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Redactioneel
Een wat dunner nummer dan het vorige. In de vakantieperiode zijn
er nu eenmaal weinig wedstrijden. Alleen aan de ‘randen’ de
vakantie waren er een paar wedstrijden waar AV Haarlemmers aan
meededen. Rond het begin van de vakantie waren er het NK – met
Simon Nijland op de 800 meter – en de meerkamp in Schoonhoven.
Deze meerkamp is een traditie geworden. Zo’n 20 AV-Haarlemmers
deden mee. Lekker twee dagen sporten, en (weinig) slapen in een
tentje op de baan. Deze wedstrijd staat in de Schoonhoven en
omgeving inmiddels bekend als de Open Haarlemse Meerkamp
Kampioenschappen.
Aan het eind van de vakantie: de C-spelen in Amsterdam. Dit zijn als
het ware de Nederlandse Kampioenschappen voor C-junioren.
Evelien Verbruggen en Robert Verschuuren deden mee.
Toch was er ook midden in de vakantie een belangrijke prestatie
neergezet: op 30 juli liep Larissa Scholten een clubrecord op de 1500
meter. En in Zeist kwamen veel pupillen en junioren bijeen om mee
te doen aan een trainingsweek: T&F-Camps. AV Haarlem was per
plekke met drie begeleiders en drie atleten.
Was de vakantieperiode voor-ons-soort-mensen komkommertijd,
voor de echte topsporters was het wél een heel drukke periode. Met
Diamond League wedstrijden en met het Europees Kampioenschap in
Barcelona. De Wissel was in Barcelona aanwezig. In de rubriek The
Wizzle Abroad een impressie van het EK.
Wij gaan ons nu voorbereiden op ónze hoogtepunten van het jaar: de
promotiewedstrijd in Maastricht en op de ‘Onderlinge’.

Komkommertijd?
Wedstrijdkalender
D-spelen
5 september, Amsterdam

30 september is de laatste zomertraining
3 oktober: Onderlinge Wedstrijden (komt allen!!!!)
Start wintertraining: zie website en volgende Wissel

Pupillenwedstrijd + Jun. CD
12 september, Edam
NK Meerkamp Junioren B +
nationale meerkamp CD-jun.
18/19 september, Gemert

In dit nummer
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Finale pupillencompetitie
19 september, Amsterdam

Uitslagen senioren en A-junioren ............................

Promotiewedstrijd senioren
19 september, Maastricht

Het best bewaarde geheim........................................

NK Estafette
25 en 26 september, Amstelveen

Pupillen naar de Lineushof .......................................

Onderlinge Wedstrijden
3 oktober, Haarlem

Romance ....................................................................

Wedstrijdverslagen BCD-junioren ...........................

T & M Camps Zeist 2010 ..........................................

The Wizzle Abroad (3) .............................................

Service .......................................................................

1

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Peter Pijnaker
Sinds 2005 ben ik secretaris en
bestuurslid van AV Haarlem. Als
secretaris draag ik zorg voor het
samenstellen van de agenda van de
bestuursvergaderingen en jaarlijkse
ledenvergadering samen met de
voorzitter. Ook ben ik
verantwoordelijk voor verzending
van agenda en overige relevante
stukken en het notuleren van de bestuursvergaderingen
en ledenvergaderingen, alsmede alle hieruit
voortvloeiende administratief/secretariële
werkzaamheden.

bestuursvergadering besproken te zijn, beantwoord
wordt en gearchiveerd.
Er is veel energie 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 is er
een spelletjesmiddag georganiseerd door de nieuw
opgerichte jeugdcommissie voor de pupillen en Djunioren en op 30 mei een lustrumfeest met clinics. 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.
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. Het is
de bedoeling om de ouders meer bij de club te betrekken;
nu worden kinderen soms voor de duur van de training
of wedstrijd min of meer gestald bij de vereniging. Er is
door Rob de Wit een informatieavond voor de ouders
georganiseerd. Er zullen van intake-gesprekken worden
gevoerd bij de binnenkomst van nieuwe leden. Ook
zullen er exitinterviews worden gehouden bij opzegging
van het lidmaatschap.

Het bestuur vergadert één maal per maand, de
ledenvergadering is één maal per jaar. De verslagen van
zowel de bestuurs- als de ledenvergaderingen worden
bewaard zodat ze later, bij een eventueel
meningsverschil, gebruikt kunnen worden als bewijsstuk
ten aanzien van de besluitvorming. Dat betekent ook dat
in de notulen alle besluiten worden vermeld.
Het zorgdragen voor de correspondentie is ook
belangrijke taak van de verenigingssecretaris. Ik zorg er
voor dat belangrijke e-mails en post, na in de

18de SCHOLIERENVELDLOOP
Op woensdag 22 september ’s middag (van ca. 13.30 tot 16.30 uur) wordt de 18de Scholierenveldloop voor leerlingen van
groep 5 t/m 8 van het basisonderwijs in Haarlem e.o. gehouden. Deze loop vindt plaats op de atletiekbaan van het Pim
Mulier sportpark, en wordt georganiseerd door Sportsupport en AV Haarlem. Vorig jaar deden ruim 500 jongens en meisjes
van ca. 20 scholen mee. Het is een feest voor het oog om deze enthousiaste kinderen te zien lopen.
Sportsupport verzorgt dit jaar de inschrijvingen voor de scholen, maar de organisatie van de loop zelf ligt in handen van AV
Haarlem.
Voor de opbouw van het parcours op 21 september (tijd volgt nog) zijn slechts enkele mensen nodig, maar voor de dag zelf
(de 22ste dus) zijn vele vrijwilligers vereist voor o.a. jury van vertrek en aankomst, parcoursbegeleiders,
wedstrijdsecretariaat, fotografie en website, en kantine.
Dus als je binnenkort wordt benaderd als vrijwilliger, probeer dan erbij te zijn.
Spontaan je diensten aanbieden kan ook: bij Leo van der Veer; zie pagina Service voor zijn gegevens.
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UITSLAGEN

senioren en A-junioren
30 juli: 2e Avondinstuif, Heiloo
Dames senioren
hoogspringen
2. Kristel van Es
1,55 m.

30 juni Avondwedstrijden, Leiden
Heren senioren
100 m.
3. Wouter van Gorselen 11,70 sec. (+ 0,4 m/s)
4. Niels Ran
11,79 sec. (+ 0,4 m/s)
Heren senioren
3. Wouter van Gorselen

200 m.
23,96 sec.

Heren masters
2. Remy Cornet

200 m.
25,81 sec.

Jongens junioren A
1. Jurgen Wielart

100 m.
11,30 sec. (+ 1,3 m/s)

Jongens junioren A
1. Jurgen Wielart

200 m.
22,62 sec.

Heren senioren
1. Niels Ran

Hoogspringen
1,95 m.

7 augustus: Amsterdam Open, Olympisch Stadion
Geniet van ‘de’ zomerse atletiekwedstrijd van het jaar!
Deze wervende tekst stond vermeld op de propagandaflyer voor deze wedstrijd. Maar ‘de’ zomerse wedstrijd
van het jaar werd het zeker niet: striemende regenbuien
geselden de tartanbaan van het Olympisch Stadion. Deze
omstandigheden vielen natuurlijk buiten de
verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging,
Phanos. Wat we de organisatie wel mogen aanrekenen
was het saaie verloop van de wedstrijd. Pauzes van 10 tot
15 minuten waren heel normaal. Jammer van deze
gemiste kans.
Jurgen Wielart was een van de deelnemers. In de B-loop
van de 400 meter mannen eindigde Jurgen op de vierde
plaats. Zijn tijd van 50,36 was zeker niet slecht te
noemen gezien de erbarmelijke omstandigheden. Regen,
regen en nog eens regen!! (Joop)

3 juli: MONDO Keien Meeting, Uden
Simon Nijland
800 meter 1.59,67 sec.
3 en 4 juli: Avantri Meerkamp, Schoonhoven
Samen met 17 BCD-junioren waren er ook 2 senioren en
1 A-junior afgereisd naar de bijzondere atletiekbaan van
Schoonhoven. Zie de aparte pagina’s over deze gezellige
wedstrijd. Als opwarmertje alvast een foto:

30 juli en 27 augustus: Avondwedstrijden, Utrecht

Tweemaal een clubrecord!!
Op 30 juli 2010 werd er weer
een stukje atletiekhistorie
toegevoegd aan het rijke
verleden van de AV Haarlem.
In Utrecht bij de track
meeting kwam Larissa Scholten aan de start van de 1500
meter. Larissa brak die avond in Utrecht door een
tijdsgrens heen en verbeterde haar persoonlijke record op
deze afstand. Omdat haar persoonlijke record gelijk is aan
het clubrecord bij de vrouwen op deze afstand is de
vereniging weer een clubrecord rijker. Het oude record
stond net boven de 5 minuten op 5.02.39. Haar nieuwe
record staat nu op 4.57.96, dus net onder de 5 minuten.
Op 27 augustus ging het nog veel sneller. Op dezelfde
baan in Utrecht realiseerde Larissa 4.54,36. Dus alweer
een clubrecord. Larissa van harte gefeliciteerd. (Rob)
27 augustus: finale Schadenberg circuit, Hoorn
Op deze koele vrijdagavond was AV Haarlem aanwezig
met drie atleten. Jeroen Buller kon vanwege files helaas
alleen als toeschouwer de 800 m. meemaken. Verder was
ook Erik Rollenberg aanwezig bij het hoogspringen.
100 m:
Gydo van de Pieterman (JA)
12,04
800 m:
Simon Nijland
2.01,46
Hoog:
Niels Ran
1,90
Gydo van de Pieterman (JA)
1,65
Erik Rollenberg (Masters 45+) 1,50

Niels Ran wint de tienkamp voor mannen senioren, Rob
de Wit (rechtsonder Niels in donker shirt) wordt 5e.
Gydo van de Pieterman (helemaal links) wint de
tienkamp voor jongens junioren A.
18 juli: Nederlandse Kampioenschappen, Amsterdam
Simon Nijland kwam als enige “Haarlem”-atleet in actie
bij deze tweedaagse titelstrijd. Simon stond als tweede
reserve op de 800 meter. Eén uur voor aanvang van de
800 meter kreeg Simon te horen dat hij startgerchtigd
was. Simon mocht starten in de derde serie. Hij kon in de
eerste ronde redelijk meekomen, maar na 600 meter
kwam hij op de laatste plaats te kopen.
Wat in positieve zin opviel was dat Simon tot aan de
laatste meters bleef knokken. Hij haalde er werkelijk
alles uit wat erin zat en kwam als 7e over de finishlijn.
Zijn tijd was 1.59,97 sec. Een goede race!! (Joop)

28 augustus : SPAR Baancircuit, Breda
In het zuiden van het land was Jurgen Wielart (JA) onze
enige deelnemer bij de trackmeeting in Breda. Hij werd
als snelste junior tweede in zijn serie 400 meter en
overall eindigde hij als achtste. Zijn tijd: 49,56 sec.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

BCD-junioren

Rob de Wit
21 en 22 augustus: C-spelen 2010, Amsterdam
Op 21 en 22 augustus werd in Amsterdam het jaarlijkse
sportieve hoogtepunt voor C junioren georganiseerd, de
C spelen. In Amsterdam bij AAC kwamen voor AV
Haarlem Evelien Verbruggen en Robert Verschuuren aan
de start. De C spelen worden traditioneel georganiseerd
aan het eind van de zomervakantie. In deze periode is het
altijd afwachten hoe de atleten uit de vakantie
terugkeren en hoe snel zij weer in vorm zijn voor de 1e
wedstrijden.

kwam eerder dit seizoen, tijdens de competitie voor B
junioren, tot 4,78 m. Dit resultaat zou in de vorige editie
van de C-spelen voldoende zijn om in de finale mee te
kunnen doen. De zoektocht naar de balk belemmerde
een goed verspringresultaat, Evelien kwam tot 4,35 m.
De 80 m bracht wel succes waar vooraf op gehoopt werd
al was er wel wat rekenwerk voor nodig. Evelien liep een
redelijke serie waarin zij een PR liep op de 80 m. (zie foto
onder; Evelien 4e van links). Haar oude record van 11,17
s werd aangescherpt tot onder de 11 seconde naar 10,98
s. In de halve finale was er plek voor een groep van 24
atleten verdeeld over 3 series. Evelien mocht als 24e naar
deze halve finale. Zij hoorde bij de 6 tijdsnelste naast de
nummers 1 en 2 die per serie een plek in de halve finale
veroverde. In die halve finale liep Evelien weer sneller
dan haar oude PR, net boven de 11 seconden, kwam
Evelien na 11,02 s over de finish. Tot 2 maal ging Evelien
onder de 11,17 s, een uitstekende prestatie. De 11,02 was
niet genoeg om door te dringen tot de finale, daarvoor
was een tijd nodig van onder de 10,80 s. Op dit moment
nog even te snel maar wel een mooie uitdaging om naar
toe te werken.
Op dag 2 van de C spelen kwam Evelien weer in actie, dit
maal op haar onderdeel de 80mh. Evelien heeft vooral in
het voorjaar veel getraind onder leiding van Ineke
Bonsen. Ineke kon helaas niet aanwezig zijn omdat zij
hersteld van een longontsteking. We wensen Ineke
beterschap en hopen haar snel weer topfit langs de baan
te kunnen zien. Eerder dit seizoen liep Evelien op de
gravelbaan van Schoonhoven een 13,2 (h.t.). “ik durfde
daar niet voluit te lopen”, stel je voor dat je valt en dat je
met een schuursponsje de stukjes gravel uit je been moet
vegen, alleen zo begrijp je deze uitspraak. Evelien kwam
in de serie 80 mh tot 13,69 s helaas niet genoeg om door
te dringen tot de halve finale.
De C spelen van dit jaar gaven genoeg stof tot nadenken,
het was vooral een leerzaam evenement en levert
hopelijk een goede basis om komende tijd op verder te
trainen. Daarnaast hoop ik dat de deelname en het
voorbeeld van Evelien en Robert voor andere atleten
aanleiding is om mee te gaan naar de wedstrijden.

Robert kwam in Amsterdam uit op het onderdeel
speerwerpen. Met een PR van 44.00 meter was Robert
een kandidaat voor een finaleplek in Amsterdam. Bij de
vorige editie van de C spelen was een vergelijkbare
afstand goed voor een 7e plaats in de finale. Robert zette
zijn 44.00 meter dit seizoen neer in de gebiedsfinale van
de competitie. In een uitstekende serie wierp Robert
maar verder en verder en was daarmee toen de beste
speerwerper van de dag. 21 augustus verliep helaas niet
zoals de gebiedsfinale. De eerste worp ging ongeldig,
deze worp was wat betreft afstand veruit zijn beste worp
van de dag maar werd niet opgenomen in de uitslagen.
Na drie worpen stond er voor Robert helaas een afstand
van “slechts” 36,23 meter. Een schrale troost is dat zijn
beste, maar ongeldige, worp ook net niet genoeg was om
in de finale te komen.
Evelien kwam op de
1e dag uit op
verspringen en 80 m
sprint. Het
verspringen verliep
niet naar wens.
Evelien was zoekende
om goed uit te komen
bij de balk, haar
aanloop miste de
explosieve versnelling
om haar PR te
evenaren. Evelien
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HET BEST BEWAARDE GEHEIM

Zouden ze in Schoonhoven zelf weten dat er gestreden
wordt om de eer van de stormbaan?
Dit jaar was het gillend heet en kwam het weer met
bakken uit de hemel. Dit laatste zorgde ervoor dat lopen
in baan 4 meer weg had van wadlopen. De afsluitende
400 meter op de eerste dag voelt altijd wat langer aan in
Schoonhoven. Elke keer dat ik aanzet voor die 400 m.
heb ik het idee dat ik te veel gelopen heb, zeker als ik zie
waar de klok op stilstaat. Meten is weten en het is toch
echt 400 m. Kan je nagaan hoe een afsluitende
middenlange afstand aanvoelt.

Rob de Wit
3 en 4 juli: Avantri Meerkamp, Schoonhoven
Editie 2010, nog steeds op “De Stormbaan”. Zoals met
elke geplande nieuwbouw weet je dat het er gaat komen
het is alleen de vraag wanneer. Ooit gaat het gravel van
toen vervangen worden door het tartan van nu, ooit....!
Omdat de meerkamp dit jaar voor de vakantie viel
konden we met een grote groep afreizen naar het immer
pittoreske stadje Schoonhoven. Voor een aantal alweer
de zoveelste keer, voor een aantal de eerste keer en voor
een enkele de eerste keer dat ze niet deelnamen.

Sofie Ursum passeert de horden.
Voor alle AV-Haarlemmers was het weer een gezellige
boel. Dit jaar mochten we met een paar prijzen en een
karrenvracht persoonlijke records terug naar huis. Een
PR op de stormbaan telt eigenlijk dubbel, aan de andere
kant kan je maar 1 x per jaar je Schoonhoven records
verbeteren. Je zal hem maar gemist hebben dit jaar…

“De Stormbaan” is een sintelbaan van 306,5 meter in 4
lanen. Hier de start van Paul en Siem.
Ook dit jaar weer dezelfde gezichten in een
toporganisatie. De vertrouwde jury tijd en een
vertrouwde starter die de jury aan het werk zet. Maar
ook een vertrouwde omroeper, Frans vd Ham ging voor
een record bij pols, en uiteraard de vertrouwde ploegen.
Soms heb je het idee dat ze alleen in Gouda, Lisse en
Haarlem van deze meerkamp afweten. Er zijn maar een
paar mensen die er elk jaar weer een weekend voor vrij
maken. Wellicht is dit wel het best bewaarde geheim van
de KNAU, de meerkamp in Schoonhoven. Alleen al
daarom vertel ik in Haarlem dat we weer zijn geweest! Ik
heb ze net op de hoogte gebracht. Diegene die niet
afreizen moeten toch echt iets veeeeel belangrijker te
doen hebben. Zo niet, dan zit je in Schoonhoven.

Ondanks de weinige nachtrust weet Dik over 1,65 m. te
springen
Mooie resultaten aan het eind van dag 2 van een lang
weekend daar waar de baan maar vooral slaapgebrek de
2e dag tot een mentale boven een fysieke strijd maken.
Na een lang weekend wachtte op maandag de
hersteltraining en tot woensdag de inhaalslag op het
gebied van nachtrust. Op naar 2011 want dan zal er wel
weer in het geheim een meerkampweekend zijn in
Schoonhoven. Houdt het eerste weekend in juli vast vrij
maar zeg niet wat je gaat doen.

Niels zet het hele veld op grote achterstand
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Jongens D
2. Paul Zuiderduin
3. Pim Pauel
6. Shaquille de Rooij
8. Bram Schwarz
10. Siem Prins

80m
12,1
11,6
11,1
12,2
14,6

Ver
4,31
4,38
4,04
3,50
3,04

Speer
23,86
25,23
20,58
19,28
14,38

80mh
15,0
16,7
16,4
18,9
20,3

Hoog
1,40
1,30
1,20
1,15
1,00

Kogel
8,29
7,77
8,08
6,24
5,90

1000m
3.53,4
3.42,1
4.27,0
3.50,3
4.13,7

punten
3004
2944
2620
2214
1454

3.
5.
6.

Jongens C
Jelle Dalhuisen
Gijs Eijenraam
Luuk Verzijden

100m
12,9
13,6
14,3

Ver
4,91
4,41
4,24

Kogel
8,99
7,45
6,93

Hoog
1,45
1,30
1,30

100mh
19,6
20,0
21,1

Discus
22,75
17,27
19,42

Speer
37,85
21,29
24,17

1.
8.
9.

Meisjes C
Evelien Verbruggen
Lisa Büller
Sofie Ursem

80mh
13,2

Kogel
7,77
8,25
6,28

150m
21,3
23,5
24,6

Ver
4,53

Speer
17,46
16,74

600m
2.01,5

18,6

Hoog
1,45
1,20
1,10

3.
5.
6.
7.
8.

Jongens B
Bart Eijkman
Dik de Groot
Jeroen Büller
Marnix van Zadelhoff
Karel Brasser

100m
12,4
12,4
12,6
12,4
13,4

Ver
5,32
5,17
5,11
5,53
4,49

Kogel
10,67
10,16
7,83
9,18
6,84

Polsh.
3,30
2,80
2,40
2,20
2,00

110mh
17,4
20,4
19,3
20,0
22,8

Discus
31,49
28,84
21,68
27,10
18,60

Hoog
1,65
1,65
1,55
1,50
1,40

3.

Meisjes junioren B
Aniek Klein Goldewijk

100mh Hoog
19,4
1,31

Kogel
9,18

200m
30,5

Ver
3,97

Speer
17,01

800m
3,04,4

1.

Jongens A
100m
Gydo vd Pieterman 12,2

Ver
5,49

Kogel
7,90

Hoog
1,69

400m
57,2

110mh Discus Polsh.
18,0
14,40 2,30

Speer
29,50

1500m
5,07,7

punten
4127

1.
5.

Senioren heren
Niels Ran
Rob de Wit

Ver
6,29
5,33

Kogel
9,09
9,40

Hoog
1,93
1,48

400m
56,6
58,8

110mh Discus Polsh.
18,0
24,93 2,80
19,6
24,93 2,50

Speer
34,79
35,38

1500m
4,48,8
4,39,4

punten
5164
4264

100m
11,8
12,5

1000m
3.16,8
3.21,9
3.29,8

punten
4212
3392
3230
punten
3229
1414
1273

2,98
Speer
28,78
28,56
26,93
23,53
17,11

1500m
4.42,0
5.15,4
4.43,1
5.49,5
4.56,3

punten
4440
3749
3508
3279
2507
punten
2520

JUNIOREN VALLEN IN DE PRIJZEN
28 en 29 augustus: meerkamp in Krommenie
Pim Pauel (JD1) en Robert Verschuren (JC2) waren de twee Haarlem-atleten die in het regenachtige weekend van 28
en 29 augustus 2010 streden om de ere plaatsen bij de meerkamp. Voor Pim was het zijn tweede meerkamp en voor
Robbert zijn eerste. Voor sommige onderdelen was daarom wat aanmoediging nodig en daarvoor waren hun vaders en
Joop zelfs twee dagen beschikbaar. Jeroen Buller, Karel Brasser en Niels Ran voegde zich daar op zondag bij. Of het
heeft geholpen weten we niet, maar het resultaat mag er in ieder geval zijn: vijf PR’s, een eerste plaats voor Pim en een
tweede plaats voor Robert.
Pim Pauel (JD1)
80 m
11.1
verspringen
4.33
speerwerpen
23.55
80 m horden
15.4
hoogspringen 1.30
kogelstoten
7.86
1000 m
3.36.4
puntentotaal
3106

+1.1 m/s
+0.0 m/s

PR

+2.2 m/s

PR

Robbert Verschuren (JC2)
100 m
13.0
+2.4 m/s
verspringen
4.68
+0.2 m/s
kogelstoten
9.60
hoogspringen 1.30
100 m horden 18.9
+2.6 m/s
discuswerpen 26.36
speerwerpen
37.99
1000 m
3.20.8
puntentotaal
4135

PR
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PR

PR

D-jongens. Paul en Pim op het podium, Shaquille.
Siem en Bram staan helemaal rechts.

B-meisjes. Anniek behaalde de derde plaats.

C-jongens. De fotograaf was te laat. Gijs en Luuk zijn
al weg. Jelle (rechts) legde beslag op de 3e plaats.

A-jongens. Gydo is weer helemaal terug: keurig 1e !!

C-meisjes. Evelien werd 1e. Knappe prestatie. Lisa en
Sophie staan geheel links

Senioren. Niels Ran werd knap eerste. Rob zit
rechtsonder hem.

B-jongens. Bart draaide een heel goede meerkamp en
werd 3e. Nu 3.30 m. op polshoog. Naast hem staan
Marnix, Karel, Jeroen en Dik

Onze vijf D-jongens aan de start van de afsluitende
1000 meter. Staan zij volgens jaar weer aan de start?
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T & F CAMPS 2010, ZEIST
Midden in de vakantie waren er voor de leeftijdsgroepen 8-10 jaar, 10-12 jaar en 12-15 jaar atletiekkampen. In de bossen
van Zeist en op de atletiekbaan van AV Fit. De kinderen konden kiezen uit vier weken: week 27, 28, 31 of 32. Onze
trainers Rob de Wit, Jirina van Kesteren en Bob de Groot hielpen mee in de organisatie, terwijl Paul Zuiderduin, Gaula
Dekker en Anne Kuperus deelnemers waren. T & F staat voor: Track and Field, de Engelse benaming voor atletiek.
Hieronder een impressie door Rob, Gaula en Anne.
Rob de Wit
Karin Ruckstuhl, Sven
Ootjers, Robin Korving,
Percy Marte, Timothy
Beck, Marjan Olyslager,
Rens Blom, Enno
Tjepkema, Denise Groot.
Een rijtje topatleten die
samen goed zijn voor vele nationale records, nationale
titels, Europese en wereld kampioenschappen en zelfs
Olympische Spelen. Wat ze ook op hun erelijst mogen
zetten is het geven van trainingen bij de T & F camps
2010. Wellicht maakt dat een sportieve carrière
compleet!
T & F camps is een initiatief van Enno Tjepkema. Enno is
een voormalig top tienkamper die tegenwoordig
voorzitter is van AAC en Unieraadslid is van de KNAU.
In de tijd die hij daarnaast nog over is heeft hij een sport
marketing bureau. In veel sporten is het gebruikelijk dat
er kampen georganiseerd worden. In de atletiek is het er
wel geweest. Joop van Drunen heeft zich hier vele jaren
voor ingezet. Echter is het initiatief halverwege de jaren
90 verdwenen. Enno had het idee om de draad weer op te
pikken maar kwam er achter dat er veel kennis
verdwenen was uit de atletiekbond. Helemaal opnieuw
beginnen met als doel de atletiekkampen onderdeel te
laten zijn van een wedstrijdseizoen.
Een week T & F camps moest een beeld geven van een
trainingskamp. In de nationale topatletiek is het
gebruikelijk om een week of 2 weken in Zuid-Europa te
gaan trainen. Vaak worden de Canarische eilanden of
Portugal aangedaan om in de aangename warmte te
kunnen trainen.

Wij moesten het doen met de omgeving van Zeist. Deze
week had echter alles, tropische buien tot tropische
warmte, toch een heel klein beetje het idee dat het in het
buitenland was!
Dus 2 keer 2 uur trainen op 1 dag, een keertje ‘s ochtends
en een keertje ’s middags. En elke keer onder leiding van
1 van de toppers zoals in het begin van het artikel
vermeld. Polsstok van een voormalig wereldkampioen,
sprint van een voormalig Olympiër op zowel winter als
zomer spelen en zo kunnen we nog wel even doorgaan.
Als er zoveel voormalige toppers aanwezig zijn dan kan
het bijna niet anders of je vergeet ergens wel een titel of
prestatie te noemen. En het zijn er wat, Marjan Olyslager
heeft al bijna een generatie lang een nationaal record op
de 100 meter horden. Robin Korving is één van de
snelste blanke mannen op de 110 meter horden aller
tijden. Purcy Marte liep naar nationale records toen ik
nog niet geboren was. Karin Ruckstuhl is goed op alles
waar je haar aan het werk zet. Tijdens de trainingen
merk je bij deze atleten het fanatisme,
prestatiegedrevenheid, oog voor detail en, veel
individuele aandacht voor de deelnemers aan het kamp.
Hopelijk komt er een vervolg aan dit initiatief en kunnen
er volgend jaar meer atleten naar Zeist komen. Een week
lang atletiektrainingen op top niveau op een uitstekende
accommodatie. Elke dag een aanvulling met een
funprogramma op of in de omgeving van de atletiekbaan.
Onder leiding van een top atleten en atleten uit de
breedte sport. Ik hoop bij deze een mooi en realistisch
beeld gegeven te hebben waardoor volgend jaar vele AV
Haarlemmers gaan deelnemen.

Denise Groot traint op 4,00 meter. Later die week wordt
zij met 4.11 meter nationaal kampioene. Wij zagen haar
de 4.20 passeren.

Paul Zuiderduin werpt onder leiding van Enno Tjepkema
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Anne Kuperus (pup. A1)

Gaula Dekker (pup. A1)

Gaula en ik zijn naar het T&F atletiekkamp geweest. Dit
kamp was in Zeist. Jirina en Bob waren er ook, dat was
erg gezellig. Wij sliepen met 5 meiden in een tent.
Elke dag kwam er een beroemde atleet. Zij gaven ons een
training in het onderdeel waar zij goed in zijn.
Elke avond deden we een leuk spel, meestal in het bos,
zoals levend stratego, levend bingo en levend cluedo.
‘s Ochtends moesten we om 7.30 uur opstaan en om 8.00
uur ontbijten. De lunch deden we om 11.30 uur. En we
gingen avond eten om 17.30 uur. Elke avond aten we iets
anders.
Op dit kamp heb ik nieuwe onderdelen gedaan, zoals
speerwerpen, discuswerpen en polsstok hoogspringen.
Op dinsdagavond hadden we een bonte avond, met de
mensen uit jouw tent moest je een act doen. Onze groep
deed een dansje. Daarna gingen we nog even feesten met
leuke muziek.
Op vrijdag gingen we naar het zwembad, dat was speciaal
voor ons afgehuurd. Die avond was er disco en mocht je
zelf weten hoe lang je op bleef. Je mocht ook buiten
slapen als je dat wilde. We hebben zelfs ’s nachts nog een
middenlange afstandstraining (mila) gedaan! Ik moest 1 x
600 meter en 3 x 200 meter lopen. Wij gingen pas om
half twee naar bed. Dat werd dus een kort nachtje, want
we moesten om half 8 op.
Zaterdagochtend gingen we weer naar huis, het was een
super leuke week!

Hoi,
Ik ben samen met Anne naar atletiekkamp geweest in
Zeist.
We zijn op zondag aangekomen. Bob was onze
tentbegeleider, we zaten in de tent met z’n 5en. Er waren
ook nog andere begeleider. Die waren erg aardig. Het
eten was ook erg lekker want we zaten elke avond erg te
smullen. En het waren allemaal hele aardige kinderen.
We hadden allemaal activiteiten gedaan in het bos. Zoals
het smokkelspel en speurtochten.

Bob, Anne en Gaula in overleg

Kogelstoters Maarten Persoon (links) en Patrick Cronie
(rechts). Gaula en Anne staan links van Patrick.

Vier van de tenten. Per tent was er een tentleider.

Uitleg bij het hordenlopen

Op de atletiekbaan hebben we veel getraind. Zoals
discuswerpen, speerwerpen en polsstokhoogspringen. En
we hadden ook 2 keer een disco ’s avonds. We hadden
ook nog gezwommen. Het zwembad had een hele leuke
glijbaan en ook een ontspannende bubbelbad. Aan het
eind van de week op vrijdag hadden we nog een spelen
tegen elkaar met allemaal activiteiten bijvoorbeeld een
stormbaan en een puzzelestafette. Toen die dag daarna
was het al weer afgelopen, het ging best wel snel.
Maar het was zeker het leukste van de hele vakantie. Ik
vond het aan de ene kant heel jammer dat we weg waren
en wou ik terug maar aan de andere kant kon ik wel
weer m’n ook ouders zien. Ik kan echt niet wachten tot
volgend jaar!
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PUPILLEN NAAR DE LINNAEUSHOF
Op zaterdag 21 augustus gingen 23 pupillen, de moeder
van Sofie, Bob en ik naar de Linnaeushof. Het begon erg
bewolkt en ik was bang dat alles in het water zou vallen.
Gelukkig viel dit alles mee en was het een lekkere
temperatuur. Om 12.00 uur kwamen we aan en om 16.00
uur verzamelden we weer. In de tussentijd hebben we
geen kind meer gezien! Iedereen was lekker aan het
spelen. Sommigen gingen zelfs naar de waterspeeltuin.
Uiteindelijk hebben we met allemaal een patatje gegeten
met wat te drinken en een ijsje toe!
Om 17.00 uur werden de kids allemaal weer opgehaald
en keek iedereen terug op een geslaagd uitstapje!
Hierbij een paar foto’s.
Jirina van Kesteren

Dit was voor Jirina (in ieder geval voorlopig) de laatste
activiteit als pupillentrainer. Na bijna vijf jaar de jongsten
van onze vereniging training te hebben gegeven, is ze
gestopt. We zullen haar echter nog steeds op de baan
zien, want ze gaat nu zelf weer de trainingen oppakken
bij Ruud Wielart. Ze richt zich vooral op de 400 meter
horden en de 800 meter.
Jirina bedankt voor vijf jaar trouwe dienst.
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THE WIZZLE ABROAD (3)

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? Dit keer een impressie uit Barcelona, waar wij (= alle vier de Van Kesterens) de opening en de eerste dag
van het Europees Kampioenschap atletiek meemaakten.
Vooraf
Pas toen we de week naar Barcelona geboekt hadden
kwamen we erachter dat we twee dagen overlap
hadden met het EK Atletiek: de voorlaatste
vakantiedag plus de dag van vertrek terug naar huis.
We besloten de voorlaatste dag te gaan. Dat was de
eerste dag van het EK, dinsdag 27 juli.

Wel heel veel media: fotografen met enorme toeters,
cameramensen en tv-studio’s. De foto op het omslag
van De Wissel zegt genoeg.

De avond ervoor waren we getuige van de openingsceremonie bij het Plaça d’Espanya, op de Avinguda de
la Reina Maria Christina. Dat is de plek waar een paar
weken eerder de Spaanse overwinning bij het WK
voetbal massaal werd gevierd. Ook nu waren
tienduizenden mensen op deze plek samengedromd.
We zagen een spektakel dat bestond uit een mix van
muziek, licht, abseilen, circus, slaan op enorme
trommels op daken en de magische fontein. Drie
mega-schermen zorgden ervoor dat je niets hoefde te
missen. De show werd live op de Spaanse TV
vertoond. Alles deed vermoeden dat atletiek een zeer
populaire sport is in Barcelona. Maar dat bleek toch
wel wat tegen te vallen.

Een van de tijdelijke tv-studio’s
Grappig is dat de drie gastcommentatoren van de BBC,
Colin Jackson, Michael Johnson en Denise Lewis, de
volledige tijd met hun rug naar het spektakel in het
stadion zijn toegekeerd, zodat de tv-camera hun
hoofden in beeld heeft met de atletiekbaan achter hun.
Ik heb ze niet eenmaal hun hoofd zien omdraaien.
Meest opvallend
Door de rij bij de kassa hadden we de series van de 400
meter horden voor vrouwen gemist. Jammer. Maar al
snel kwamen er twee Nederlanders in actie:
discuswerpster Monique Jansen en kogelstootster
Melissa Boekelman. Beiden bereikten nipt de finale.

Leeg stadion
Vanwege de hitte en de siesta vonden de
atletiekonderdelen alleen ’s morgens en ’s avonds
plaats. Wij stonden dinsdag om 9.45 uur bij de kassa.
De rij schoot maar niet op. Het bleek dat iedereen
voorkeursvak moest uitkiezen en vervolgens een keus
moest maken uit de nog voorradige lege stoelen. Dat
waren er niet veel. Kennelijk was alles bijna
uitverkocht. Toch bleek een half uur later het stadion
troosteloos leeg te zijn. Misschien waren er maar 2.000
of 3.000 stoelen bezet van de 65.000 zitplaatsen.

Monique Jansen
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hard weg bij de Spaanse atleet Lamdassem met wie hij
kilometers lang een mooi gevecht had geleverd. De
Spanjaard kon niet meer en werd nog door twee
anderen voorbij gestreefd.
Mo Farah zou later die week ook de 5 kilometer
winnen.

Melissa Boekelman op het grote scherm
Wat ik zelf erg leuk vond was dat we de tot voor kort
op de meerkamp onverslaanbare Carolina Kluft in
actie zagen. Ze is gestopt met de meerkamp en is
overgestapt naar het verspringen, want de meerkamp
was te belastend voor haar gestel en het onderdeel
motiveerde haar niet meer zo. Maar bij het
verspringen is ze niet de beste. Sterker: ze kon zich
maar ternauwernood plaatsen voor de finale. Als
laatste.
’s Avonds kwam hoogspringer Martijn Nuijens in actie.
Maar hij stelde teleur. Hij was ook zelf erg verdrietig
over zijn prestatie.

Sprong van Kluft
Dialoog
Terug in Haarlem sprak ik Simon Nijland op de baan.
Ons gesprek ging ongeveer zo:
“En Simon, ben je nog op vakantie geweest?”.
“Ja, naar Barcelona”
“Hé, WIJ OOK! Ben je ook nog naar het EK geweest?”
“Ja zeker.”
“Oh, WIJ OOK”
“Wij waren er elke dag. Het was de reden om naar
Barcelona te gaan”.
“Heb je de opening ook meegemaakt”
“Ja”
“WIJ OOK”
“Wij stonden bij het achterste scherm links”.
“Nou moe, WIJ OOK”
Conclusie: we hebben dus 10 of 15 meter bij elkaar
vandaan gestaan zonder elkaar te zien.

Yvonne Hak in de serie
Beter deed Yvonne Hak het. In de serie werd ze in een
sterk gelopen race tweede in een tijd van net boven de
2 minuten. Zoals bekend zou ze een paar dagen later
de zilveren medaille winnen in de finale.
Het meest spectaculaire nummer van de dag was ’s
avonds de finale 10 kilometer (foto cover), ’s avonds,
toen het publiek in wat grotere aantallen aanwezig
was. Prachtig om te zien hoe langzaam het veld uit
elkaar getrokken werd en hoe atleten die zich niet
konden inhouden en op kop gingen lopen om het
tempo te verhogen de onvermijdelijke man met de
hamer tegenkwamen.
Naar schatting zo’n 10.000 mensen waren getuige van
de tempoversnelling van de Britse atleet Mo Farah. Op
300 meter voor de finish sprintte hij opeens enorm

‘s Avonds was er mee belangstelling dan ‘s morgens
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Romance
Hij blonk nimmer uit en hij had altijd pech,
Nooit had hij een “plak” kunnen winnen.
Op de baan liep hij een ieder maar steeds in de weg,
Altoos kwam hij als laatste man binnen.

Schoon zijn benen haast niet meer konden!
Zo sjouwde en sjokte hij onvermoeid voort
Maar z’n blik werd hoe langer hoe stugger
Zijn eindspurt begon: ja, ’t was haast ongehoord,
Steeds groter de voorsprong ... steeds vlugger!!

Voortdurend bezield met een winnaarsidee,
Telkens als hij z’n baantje moest lopen,
Sjokte hij dan vol trots tot het einde toe mee,
Maar was tot nummer laatst afgedropen.

Met een gang als een renpaard stormde hij door de bocht
Geen atleet die zich langer verweerde,
De man die hij lapte, voelde zuiver de tocht,
Toen hij hem als een sneltrein passeerde.

Hij was nu al jaren de sof van de baan
Toch bleef hij steeds ijverig trainen
En weer of geen weer hij wou nooit overslaan
Maar ’t zat eenmaal niet in z’n benen.

Hij nadert de finish; steeds gaat het maar voort
De afstand ziet men vlug verminderen
Onder donderend gejuich dan verbreekt hij het koord
Maar ... wat wil men hem nu nog verhinderen?

En zijn meisje, die vrolijke kleine Marlo
Ze liet hem telkens weer blijken
Ze vond hardlopen ... onzin ... of ze hield zich maar zo
Maar ’t was vast, ze ging nooit naar hem kijken!

Men ving hem toen op en hees hem van de grond
Wilde in triomf op de schouders hem dragen
Maar hij rukte en trapte als een dolleman rond,
Deelde links en rechts schoppen en slagen!

En ging hij naar ’t veld, ze had nooit een verwijt,
“Maar”, zie ze hem eerlijk en open,
Denk aan onze afspraak en kom dàn op tijd
Anders is het met je sport ... afgelopen.

Men trachtte hem te kalmeren en brulde in z’n oor,
Dat hij een wereldrecord had verbeterd,
Maar de stem ging als ’t geluid in de branding te loor,
Zó werd ’t verbaasde publiek uitgeveterd!

En eens in een wedstrijd, ’t was midden seizoen
En een stralende dag in de zomer,
Deed hij mee om de titel van landskampioen,
en had heimelijk hoop nog ...de dromer!

Doch de menigte week wat verschrikt nu opzij
Terwijl hij spartelde als een visje op het droge,
Nòg een stoot, nòg een stomp, ha! ... nu was hij weer vrij
En in een wip ... was de vogel gevlogen!

Toen, tijdens de wedstrijd tussen goed dertig man,
‘t Was een “veld” over vijfduizend meter
Hing ie gewoontegetrouw als de staart achteraan
Ook nù kon hij schijnbaar niet beter.

Hij baande zich een weg en hervatte zijn sprint
Tussen hagen van duizenden henen,
Zo verliet hij het veld als een wervelende wind
Toen het hek door ... nu was hij verdwenen!

Tot plòts na een ronde of vier, in de bocht
Toen men hem juist een lap wilde geven
Spurtte hij wild vooruit en het scheen dat hij vocht
In een wedstrijd die ging om z’n leven!

Hij rende de weg op in de richting der stad,
Terwijl de tram ook al het loodje moest leggen
En toen nog de hoek om ... daar stond ze z’n schat,
Wat zou ze nù tegen hem zeggen?! ...

En hij draafde maar door en ’t verblufte publiek,
Zag hem de een na de ander passeren
Hij stoof als een rendier nu lenig en kwiek
En geen macht die zijn vaart nu kon keren!

Ze keek op haar klokje en zei toen kordaat,
Met een stem die niet was te genaken:
“Nu is ’t uit met je sport, want je bent weer te laat.
Je had wat meer voort moeten maken!!”

En ronde na ronde hij haalde steeds in
En bereikte de kopgroep ten slotte!
Zijn verbeten gezicht scheen te zeggen: “IK WIN!”
Heus, er viel met hem nu niet te spotten!!

Piet Spoor

Uit de bundel SPOËZIE (“Sportief en poëtisch,
Openhartig en dichterlijk: rijmen van Jan Hut en Piet
Spoor”), samengesteld in 1986 door Cor Elsinga, Dick
Hagtingius, Theo Wernik en Henk Willems. Hagtingius,
Wernik en Willems maakten in de jaren vijftig en zestig
jarenlang deel uit van de redactie van ons clubblad. Jan
Hut behoorde als trainer van HAV Haarlem in de vorige
eeuw tot de absolute trainerstop. Van Piet Spoor is helaas
weinig bekend.

Een gillend publiek op sensatie belust,
Stond nu luide de held toe te juichen
Men ging staan op de banken, want niemand had rust
Alle tegenstand moest voor hem buigen!
Daar nam hij de kop met een driftige spurt,
De bel klonk, ... Ha!, nu nog één ronde!
Kòn hij nog verliezen? nee dat was absurd,
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SERVICE
Bestuur

Trainers

Commissies

Voorzitter
Dick Bais
023–5713873 of 06–44519283 Jaap van Deursen
Bob de Groot
Max Euwestraat 34, 2042 RC Zandvoort
Jirina van Kesteren
Email: djbais@gmail.com
Niels Ran
Secretaris
Niels Weller
Peter Pijnaker
023–5258709 Ruud Wielart
Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR
Baltien de Wit
Haarlem
Rob de Wit
Email: peter.pijnaker@tip.nl
Bij geen gehoor:
Joop van Drunen
Penningmeester
Jan Willem Kooij
023–5376627
Vondelweg 524, 2026 BH Haarlem
Email: jwkooij@hetnet.nl
Senioren & Junioren A/B

023–5259404
06–42139755
06–15186655
06–48818942
06–27306179
023–5279080
023–5263123
06–41721080

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

023–5244340 Lange Afstand Groep, contactpersoon

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

Wedstrijdsecretariaten

Joop van Drunen
023–5244340 Wedstrijd Organisatie Commissie
Leden
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Haarlem/Holland:
Joop van Drunen
023–5244340
Joop van Drunen
023–5244340
Ramplaan 98, 2015 GZ Haarlem
Junioren C/D
Email:
j.m.van.drunen@planet.nl
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Peter Pijnaker
023–5258709

Diversen

Gerlies Nap
023– 5421287 Email: peter.pijnaker@tip.nl
Overtonweg 14, 2022 TB Haarlem
Pupillen
Stichting Exploitatie Kantine Atletiekbaan
Email: gerlies@bruggemann.nu
Niels Weller
06–27306179 namens A.V. Haarlem
Joop van Drunen
023–5244340
Leo van der Veer
023–5254288 Email: pupillentrainers@hotmail.com
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Iepenlaan 94, 2061 GN Bloemendaal
Email: veeradvies@planet.nl
AV Haarlem op internet
Frits.Knuvelder
023–5530444 www.avhaarlem.nl

Clubarts

Ledenadministratie

Van Oosten de Bruijnstraat 2, 2014 VS
Haarlem
Jos van Belle
023–5272338 Email: knuvelder@zonnet.nl
Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem
Email: jmg.van.belle@hetnet.nl

Fysiotherapie

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk
bij de ledenadministratie te gebeuren.

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

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

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

2002
2001
1999 & 2000
1997 & 1998
1995 & 1996
1993 & 1994
1991 & 1992
1990 of eerder
1975 of eerder.

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
Mini pupillen

Clubkleding
De clubkleding is te koop tijdens de
trainingen.

Geboortejaar
2003
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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.

KOMT HIER UW ADVERTENTIE ????

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

Fysiotherapeuten Velserstraat
Is een fysiotherapiepraktijk waar vier therapeuten met verschillende specialisaties
samenwerken.
Bij Floris Siegelaar, Jos Peters, Saskia Pauel en Ariette Lengkeek kun je terecht voor:








Fysiotherapie
Manuele therapie, waaronder KISS
Kinderfysiotherapie
Haptonomie
Cranio-sacraal therapie
Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

Behalve voor blessurebehandeling, hebben we ook aandacht voor blessurepreventie.
D.m.v. Functional Movement Screen of Selective Functional Movement Assessment testen we of het
lichaam in balans is en hoe de training, indien nodig, kan worden aangepast.
Ons adres:
Fysiotherapeuten Velserstraat
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem
tel.:
e-mail:
web:

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

