem heb ik een aantal jaren de CID-jeugd en de 
pupillen getraind. Nadat ik daarmee gestopt was en eigenlijk al 
afscheid genomen had van Haarlem, kreeg ik het verzoek om de 
recreantenploeg te gaan trainen. Deze ploeg bestaat uit ouders van 
onze jeugd (als je toch op de baan moet wachten tot je kind klaar is 
met trainen, kun je net zo goed zelf gaan trainen), oud-atleten, 
bestuursleden en anderen, die geïnteresseerd zijn in lopen. 
Wat doen we? 

• veel oefeningen (doe je vaak zelf niet) 
• veelloopscholing 
• vaartspeltraining (50-600 meters) in vele variaties op en rond 

de atletiekbaan 
• veellachen 

Iedereen kan deze training meedoen op zijnihaar eigen niveau. 
Kom gewoon eens meedoen. We trainen van 1 november tot 1 april 
op zondagochtend van 10.00-11.15 uur en van 1 april tot 1 oktober 
op donderdagavond van 18.45-20.00 uur op de atletiekbaan Firn 
Mulier Sportpark. 

Attentie: op 29 november 2009 en 20 december 2009 gaan we lopen 
in de duinen. We verzamelen bij de fietsenstalling Koevlak om 
10.10 uur. 
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SprAAk nAAst de bAAn 
"hallo" 
"hoi" 

"zo, dat is de laatste keer alweer hier vanavond" 
"hoezo?" 
"nou, deze maand is er geen training en in 
november begint de wintertraining en die is op 
zondagochtend" 
"zondagochtend?" 
"ja, begint op 1 november maar alles daarover staat 
wel ergens anders in dit clubblad" 
"clubblad?" 
"ja, in het clubblad, dat lees je toch ook wel?'' 
"dat is toch-voor de kinderen?" 
"er staan voor ouders anders ook nuttige dingen in 
hoor!" 

"ik heb je trouwens gemist bij de onderlinge 
wedstrijden" 
"onderlinge wedstrijden?" 
"ja, de afsluiting van het zomerseizoen, de uitslagen 
staan ook allemaal in dit clubblad" 
"ik was in Venlo, Ajax speelde uit" 
"ik heb nog even geharkt" 
"geharkt?" 
"ja, bij verspringen, elke keer als er één gesprongen 
heeft moet het zand weer glad geharkt worden" 
"dat kan jij natuurl1jk goed, zeker veel geoefend in 
alle parken in Haarlem " 
"grappig ben jij" 

"je komt toch op zondagochtend ook wel" 
"dat hangt ervan af of Ajax speelt" 
"je moet af en toe wel komen, anders heb ik geen 
stukje voor het clubblad" 
"nou ik zie wel" 
"kom op we gaan koffie drinken, het begint te 
regenen" 



VAN HET LANGE AFSTAND FRONT 

RenéRuis 

Een veelheid aan uitslagen dus gezwind aan de slag. 
Van Zwitserland via de Ytunnel, de pier van IJmuiden en 
Zandvoort naar de Grote Markt in Haarlem. Zo ziet het er 
ongeveer uit, maar dan in andere volgorde. 

5 september 17e Jungfrau marathon (CH) 
En voor de 17e keer meegedaan: 
Ad Appel: 3118e (M55: 270) 6:25.26,9. 
Wederom een fantastische prestatie om hier te finishen, al 
heeft het deze keer heel veel moeite gekost. Volgend jaar 11 
september de 18e keer Ad!! 

12 september IJmuiden Pierloop 
8,2 km recr, 2. Sirnon Nijland 29.30 !!! 
15 km M55 8. René Ruis 1:13.44 
15 km recr. 153. Vincent Witmond (nog B-junior!) 
1:14.11 
Voor de rest geen Haarlemmers gespot. 

20 september: 2 grote evenem.enten op één dag: 
Allereerst de onderlinge wedstrijden 
Om wat meer deelnemers te trekken geen 10 km maar een 
5 km. Maar dat is niet echt gelukt: Bert Boesten en Chris 
Pfrommer: damtotdamloop, Sven Schwarz familieweekend, 
Kareljan Schoutens geblesseerd. 

Van Kareljan kreeg ik trouwens een mailtje, dat ik hier 
integraal afdruk: 
een tijdlang schitter ik door afwezigheid bij de trainingen 
en de wedstrijden. Helaas is hier een goede reden voor. In 
mei kreeg ik (weer) last van mijn knie en aan de hand van 
een MRI scan is toen een scheur in de binnenmeniscus van 
de rechterknie vastgesteld. Over ruim een week (14 
september) volgt een ' kijk-operatie', waarbij het 
losgescheurde stukje van die meniscus zal worden 
weggehaald. Achteraf denk ik dat ik hier al geruime tijd 
(een aantal jaren?) mee rondloop en dat dit verklaart 
waarom ik steeds weer last had van ofwel de knie ofwel de 
kuit van het rechterbeen. Ik hoop op goed herstel maar het 
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is onduidelijk of ik na de operatie het hardlopen weer zal 
kunnen oppakken. In elk geval staat er voor de revalidatie 
een periode van ongeveer 6 weken. Intussen mijn beste 
groeten voor iedereen bij de lange-afstandgroep. Als het 
lukt probeert ik even langs te komen bij de onderlinge 
wedstrijden! 

Intussen is Kareljan inderdaad op de onderlinge komen 
kijken en zag het volgende resultaat tot stand komen: 

1. Frank Peeters 18.59,5 
2. Adrie Tol 19.46,1 
3. Sander Overdevest 20.01,8 
4. Jeroen Peeters 22.37,1 

20 september: Dam tot damloop 10 EM (16,09 km) 
Chris Pfrommer zond mij een mail met de uitslag: (zo kan 
het dus ook mannen!!!!!) 
19e M45 1:08.11 (5 km: 20.46 vgl onderlinge, 10 km 42.03, 
15 km 1 :03.30) 
Bert Boesten KLM Vo-hangaars (weer eens wat anders dan 
avHaarlem) 1:27.58 

Tussendoor even iets anders:hierboven heb je al de naam 
van Vincent Witmond zien opduiken. Een aardige 2e jaars 
B-junior die al een paar goede tijden op de lange afstand 
heeft neergezet. Hij zond mij de volgende resultaten: 
Loop Datum Afstand Tijd 
Zandvoort Circuit Run 29-3-09 12 km 59:32 
Pim Mullierloop 24-5-09 10 km 51:48 
Grachtenloop 19-6-09 10 km 46:36 
Marquetteloop 21 -6-09 14 km 1:11:44 
Pierloop 12-9-09 15km 1:14:11 
Dam tot Dam Loop 19-9-09 16.1 km 1:19:39 
Hij vond het niet leuk, dat ik de resultaten niet in het 
clubblad had gezet. 

Maar het is ook erg lastig om alle lange lijsten met uitslagen 
door te kijken. (dam tot dam 63000 deelnemer!) Dus wil je 
er zeker van zijn, dat je resultaat in de (club)krant komt: 
stuur een berichtje, analoog of digitaal. 



27 september Zilverenkruisachmealoop (in de volksmond 
Trosloop) 
Het grootste ééndaagse sportevenement in Haarlem en 
omstreken.Veel deelnemers en veel supporters langs de 
kant, waaronder een groot aantal (ex) happers 

5km 
8. Remy Cornet 

10. Larissa Scholten 
19.05 
20.06 

Bovendien snelste Haarlemse 
29. Pim Pauel 22.06 
32. Esther Kiel 

125. Jirina v.Kesteren 
136. Siem Boot 

10km 
5. Rob de Wit 

22.15 
25.32 
25.53 

38.29 
Bijna snelste Haarlemmer 

44. Karel Brasser 42.55 
129. Vincent Witmond 47.05 
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1/2 marathon 
9. Sven Schwarz 

15. Frank Peeters 

Cross circuit: 
1 november 

29 november 
13 december 
17 januari 
24 januari 

Wheelerplanet 
Spaarnwoude 
Wijk aan zee 
Hoofddorp 
Zaandam (Nieuw!!) 
Velsen-Zuid 
Beeckestijn 

7 februari Castricum 
21 februari Amsterdamse bos 
7 maart Heiloo 
zie www.phanos.org (wedstrijden
cross cup) 

1:23.21 
1:29.02 

Adrie Tol stapte verkouden uit. Jeroen Peeters verkeert in 
vormcrisis 
1/2 marathon (M60) 

7. René Ruis 1:45.51 

Bedrijvenloop 
Sander Overdevest 1:35.58 

Zonder twijfel heb ik mensen over het hoofd gezien. Die ga 
ik in het kerstnummer nog noemen. Uitslagen ook door te 
geven aan: prruis@planet.nl 



Old Shatterhand begon als landmeter 

Jolt Bosma -Ex-loper te water 

Eén van de dingen die ik mis door niet meer hard te lopen: 
het weken of maanden trainen voor een wedstrijd, en na 
afloop daarvan de grote voldoening voelen als je volgens 
plan en naar vermogen had gelopen. Lichamelijk en 
geestelijk niet te versmaden. 

Dus was ik best blij toen een collega me wees op de 'Zeemijl 
van Bloemendaal', die elke 2• zondag in augustus wordt 
gehouden. Een mijl is 1609 meter, wist ik van deel1 van de 
Karl May-reeks (Old Shatterhand begon als landmeter). 
Zwemmen doe ik geregeld, ik had wel eens 1500m 
gezwommen, dus wie doet me wat? Collega zelf zou niet 
meedoen, zei dat ze niet goed genoeg getraind had. Ik 
meldde stoer dat het ook leuk was om eens kennis te maken 
met een heel andere cultuur. 

Zondag 9 augustus dus op pad, naar de post van de 
Reddingsbrigade aan het Bloemendaalse strand. Niet precies 
wetend waar dat was, maar dat zou zich wel wijzen. 
Ongeveer 50 m voor me fietste een wel sportief uitziende 
vrouw met een grote hippe schoudertas, een potentiële 
deelneemster leek me, haar maar wat in het oog houden. 
Bij de fietsenrekken waar zij stopte, en ik dus ook, was het 
pand van de Reddingsbrigade, met veel reclame voor 
Sponsor Radio 538. De taferelen kwamen me bekend voor, 
een balie waar je je voor een zacht prijsje (4 euro) kon 
inschrijven voor wedstrijd dan wel prestatietocht. Je kon 
ook een halve mijl zwemmen. Wel nieuw was dat ik 
letterlijk niemand kende, voor de overigen was dat anders, 
zwemverenigingen waren goed vertegenwoordigd. 

Na de inschrijving vast wat kleren uittrekken, en een kopje 
thee drinken op het terras van de Reddingsbrigade. Ik raak 
er in gesprek met een stel uit Hoofddorp, de man is lid van 
een triathlonvereniging, en vertelt dat er op 30 augustus 
een kwart triathlon is in Aalsmeer, met de mogelijkheid om 
een 1/8 triathlon te gaan doen: 500 m zwemmen, 20 km 
fietsen, en 5 km hardlopen. Ik word aardig enthousiast, 
vraag me al af hoe ik mijn fiets in Aalsmeer krijg. De man 
vertelt ook dat je na ruim een uur wel uit het water gehaald 
kunt worden, vooral wegens het gevaar van onderkoeling. 
Pardon? Ik was van plan er ongeveer een uur over te gaan 
doen: uit het water worden gehaald door een reddingsboot 
en een denkbeeldige dnf (did not finish) achter mijn naam 
te zien ... , ik krijg het wat kouder en word een stuk 
nerveuzer. Vooral niet je hand opsteken, ze halen je er zo 
uit, krijg ik nog te horen. Hm. 
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Als zijn vrouw even weg is stellen de man en ik ons voor. 

Hij gaat ook even weg, vrouw komt terug. 
"Henk vertelde me dat hij Henk heet, ik ben Jolt" 
"Ik ben Anneke, Jolt is dat een Noorse naam?" 
"Nee, Fries, vroeger dacht ik dat het alleen in mijn familie 
voorkomt maar . . . " 
Het narratief in wording wordt ruw onderbroken door de 
mobiel van Anneke: kinderen zijn in de buurt en vragen 
naar de routebeschrijving van de laatste honderd meter. De 
mobiele telefoon als afremroer van zelfstandigheid. 
Waar was ik gebleven? Om het dan maar voor de lezer af te 
maken: tegenwoordig kun je googelen, en zo heb ik gezien 
dat er nog wel wat Jolten in andere Friese families 
voorkomen, en in Leeuwarden is een 'Restaurant Jolt 
Snackcounter Broodjeshuis'. 

Tijd om naar de startplek te lopen, dit gekozen punt hangt 
af van hoe de wind en de zeestroming staat, beide komen 
uit het Noordwesten, dus we lopen naar Pamassia. 
Ondertussen heb ik het nog steeds koud, dat wordt niet 
beter als ik met mijn voeten in het zeewater kom. Volgens 
de krant 18 graden, hoogstens volgens mij. 

Ondertussen werp ik wat steelse blikken op de 
mededeelnemers, de wedstrijdzwemmers hebben oranje 
mutsen op en verdachte pakken aan, de prestatiezwemmers 
zien er meer uit als een wat robuuste dwarsdoorsnee van de 
Nederlandse bevolking, maar dan wel vrijwel uitsluitend 
blank. Ik vang ook op dat het om 1850 meter zou gaan, daar 
had ik niet op gerekend. Degenen die het er over hebben, 
ogen niet supersportief maar ze stappen kordaat door, ze 
weten vast wel waar ze over praten. Moet ik dan toch maar 
de halve mijl gaan doen, denk ik als we het startpunt 
hiervan passeren? Waarom heb ik geen mobiel bij me, kan 
ik even overleggen. 

Er schiet een boektitel van Pieter Winsernius door mijn 
hoofd, 'Speel nooit een uitwedstrijd', nou dit is één grote 
uitwedstrijd aan het worden. Uiteraard moet ik ook plassen. 
Tot mijn kleine troost hoor ik hier ook wedstrijdlopers 
over. Wat is het dan een geluk dat we met zijn allen het 
water in kunnen, ik start als één na laatste, zie een groepje 
van drie voor me, neem me voor die te blijven volgen. Eerst 
moeten we linksom een grote boei heen, opgesierd met de 
woorden 'Pall Mall Export'. Minister Klink hier moet je 
zijn , je bent te beroerd om op TV te komen, zwemmen kun 
je vast wel. 



Voor het eerst bij zwemmen heb ik last van het niet dragen 
van een bril, ik zie al gauw niemand meer. In een zwembad 
van 25 meter zie ik nog contouren, maar hier is het minder, 
links een groene streep met iets zandkleurigs eronder, 
gelukkig zijn er wel twee reddingsbootjes in de buurt. Na 
een paar minuten zwemmen heb ik het niet koud meer, ik 
moet wel wennen aan de golfslag en de zoute smaak, maar ' 
verder is het goed te doen, wellekker eigenlijk. De boei van 
de halve mijl staat tamelijk ver, vanuit de start gezien, 
waardoor ik even aan een boot vraag of dit het punt van de 
hele of de halve is, en verder meld dat het "prima" gaat. 

Deel twee van de Zeemijl is dus aan de korte kant, na dik 45 
minuten ga ik weer linksom een Pall Mall Export-boei, 
zwem ter ontspanning, en omdat ik er bijna ben, nog even 
op de rug, word met applaus opgewacht door een 
reddingswerker in zee, die vraagt of ik soms kramp had. Er 
is zelfs een finishdoek, nog meer applaus van toeschouwers,: 
op een kleine honderd meter achter me komt nummer 
laatst ook binnen. Ik druk de stopwatch op mijn horloge te · 
laat in, schat er ongeveer 53 minuten over te hebben 
gedaan. De winnaar bij de mannen deed het in 22.52, bij de · 

CORINA VOS: HET IS BEST LEUK WERK IN DE 
KANTINE 
Hoe ben je bij A V Haarlem terecht gekomen? 
"Ik ben via mijn zoon Rolf Bruijn bij A V Haarlem terecht ~ 

gekomen. Rolfwas 14 jaar oud toen hij ging trainen bij 
A V Haarlem vanwege de goede verhalen die hij hoorde van 
klasgenoten". Rolf woont nu in Zürich in Zwitserland, waar 
hij met promotieonderzoek op een geologisch onderwerp 
bezig is. Zelf heb ik nooit echt aan atletiek of een andere 
sport gedaan. Door toeval ben ik iets voor de club gaan 
doen, toen ik een keer kwam kijken bij een wedstrijd van 
Rolfen hoorde dat er juryleden te kort waren. Ik heb toen 
spontaan mijn diensten aangeboden en ben de hele dag 
gebleven. Later ging ik in de kantine helpen". 

Wat doe je feitelijk op kantinegebied? 
"Ik zorg dat er in het zomerseizoen altijd iemand achter de 
bar staat op maandag. Op donderdag staat Gert-Jan Kok 
achter de bar. In het kantineteam voor de maandag zitten: 
Angelien Overbeeke, Cock Komprier, Elly Dudock, Tine 
V os en ikzelf. 
Sinds kort doe ik ook gedeeltelijk de inkoop; maar het 
meeste op dit gebied wordt gedaan door Kees Roozen van 
KA V Holland. 
In het winterseizoen is de kantinebezetting anders, dan is 
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vrouwen in 29.50. De meeste aandacht kreeg Nathalie 
Kuster, een moeder van twee kinderen die voor een 
hersentumor is behandeld, en voor onderzoek geld 
inzamelt. Zij deed er 38.55 over. 

Beroepshalve heb ik het afgelopen jaar kennisgemaakt met 
de zogeheten Oplossings-gerichte Therapie. Ruw 
samengevat komt het er op neer dat de aandacht niet wordt 
gericht op problemen, maar op te bereiken doelen, op hoe 
het eruit zou zien als een doel bereikt zou zijn, en op zaken 
die in het verleden goed gingen, de zogeheten positieve 
uitzonderingen. 
Vertaald naar de omstandigheden: "Wat goed dat je géén 
laatste geworden bent, hoe is je dat gelukt?" 

Daarop heeft nummer laatst zelf het antwoord: "Ik heb je 
laten gaan, wou wat genieten van het water." Zelfweer 
langzaam Meester van het Universum wordend, gunde ik 
hem deze lol. Ik deed wat euro's in een collectebus en 
stapte weer op mijn fiets , op naar een zonnig achtertuintje. 

En op 30 augustus was ik niet in Aalsmeer voor enigerlei 
triatlon, maar tikte dit stukje. Alles op zijn tijd. 

Joop van Drunen aanwezig op het terrein en doet hij de 
kantine erbij. Voor noodgevallen sta ik op de lijst. Maar we 
zijn nog aan het overleggen of wij met de dames ook iets op 
de zondagen kunnen betekenen. 
Verder zorg ik ook altijd dat er voldoende mensen zijn in de 
kantine om te helpen bij wedstrijden". 

Is het leuk werk? 
"Ja, het is leuk werk. Althans ik vind het leuk om te doen. 
Koffie zetten, broodjes smeren, ijsjes verkopen aan 
kinderen is best welleuk als je er van houdt. Af en toe een 
praatje maken hoort er ook bij en is best gezellig". 

Kunnen jullie nog meer mensen gebruiken? 
"Ja, natuurlijk. Mensen kunnen zich altijd aanmelden door 
mij een mailtje te sturen. Mijn emailadres is: 
corinavos57@hotmail.com. Ik neem dan contact met ze op 
om iets af te spreken". 

Een club als de onze kan slechts bestaan door de inzet van 
dit soort vrijwilligers, mensen die beseffen dat een club niet 
alleen op contributie kan draaien. 
Het bestuur is Corina en haar damesploeg, en Gert-fan zeer 
erkentelijk en zegt hen veel dank! 

Bestuur A V Haarlem 



Ruud Wielart on the Wall Of Fame 

Leo van der Veer - foto: Margriet Ruis 

"Op donderdag 17 september 2009 wordt de fotogalerij op de buitenmuur van het 
Kennemer Sportcenter verrijkt met het levensgrote portret van één van Haarlems 

grootste atleten: Ruud Wielart': aldus de uitnodigingsbrief van Société Pim Mulier. In 
de uitnodigingsbrief werden Ruuds prestaties kernachtig samengevat: 20-voudig 

Nederlands kampioen, 45-voudig Nederlands recordhouder en in de jaren zeventig 
behorend tot de absolute wereldtop. 

En die donderdagmiddag was het zover. In aanwezigheid van 
diverse sporticonen, waaronder Kees Akerboom (basketbal), 
Yvonne van Gennip (schaatsen), Rob de Ridder (badminton), 
Floris-Jan Bovelander (hockey), diverse sponsors van Société Pim 
Mulier, vertegenwoordigers van A V Haarlem en Feyenoord, werd 
Ruud in het zonnetje gezet. Onder de genodigden niet alleen de 
huidige (waarnemend) voorzitter Joop van Drunen, maar ook 
oud-voorzitter Hans Douwes, die indertijd hoofd PR bij 
Nationale Nederlanden was. Zowel Joop als Hans hebben achter 

de schermen veel voor Ruud betekend bij zijn imposante 
atletiekcarrière. 
Société Pim Mulier had een bijzonder goed verzorgde 
ontvangst georganiseerd. In een ontspannen sfeer troffen veel 
"oudgedienden" elkaar, volgden een aantal toespraken en 

interviews, waarna Joop van Drunen en Stanley Brard (Ruuds 
baas bij Feyenoord), onder begeleiding van muziekcorps Damiate, 

een fraai portret van onze Ruud mochten onthulden. Vervolgens 
bood René Ruis, na een geestige toespraak, namens de vereniging 
een fraai cadeau aan. Het feestprogramma werd 's avonds afgesloten 
met een bezoek aan de honkbalwedstrijd Nederland-Venezuela, 
waar Ruud de eerste bal mocht werpen. 
En nu hangt Ruud dus aan de muur. 

Ruud, geboren op 6 augustus 1954, kwam in 1967 als junior 
D bij de HA V Haarlem. Aanvankelijk was hij actief op de 
loopnummers, maar al snel bleek zijn bijzondere talent op 
het hoogspringen. Als junior B sprong hij over 1.95, maar 
met 2.13 als junior A (nog steeds het clubrecord) zette hij 
nieuwe Nederlandse normen. Dat hij daarnaast, als 1 "• jaars 
A, ook nog 5768 punten scoorde op de tienkamp zegt veel 
over zijn veelzijdigheid. Als senior reikte hij in 1976 in 
Dortmund tot 2.20, maar uitzending naar de Olympische 
spelen te Montreal werd hem door het NOC-bestuur, tot 
verontwaardiging van velen, door de neus geboord. 
In 1979 versloeg hij in Düsseldorf met een sprong van 2.24 
vier wereldtoppers tegelijk: de Amerikaan Bob Fields en de 
Duitsers Ditmar Mögenburg, Carlo Tränhardt en Andre 
Schneider. Op 1 september 1979 vierde hij in Leiden zijn 
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absolute hoogtepunt: een nieuw Nederlands record van 
2.28. Dit record zou maar liefst twintig jaar standhouden, 
tot het in 1999 door Wilhert Pennings werd verbeterd. 
Door een hardnekkige voetblessure gingen in 1980 de 
Olympische Spelen in Moskou, waarvoor hij zich al had 
geplaatst, aan hem voorbij. In de periode 1980-1987 sprong 
Ruud nog verschillende malen 2.20, maar tot verdere 
recordverbeteringen kwam het niet meer. Daarna was Ruud 
nog steeds op diverse werp- en springnummers een zeer 
waardevolle kracht bij clubwedstrijden van A V Haarlem. 

Voor een uitgebreide beschrijving van zijn carrière leze 
men op de website de serie "Honderd Haarlemse Helden 
van de twintigste eeuw", waar Ruud - voor Ad Paulen en 
Stijn Jaspers - de 1 "• plaats op de heldenlijst bezet. Ruudis 
altijd in de sport gebleven. Naast de atletiekwereld dient hij 
als trainer ook de professionele voetbalwereld, 
tegenwoordig o.a. bij Feyenoord, waar hij de 'jeugdige 
beloften' onder zijn fysieke hoede heeft. 

Hoewel hij inmiddels 55 jaar telt, is hij in fysieke zin nog 
steeds een toonbeeld van explosieve kracht en souplesse. 
Aan atleten die bij de warming up soms wat sloom de 
opgegeven oefeningen uitvoeren, toont hij dan even 
achteloos wat de bedoeling is. Wat dat betreft stamt Ruud 
uit een exclusieve school: topatleten die met een grenzeloze 
trainingsinzet alles voor hun sport over hebben. 



LARISSA SCHOL TEN: ONDER DE 2.16, DAT ZOU ERG VET ZIJN! 

Leo van der Veer 

Larissa Scholten begon haar 
atletiekloopbaan op twaalfjarige 
leeftijd. Zij zat toen nog in groep 8 van 
de basisschool en koos voor atletiek 
omdat de variatie in onderdelen haar 
erg aansprak. Vriendjes of 
vriendinnetjes zaten er toen nog niet 
op, "maar dat zijn de A V
Haarlemmers inmiddels wel 
geworden", aldus Larissa. Zij is 
inmiddels twintig jaar, studeert 
Pedagogische Wetenschappen aan de 
Vrije Universiteit van Amsterdam, en 
hoopt aan het eind van dit studiejaar 
haar bachelor te halen. Naast haar 
studie en veel atletiek, werkt zij één 
dag in de week als administratief 
medewerker bij de frontoffice van 
Zorg balans. Verder beoefent zij 
hobby's als dwarsfluiten, tekenen en 
schilderen, winkelen en is zij graag 
kleuterjuf op de zondagschool bij haar 
in de kerk. "Zingen, een 
bijbelverhaaltje, knutselen, gewoon 
gezellig bezig zijn. Als ik mijn studie 
af heb, zou ik het liefste op school 
voor de klas staan, maar dan moet ik 
eerst aanvullende aktes halen". 

Het Jaspers Runningteam is een 
samenwerkingsverband van vier 
verenigingen in de regio, onder 
leiding van Koos Kiers. Het team is 
vemoemd naar de AV Haarlem-atleet 
Stijn Jaspers. Stijn was in de jaren 

tachtig een uitzonderlijk begaafd 
talent op de langere loopnummers, 
maar is helaas op zeer jonge leeftijd 
overleden. DEM, Suomi, KA V Holland 
en A V Haarlem doen mee. "Ik kwam 
eind 2006 in het Jaspers Runningteam 
doordat Koos Kiers bij de trainers van 
de deelnemende clubs polste naar 
serieuze hardlopers. En Ruud Wielart 
attendeerde mij op het runningteam. 
Het bevalt mij heel goed. Het is 
motiverend en gezellig, en de 
persoonlijke begeleiding en 
trainingsschema's van Koos zijn heel 
fijn". 

"Het Jaspers Runningteam traint vijf 
keer per week. Twee van de vijf 
trainingen doen we gezamenlijk, 
afwisselend op het Pim Mulier en bij 
Suomi. De overige trainingen doe ik 
op eigen gelegenheid. Afgelopen jaar 
zijn we op trainingskamp in 
Nederland en Portugal gegaan, en dan 
wordt er elke dag getraind, vaak twee 
keer per dag. Onze trainingsarbeid is 
geen vrijblijvende aangelegenheid. 
Het doel is om binnen 4 jaar het 
nationale niveau te halen, d.w.z. de 
limiet halen voor deelname aan de 
nationale kampioenschappen". 

"Tijdens het baanseizoen loop ik een 
stuk of zes wedstrijden, ik sluit dit 
seizoen af met één of twee 
wegwedstrijden, en 's winters doe ik 
aan crosslopen. Mijn favoriete 

17 

nummers zijn de 1000 en 1500 meter, 
maar vooral de 800 meter. Ik kreeg 
van onze vereniging de prestatiebeker 
voor de dames, omqat ik in 2008 op de 
800 meter een tijd van 2.22.32 had 
gehaald. Inmiddels heb ik deze tijd op 
18 september in Wageningen 
verbeterd tot 2.19.56. Mijn doel is om 
beneden de 2.16 te komen, dat is de 
limiet voor deNK in 2010. Dat klinkt 
nu nog heel hard, maar het zou erg vet 
zijn als het lukte. Dan zit ik bij de 
subtop, je bent een topper in 
Nederland als je 2.05 loopt". 

Gevraagd of zij nog speciale wensen 
m.b.t. A V Haarlem en! of Jaspers 
Runningteam heeft, antwoord Larissa 
dat zij het erg leuk vindt dat er 
tegenwoordig meer aandacht in het 
clubblad is voor persoonlijke dingen, 
zoals interviews met individuele 
atleten. "De wens dat er meer in het 
clubblad komt is dus al een beetje 
volbracht". 
Maar Larissa is niet te beroerd om zelf 
de handen uit de mouwen te steken; 
zij heeft onlangs toegezegd een 
rubriek 'Nieuws van het Jaspers 
Runningteam' voor het clubblad te 
gaan verzorgen. Larissa leidt dus een 
druk bestaan, maar heeft de zaken 
goed op orde. Zij lijkt mij typisch 
iemand waarvoor het Engelse 
spreekwoord geldt: If you want to get 
something done, ask a busy (wo)man. 



SERVICE 

Bestuur 

Voorzitter 
Vacant 

Waarnemend voorzitter 
Joop van Drunen 023- 524 43 40 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
Email: j .m.van.drunen@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 

Commissarissen 
Leo van der V eer 023 - 527 03 65 
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal 
Email: veeradvies@planet.nl 

Ledenadministratie 

Jos van Belle 023 - 527 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. 

Trainers : 

Bob de Groot 06-421 397 55 

Jirina van Kesteren 06- 151 866 55 
Niels Ran 06 - 488 189 42 

Niels W eller 06-273 061 79 

Ruud Wielart 023 - 527 90 80 

Baltien de Wit 023-526 31 23 
Rob de Wit 06-41721080 

Bij geen gehoor: 

Joop van Drunen 023 - 524 43 40 

Wedstrijdsecretariaten 

Senioren & Junioren A!B 
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 
Niels W eller 06- 273 061 79 
Email: pupillentrainers@hotmail.com 

Clubarts ; 

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

Fysiotherapie 

Fysiotherapeuten Velserstraat 
023- 526 46 68 

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

Commissies 

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

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

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

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

Diversen 

Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 023- 524 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 (1-11-2009 t/m 31-10-2010) 

Zondagmorgen atletiekbaan Pim Mullersportpark 
Senioren & Junioren A!B 10:00 - 12:00 uur 

Junioren CID 
Pupillen 
Lange-afstand lopers 
Recreanten 

10:00 - 11:30 uur 
10:00 - 11:15 uur 
10:00 - 12:00 uur 
10:00 - 11:15 uur 

Woensdagavond atletiekbaan Pim Mullersportpark 
Senioren & Junioren A 19:00 - 20:45 uur 

Donderdagavond Kennemer Sportcenter, IJsbaanpad 4 
Pupillen 10:00 - 11:15 uur 

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 
2003 
2002 
2001 

1999/2000 
1997/1998 
1995/ 1996 
1993/ 1994 
1991/1992 
1990 of eerder 
1975 of eerder. Indeling naar geboortedag: 
Vrouwen Mannen 
35 t/m 44 jaar 40 tlm 49 jaar 
45 t/m 54 jaar 50 t/m 59 jaar 
55 jaar en ouder 60 jaar en ouder 

~ 



Grafische partner voor: 
zwembaden, zorginstellingen, ziekenhuizen, 
makelaars, advocaten, projectontwikkelaars, 
interieurzaken, autoschadebedrijven, hotels, 
scholen, beveilig i ngsbedrijven, verzekeraars, 
uitgeverijen, chocolade-industrie, musea, 
muziekindustrie, farmaceutische industrie, 
overheden, sa nitai rgroothandels, financiële 
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 
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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 


