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Redactioneel 
De verwachtingen rond het Nederlands voetbalelftal in Zuid-Afrika 
zijn zoals bij elk EK en WK weer veel te hoog gespannen. Want bijna 
altijd eindigt zo’n toernooi met ongeloof, boosheid en frustratie. Als 
het wéér niet is gelukt. 
Andersom is leuker; als je eigenlijk niets verwacht, maar de prestaties 
onverwacht goed waren. Dan zijn de emoties blijdschap, trots en een 
vleugje euforie. Dit gebeurde bij de eerste twee 
competitiewedstrijden van onze senioren. In een veld van 18 ploegen 
werd AV Haarlem tweemaal tweede dankzij vele PR’s. In de eerste 
wedstrijd behaalde de ploeg 379 punten méér dan vorig jaar. En in de 
tweede wedstrijd zelfs 569. Landelijk gezien staan “we” nu 8e van de 
83 deelnemende verenigingen. Als de ploeg na de derde wedstrijd 
nog steeds bij de beste acht staat mag aan de promotiewedstrijd 
worden meegedaan… 
In dit nummer doen we uiteraard verslag van deze en van nog heel 
veel meer wedstrijden. Verder een bijzondere Wissel-lijst met 
Evelien Verbruggen. En we hebben een nieuwe rubriek: The Wizzle 
Abroad, over AV-Haarlemmers over de grens. Dit maal afkomstig uit 
Abu Dhabi. Achterin treft u het inschrijfformulier voor het 
jubileumfeest van 30 mei. Komt allen !! 
Nog even over verwachtingen: had u een nieuwe omslag verwacht? 
Voor de eerste keer kozen we een neutrale foto. Voor de komende 
nummers komen er actiefoto’s van AV Haarlemmers. Ongeloof? Blij 
verrast? Vleugje trots? Fotografen, doe je best. 
 

 

 
Wedstrijdkalender  
 
CD Evening games 

14 mei, 4 en 25 juni 

Instuif (ABCD-junioren en senioren) 

21 mei, Heerhugowaard 

Battle of the B’s 

23 mei, Amsterdam 

Pinkstermeerkamp 

23 en 24 mei, Amstelveen 

Schadenbergircuit 

28 mei en 11 juni 

Trackmeetings 

28 mei en 18 juni, Utrecht 

Gouden Spike 

12 juni, Lisse 

Avantri meerkamp 

3 en 4 juli Schoonhoven 

Pupillen en CD wedstrijd 

20 juni, Edam 

Competitie CD-Junioren 
29 mei ronde 2 
19 juni gebiedsfinale 
11 september landelijke finale 
 

Competitie B-Junioren 
16 mei ronde 1 
13 juni ronde 2 
12 september finale 
 

Competitie Senioren 

6 juni ronde 3 + NK teams 

NK Masters 

12/13 juni, Oosterhout 

NK Junioren 

25-27 juli, Zwolle 

NK Senioren 

17/18 juli O.S., Amsterdam 

NK Meerkamp Junioren B + 
nationale meerkamp CD-jun. 
18/19 september, Gemert
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Gerlies Nap 

Ik maak nu ongeveer een half jaar deel uit van het 
bestuur van AV Haarlem. In de afgelopen 
ledenvergadering werd (onder andere) gevraagd 
waar ieder bestuurslid zich nu eigenlijk mee bezig houdt. 
Ik maak daarom graag van deze gelegenheid gebruik om 
uit te leggen waar ik binnen het bestuur mee bezig ben. 
Ik heb mij in eerste instantie samen met Leo van der 
Veer en Tine Vos bezig gehouden met het opstellen van 
een nieuw beleidsplan. Dit plan geeft op hoofdlijnen 
weer waar we de komende jaren naar toe willen. In de 
ledenvergadering is daar volop over gediscussieerd. 
Daarom heeft het bestuur besloten om daar in de 
aanstaande ledenvergadering van 8 juni (zie 
aankondiging verderop in de Wissel) nog eens op door te 
gaan. Wij hebben onze visie opgeschreven, maar wat 
vinden jullie daarvan en wat zouden jullie willen 
toevoegen of aanvullen? Een goede reden dus om te 
komen!  
  
Eén van de uitgangspunten van het beleidsplan is het 
vergroten van het ledenaantal. We willen daarvoor een 
aantal acties ondernemen. Eén van de acties is het 
opstarten van een jeugdcommissie. Samen met Bob de 
Groot, Jan Kuperus en Suzanne Buller ben ik hiermee 
begonnen. Met de jeugdcommissie organiseren we 
activiteiten voor de jeugdleden (pupillen, B, C en D 
junioren) om zo de clubbinding te vergroten. Ook 

denken we na over mogelijkheden om de jeugd meer deel 
te laten nemen aan wedstrijden. Uit de ouderavond die in 
april is georganiseerd en waar een groot aantal ouders 
zijn geweest, kwam onder andere de suggestie naar voren 
om rij-ouders te organiseren voor wedstrijden. Dit is een 
idee dat we gaan toepassen. 
  
Dit jaar houd ik me ook bezig met het 90-jarig jubileum 
van AV Haarlem. Samen met Tine Vos, Elly Dudock, 
John Komen, Madelene Klaasen-Bos, Jirina van Kesteren 
en Frank Peeters bereid ik de jubileumdag op 30 mei 
aanstaande voor. Het belooft een mooie dag te worden! 
We hebben Ruud Wielart kunnen strikken voor een 
hoogspringclinic en Ineke Bonsen voor een hordenclinic. 
Ruud heeft ons beloofd ook een goede sprinter voor een 
clinic te regelen! Daarnaast zijn er allerlei leuke 
activiteiten zoals zaklopen, een stormbaan en een petje-
op-petje-af quiz. Het actieve gedeelte zal worden 
afgesloten met een familie-estafette. Vervolgens volgt 
nog een heerlijke BBQ. Dus geef u op! Verder in dit 
nummer staat nog een inschrijfformulier en zal wat 
uitgebreider op het programma worden ingegaan. 
  
Veel te doen dus op AV Haarlem. Mocht u vragen 
hebben, dan kunt u mij natuurlijk altijd aanspreken op de 
baan, waar ik donderdag meetrain met de recreanten.

 

 

Herinnering: 
 

NEGENTIG (90) JAAR AV HAARLEM  
 

Lustrumfeest op 30 mei 2010, 12:00 – 16:00 uur met aansluitend barbecue 
 

INSCHRIJFFORMULIER: zie achteraan in dit nummer 
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DE WISSEL-LIJST portretten van atleten en trainers 

 

Evelien Verbruggen: Turnster wordt atlete 
 
Leo van der Veer 

Evelien, 14 jaar oud, is sinds najaar 2009 lid van de 
vereniging. Haar eerste wedstrijd was de onderlinge, 
waar ze bij de Meisjes C gelijk de 80 meter in 11,4 en het 
verspringen met 4,19 won. Het afgelopen winterseizoen 
kreeg zij ook training van Tineke Bonsen, een zeer 
ervaren trainster die diverse hordentoppers onder haar 
hoede heeft gehad.  
 
“Ik zat hiervoor op turnen bij sv Bato Haarlem en trainde 
24 tot 27 uur per week. Mijn school, het Kennemer 
Lyceum in Overveen, paste het lesrooster zo veel 
mogelijk aan mij aan zodat ik niet veel lessen miste. Maar 
naast school en huiswerk zoveel uren sporten werd toch 
te zwaar, en daardoor vond ik het steeds minder leuk. 
Wat ook een rol speelde was een zwaar ongeval van 
clubgenote Imke. Imke liep door een val een dwarslaesie 
(gebroken nek) op, en raakte daardoor grotendeels 
verlamd. Dat ongeval was niet de reden dat ik stopte, 
maar zorgde er wel voor dat ik dingen eng begon te 
vinden en niet meer durfde te doen. Het heeft grote 
indruk op mij en mijn clubgenoten gemaakt. Later is dat 
minder geworden, ook omdat Imke langzaam maar zeker 
herstelde. Het schijnt een medisch wonder te zijn, maar 
dat meisje staat nu weer op de turnvloer!” 
“Ik heb voor AV Haarlem gekozen omdat ik de sfeer hier 
heel erg goed vind. Ik ben ook bij KAV Holland wezen 
kijken, maar daar vond ik het een stuk minder gezellig. 
Vrienden of vriendinnen zaten er niet op toen ik lid 
werd, maar die heb ik hier intussen wel gemaakt. Ik vind 
de trainingen erg leuk, maar sommige trainingen zijn ook 
wel erg zwaar. Dat is anders dan bij turnen, daar heb je 
langere wachttijden op de training omdat je de 
oefeningen omstebeurt doet. Verspringen, sprinten en 
horden vind ik heel erg leuk om te doen. Mijn beste 
onderdeel is op dit moment sprinten, maar dat kan nog 
veranderen omdat ik nu veel op horden train. Over 
souplesse heb ik niet te klagen, dat leer je op turnen wel.  
 
 
 

Echte ambities heb ik nog niet, dat komt later wel als ik 
wat verder ben met trainen en meer wedstrijdervaring 
heb”. 
“Naast atletiek, heb ik toch nog steeds een band met 
turnen. Ik geef les met turnen en als het even kan train ik 
gezellig een uurtje mee. Ik ben dan wel gestopt, maar 
turnen is en blijft altijd een onderdeel van mijn leven”. 
 

 
Evelien in de wissellijst. Omdat het zo’n geweldig mooie 
foto is kozen we niet voor een atletiekfoto, maar voor 
Evelien in een turnomgeving, op het onderdeel balk.

 
OPROEP! OPROEP! OPROEP! OPROEP! 
 
Elke maandag en donderdag kunt u tijdens en na de training een lekker kopje thee of wat fris 
krijgen in de kantine. Daarvoor zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers, waar we hard naar op zoek 
zijn.  
 
Wie wil er, op maandag of donderdag, helpen in de kantine? U staat vanaf 18.45 tot ca. 21.00. In 
principe eens in de twee weken een avond, maar hoe meer aanmeldingen, hoe minder vaak u 
hoeft te staan. Dus, meld u aan!! Aanmelden kan bij degene die achter de kantine staat en bij het 
bestuur.
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 UITSLAGEN  senioren
Joop van Drunen 

Uitstekende start van de AV-Haarlemploeg bij de 1e 
competitiewedstrijd heren 3e divisie.  
25 april 2010, Beverwijk. Organisatie A.V. DEM 
 
Na een kort autoritje arriveerden we ruim op tijd op de 
plaats van bestemming. Het weer was uitstekend. heerlijk 
zonnig. Een tikkeltje tegenwind op de sprintnummers. 
De prestaties van onze ploeg waren goed tot zeer goed te 
noemen. Maar liefst viel er zeven maal viel er een 
persoonlijk record te boeken. 
 
De resultaten: 
100 meter; 30 deelnemers 
1.  Jurgen Wielart 11,32 PR (-0,7 m/s) 
2. Wouter van Gorselen 11,55 PR (-0,7 m/s) 
200 meter; 28 deelnemers 
3. Wouter van Gorselen 23,50 (-0,0 m/s) 
19. Remy Cornet 26,21 
400 meter; 24 deelnemers 
2. Jurgen Wielart 50,71 
Jurgen liep een zeer goede wedstrijd met alweer een PR.  
800 meter; 23 deelnemers 
15. Simon Nijland 2.13,05 
Simon ging snel van start en moest dat in de tweede 
ronde bekopen met een voor hem zeer teleurstellende 
tijd. Jammer. Gelukkig liet Simon later deze middag zien 
dat hij veel beter kan. 
5000 meter; 24 deelnemers 
8. Rob de Wit 17.39,62 
Rob zijn tijd betekende tevens een nieuw PR. Klasse! 
110 meter horden; 18 deelnemers 
8. Rob de Wit 18,89 (-0,0 m/s) 
12. Gydo van de Pieterman 20,94 (-1,3 m/s) 
Zweedse estafette; 17 ploegen 
3. AV Haarlem 2.06,95 
De ploeg bestond uit Jurgen Wielart (400 m.), Simon 
Nijland (300 m.), Niels Ran (200 m.) en Wouter van 
Gorselen (100 m.) 
Hoogspringen; 15 deelnemers 
4. Gydo van de Pieterman 1,80 m. Een PR !! 
Verspringen; 16 deelnemers 
7. Niels Ran 6,08 m. 
Hink-stap-sprong; 16 deelnemers 
1. Niels Ran 13,08 m PR  
Kogelstoten; 25 deelnemers 
6. Peter Markwat 11,31 m. 
De laatste keer dat Peter boven de 11 meter stootte was 
in 2006. 
13. Tim Rombout 9,33 m. PR 
Speerwerpen; 18 deelnemers 
7. Tim Rombout 41,91 m. PR 
Zijn beste prestatie op dit onderdeel was 38,85 m.  
 
In het totaalklassement eindigde de AV-Haarlemploeg op 
de tweede plaats met 7.683 punten. Wij mogen terugzien 
op een geslaagde en gezellige dag in Beverwijk. Een 
compliment voor de voortreffelijke organisatie door de 
A.V. DEM. 
 

 

Ook de tweede wedstrijd ging erg goed. Hoogtepunt was 
dat Jurgen Wielart voor het eerst onder de 50 seconden 
dook op de 400 meter. 
9 mei 2010. Castricum. Organisatie AV Castricum 
 

Ondanks het behoorlijk koude weer en een fikse 
tegenwind op de sprintnummers werd het in Castricum 
toch weer een succesvolle dag voor onze ploeg. 
 
De resultaten 
100 meter; 33 deelnemers 
1. Jurgen Wielart 11,55 (-1,1 m/s) 
3. Wouter van Gorselen 11.79 (-1,1 m/s) 
200 meter; 35 deelnemers 
2. Wouter van Gorselen 23,28 (-0,7 m/s) 
17. Gydo van de Pieterman 24,87 (-0,6 m/s) 
Gydo liep deze afstand voor de eerste keer en eindigde als 
tweede in zijn serie. 
400 meter; 25 deelnemers 
1. Jurgen Wielart 49,86 PR 
18. Remy Cornet 57,18 
Jurgen liet als 1e-jaars A-junior het hele veld van 
voornamelijk senioren achter zich met een dik PR. Hij 
was met 811 punten de man van de wedstrijd. Een 
geweldige prestatie!! 
1500 meter; 30 deelnemers 
10. Rob de Wit 4.30,22 PR 
17. Karel Brasser 4.43,56 PR 
De bijna-alleskunner Rob de Wit liep een goede race. 
Zijn tijd was een nieuw PR. Onze 2e loper was Karel 
Brasser (B-junior). Ook zijn tijd was een PR. Uitstekend 
gelopen!! 
400 meter horden; 17 deelnemers 
Rob de Wit 63,50 
4x100 meter; 18 ploegen 
3. AV Haarlem 45,02 
Lopers: Wouter van Gorselen, Gydo van de Pieterman, 
Niels Ran en Jurgen Wielart. Het was de snelste tijd van 
een AV Haarlemploeg sinds 1999, toen Groskamp, de 
Windt, Moesman en Wessel 43,57 s. noteerden. 
Hoogspringen; 17 deelnemers 
3. Niels Ran 1,85 m. 
Een goede prestatie van Niels, want hij had een pijnlijke 
blessure opgelopen bij het verspringen. Klasse!! 
Polsstokhoogspringen; 15 deelnemers 
12. Niels Weller 2,50 m. 
Hoewel geen PR (2,70 m.) washet voor Niels (en voor de 
ploeg) toch verrassend dat hij deze hoogte bedwong. Nils 
is door zijn studie geruime tijd niet op de trainingen 
geweest. De prestatie van hem was gezien de 
omstandigheden goed te noemen. 
Verspringen; 18 deelnemers 
5. Niels Ran 6,14 m. (+2,8 m/s) 
Kogelstoten; 25 deelnemers 
6. Peter Markwat 10,89 m. 
14. Tim Rombout   9,45 m. PR 
Discuswerpen; 18 deelnemers 
5. Peter Markwat 32,12 m. 
 
in het totaalklassement eindigde de ploeg wederom als 
tweede achter Lycurgus, nu met 6.921 punten. 



5 

Na afloop van de wedstrijd werd nog een drankje 
gedronken op het terras van de AV Castricum. Hoewel 
de drankjes alcoholvrij waren werd al voorzichtig over de 
promotiemogelijkheden naar de 2e divisie gesproken. 
Tot slot: Jan Willem Kooij, hartelijk dank dat je wederom 
beschikbaar was voor een jurytaak (elke ploeg is 
verplicht een jurylid te leveren). 
 
Op 6 juni is de derde en laatste competitiewedstrijd. 
 
 

 

1e wedstrijd in poule 34 (AV DEM, Beverwijk) 

 

Landelijke stand na twee wedstrijden (83 clubs) 

  25-apr 9-mei Totaal 
1 ARV Ilion 8596 7559 16155 

2 AV Atverni 8445 7258 15703 

3 AV Lycurgus 8023 7607 15630 

4 Atletiek Maastricht 7901 7590 15491 

5 AV Flevo Delta 1 7892 7072 14964 

6 Typhoon 7723 7043 14766 

7 AV Fortuna 7756 6936 14692 

8 AV Haarlem 7683 6921 14604 

9 AV de Keien 7800 6722 14522 

10 SAV 7679 6823 14502 
 

Mannen Senioren 3e divisie  

  Vereniging 100 200 
40
0 

800 5000 110H Zw.est. hoog ver hss kogel speer punten 

1 AV Lycurgus 505 754 585 745 682 702 755 634 746 592 722 601 8023 

2 AV Haarlem 728 691 774 544 541 520 825 680 623 684 553 520 7683 

3 SAV 552 612 781 741 543 594 844 540 623 421 772 656 7679 

4 Almere '81 614 580 609 596 713 724 784 680 684 408 486 563 7441 

5 AV Pijnenburg 503 588 541 738 690 472 821 587 727 596 400 612 7275 

6 DEM 581 684 694 649 494 451 762 769 562 538 441 510 7135 

7 Hylas 578 706 684 472  554 801 813 699 508 337 510 6662 

8 NOVA 458 403 452 756 372 613 600 634 500 487 523 585 6383 

9 AAC 570 645 570   698 838 587 636 683 578 486 6291 

10 Atos 526 565 510 649 506 341 686 587 502 471  507 5850 

11 AV Zuidwal 490 542 424 753 661  604 725 502  542 317 5560 

12 AV Waterland 473 529 631 616 318  744 394 429 348 288 353 5123 

13 Nea Volharding 538 528 429 480   711 492 241 629 448 590 5086 

14 Phanos 443 424 530 446   706 540 460 461 402 418 4830 

15 AV Castricum 120 570 481 540 486  678 540   845 516 4776 

16 Startbaan 461 599 578 671 239 486 807    344  4185 

17 Spirit 497 434 473 325 537  622  362 406   3656 

18 AKU 131 171   345 414             336 1397 

 
2e wedstrijd in poule 34 (AV Castricum) 

Mannen Senioren 3e divisie 

  Vereniging 100 200 
40
0 

150
0 

400 H 4x100 hoog PH ver kogel discus Punten 

1 Lycurgus 618 672 738 736 761 648 587 700 603 769 775 7607 

2 Haarlem 676 712 811 588 612 744 725 371 636 524 522 6921 

3 SAV 490 580 694 631 687 680 394 558 647 755 707 6823 

4 Almere81 650 673 602 325 621 792 680 673 665 487 384 6552 

5 Hylas 578 667 671 528 580 685 769 436 693 407 362 6376 

6 Pijnenburg 499 708 613 584 582 701 587 467 782 395 425 6343 

7 Nova 283 387 603 748 583 565 587 727 498 571 339 5891 

8 DEM 620 633 634 656 685  769 404 405 457 425 5688 

9 Startbaan 437 686 592 688 575 673 634  632 476 285 5678 

10 AAC 534 439 689 390 766 745 587 587  404 513 5654 

11 Zuidwal 452 582 460 727 286 549 680 498 364 485 527 5610 

12 Nea Volharding 513 653 501 414 474 584 394 528 582 440 350 5433 

13 Castricum 336 725 516 507 541 487 540  427 867 299 5245 

14 Atos 467 530 557 674  591 492 371 505 419 371 4977 

15 Phanos 418 450 532 512 492 491 394 338 415 404 445 4891 

16 Waterland 441 522 612 511  509 394 198 437 421 543 4588 

17 AKU 528 583 648 519  622    525 455 3880 

18 Spirit 499 407 493 328 529 493     178 253 282 3462 
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EEN KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN  
 
Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering 
werd het idee geopperd een avond te organiseren voor de 
ouders van de jongste jeugd. Met als doel meer inzicht te 
geven in wat er komt kijken bij trainingen en 
wedstrijden, en zodoende meer binding te kweken tussen 
ouders en de vereniging. Op 15 april jl. hield Rob de Wit, 
gewapend met een beamer, een helder betoog in een 
goed gevulde kantine. Aan de hand van onderstaande 
dia’s werden de belangrijkste punten uit de 
trainingsopbouw en het belang van wedstrijddeelname 
toegelicht. Hierna bestond ruime gelegenheid voor 
vragen en discussie. Hierbij kwamen als meest praktische 

punten de deelname aan en het vervoer naar wedstrijden 
aan de orde. De op deze avond verzamelde ouders gaven 
in meerderheid te kennen voorstander te zijn van een 
planmatige aanpak. Met zo’n aanpak is ruim van te voren 
duidelijk aan welke individuele en groepswedstrijden 
wordt meegedaan, en hoe vervolgens de rijdiensten 
zijn/worden verdeeld. Zover is het nog niet, maar het 
initiatief van deze avond is een stap in de goede richting, 
en bij de op deze avond aanwezige ouders vindt een 
verdere invulling ongetwijfeld een positieve ontvangst.  
 
Het bestuur 

 
 
 
Dia 1 

De AV Haarlem 

“ouderavond”

 

Een vereniging organiseer je samen. Op dit moment heeft de 
vereniging een vernieuwd bestuur met veel plannen. 
Onderdeel van deze plannen is de leden meer betrekken bij 
de vereniging. Trainingen en wedstrijden vormen hier een 
belangrijk onderdeel in.  
 
 

Dia 2 

Waarom een “ouderavond””

Het is een zondagochtend in maart, de wedstrijdkalender van 2010 is (deels) 

bekend en wordt uitgedeeld of rond gemaild. De atleten schrijven zich massaal 

in voor de 1e wedstrijden die in april worden georganiseerd. Het inschrijfgeld is 

al door alle atleten vooruit betaald. Andere jaren moesten de trainers hier nog 

wel eens achteraan, maar die tijd lijkt voorbij. Het vervoer naar de wedstrijd 

blijkt geen enkel probleem, we hebben zelfs auto’s te veel. 

Aan het eind van de wedstrijddag kijken 2 begeleidende trainers elkaar aan. 

Weet je nog van andere jaren, al die stress in de voorbereiding

 

Door deze ouderavond hopen wij meer atleten en ouders 
enthousiast te krijgen voor wedstrijden. Door een “kijkje 
achter de schermen” te geven willen we u laten zien hoeveel 
tijd er voorafgaat aan het presteren op een wedstrijddag. 
 

 
 
Dia 3 

 
 

De wintertraining

Van conditioneel naar onderdeel specifiek

 

 
 
De winter is verdeeld in 2 – 3 perioden. 
In de winter wordt er in eerste instantie getraind op inhoud. 
Veel springen lopen en werpen, de intensiteit moet hoog 
liggen.  
Het accent verschuift gedurende de winter steeds meer naar 
de volledige uitvoering van het onderdeel, een hele aanloop 
verspringen, speerwerpen of hoogspringen.  
Bij pupillen en D junioren blijft een training gezamenlijk. Bij 
C en B junioren komt er ruimte voor specialisatie, naar mate 
de winter op z’n einde komt.   
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Dia 4 

De zomertraining

Wedstrijdgericht 

 

In de zomer wordt er wedstrijdspecifiek gewerkt. Dat houdt 
in dat de onderdelen na een warming up volledig worden 
getraind. Er wordt zo veel mogelijk getraind zoals er op een 
wedstrijd wordt uitgevoerd 
 

Dia 5 

De training 
Warming up: Inlopen, rekoefeningen, 
krachtoefeningen,  loopscholing.
Onderdeel: techniek en intensief
Conditioneel: Sprint of L.A.

 

De trainingen worden gedurende een heel seizoen volgens 
een vaste volgorde aangeboden. 

 Warming up met inlopen, rekoefeningen, 
krachtoefeningen, loopscholing. (dit doe je ook voor 
de wedstrijd) 

 Onderdeel training, inhoud hangt af van het 
moment in het jaar. 

 Conditionele vormen, sprint en L.A. 
 

Dia 6 

De wedstrijden
Waarom wedstrijden?

Presteren, winnen van jezelf of van een ander

Wedstrijdkalender, vanaf maart (competitie)

 

De wedstrijden zijn het doel van de training. Hier proberen 
we de atleten enthousiast voor te krijgen. 
Hier komt een moeilijk punt voor atleten, dat al duidelijk is 
vanaf het moment dat ze lid worden: sommigen zijn beter.  
 
Onze trainingen zijn er op gericht om iedereen plezier te 
laten hebben in deelnemen aan atletiek. Daarbij horen 
verschillende sportieve niveaus. Het is voor atleten vaak 
fantastisch om te ervaren dat zij vooruitgaan, een persoonlijk 
record neer te zetten. 
 
De voorbereiding op wedstrijden kost veel tijd. Een wed-
strijddag begint vaak al een maand van te voren. Enthou-
siast maken van atleten met de bijbehorende inschrijving en 
het regelen van vervoer. Het aantal deelnemende atleten 
maakt voor de voorbereiding vaak niet uit. 

 
 
 
Dia 7 

 
 
 

De wedstrijddag
Onderdelen voorbereiden :training
Atleten / ouders benaderen :training / prive
!!!! Inschrijfgeld !!!!               : training / wedstrijd
Wedstrijdbrief maken           : prive
Vervoer regelen                      : prive / training
Atleten coachen                      : WEDSTRIJDDAG
Foto’s maken                            : WEDSTRIJDDAG
Verslag clubblad                      : prive

 

 
 
 
De wedstrijddag is vaak erg druk voor trainers. Er zijn 
verschillende deelnemers voor verschillende onderdelen die 
allemaal aandacht verdienen. Dit houdt in dat er veel heen 
en weer gelopen moet worden. Met dit overzicht proberen 
we een beeld te geven van wat er nodig is om atleten te laten 
deelnemen aan een wedstrijddag.  
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 UITSLAGEN  junioren en pupillen

6 maart: Indoor Zoetermeer 
Tijdens het winterseizoen is D-junior Pim Pauel in zijn 
eentje naar de indoormeerkamp op 6 maart 2010 in 
Zoetermeer geweest. Hij kwam hier drie punten tekort 
voor de derde plaats. 
  Ver Hoog Kogel punten 
4. Pim Pauel 3.98 1.25 7.28 1222 
 
 
14 maart: Drukbezochte indoorwedstrijd in Utrecht 
Zondag 14 maart zal ongetwijfeld een rustige dag zijn 
geweest op de atletiekbaan in Haarlem, want die dag was 
er een indoorwedstrijd voor pupillen en junioren in 
Utrecht en van onze vereniging waren er zeventien 
deelnemers. Bob was al eerder op de dag met de pupillen 
en enkele junioren vertrokken, omdat de pupillen 
begonnen om tien uur. De junioren zouden pas na twaalf 
uur beginnen en vertrokken dus later. 
Bij mijn aankomst was het dus al behoorlijk druk, omdat 
de wedstrijd voor de pupillen al bijna klaar was. Voor 
twee van de junioren, Koen en Koen, was het hun eerste 
wedstrijd. Koen Vogel was eerst niet zeker of hij wel 
verder had gesprongen dan zijn zusje Silke, maar  
uiteindelijk bleek hij met 3,67 m bijna een meter verder 
te hebben gesprongen. Koen Wijnands was precies op tijd 
en hij kon beginnen met de 60 m. 
 

Buiten de meerkamp van de junioren was er ook de 
mogelijkheid om 60 m horden te lopen. Zes AV 
Haarlemmers durfden dit aan en het resulteerde ook in 
goede tijden. Zo werd Max tweede in 12.09 sec., slechts 
35 honderdste boven het clubrecord, en Pim werd  
vierde in 12.20 sec. De rest van de jongens had ook 
allemaal onder de 13 seconden gelopen. Het enige meisje 
dat meedeed was Evelien en na een winter hard trainen 
was het haar eerste hordenrace. Zij liep een tijd van 
10.14 sec., goed voor een tweede plaats. 
 
Niels Ran 
 
 
20 maart: Crossfinale in Wieringen:  
Baggeren, ploeteren, ploegen en een lange reis. 
Wieringen, bij Alkmaar rechts en dan vlak voor de 
Afsluitdijk goed opletten. Je zou er zomaar aan voorbij 
kunnen rijden. Vlak voor het IJsselmeer naar links is dan 
een goede tip. Als je dan ook nog in een buitenwijk moet 
zijn dan mag je blij zijn met een gps-systeem. Wat daar 
dan was? Daar was op zaterdag 20 maart de crossfinale 
van de KNAU. 
Voor deze wedstrijd hebben zich vier Haarlemmers 
geplaatst in vier verschillende categorieën. Karel Brasser 
(B junior), Esther Kiel (C junior), Jason Komen (D junior) 
en Mike van Dijk (pupil A). Door een schaatswedstrijd, 

Esther heeft ook daar talenten, kon Esther helaas 
niet deelnemen. 
Karel Brasser verscheen als eerste aan de start. Hij 
liep een vlakke, technisch keurige, 5000 meter over 
het zompige terrein in Wieringen. De klok gaf 
19:30 aan toen Karel de finish passeerde. Voor mij 
was het toen de tijd om de tijd te gaan vullen met 
een wedstrijdverslag. 
Jason Komen kwam als tweede Haarlemmer aan de 
start. Hij mocht in zijn finale 2000 meter gaan 
lopen over nog onbegaanbaarder parcours. Jason 
kwam na 9.57 over de finish, een uitstekende tijd. 
Tot slot kwam de jongste atleet van onze finalisten 
aan de beurt. Mike van Dijk mocht zijn talenten 
laten zien in de finale van de A-pupillen. Vlak voor 
de start kwam Mike aan, hij had echt niet 1 minuut 
later moeten aankomen want dan waren de 
jongens al van start gegaan. Zo snel als Mike naar 
de start ging zo snel liep hij ook zijn 1500 meter 
met een mooie eindtijd van 7.11 min. 
Het crossseizoen zit er op, we kunnen de zware 
parkoersen in het bos met vaak slecht weer gaan 
omruilen voor de baan. Hopende op beter weer 
maar vooral op veel persoonlijke records. 
 
Rob de Wit 
 
 
 
 
 
 
 

Alle uitslagen van de Jeugdindoor op een rij: 
 
Pupillen   60 m ver kogel pnt 
21. Jasmijn Landheer (MPB) 9.34 2.77 3.26 645 
8. Anne Kuperus (MPA1) 10.96 3.38 5.55 1115 
20. Silke Vogel (MPA1)  11.77 2.67 3.95 765 
11. Mike van Dijk (JPA1) 10.45 3.39 5.29 1169 
11. Sofie Bruggemann (MPA2) 10.31 3.66 6.36 1310 
23. Iris Komen (MPA2)  11.84 2.75 5.44 877 
 
Junioren   60 m ver kogel pnt 
2. Pim Pauel (JD1)  8.93 4.18 7.75 1424 
10. Max Landheer (JD1)  9.19 3.91 6.14 1228 
12. Jason Komen (JD1)  9.51 3.87 6.91 1209 
22. Bram Schwarz (JD1)  9.72 3.54 5.90 1048 
29. Koen Wijnands (JD1)  11.20 3.01 5.40   701 
17. Sergio Sjak-Shie (JD2)  9.38 3.78 5.99 1159 
23. Koen Vogel (JD2)   9.59 3.63 4.91 1023 
6. Esther Kiel (MC1)  8.88 4.46 7.42 1471 
5. Evelien Verbruggen (MC2) 8.53 4.69 7.07 1571 
8. Aniek Kl. Goldewijk (MB) 9.34 3.65 8.83 1264 
5. Marnix van Zadelhoff (JB) 8.09 5.11 9.79 1324 
 
60 m horden 
2. Max Landheer (JD1)  12.09 
4. Pim Pauel (JD1)  12.20 
7. Jason Komen (JD1)  12.38 
10. Bram Scharz (JD1)  12.88 
9. Koen Vogel (JD2)  12.64 
2. Evelien Verbruggen (MC2) 10.14 
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11 apri: Trainingspakkenwedstrijd, Heerhugowaard 
Op 11 april haalde Pim Pauel tijdens zijn tweede 
wedstrijd in de openlucht, de trainingspakkenwedstrijd 
op 11 april 2010 in Heerhugowaard, een PR bij het 
kogelstoten. Ook het discuswerpen ging hem goed af en 
hij wierp 16.15 m, wat goed was voor de eerste plaats. 
Het hoogspringen viel dit keer echter wat tegen, want 
het was 15 cm onder zijn PR. 
80 m  12.21  (1e) (-1.4m/s) 
Hoogspringen 1.20  (3e) 
Kogelstoten 8.07  (1e) PR 
Discuswerpen 16.15  (1e) 
 

 

17 april: 1e pupillencompetitie, Heiloo 
Het was heel zonnig in Heiloo. 
Een mooie dag om een wedstrijd te lopen. 
Dat gebeurde er ook. Er waren veel 
ploegen die mee deden. Ik noem er nu een 
paar op. 
AV Haarlem, AV Hylas, D.E.M. en 
natuurlijk Trias. Gijs had als enige van de 
club een medaille gewonnen. Geen goud 
of brons maar zilver! 
 
Joost Schwarz 
 
Het was een mooie dag in Heiloo. Iedere 
deelnemer van AV Haarlem was er. 
Onze club was er helemaal klaar voor. De 
B pupillen begonnen met balwerpen. 
(Daar zat Joost bij.) Op het zelfde tijdstip 
begonnen de A1 pupillen met 
verspringen. Gijs sprong 3.73 en Mike 
sprong 3.49. Met balwerpen ging Joost 
heel goed. Joost worp 17.15. 
Iets later begon Iris met hoogspringen. 
Het ging heel goed. Iris sprong 1.00 meter 
hoog. Ze was er heel blij mee.  Daarna 
ging Joost sprinten. Hij was heel snel. 
Hij rende 8.35. Daarna gingen Gijs en 
Mike sprinten. Zo als altijd waren Gijs en 
Mike aan elkaar gewaagd. Maar Gijs was 
net iets sneller. 

 
Gijs met zijn medaille 
 
Mike rende 10. 27. En Gijs 9.99. Met 
kogelstoten ging het met Iris iets minder. 

Ze worp 5.58. Daarna moest Joost verspringen. Joost ging 
over zijn persoonlijke record heen. Hij sprong 2.82. 
Gijs en Mike hebben de meerkamp gedaan en moesten zo 
de 1000 meter lopen.  
Mike rende op de 1000 meter 3.53 min. En Gijs rende op 
de 1000 meter 3.50 min. Na de 1000 meter was de 
prijsuitreiking. Gijs heeft een zilveren medaille gewon-
nen. Ondertussen was Iris de 1000 meter aan het lopen. 
Ze liep 5.20 min. Daarna waren we allemaal heel moe. 
Dit was de eerste competitiewedstrijd in Heiloo. 
Gijs Schwarz 
 
Jongens  pupillen B 40m ver bal pnt 
15. Joost Schwarz 8.35 2.82 17.15 859 

3 april: Vroege vogel wedstrijd, Alkmaar 
 
Jongens pupillen B 40m ver bal pnt 1000 m 
9. Joost Schwarz  8.66 2.76 15.53 776 - 
 
Jongens pupillen A1 60m ver kogel pnt 1000 
3. Gijs Schwarz  10.43 3.46 4.42 1137 3.54.88 (4) 
6. Mike van Dijk 10.59 3.23 4.59 1069 3.52.47 (2) 
9. Stijn Dries  11.61 2.34 2.43 586 4.45.83 (7) 
 
Jongens pupillen A2 60m ver kogel pnt 1000 m 
4. Jelle Kelderman 9.57 3.64 7.02 1460 - 
 
Meisjes pupillen A2 60m ver kogel pnt 1000 m 
25. Iris Komen  12.05 2.84 5.11 852 5.28.03 (18) 
 
Jongens junioren D1 80m finale 80m 600m ver 
Pim Pauel 11.98  (2) 11.97  (1) - 3.90  (2) 
Max Landheer 12.37  (4) 12.14  (3) 2.01.90  (4) 3.67  (4) 
Bram Schwarz 12.68  (7) - - 3.14  (11) 
Jason Komen 12.73  (8) - 2.04.15  (5) - 
Peer Dries 14.30  (16) - 2.12.04  (9) 2.49  (14) 
 
Jongens junioren D1 speer 300mH 
Pim Pauel 18.68   (4) 57.93  (3) 
Max Landheer - 55.57  (1) 
Bram Schwarz 14.29  (7) dnf 
Jason Komen 20.53  (2) 57.26  (2) 
 
Jongens junioren D2 ver speer 
Paul Zuiderduin 3.61  (11) 21.78  (8) 
 
Jongens junioren C 100m 200m 
Robert Verschuren 13.76  (8) 27.77  (1) 
 
Meisjes junioren C 80m finale 80m 600m ver 
Evelien Verbruggen 11.32  (3) 11.27  (2) - 4.12  (11) 
Esther Kiel - - 1.53.14 (7) 4.48  (5) 
 
Jongens junioren B 800m 
Jeroen Buller 2.15.54  (2) 
 
Meisjes junioren B 100m kogel speer 
Aniek Klein Goldewijk 15.10  (2) 8.45 (3) 17.51  (4) 
 
Jongens junioren A 100m  200m 
Jurgen Wielart  11.49  (1) 23.04  (1) 
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Jongens  pupillen A1 60m ver kogel pnt 
2. Gijs Schwarz 9.99 3.73 6.18 1361 
11. Mike van Dijk 10.27 3.49 5.27 1213 
 

Meisjes pupillen A2 60m hoog kogel pnt 
18. Iris Komen 12.85 1.00 5.58 858 
 

1000 meters 
jongens:  6. Gijs Schwarz 3.50.67 
 8. Mike van Dijk 3.53.47 
meisjes:  14. Iris Komen 5.20.90 
 

 
Iris bij het kogelstoten (Heiloo, 17 april) 

 
24 april: C competitie, Haarlem 
De jongens C van AV Haarlem mochten voor hun 1e 
competitiewedstrijd in de 2e divisie helemaal naar de 
atletiekbaan in............ Haarlem (net als de jongens D; zie 
hieronder). Een thuiswedstrijd dus en een drukke, er 
waren vele verenigingen naar Haarlem gekomen om te 
strijden in de verschillende groepen.  
Vijf Haarlemse atleten verdedigden de clubkleuren, Jelle 
Dalhuisen, Gijs Eijgenraam, Siem Boot, Luuk Verzijden 
en Robert Verschuren. Er werd vanaf het begin van de 
dag meestreden om de eerste plaats, een goede prestatie!  
Als eerste mochten de jongens C estafette lopen. Altijd 
een spannend onderdeel, 4 sprinters op elkaar afstemmen 
zodat het stokje zo snel mogelijk over de finish komt. 
Het sterkste onderdeel bleek het speerwerpen, Robert 
zorgde met een worp van ruim 37 meter voor een 1e 
plaats bij dit onderdeel. Daarnaast was een belangrijk 
resultaat voor Siem Boot. Siem heeft bij een aantal 
wedstrijd moeite gehad met lange afstand lopen. Tijdens 
de competitie liep Siem in 1 keer door naar de finish, in 
een constant tempo. Een mooie opsteker voor Siem, 
uitstekend gepresteerd.  
Aan het eind van de dag stonden de mannen op de 2e 
plaats met 4299 punten. De resultaten waren als volgt: 
 
Estafette 4 x 100 R., L., J. & G. 52.5 618 ptn 
Speerwerpen Robert 37.42 604 ptn 
100m Horden  Gijs 20.1 344 ptn 
Verspringen Luuk 4.27m 472 ptn 
Kogelstoten Robert 8.00 421 ptn 
100m Jelle 12.9 648 ptn 

Hoogspringen Luuk 1,35 499 ptn 
Discuswerpen Siem 19.06 289 ptn 
800m Siem 2.48.1 404 ptn 
 
Rob de Wit 
 
24 april: D-junioren competitie, Haarlem 
Ook de jongens D-junioren hadden een thuiswedstrijd. 
Zij kwamen dit jaar uit in de eerste divisie in verband 
met de grootte van de groep. In de eerste divisie moeten 
namelijk méér atleten aan de start verschijnen. Het was 
alleen jammer dat niet iedereen kwam opdagen. 
De wedstrijd begon met de 4 x 80 m estafette die helaas 
een ongeldige wissel bevatte waardoor er overgelopen 
moest worden. Jason Bram, Max en Pim liepen toen naar 
een mooie tijd van 46.4, goed voor een vierde plaats. 
Bram en Pim konden daarna gelijk gaan hoogspringen, 
waar Bram zijn PR van 1.15 m evenaarde. Pim had wat 
dat betreft minder geluk; hij sprong ‘slechts’ 1.25 m. 
De horden was deze dag het sterkst bezette onderdeel en 
er werd ook nog eens goed gepresteerd. Voor alle drie de 
jongens was hun eerst 80 m horden. Koen liep 16.4 en 
werd tweede in zijn serie, Jason liep 16.0 en hij werd 
vierde in totaal. Max was echter de beste en met een tijd 
van 15.7 werd hij in totaal derde op dit onderdeel. 
Ondertussen waren Jason en Paul gaan speerwerpen. 
Beiden jongens hadden hier goed op getraind en Paul 
wist dan ook een mooie vijfde plaats te behalen met zijn 
worp van 21.09. Jason presteerde iets minder met 17.91. 
Na het speerwerpen gingen Siem en Bram kogelstoten. 
Zij hielden elkaar goed in evenwicht en behaalde allebei 
een PR, maar ze wisten helaas niet hoog te eindigen. 
Siem kon vervolgens met Pim gaan discuswerpen. Pim 
wierp 18.10 m en Siem 13.92 m. 
De lange afstand (1000 m) werd gelopen door Max en 
Daniel. Max begon wat voorzichtig maar wist met zijn 
eindsprint nog veel mensen in te halen. Zijn tijd van 3.24.0 
was goed voor een derde plaats. Daniel ging rustig van start 
en liep naar een voor hem goede tijd van 4.14.0. 
Paul en Koen stonden toen al klaar bij het verspringen. 
Koen wist hier verder te springen dan bij de vorige 
wedstrijd in Utrecht. Paul behaalde ook een PR met zijn 
eerste afstand boven de 4 m: 4.06m. hij werd op dit 
onderdeel zelfs vierde.  
Het laatste onderdeel van de dag stond op het programma 
voor Daniel. Hij zou de 80 m lopen en dat deed hij ook. 
Jammer genoeg was hij de enige van onze club, want 
daardoor kregen we ook een keer nul punten. Daniël liep 
echter naar een tijd van 13.4 goed voor 267 punten. 
Over het algemeen heeft iedereen goed gepresteerd, want 
veel jongens hebben hun PR’s verbeterd of genaderd. Dit 
resulteerde dan ook in een vijfde plaats in een poule van 
acht verenigingen. Om in de gebiedsfinale te komen 
zullen we echter de volgende keer goed ons best moeten 
doen, want we staan nu 13e van de 22e ploegen die zich 
kunnen plaatsen voor de gebiedsfinale. 
 
Niels Ran 
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THE WIZZLE ABROAD  (1) rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland 
 
Gerard van Kesteren 

Sommige AV-Haarlemmers wijken voor korte of langere tijd uit naar het buitenland. Voor werk, studie, stage, 
trainingsweek of een marathon. Anderen nemen op vakantie hun hardloopschoenen mee. Hoe gaat het met hen? Of 
hoe is het hen vergaan? Sporten ze nog? Hebben ze goed getraind? Een mooie prestatie neergezet? Opvallende dingen 
meegemaakt? In deze eerste aflevering ‘reizen’ we naar Abu Dhabi voor een interview met Alex Overkamp, die in 
2006 ondanks 5355 punten het clubrecord meerkamp jongens C miste, omdat het evenement plaatsvond op de 
afwijkende piste van Schoonhoven. 
 

 
Alex, wanneer en waarom zijn jullie verhuisd? 
Wij zijn verhuisd vanwege de baan van mijn vader. Hij 
werkt bij ingenieursbureau Tebodin en hij kon 
directeur worden in Abu Dhabi. En verder ook 
vanwege de sociale mogelijkheden en uiteraard de 
lucratieve financiële voordelen. Mijn vader is zes 
maanden voor ons uit verhuisd en wij zijn vier jaar 
geleden in de zomer van 2006 ook naar de Verenigde 
Arabische Emiraten gegaan. De verhuizing was 
ontzettend spannend: al onze spullen moesten in een 
container, die dan naar Abu Dhabi werd gevaren. We 
hebben in totaal ongeveer zes weken zonder spullen 
gezeten op wat kleren na. Toen wij onze container 
hier openden waren alle spullen netjes in de dozen, 
maar wel alles door elkaar. Dat was te danken aan de 
douane die hier alles onderzoekt wat het land in 
komt. Bepaalde dingen mochten niet mee en werden 
van ons afgepakt. Allemaal kleinigheidjes. Wat wij het 
vreemdste vonden was dat de film de Titanic 
was ingenomen vanwege de intieme scènes die op de 
film staan!! 
 
Kun je wat vertellen over het leven in Abu Dhabi? 
Wat is er anders?  
Het leven hier is erg goed! Een groot huis, mooie auto's 
en vele vrienden. Het huis is erg groot maar het beste 
is toch wel dat we een zwembad hebben! Ik en mijn 
broers zwemmen elke dag wel eventjes om af te 
koelen. Abu Dhabi ligt in het midden van de woestijn 
aan de Perzische Golf, Het is de hoofdstad van 
de Verenigde Arabische Emiraten waar ook Dubai 
onder valt. Het weer in de winter is erg aangenaam: 
rond de 20-25 graden overdag en ‘s nachts koelt het 
wat af, In de lente en de herfst is het al warmer: 
temperaturen van 30-35 graden is heel gewoon. Maar 
in de zomer is het toch wel het toppunt; soms is het 
wel eens 50 graden als ik terug naar huis ga vanuit 
school. In ons huis hebben wij dan ook 
geen verwarming, waar in Nederland iedereen er een 
op de kamer heeft hebben wij Airconditioning op elke 
kamer, anders is het hier absoluut niet uit te houden. 
Vanwege de hoge temperaturen heb ik hier ook nog 
nooit een fiets gezien, Alles wordt gedaan met de auto. 
Omdat het de woestijn is heeft iedereen hier grote 
jeeps, vooral om lekker te scheuren op plekken waar 
de politie niet komt diep in de woestijn, Dit betekent 
niet dat we geen wegen hebben, De wegen zijn vaak 
nog beter dan in Nederland. 

 
Dit ben ik in American style. Dit moeten we 
dragen als we zijn geslaagd. 

 
Mis je Nederland wel eens? Wat mis je het meest? 
Nederland heb ik eigenlijk alleen de eerste paar 
maanden gemist. De Nederlandse mensen hier en 
nieuwe vrienden zijn allemaal erg behulpzaam. Toen 
mijn oma overleed en ik hier was, deed dat wel erg 
pijn, Ik had haar lang niet gezien en dan is dat toch 
wel erg vervelend. Ook jammer dat er eerst 8 uur 
gevlogen moet worden totdat ik de hele familie weer 
kon zien tijdens de begrafenis, maar een geluk bij een 
ongeluk is het toch fijn om dan wel weer even in 
Nederland te zijn. Sommige dingen worden erg gemist. 
De mentaliteit van de meeste mensen hier is heel 
anders. Waar de Nederlanders toch vaak recht door 
zee gaan en gewoon op tijd ergens zijn duurt het hier 
toch allemaal wat te lang. Als er slecht nieuws is dat 
wordt er eerst een uur omheen gepraat. En tijdens een 
afspraak is het gewoon om een uur te laat te komen. 
Gelukkig zijn er wel veel Europese mensen en 
vrienden die toch wel erg veel op ons lijken. Ook 
missen wij de Nederlandse keuken erg, Niet de 
aardappels of de spruiten maar de kroketten en de 
frikandellen. Ook hagelslag en drop moeten wij hier 
missen, als er dan iemand uit Nederland op bezoek 
komt, neemt die altijd twee koffers mee, een met 
kleren en eentje met eten! 
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Op wat voor school/scholen zitten jullie? Is er ook 
aandacht voor sport? 
Wij zitten allemaal op een Amerikaanse school. Die is 
vergelijkbaar met een Nederlandse middelbare. Er zijn 
een aantal verschillen: er is alleen maar Havo en Vwo, 
alle richtingen duren 6 jaar, en je hoeft pas na de 
vierde klas te kiezen of het Havo of Vwo wordt. Er 
zitten erg weinig Nederlanders op mijn school: een 
van mijn broers (Nick), een meisje en twee kleine 
jongens. Verder komen ze van ver. Mijn beste 
vrienden komen dan toch wel weer uit Europa: twee 
Duitsers die toch erg op ons lijken en een jongen uit 
Finland. Verder heb ik nog hele goeie vrienden uit 
Argentinië, Nieuw Zeeland, Trinidad en Tobago en 
Zuid-Afrika. Verder zijn er aan aantal lokale jongens 
en uiteraard nog vele andere nationaliteiten. Mijn 
school is een van de rijkste scholen. Dat komt omdat er 
veel kinderen uit de koninklijke familie op komen. 
Het klinkt gek, maar prinsen en prinsessen lopen hier 
gewoon in het wild rond. Wat ook gek is, is dat ze 
gewoon zijn, net al ieder ander kind bij ons op school. 
Niemand is specialer dan een ander. Er is een heel 
groot nadeel van onze school en dat is dat het een 
jongens- en meisjeskant heeft. Dat betekent dat we 
alleen na schooltijd de meisjes kunnen zien. Alhoewel 
hier niet de mooiste meiden van de wereld rond lopen, 
is het toch jammer, maar na een jaartje waren ik en 
mijn broers er toch al aan gewend. Sport is erg 
belangrijk bij ons op school. We hebben twee 
gymzalen groter dan een basketbalveld, we hebben 
twee buiten basketbalvelden en een voetbalveld en op 
dit moment wordt er een zwembad bij gebouwd. Er 
worden voor drie sporten elk jaar trips georganiseerd. 
Namelijk voor voetbal, basketbal en volleybal. 
Hierdoor ben ik met voetbal al veel op reis geweest, 
onder andere naar Oman, Qatar, Egypte en Dubai. Dat 
zijn dingen die ik nooit meer zal vergeten. 
 
Zijn er atletiekverenigingen? Sporten jij en je broers 
nog veel?  
Het probleem met sporten is dat er geen 
sportverenigingen zijn, alles wordt gedaan via school. 
Bij ons op school wordt er niet heel veel aan atletiek 
gedaan. Ik heb het nog twee jaar gedaan, maar toen ik 
beter in voetbal bleek te zijn, was voor atletiek niet zo 
veel ruimte meer voor. Dat komt ook omdat ik twee 
jaar geleden een kruisband heb afgescheurd en negen 
maanden niet heb kunnen voetballen, atletieken of 
andere sporten kunnen doen. In mijn eerste jaar werd 
ik nog wel Kampioen van Abu Dhabi op de 100, 200 
en 400 maar mijn tijden zou ik niet meer weten, en het 
tweede jaar mocht ik onder 18 meedoen en werd ik 
tweede op de 100 en tweede op de 200 meter maar 
toen mijn blessure kwam ben ik ermee opgehouden. 
Nick en Jean-luc hebben het nog drie jaar 
volgehouden, maar het was hier gewoon niet wat het 
was in Nederland. Andere sporten zijn hier helaas 
belangrijker, met voetbal en basketbal bovenaan.  
 
 
Inmiddels doet Jean-luc aan tennis en Nick aan 

voetbal, atletiek doen we één keer in het jaar als de 
Terry Fox Run langskomt. Dat is 8 kilometer rennen 
voor kanker, afgelopen winter heb ik er aan 
meegedaan en mijn tijd was met 33 min toch erg goed 
vond ik zelf. In 2007, toen ik nog heel fit was, ben ik 
zelfs in de top 20 geëindigd, al kon je er niets mee 
winnen! 
 

 
Vader Overkamp, Jean-luc en Nick 
 
Wanneer komen jullie weer terug? En overweeg je 
dan weer op atletiek te gaan? 
Ik zit nu in mijn examenjaar en ga volgend jaar weer 
in Nederland wonen, wat ik ga doen weet ik totaal nog 
niet. Wat ik wel weet is dat ik ga proberen om atletiek 
weer op te pakken. Het zal vast niet als vroeger 
worden, maar ik kan het vast allemaal nog wel een 
beetje! Ik ben nog steeds erg gek op atletiek en de 
Wissel krijg ik hier ook nog steeds! De rest van het 
gezin blijft hier ongetwijfeld nog een lange tijd, 
iedereen heeft het hier ontzettend naar zijn zin. 
  
Ik hoop dat iedereen atletiek net zo leuk vond als ik 
want dat weet ik zeker dat AV Haarlem nog steeds 
enorm groeit. Ik zou er heel veel voor over hebben om 
nog eventjes die jongen van 12 te willen zijn die met 
losse veters een 1.000 meter op de onderlinge 
wedstrijden won. Ik heb er altijd ontzettend veel 
plezier in gehad, ook mede dankzij Rob, die me altijd 
helemaal kapot trainde maar waar ik wel veel lol mee 
heb gehad. 
  
Groeten aan iedereen van Alex, Nick en Jean-luc 
 
 

 
Voor hen die nieuwsgierig zijn naar de reeks die Alex 
in 2006 als C-junior neerzette tijdens de befaamde 
meerkamp in Schoonhoven volgen hier zijn prestaties: 
 
100m ver kogel hoog 
12.2 5.68 10.84 1.65 
    
100mh discus speer 1000m 
14.9 32.03 39.94 3.00.9 
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Allereerst: hoe zit het met onze prijsvraag? 
Om nog even het geheugen op te frissen:  Het was 24 
januari de Beeckestijn cross. Bij de inschrijving kreeg ik nr. 
343. “Ik heb een mooi nummer voor u”, zei de mevrouw 
aan het inschrijftafeltje. Wat wist zij? 343 is inderdaad een 
mooi nummer.  
 
Prijsvraag:  wat is er zo mooi aan 343 of waarom is 343 
een mooi getal.  
 
Er zijn diverse oplossingen binnen, maar de beste oplossing 
is er nog niet bij. Er kan dus nog steeds ingestuurd worden. 
De prijs: een koek naar keuze uit de kantine. 
 
De uitslagen: 
Zondag 14 maart City-pier-city 
10km  Vincent Witmond 46.23 
 
Zondag 21 maart Runnersworld Spaarnwoudeloop 
Ideaal loopweer, fris met een zonnetje 
10km  heren 8. Vincent Witmond 44.41 (pr) 
 M35 12. Jeroen Peeters 46.08 
 M45 7. Frank Peeters 38.44 
  14. Adrie Tol  43.16 
  22. Bert Boesten  (ja, hij is er weer) 54.15 
 M55 4. René Ruis  46.14 
  9. Ad Appel   1.00,43 
 
Zondag 28 maart Circuitloop 
Zware omstandigheden, harde wind tegen op het strand en 
koud 
5 km recr. 219. Gerard van Kesteren (vermomd als 
Jeroen Nijland) 27.10 
12km wedstrijd  51. Rob de Wit 46.48 (Msen: 27e) 
Een zeer goede tijd in een sterk internationaal gezelschap 
12km recr. 578. Vincent Witmond 58.14 (pr) 
 

Zondag 11 april Rhenus logistics run 
(Runnersworld/a.v.H’meer) 
(2e loop in het Runnersworld circuit) 
Prachtig weer om goed te lopen 
10km 27. Jeroen Peeters 47.08 
 28 René Ruis 52.52 
10EM 2. Frank Peeters 1.04.55 
 24 Vincent Witmond 1.15.01 (pr) 
 
Zondag 25 april Lions Heuvelloop 
(3e loop in het Runnersworld circuit) 
Schitterende warme dag  
Door onszelf georganiseerd dus weinig eigen lopers 
Alleen Esther Kiel gespot 5k. 10.23,37 
 
Zondag 18 april Zorgspecialistloop 
(1e loop in het sportsupport circuit) 
Ben ik niet bij geweest, moet ik uitslagen nog van 
opzoeken. Dus volgende keer. 
 
Over de uitslagen: het is soms een hele toer om iedereen 
te vinden in lange lijsten van uitslagen. Mis je iets of is er 
iets fout. Geef het aan mij door. Of doe zoals Vincent 
Witmond: stuur een mailtje met je resultaten. 
 
Zomerprogramma verder: 
Zondag 16 mei  GGZ in Geestloop 
(geestgrondenloop/Runnersworld) 
Zondag 16 mei  Pim Mulierloop (sportsupport) 
Zondag 6 juni  Letterenloop (sportsupport) 
Vrijdag 18 juni  Grachtenloop (sportsupport) 
Zondag 20 juni Marquetteloop (a.v.Dem/Runnersworld) 
Zaterdag 11 september Pierloop 
(a.v.Suomi/Runnersworld) 
Zondag 26 september ZKA-loop (sportsupport) 
Zondag 17 oktober Heemstedeloop (sportsupport) 
Veel informatie zie de folders in de kantine.

 
 
 

VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT    Door René Ruis 
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38e Batavierenrace: prachtig weer en opnieuw mooie happening 
 
De Batavierenrace is een jaarlijkse studentenestafette over ruim 175 km in 25 etappes van de Radboud Universiteit 
Nijmegen via Duitsland en de Achterhoek naar de Universiteit Twente in Enschede. De Batavierenrace is de op één na 
grootste estafetteloop ter wereld. Alleen die in Zürich schijnt volgens de Wiki groter te zijn. Er deden dit jaar, op 24 april, 
ruim 8.000 deelnemers mee. Onder hen good old ex-snelwandelaar en clubhistoricus Frank van Ravensberg,  
 
Frank van Ravensberg 

Reserve van het reserveteam 
Een week van tevoren kreeg ik eindelijk bericht dat er 
nog een plekje vrij was gekomen. Ik mocht zodoende 
voor de vierde keer meedoen in de Batavierenrace. En na 
eerder steeds meegedaan te hebben in teams van bij 
elkaar geraapte vrienden en vrienden van vrienden, 
mocht ik nu starten in een heus team van de universiteit, 
het reserveteam weliswaar, maar toch. Ons team startte 
onder de veelbelovende naam Pendragon Kanon (ter 
informatie: Pendragon is de naam van de Sportraad van 
de Universiteit van Tilburg en de Sportraad stelt de 
universiteitsteams samen), dus we stonden ten opzichte 
van de andere teams al met 1-0 voor. 
 
Coldplay en Frans Duijts 
Voor het eerst liep ik in de ochtendploeg, die zich 
vrijdagavond laat verzamelde in het sportcentrum in 
Nijmegen. Na enige tijd zoeken en bellen vond ik de 
lopers met wie ik dit weekend verder zou optrekken, 
allemaal ten minste de helft jonger, maar dat gaf niet. We 
hadden allemaal hetzelfde doel: ervoor gaan en er een 
leuk weekend van maken.  
Van de organisatie mochten we ons neervlijen in een 
grote sporthal. Minder fijn was dat men het licht pas om 
00.15 uur uitdeed en we i.p.v. half vier al een half uur 
eerder gewekt werden, doordat men het licht weer 
aanknalde en keihard Viva la Vida van Coldplay door de 
luidspeakers liet galmen. Terwijl diverse studenten met 
een slaperige kunstkop door de hal stuiterden, wist ik 
met de tegenwoordigheid van geest mijn spullen nog bij 
elkaar te rapen voor de sightseeing trip met de touringcar 
naar het altijd mooie Dinxperlo. Minder fraai was dat de 
chauffeur meende dat Frans Duijts en andere 
Nedertoppers goed vocaal gezelschap zouden zijn om een 
beetje wakker te worden. Tot overmaat van ramp was ik 
mijn busbon in alle consternatie kwijtgeraakt, maar tegen 
betaling van enige gedevalueerde euromunten was de 
organisatie bereid me toch in te laten stappen. 
Zeer vroeg in de ochtend van zaterdag 24 april stonden 
we in Dinxperlo een beetje glazig om ons heen te kijken, 
terwijl onze telefoons nauwelijks meer bereik hadden, zo 
ver ligt dit dorp in de Achterhoek en bovenop de grens. 
 
Ruzie met hes 
Enfin, al gauw zagen we enkele mensen van onze 
nachtploeg die hun shift er al op hadden zitten en zij 
overhandigden ons de sleutels van het busje dat ons deze 
ochtend naar alle wisselpunten zou vervoeren. Alleen 
was onze chauffeur nog niet helemaal helder, want hij 
reed op de TomTom en kwam toen ineens op de 
lopersroute i.p.v. op de door de organisatie uitgezette 
autoroute. Een woedende motorrijder kreeg het met hem 
aan de stok en maakte hem hardhandig duidelijk dat er 
vandaag GEEN TOMTOM mocht worden gebruikt. 
Langzaam maar zeker naderde het moment dat ik moest 

lopen en moest ik nog snel iets naar binnen werken. 
Maar veel meer dan twee droge boterhammen en wat 
water was er in de bus niet te vinden. Daar moest ik het 
maar mee doen. Rond half 9 stond ik bij het 13e 
wisselpunt om de hes met nummer 95 over te nemen van 
Astrid. Het was eigenlijk best nog wel koud zo ‘s 
ochtends vroeg, dus ik besloot na alle verhalen van de 
nachtploeg over kramp maar niet in ‘t kort te gaan 
rennen. Na een kleine tien minuten wachten werd ons 
startnummer omgeroepen en kon ik het wisselvak 
instappen. Terwijl ik zo snel mogelijk wilde gaan rennen 
(zo gauw Astrid het poortje door was ging immers mijn 
tijd lopen), ging Astrid stilstaan om even rustig de hes uit 
te trekken. Al snel trok ik de hes maar uit haar handen 
en begon ik het op een lopen te zetten. Mijn doel was om 
de 7,6 km in 38 minuten te lopen. Dan zou ik op een 
tempo van 12 km/uur uitkomen. In het begin had ik nog 
wel wat te stellen met de hes, die helemaal in de war 
was. Al lopend ontwarde ik de kluwen en trok de hes 
aan.  
 
Een hele grote fles 
Helaas liep ik niet in de buurt van een andere loper, dus 
ik moest mijn eigen tempo kiezen. Gelukkig lukte het 
meteen het juiste tempo te vinden, maar al na 700 m 
werd mijn cadans onderbroken door een stuk onverhard 
pad. Hoewel ik mijn tempo redelijk kon handhaven, viel 
ik daarna toen ik weer op het asfalt kwam even stil.  
Maar al snel wist ik het tempo van iets boven de 12 
km/uur weer op te pakken, ondanks dat ik al na 2 km 
mijn hamstrings en mijn achillespees voelde. Thomas die 
naast mij fietste en het van mij over zou nemen kon 
redelijk goed aangeven hoe hard het ging. Jammer was 
wel, dat mijn etappe qua parcours een beetje saai was. 
Veel lange rechte stukken en geen dorpjes waar je 
doorheen kwam. Slechts heel af en toe stonden er 2 of 3 
mensen langs de kant. Na zo’n 3 km kwam er een snelle 
loper me voorbij. Hierdoor ging ik wat versnellen en 13 
km/uur lopen. Maar ik moest hem toch laten gaan. Toch 
bleef het tot halverwege best goed gaan.  
Omdat ik uit een heel grote fles moest drinken, waardoor 
ik ineens een mond vol water kreeg, ging ik even zwaar 
ademen. Het asfalt ging ook over in een aantal wegen 
met klinkers, wat toch moeizamer loopt. Gelukkig kon ik 
me optrekken aan een loper 20 m voor me, die een stuk 
hetzelfde tempo als ik liep. Toen die toch verder uitliep, 
kreeg ik net op het juiste moment een andere loper in het 
vizier. Deze stopte, waardoor ik hem inhaalde. Hij trok 
zich weer op gang, haalde mij weer in en ik bleef op een 
paar meter van hem hangen. Net voor de laatste bocht 
ging ik hem weer voorbij. In de laatste 600 meter kon ik 
nog iets extra’s geven. Na het passeren van het poortje bij 
het wisselpunt trok ik snel de hes uit en gaf deze nog 
rennend door aan Thomas. 
 
Inhaalrace op de fiets 
Terwijl Thomas wegrende moest ik van hem de fiets 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Estafette
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radboud_Universiteit_Nijmegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Radboud_Universiteit_Nijmegen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Achterhoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_Twente
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overnemen die hij ergens had neergezet. Het was niet 
heel handig dat hij het boekje met de routes en zijn 
kleding los op de bagagedrager had gelegd, want ik had 
nog geen trap gedaan of alles donderde eraf. Na mijn jack 
ook nog aangetrokken te hebben, kon ik in de 
achtervolging en zo had ik dus geen tijd om even op 
adem te komen. Nauwelijks had ik Thomas bijgehaald of 
we kwamen op een heel smal weggetje met allemaal mul 
zand ernaast en als fietser moet je dan vooral door het 
mulle zand natuurlijk. Pas toen Thomas al over de helft 
was, kwamen we een keer op een normale brede weg en 
kon ik echt voor hem van waarde zijn. Gelukkig kon ik 
hem een aantal keren water aangeven. Uiteindelijk had 
Thomas nog veel over en ging hij op het eind 17 km/uur. 
Na het 15e wisselpunt mochten Thomas en ik in het 
busje plaatsnemen. Via de sms vernam ik dat ik ruim 
binnen de door mij gestelde tijd was gebleven. Met 36.37 
had ik zelfs een gemiddelde van 12,45 km/uur gehaald. 
Dat was me bij de Batavierenrace nog niet eerder gelukt. 
Ook mijn klassering (uiteindelijk 115e) was mijn hoogste 
tot nu toe en bovendien was ik bij de eerste 50% van de 
295 lopers op het 14e traject. 
 
14 uur 57 minuten en 4 seconden 
Toen iedereen van de ochtendploeg gelopen had, gingen 
we even chillen in Barchem, waar we het busje 
overdroegen aan de middagploeg. Daarna reden we met 
auto’s naar de campus van de TU Twente in Enschede, 
waar we heerlijk in de zon (en inmiddels een graad of 18) 
bij konden komen van de inspanningen en het gebrek 
aan slaap en eten. Tegen 17 u. wandelden we richting 
sintelbaan, waar de laatste 2 etappes zouden finishen, 
eerst de vrouwen en een klein half uur later de mannen. 
Je kon goed zien dat het warm geworden was, want er 
kwamen vele dode vogeltjes langs.  

Daarnaast een enkeling die nog echt hard ging en vooral 
vele doldwaas geklede personen die graag een prijs voor 
de meest origineel geklede loper (m/v) probeerde te 
winnen. 
Uiteindelijk wist onze ploeg een nette 93e plaats te 
beleggen in 14.57.04 over de ruim 175 km. Helaas moest 
ik na het avondeten al weer de thuisreis aanvangen, 
omdat ik zondag verplichtingen had. Daardoor moest ik 
dit jaar het gigagrote feest van zaterdagavond laten lopen. 
Maar wie weet komt er ooit nog eens een vijfde 
Batavierenrace voor mij.... 
 

 
Officiële uitslag SUSA Universiteitscompetitie 38e 
Batavierenrace  (totaal 12 ploegen) 
 
  Ploegnummer Totale tijd Ploegnaam 
1 173 10:42:12 RU / HAN Nijmegen 
2 170 10:43:54 RuG/Hanze 
3 169 10:58:53 TU/e-Fontys team 
Eindhoven 
 
Officiële uitslag Algemeen Klassement 38e 
Batavierenrace (totaal 312 ploegen, 296 geklasseerd) 
 
  Ploegnummer Totale tijd Ploegnaam 
1 214 10:35:18 Aeolus 
2 209 10:39:19 Suicide Bunnies & 
Friends 
3 213 11:17:52 de Wimpies 
93  95 14:57:04 Pendragon Kanon 
296  44 19:01:08 Sirius. 
 

  
 
 

 
 
Voorlopig tijdschema van het jubileumfeest op 30 mei 
 
12.00 – 12.15 - Opening Dick Bais 

- warming up o.l.v. Baltien 
12.30 Start spelletjes 
12.30 Start eerste serie clinics 
13.30 Start tweede serie clinics 
14.00 Petje-op-petje-af quiz 
14.15 Groepsfoto alle leden AV Haarlem (na petje-op-petje-af quiz) 
14.30 Start derde serie clinics 
15.30 Start familie-estafette (4 x 100 meter) 
16.00 Prijsuitreiking door de trainers 
16.00 BBQ aansteken + klaarzetten 
16.30 BBQ-en 
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PENNINGMEESTER (V/M) GEZOCHT  
 
AV Haarlem wenst een breed publiek uiteenlopende vormen van 
atletiekbeoefening aan te bieden. Zowel kinderen, tieners, volwassenen als "jonge” 
ouderen zijn van harte welkom. Afhankelijk van leeftijd, niveau en motivatie 
wordt een programma aangeboden dat is gericht op spelend sporten, 
wedstrijddeelname of op conditiebehoud en -herstel.  
 
Als bestuurslid geef je invulling aan deze doelstelling. Je maakt plannen, bedenkt 
organisatievormen, spreekt af hoe een en ander gecommuniceerd gaat worden, en 
evalueert hoe de plannen in de praktijk uitpakken. De penningmeester richt zich 
met name op de financiën: 
 opstellen van begrotingen en adviseren inzake financiële ruimte; 
 verrichten van betalingen en beheren van (spaar)rekeningen; 
 bijhouden van inkomsten, uitgaven, verplichtingen en vorderingen;  
 opstellen van voortgangrapportages. 
De ledenadministratie valt buiten het takenpakket van de penningmeester. 
 
Het bestuur heeft in de achterliggende periode hard gewerkt aan o.a. de opstelling 
van een beleidsplan. Het komende jaar zal de uitvoering van dit plan, de viering 
van het negentigjarig jubileum, en een betere verdeling van taken binnen het 
bestuur èn binnen de vereniging veel aandacht vragen.  
 
Jan Willem Kooij heeft in 2008 bij zijn aantreden als penningmeester aangegeven 
dat hij alleen tijd beschikbaar heeft voor de boekhouding. Vanwege de 
intensivering van de bestuurstaken, die ook een raakvlak hebben met het 
hoofdstuk financiën en dus met de rol van de penningmeester, heeft Jan Willem 
aangegeven dat het verstandig is nu al vast naar een opvolger uit te zien. Wij 
prijzen zijn inzet en respecteren zijn overwegingen, en zijn nu dus op zoek naar 
een opvolg(st)er.  
 
Het bestuur vergadert doorgaans 1x per maand van 19.45 tot ca. 21.30 uur (als regel 
op een dinsdag). Tussentijds worden veel zaken kortgesloten tijdens de trainingen 
op de baan, en ook middels email en telefoon wordt het nodige geregeld.  
 
Enig boekhoudkundig en financieel inzicht, enige behendigheid op 
automatiseringsgebied (word en excell), alsmede accuratesse zijn vereist. Je wordt 
ingewerkt en je hoeft echt geen boekhouddiploma te hebben.  
Het zou leuk zijn als er iemand opstond die geregeld op de baan te vinden is. Want 
dan zie je pas goed wat er leeft (en altijd beter kan) binnen de vereniging.  
 
Nadere informatie is te krijgen bij: 
 Dick Bais, voorzitter: 06.44519283 of 023-5713873 (overdag en ’s avonds) 
 Jan Willem Kooij, penningmeester: 023-5376627 (’s avonds) 
 
Horen wij van u? 
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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 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.: 023-5264668 

e-mail: ftvelserstraat@hetnet.nl  

web: www.fysiovelserstraat.nl  
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WIJ ZOEKEN NOG ADVERTEERDERS 
 
 
 
De prijzen bedragen: 
1/4 pagina à €   75,00 per 1 jaar, en € 125,00 per 2 jaar 
1/2 pagina à € 125,00 per 1 jaar, en € 225,00 per 2 jaar 
1/1 pagina à € 225,00 per 1 jaar, en € 400,00 per 2 jaar 
 
 
Deze prijzen zijn gebaseerd op 6 nummers per jaar. 
Bij tussentijds instappen wordt de prijs naar rato bepaald. 
Uitvoering: hoogwaardig kopieerwerk in zwart/wit. 
De oplage bedraagt 250 stuks. 
Bovendien wordt éénmalig redactionele aandacht aan de adverteerder besteed. 
 
 
Inlichtingen en suggesties bij Leo van der Veer 
email: veeradvies@planet.nl  
telefoon werk/privé: 023-5254288  
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Inschrijfformulier - AV Haarlem 90 jaar jubileum feest  
 

30 Mei 2010 - 12:00 - 18:00 

         

Naam:                 

Atletiek groep: pupillen/junioren/senioren                 

Telefoon nummer:                 

E-mail:                 

         

Clinics (plaatsen zijn beperkt, op = op)             

Hordelopen o.l.v. Ineke Bonsen*       ik doe ik doe wel/niet mee       

Sprint (nog niet bekend)*       ik doe wel/niet mee       

Hoogspringen o.l.v. Ruud Wielart*       ik doe wel/niet mee       

* De clinics zijn in principe alleen voor leden van AV Haarlem. De clinics worden gegeven door    

bekende, succesvolle atleten in kleinere groepen.        

Bij grote interesse kunnen we niet garanderen dat ieders keuze ingewilligd kan worden.     

         

Fun Estafette 4 x 100 meter               

Ik doe wel/niet mee met een team van twee volwassenen en twee kinderen     

Team naam:                

Team leden:         

         

Barbecue van 16:00 - 18:00               

De barbecue wordt geheel verzorgd met biologisch vlees, salades, brood, sauzen en frisdrank.     
Voor deelname geldt een bijdrage van 5 euro per persoon (voor zowel kinderen als 
volwassenen)   

De bijdrage moet in zijn geheel voldaan worden bij het inleveren van het formulier.      

Maximum aantal deelnemers voor de barbecue is 200 mensen - vol = vol.     

Ik kom met …… personen en betaal …… euro.           

         

Helpers                 

Wij hebben vrijwilligers nodig om te jureren en te helpen bij de verschillende spelletjes.    

We zouden heel blij zijn als leden of hun familieleden zouden willen helpen bij een onderdeel.    

Namen vrijwilligers:                 

                  

         

Ingevulde formulieren inleveren uiterlijk Donderdag 20 mei bij je trainer. 
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EXTRA JAARVERGADERING OP DINSDAG 8 JUNI 2010 
 

 
Peter Pijnaker, secretaris 

Deze vergadering is nodig omdat op de vorige 
vergadering van 25 maart 2010 niet het vereiste aantal 
leden aanwezig was om besluiten te nemen over de 
nieuwe statuten. Op de komende vergadering kunnen 
(met minimaal twee/derde meerderheid) besluiten 
worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige, 
stemgerechtigde leden.  
 
Wij denken dat slechts weinig leden het agendapunt 
‘statuten’ een spannend onderwerp vinden. Daarom 
hebben we besloten nog eens van gedachten te wisselen 
over de in het beleidsplan geformuleerde doelstellingen 
en de activiteiten om deze doelstellingen te realiseren.  
 
Verder willen we graag jullie mening horen over het idee 
een ledenraad in te stellen. Zo’n ledenraad, bestaande uit 
mensen “die willen meedenken over het reilen en zeilen 
van de club”, kan een informele advies- en 
klankbordfunctie voor het bestuur vervullen, moet een 
gespreide samenstelling kennen, bestaat uit ca. 10 leden 
en komt maximaal 4x per jaar met het bestuur bijeen. 
 

Agenda: 
1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Mededelingen 

4. Statuten en Huishoudelijk Reglement 

5. Beleidsplan 

6. Ledenraad 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
 
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de 
vergadering te worden ingediend, uiterlijk 29 mei 2010, 
bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 
2024 AR Haarlem of per e-mail: Peter.pijnaker@tip.nl 
 
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar. 
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jongste jeugd 
zijn als toehoorders welkom. 
 
Plaats: het krachtcentrum van AV Haarlem, Pim Mulier 
Sportpark te Haarlem. 
Aanvang: 20.00 uur 

 
 
NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 25 MAART 2010 
 
1. Opening 
Omdat de waarnemend voorzitter Joop van Drunen ten 
gevolge van een val waarbij hij een schouder heeft 
gebroken verhinderd is, opent Peter Pijnaker in zijn 
functie van secretaris de vergadering met de mededeling 
dat hij de vergadering zal voorzitten tot de bevestiging 
van het nieuwe bestuur. 
 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden van twee 
clubleden; 
- op 23 april 2009, vlak voor zijn 22 verjaardag, Martin 

Froom ten gevolge van kanker. Rob de Wit is 
gedurende de ziekteperiode regelmatig naar hem toe 
geweest, hetgeen Martin heel fijn gevonden heeft. 

- op 3 februari Bap van der Pol op 87 jarige leeftijd. Bap 
heeft de grondslag gelegd voor de Bap van der Pol 
hardloopgroep “De Bappers”. 

 
Ook wordt medegedeeld dat Lolke en Truus van Voorst 
na 30 jaar met het vrijwilligerswerk voor de vereniging 
zijn gestopt. Namens het bestuur heeft Joop ze in kleine 
kring bedankt voor al hun inspanningen. 
 
2. Bevestiging van het bestuur 
Het is gelukt een nieuwe kandidaat voorzitter te vinden 
die heel goed bekend is met de vereniging: Dick Bais, 
reeds 40 jaar lid en gelauwerd bij de laatste 
jaarvergadering.  
 
Aanvankelijk hadden zich twee dames zich gemeld voor 
bestuurlijke taken: Tine Vos en  Gerlies Nap. 
Persoonlijke overwegingen hebben Tine doen besluiten 
liever actief te zijn in de communicatie/pr-commissie en 

de jubileumcommissie. Gerlies is beschikbaar als 
bestuurslid. 
 
De ledenvergadering stemt unaniem voor de benoeming 
van Dick als voorzitter en Gerlies als bestuurslid, waarna 
Dick het voorzitterschap van Peter over neemt en zich 
richt tot de vergadering. 
 
Dick bedankt de vergadering voor het vertrouwen in de 
nieuwe bestuursleden en vertelt dat het bestuur, zoals in 
het beleidsplan is vermeld, veel aandacht zal geven aan 
het  werven van nieuwe leden. Het ledenaantal is 
momenteel gezakt tot onder de 200. 
Het bestuur stelt ten doel goed contact met de leden te 
onderhouden, de samenhang in de vereniging te 
bevorderen en de (bestuurs)taken verstandig te verdelen. 
Ook deeltaken te vervullen door de leden; zie in dit 
kader de gereactiveerde en nieuw gevormde commissies. 
Dick zal één maal per twee weken op de baan aanwezig 
zijn en is dan voor alle leden aanspreekbaar. 
 
Veel energie wordt op dit moment gestoken in het 
organiseren van activiteiten in verband met het 90-jarig 
jubileum van de vereniging op 8 oktober van dit jaar.  
Op 28 maart aanstaande is er een spelletjesmiddag, 
georganiseerd door de nieuw opgerichte jeugdcommissie 
voor de pupillen en D-junioren en op 30 mei een 
lustrumfeest met clinics van nationaal bekende atleten.  
Ook wordt er hard gewerkt aan een jubileumboek met 
o.a. van jaar na jaar de hoogtepunten en prestaties.  
Tevens zullen de onderlinge wedstrijden aan het einde 
van het zomerseizoen in het teken van het jubileum 
staan.  

mailto:Peter.pijnaker@tip.nl
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Ten slotte wordt benadrukt dat deelname aan 
wedstrijden belangrijk is in het kader van de 
prestatieverbetering. 
 
3. Ingekomen stukken 
Er is één stuk binnen gekomen en dat is het verslag van 
de kascontrolecommissie. 
 
4. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 
5. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen 
De bekers voor de C- en D-junioren worden uitgereikt 
door Niels Ran. 
- De prestatiebeker meisjes C- en D-junioren aan 

Esther Kiel voor haar prestatie op de 600 m: 
1.51’.49”. 

- De prestatiebeker jongens C- en D-junioren aan 
Marnix van Zadelhoff voor zijn prestatie op de 100 
m: 12’.5”. (Marnix is helaas nier aanwezig, maar zal 
de beker bij de volgende training ontvangen). 

 
 
De beker voor de B-junioren wordt uitgereikt door Rob 
de Wit. 
- De prestatiebeker jongens B-junioren aan Jurgen 

Wielart voor zijn prestatie op de 400 m: 50’.92” bij 
de finale van de NK.  

 
 
De bekers voor de senioren worden uitgereikt door Ruud 
Wielart. 
- Bij de dames aan Larissa Scholten voor haar prestatie 

op de 800 m: 2.19’. 56”. 
- Bij de heren aan Simon Nijland voor zijn prestatie op 

de 800 m: 1.56’.81”. 

 
 

 
De wisselbeker voor inzet voor de vereniging en een 
boekenbon worden door de nieuw-benoemde voorzitter 
uitgereikt aan Rob Schlüter voor zijn jarenlange inzet 
t.b.v. het clubblad. 

 
 
6. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2009 
De notulen van de jaarvergadering 2009 zijn akkoord. 
 
7. Goedkeuring jaarverslagen 
Het jaarverslag van de secretaris is akkoord met correctie 
bij de opsomming van de trainers. Jaap van Deursen en 
Ineke Bonsen worden abusievelijk genoemd. Zij zijn in 
2010 begonnen met het geven van training en niet in 
2009. 
Naar aanleiding van het jaarverslag van de 
penningmeester worden de volgende vragen gesteld en 
beantwoord: 
- vraag: wat voor geld wordt aangeduid met Toto/Lotto 
bij het overzicht van de Inkomsten? 
- antwoord: dat is geld dat binnenkomt via de Stichting 
Toto Inleverings Combinatie waaraan de vereniging deel 
neemt. 
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- vraag: naar aanleiding van de post Contributies vraagt 
Baltien de Wit wat het lidmaat schap voor haar als 
trainster bij de club zou gaan kosten. Nu is Baltien geen 
lid. 
- antwoord: daar zal het bestuur op de volgende 
vergadering over spreken. 
- vraag: de post Trainers/begeleidingskosten bij de 
Uitgaven gaat in 2010 naar  € 10.000,- van € 8.651,- in 
2009. 
- antwoord: een trainer erbij kost +/- € 1.500,- per jaar. 
 
Het jaarverslag van de Kascontrole commissie (Niels Ran 
en Bert Boesten) is akkoord. 
 
Het jaarverslag van de Technische commissie krijgt het 
compliment gedetailleerd en zeer netjes te zijn; is 
akkoord. 
 
8. Het beleidsplan 
Naar aan leiding van het beleidsplan ontstaat een 
levendige discussie rondom drie thema’s: 
a) Hoe kunnen meer leden worden aangetrokken?, 
b) Hoe kunnen de leden meer bij de club worden 
betrokken? 
c) hoe kunnen hogere prestatieniveaus worden 
gerealiseerd? 
 
ad a) Om meer leden aan te trekken is de vereniging 
bijvoorbeeld organisator van de Scholierenveldloop, 
waarbij ook een informatiepakketje aan de kinderen 
wordt gegeven over de atletieksport. 
Vanuit de leden wordt de suggestie aan de hand gedaan 
om in huis-aan-huis kranten te gaan adverteren. 
Tevens wordt de suggestie gedaan dat de communicatie 
via de website verbeterd zou kunnen worden, door 
betere gebruiksvriendelijkheid.  

 
ad b) Om de binding met de club te verbeteren biedt de 
vereniging voor de ouders de mogelijkheid om te trainen 
bij de langeafstandsgroep en de recreantengroep. 
Er wordt over gesproken om de ouders meer bij de club 
te betrekken; nu worden kinderen in voorkomende 
gevallen voor de duur van de training of wedstrijd min of 
meer gestald bij de vereniging. Als mogelijkheid wordt 
geopperd het organiseren van een nformatieavond voor 
de ouders. 
Het houden van intake gesprekken is belangrijk bij de 
binnenkomst van nieuwe leden. 
Ook zullen er exitinterviews worden gehouden bij 
opzegging van het lidmaatschap. 
  
ad c) De discussie tot zo ver en ook over dit onderwerp 
wordt door de leden en het bestuur op prijs gesteld; ook 
(positieve, opbouwende) kritiek is welkom. 
Het verbeteren van de prestatieniveaus kan met 
stimuleren van deelname aan wedstrijden; kind niet 
verplichten om deel te nemen. 
Rob Schlüter stelt voor punten te laten verdienen met 
prestaties; daarvoor een systeem opzetten. 

Ook valt te denken aan competitie op de baan tijdens of 
als onderdeel van de training. 
Dick stelt voor om trainingswedstrijden te organiseren 
Ruud stelt dat kinderen ook voorbeelden (rolmodellen) 
nodig hebben, bijvoorbeeld Larissa en Simon op de baan. 
  
Afsluitend wordt afgesproken dat via het clubblad verder 
nieuwe ideeën zullen worden gecommuniceerd. 
 
9. Vaststellen van de begroting 2010 
Er wordt gevraagd waarom voor de onderlinge 
wedstrijden een bedrag groot € 1.500,- is begroot. 
Antwoord: in verband met het jubileum zullen de 
onderlinge wedstrijden een feestelijke tint krijgen en dat 
kost extra geld. 
 
10. Statuten en huishoudelijk reglement 
De oude statuten waren uit 1980 en aan vervanging toe 
i.v.m. vernieuwde wetgeving en ook omdat volgens die 
statuten de vereniging in 2002 zou ophouden te bestaan. 
Om de statuten in stemming te brengen is er 
onvoldoende quorem: 2/3 van de leden moet aanwezig 
zijn bij de eerste stemming over een statutenwijziging. 
Het bestuur zal een nieuwe algemene vergadering 
uitschrijven. In deze nieuwe vergadering is geen quorum 
vereist. Wel is een meerderheid van ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. (zie 
artikel 21, lid 3 van de statuten uit 1980). 
 
11. Ingekomen voorstellen 
Geen 
 
12. Rondvraag 
Frank van Ravensberg wil graag een keer met de 
snelwandelgroep op de baan trainen; wellicht in 
combinatie met een clinic? Het gaat om 10 atleten. Frank 
zal hierover een mail sturen. 
 
Er wordt gevraagd wat de taken zijn van het bestuur en 
wat die van de commissies. 
Antwoord: in het clubblad zal hier een stuk over worden 
opgenomen. 
 
Hoe is de taakverdeling in het bestuur? 
Antwoord: de verschillende functies in het bestuur 
spreken voor zich, maar de taakverdeling en de 
overdracht van taken door Joop is nog niet afgerond. 
Joop deed heel veel taken tegelijkertijd. Een dergelijke 
belasting kan niet van één persoon gevraagd worden. De 
taken worden dus verdeeld.  
 
Ten slotte neemt Ruud Wielart (ruim) de tijd om zijn 
licht te laten schijnen op enige maatschappelijke en 
organisatorische aangelegenheden. 
 
13. Sluiting 
Dick bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit 
de vergadering. 
 

 
 



 

SERVICE 

 

Bestuur 
Voorzitter 
Dick Bais 023–5713873 of 06–44519283 
Max Euwestraat 34, 2042 RC Zandvoort 
Email: djbais@gmail.com 

Secretaris 
Peter Pijnaker 023–5258709 
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR 
Haarlem 
Email: peter.pijnaker@tip.nl 

Penningmeester 
Jan Willem Kooij 023–5376627 
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem 
Email: jwkooij@hetnet.nl 

Leden 
Joop van Drunen 023–5244340 
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl  
 

Gerlies Nap 023– 5421287 
Overtonweg 14, 2022 TB Haarlem 
Email: gerlies@bruggemann.nu  
 

Leo van der Veer 023–5254288 
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal 
Email: veeradvies@planet.nl  
 

Tine Vos 023–8915791 of 06–12238121 
Venkelstraat 95, 2034 MT Haarlem 
Email: tinevos55@gmail.com  

Ledenadministratie 
Jos van Belle 023–5272338 
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 06–42139755 
Jirina van Kesteren 06–15186655 
Niels Ran 06–48818942 
Niels Weller 06–27306179 
Ruud Wielart 023–5279080 
Baltien de Wit 023–5263123 
Rob de Wit 06–41721080 
 
Bij geen gehoor: 
Joop van Drunen 023–5244340 

Wedstrijdsecretariaten 
Senioren & Junioren A/B 
Joop van Drunen 023–5244340 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl 

Junioren C/D 
Peter Pijnaker 023–5258709 
Email: peter.pijnaker@tip.nl 

Pupillen 
Niels Weller 06–27306179 
Email: pupillentrainers@hotmail.com  

Clubarts 
Frits.Knuvelder 023–5530444 
Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS 
Haarlem 
Email: knuvelder@zonnet.nl  

Fysiotherapie 
Fysiotherapeuten Velserstraat 
 023–5264668 
Velserstraat 4, 2023 EC Haarlem 
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl  

 
 
 
 
 
 

Commissies 
Communicatie Commissie 
Rob Schlüter 023–5250752 
Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem 
Email: avhaarlem@xs4all.nl 

Technische Commissie 
Niels Ran 06–48818942 
Van Dortstraat 34, 2023 JN Haarlem 
Email: niels.ran@gmail.com 

Lange Afstand Groep, contactpersoon 
René Ruis 023–5317258 
Hyacintenlaan 2, 2015 BC, Haarlem 
Email: prruis@planet.nl 

Wedstrijd Organisatie Commissie 

Haarlem/Holland: 
Joop van Drunen 023–5244340 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl 

Diversen 
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 023–5244340 
Email: j.m.van.drunen@planet.nl 

AV Haarlem op internet 
www.avhaarlem.nl 

Clubkleding 
De clubkleding is te koop tijdens de 
trainingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trainingen m.i.v. 1 april 
Maandag en donderdagavond, 

atletiekbaan Pim Muliersportpark 
Senioren & Junioren A/B 19:00-20:45 
Junioren C 19:00-20:30 
Junioren D 18:45-20:15 
Pupillen 18:45-20:00 

Donderdagavond, 

atletiekbaan Pim Muliersportpark 
Lange-afstandlopers 19:00-20:45 
Recreanten 18:45-20:00 
 

Leeftijdsindeling (1-11-2009 t/m 
31-10-2010) 

Categorie Geboortejaar 
Mini pupillen 2003 
C pupillen 2002 
B pupillen 2001 
A pupillen 1999 & 2000 
D junioren 1997 & 1998 
C junioren 1995 & 1996 
B junioren 1993 & 1994 
A junioren 1991 & 1992 
Senioren 1990 of eerder 
Masters 1975 of eerder

Onderverdeling masters 
Vrouwen: 
 35-39 jaar (V35); 40-44 jaar (V40); enz. 
 

Mannen: 
35-39 jaar (M35); 40-44 jaar (M40); enz. 
 

Indeling gaat in op de dag, waarop je de 
aangegeven leeftijd bereikt.  



 

 


