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Redactioneel 
We hadden niets te veel gezegd toen we in het vorige redactioneel 
schreven dat we ons gingen voorbereiden op de hoogtepunten van dit 
jaar: de promotiewedstrijd voor senioren en de onderlinge 
wedstrijden. Want hoogtepunten werden het! Inderdaad, ‘we’ zijn 
gepromoveerd naar de tweede divisie – onze mannenploeg werd in 
Maastricht heel knap tweede van twaalf teams – en de ‘onderlinge’ 
was een feest. Uiteraard besteden we in deze Wissel aandacht aan 
deze beide wedstrijden. Voor sommige clubleden waren er echter 
andere (of meer) hoogtepunten, zoals de massale Achmea-loop en de 
veel relaxter Rondom Haarlem estafette. Ook over die hoogtepunten 
kunt u het nodige lezen in dit nummer.  
Maar voor de hóógste hoogtepunten moeten we toch echt naar 
Zwitserland waar Ad Appel zijn achttiende Jungfraumarathon 
volbracht. Letterlijk en figuurlijk een topprestatie. En ook Rolf Bruijn 
volbracht een Zwitsers avontuur op hoogte.  
Maar hier op zeeniveau gaan we weer lekker aan het winterseizoen 
beginnen. Dat betekent deels andere trainingstijden en voor de jeugd 
ook indoortrainingen (zie de info op www.avhaarlem.nl).  
En dat betekent ook andere wedstrijden, zoals crossen door veld en 
duin en ook de nodige indoorwedstrijden in Alkmaar, Amsterdam en 
Utrecht. En misschien in Apeldoorn. Maar die baan is helaas in 
reparatie. De IAAF keurde de baan af wegens een te grote hellings-
hoek. Toen er bij de aanpassing ook nog eens fouten werden gemaakt 
is het werk gestaakt. Nu zijn maar vier banen te gebruiken. Pas in 
2011 is de baan klaar. Wat een dieptepunt! 
 

Wedstrijdkalender  
 
KAV Holland Cross voor L.A. 

31 oktober, Wheelerplanet 

KNAU-Cross voor pup & jun 

6 november, Monnickendam 

Indoor Utrecht voor pup & jun 

13 november, Galgewaard 

Cross Wijk aan Zee voor L.A. 

28 november, Heliomare 

Indoor Alkmaar voor pup & jun 

11 december, Sportpaleis 

Haarl’meersebos Cross voor LA 

12 december, Bosmanege 

KNAU-Cross voor pup & jun 

8 januari 2011, Bussum 

Zaanland Cross voor L.A. 

16 januari, Jagersplas 

Indoor Utrecht voor pup & jun 

29 januari, Galgewaard  

Beeckestijn Cross 

30 januari, Driehuizerkerkwg 

NK Indoor Junioren 

5/6 februari 

Bosloop Castricum 

6 februari, Atletiekbaan 

KNAU-Cross voor pup & jun 

12 februari, plaats n.n.b. 

NK Indoor Senioren 

12/13 februari 

Amsterdamsebos Cross 

20 februari, Amstelveen 

NK Indoor Studenten 

26 februari 

Parkloop Heiloo 

27 februari, Maalwater 

Finale KNAU Cross 
12 maart, plaats n.n.b. 

  

       De Wissel  

Onderlinge wedstrijden, zie pag. 7 
 

Do. 4 november (17.00-18.00 uur) eerste 
wintertraining voor pupillen en junioren  
Plaats: Kennemer Sportcentrum. 
 
Zo. 7 november vanaf 10.00 uur training 
voor alle groepen op de baan. 
 
Woe. 3 nov. werptraining (op uitnodiging) 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Jan Willem Kooij 

Evenals collega Peter Pijnaker heb 
ik in 2005 plaatsgenomen in het 
bestuur van de AV Haarlem.  Ik heb 
hierin de taak als penning-meester 
op mij genomen.  
In het dagelijks leven ben ik 
eigenaar van een administratiekan-
toor en hoewel ik geen enkele 
bestuurservaring had mocht  het 

penningmeesterschap geen probleem opleveren zal ik 
maar zeggen. Op papier en in de praktijk is het wel een 
van de lichtere functies qua werkzaamheden in ons 
bestuur, ook omdat het een relatief kleine vereniging is. 
Naast de maandelijkse vergaderingen met het bestuur is 
het onder andere mijn taak om de ontvangsten van de 
contributiegelden in de gaten te houden, de betalingen 
uit te voeren van de diverse kosten zoals de baanhuur, de 
afdracht van de contributie naar de Atletiekunie, het 
drukwerk van het clubblad en de periodieke kosten van 
de club zoals trainersvergoedingen etc. De belangrijkste 
taak is natuurlijk het opstellen van het financiële 
jaarverslag t.b.v. de jaarvergadering. 
  
Mijn betrokkenheid bij de club dateert van omstreeks 
2000 met het lidmaatschap van één van mijn kinderen en 
later ook van mijzelf, toen ik ging meetrainen met de 
recreanten.  

Van huis uit ben ik een voetbalman maar bij mijn 
kennismaking met de atletiek viel me de gemoedelijk-
heid en de vriendelijke en gezellige sfeer ook bij 
wedstrijden direct op. 
Naast mijn aanwezigheid in het bestuursvergaderingen 
ben ik ook regelmatig te vinden bij wedstrijden op het 
park, hetzij als jurylid hetzij als hulp achter de bar in de 
kantine of in de keuken. 
De laatste jaren ga ik ook mee naar competitiewedstrij-
den van ons seniorenteam waarbij ik eveneens optreedt 
als (verlicht aan te melden) jurylid. Deze activiteiten 
naast het bestuurswerk vind ik leuk en ook wel 
belangrijk om zodoende een beter beeld te krijgen van 
wat er in de club leeft. 
 
Zoals bekend is ons bestuur sinds begin dit jaar flink 
uitgebreid en kunnen we ons verheugen in een impuls 
van creatief enthousiasme om de club naar een hoger 
niveau en ledenaantal te brengen. Zo zijn er nog niet 
lang geleden leuke flyers op scholen, bij de sportfair en 
bij de scholierenloop uitgedeeld om potentiële 
(jeugd)leden enthousiast te maken voor de atletiek. 
Inmiddels zijn de nieuwe statuten nu definitief 
geworden. Verder wordt achter de schermen hard 
gewerkt aan een vernieuwde website. Daar hoort u 
binnenkort meer over. Het bestuur is enthousiast over de 
stappen die gemaakt zijn met het clubblad.

 
 

 
Bedanken als lid 
 

Mededeling. Als u uw lidmaatschap van de vereniging wilt beëindigen kan dat alleen aan het 

eind van het kalenderjaar. Dat kan per e-mail of per brief vóór 15 november bij de 

ledenadministrtie, Jos van Belle, Sparrenstraat 26, 2023 WX Haarlem, jmg.van.belle@hetnet.nl. 

De contributie loopt dus altijd door tot het einde van het jaar; dit houdt verband met de afdracht 

aan de Atletiekunie. 

mailto:jmg.van.belle@hetnet.nl
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 UITSLAGEN  senioren en A-junioren 
 

 
19 september Promotie/degradatiewedstrijden 2e en 3e 
divisie, Maastricht 
U hebt in de eerdere Wissels van dit jaar kunnen lezen 
hoe onze herenploeg zich in drie competitiewedstrijden 
plaatste voor de promotie/degradatiewedstrijd van 19 
september in Maastricht, waar twaalf ploegen zouden 
strijden om vier plaatsen in de tweede divisie. 
Onze jongens waren na de drie competitiewedstrijden 
landelijk achtste geworden van de 89 ploegen uit de 
derde divisie, met maar één puntje voorsprong op AV 
Fortuna uit Vlaardingen: 22.958 punten tegen 22.957 
punten. De wedstrijd van 19 september zou normaliter 
gaan tussen de vijf poulewinnaars van de derde divisie 
(Atverni, Maastricht, Lycurgus, Flevo Delta en Typhoon) 
aangevuld met de drie ploegen uit dezelfde divisie die na 
genoemde vijf de meeste punten hadden (Ilion, Wijchen 
en Haarlem) én aangevuld met de vier slechtste ploegen 
uit de tweede divisie (CAV Energie, Haarlemmermeer, 
Ceasar en HAC). Voor die laatste vier was het dus een 
degradatiewedstrijd. Maar omdat HAC een 
voorrondewedstrijd gemist had, degradeerde deze club 
reglementair direct. De plaats van HAC werd ingenomen 
door nummer 9 van de derde divisie, de al genoemde AV 
Fortuna. De vier beste ploegen van de twaalf op 19 
september gaan naar de tweede divisie (of blijven daar). 
 
Op zondagmorgen vertrokken we om 8.30 uur vanaf ons 
krachtcentrum. Het zou een lange dag worden, want pas 
om 21.30 uur waren we weer terug. Een lange, maar ook 
een geweldige dag. Want er werd een uitzonderlijk 
resultaat geboekt. Door de hele ploeg. Alles zat mee deze 
dag. Er was een uitstekende sfeer in de ploeg, wat vooral 
tot uiting kwam bij de aanmoedigingen en vreugekreten 
voor geleverde prestaties. Het was TOP !!! 
 

De resultaten: 
100 meter;  23 deelnemers   punten 
9. Wouter van Gorselen 11,65  (+1,6) 654 
14. Gydo van de Pieterman 11,84 (-0,7) PR --- 
200 meter; 22 deelnemers 
1. Jurgen Wielart 22,61 (-0,4) 779 
8. Wouter van Gorselen 23,59  (+1,0) --- 
400 meter; 19 deelnemers 
2. Jurgen Wielart 49,63  822 
1500 meter; 11 deelnemers 
5. Simon Nijland 4.15,81 690 
400 meter horden; 12 deelnemers 
8. Gydo van de Pieterman 60,46  688 
Het was voor Gydo zijn eerste wedstrijd op 400 meter 
horden. Een goed resultaat voor onze junior. 
 
3000 meter steeple chase; 11 deelnemers 
5. Rob de Wit 11.00,76   578 
Ook Rob moest acteren op een voor hem nieuw 
onderdeel. Een super zwaar nummer. Vele weken 
voorafgaand aan deze wedstrijd zagen we Rob, na het 
geven van de training aan zijn juniorenploeg, ploeteren 
om tot een goed resultaat te komen. Het is Rob wederom 
gelukt om dit waar te maken. Over doorzetten 
gesproken. 
Hoogspringen; 17 deelnemers 
6. Niels Ran 1,85 m   725 
Verspringen; 11 deelnemers 
4. Niels Ran 6,45 m  704 
Voor Niels bij elkaar 1625 punten, inclusief zijn aandeel 
in de 4x100 meter estafette. Goed gedaan Niels ! 
 
Kogelstoten; 19 deelnemers 
6. Oscar Soethout 11.55 m   570 
11. Peter Markwat 10,67 m  --- 
Oscar nam een paar dagen voor deze wedstrijd contact 
met me op. Oscar is al 29 jaar lid van AV Haarlem. Maar 
hij is trainer bij AV Haarlemmermeer. Een club die ook 
naar Maastricht zou afreizen. “Joop, ik moet toch met 
mijn ploeg naar deze wedstrijd, dan kan ik gelijk voor de 
AV Haarlemploeg wel kogelstoten.” Klasse. 
Discuswerpen; 12 deelnemers 
9. Peter Markwat 31,22 m  502 
 
4 x 100 meter estafette; 11 ploegen 
3. AV Haarlem 44,33  785 
De ploeg bestond uit Gydo van de Pieterman, Jurgen 
Wielart, Niels Ran en Wouter van Gorselen.  
Het totaal aantal punten: 7.497 punten. En een 
uitstekende tweede plaats. 
 
Na de wedstrijd spoedoverleg met penningmeester Jan 
Willem Kooij. We moeten onderweg echt pauzeren voor 
een etentje. Zo gezegd, zo gedaan. Een voortreffelijke 
hap. Ten slotte wil ik de gehele ploeg, inclusief chauffeur 
van het busje Niels Weller en ons trouwe jurylid Jan 
Willem Kooij heel hartelijk bedanken voor deze 
prachtige dag. 



4 

 

 
 
27 augustus: 6e wedstrijd baancircuit, Hoorn 
Senioren 
2. Simon Nijland 800 meter  2.01,46 sec. 
1. Niels Ran hoogspringen  1,90 m. 
1. Niels Ran verspringen  6,19 m. 
Junioren A 
1. Gydo vd Pieterman 100 meter  12,04 sec. 
2. Gydo vd Pieterman hoogspringen  1,65 m. 
 
28 augustus: 10e Track Meeting van het SPAR 
baancircuit, Breda 
2. Jurgen Wielart 400 meter  49,56 sec. 
 
 
 
 

5 september: Instuifwedstrijd, Lisse 
Vrouwen 
2. Kristel van Es hoogspringen  1,54 m. 
Masters 
1. Eric Rollenberg hoogspringen  1,65 m. 
Junioren A 
1. Jurgen Wielart 100 meter  11,57 (-1,5) 
1. Jurgen Wielart 800 meter  2.01,33 
De eerste wedstrijd van Jurgen op de 800 meter en gelijk 
een goede prestatie!! 
 
12 september: Arena Games, Hilversum 
Vrouwen 
6. Larissa Scholten 800 meter  2.18,14 
Na de 2.18,40 in Hoorn, opnieuw een PR voor Larissa. 
Proficiat. 

 

PENNINGMEESTER (V/M) GEZOCHT  
 
Het bestuur van AV Haarlem is op zoek naar een enthousiaste collega. Het bestuur heeft in de 
achterliggende periode hard gewerkt aan o.a. de opstelling van een beleidsplan, aan de formulering van 
nieuwe statuten en bijbehorend huishoudelijk reglement, aan uiteenlopende promotie-activiteiten, aan 
nieuwe vormgeving en functionaliteit van de website en aan de viering van het negentigjarig jubileum. 
Wij concentreren ons in de komende periode op de verdeling van taken en de inschakeling van meer 
vrijwilligers binnen de vereniging.  
 
De penningmeester richt zich met name op de financiën: 

 het opstellen van begrotingen en rekeningen; 

 het verrichten van betalingen en beheren van (spaar)rekeningen; 

 het bijhouden van inkomsten en uitgaven;  

 de ledenadministratie valt buiten het takenpakket van de penningmeester. 
 
Wat moet je kunnen en willen: 

 enige behendigheid op automatiseringsgebied (word en excel) en accuratesse; 

 je wordt ingewerkt en hoeft echt geen boekhouddiploma te hebben; 

 1x per maand, als regel op een dinsdag, van 19.45 tot ca. 21.30 uur bestuursvergadering; 

 naast deze bestuursvergadering ben je ca. 2 uur per week kwijt aan het penningmeesterschap. 
 
Nadere informatie en reacties bij: 

 Dick Bais, voorzitter: 06.44519283 of 023-5713873 (overdag en ’s avonds) 

 Jan Willem Kooij, penningmeester: 023-5376627 (’s avonds) of 06.27315785 (overdag) 

Mannen Senioren Promotie/degradatiewedstrijd 2e & 3e divisie 

 Vereniging 100 200 400 1500 
400 
hord 

3000m 
steeple 

4x100 hoog ver kogel discus Punten 

1 AV Atverni 797 776 757 784 784 599 852 587 778 542 367 7623 

2 AV Haarlem 654 779 822 690 688 578 785 725 704 570 502 7497 

3 Typhoon 624 642 603 479 742 609 702 813 753 705 697 7369 

4 AV Flevo Delta 591 637 685 626 737 687 666 813 636 611 615 7304 

5 Haarlemmermeer 654 714 845 788 747 721 782 540 569 416 472 7248 

6 AV De Keien 599 708 780 589 675 449 755 725 589 637 702 7208 

7 Atletiek Maastricht 754 747 636 699 754 370 882 634 612 532 547 7167 

8 ARV Ilion 639 642 688 553 594 344 725 813 678 603 567 6846 

9 AV Wijchen 674 632 727 531 776 454 770 587 699 515 475 6840 

10 AV Fortuna 578 640 701 545 635 504 699 634 656 394 536 6522 

11 AV Lycurgus 726 723 615 404 543 510  680 738 578 609 6126 

12 AV Caesar 745  777 542 855      666 3585 
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 DE WISSEL-LIJST portretten van atleten en trainers 
Sjoerd Lether: nieuwe pupillentrainer 

 

 
 
Leo van der Veer 

Sjoerd Lether, 23 jaar, werd in april 1999 lid van onze 
vereniging. Hij koos voor atletiek omdat een vriendje van 
de basisschool, Mitchell Claassen, enthousiaste verhalen 
over AV Haarlem vertelde. De leraar van Sjoerd en 
Mitchell bleek ook lid te zijn: dat was Erik Rollenberg. 
Verder kende hij niemand.  
“Ik was als junior vrij fanatiek, waarbij horden mijn beste 
nummer was. Als 2de jaars B ben ik geswitcht van Erik 
Rollenberg naar Ruud Wielart, om mij op die manier 
volledig toe te leggen op de sprint. Als junior B heb ik de 
110 meter horden in 15,12 gelopen. Als junior A en 
senior heb ik weinig tijd gehad omdat ik van 2006 t/m 
2008 ’s zomers langdurige stages in het buitenland liep. 
Ik ben met die stages in Denemarken en twee maal in 
Italië geweest. Dit vond plaats in het kader van de 
opleiding ‘Leisure Tourism, Operative’, die ik in 
Amsterdam heb gevolgd”.  
“Ik werk nu voor een bedrijf in Amsterdam, 
‘Sportsworld' geheten. Deze onderneming houdt zich 
bezig met het ontwikkelen en uitvoeren van 
evenementen en sportprojecten voor in de wijk, maar 
ook voor bedrijven”.  
“Het jaar 2010 is voor mij een verloren jaar als atleet 
omdat ik in februari op wintersport mijn voorste 
kruisband heb gescheurd. Vervolgens heb ik lang 
gerevalideerd om de spieren rond de knie te versterken 
en zodoende ook beter voorbereid te zijn op de 

kijkoperatie die onlangs heeft plaatsgevonden. Die 
gescheurde band is nu dus vastgezet, maar ik moet nu 
wel weer revalideren. Ik hoop begin november, wanneer 
de wintertraining begint, weer aardig te kunnen lopen”.  
“Ik ga samen met de Bob de Groot de pupillen trainen. 
Jirina van Kesteren is, na het vijf jaar te hebben gedaan, 
gestopt met de pupillentraining, en Niels Weller verhuist 
als trainer van de pupillen naar een juniorengroep. Het 
trainen van de pupillen sluit aardig aan bij de door mij 
gevolgde studie en bij mijn professionele 
werkzaamheden. Je moet een beetje creatief zijn en met 
vooral spelvormen de kinderen weten te boeien. De 
kunst is om het plezier in de sport en een zekere 
prestatiegerichtheid te combineren. Maar het zijn vrij 
grote groepen en het is dus flink aanpoten”. 
“Ik ben alleen lid van onze vereniging, maar naast 
atletiek doe ik nog geregeld aan skiën, mountainbiken en 
kajakken, en zwemmen doe ik ook wel. Ik probeer, met 
mijn vrienden en vriendin, vooral veel plezier te maken 
en te genieten van het leven”. 
“Een speciale wens op verenigingsgebied is het vast zien 
te houden van oudere junioren. Je ziet vaak een groot 
verloop tegen de tijd dat men junior A of senior wordt. 
Het kan helpen als er naast atletiek uitjes worden 
georganiseerd zodat de band tussen de leden nauwer 
wordt en men minder makkelijk zal vertrekken”. 
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 WEDSTRIJDVERSLAGEN  BCD-junioren
 

Niels Ran 

 
5 september: Instuifwedstrijd, Lisse 
Junioren B 
3. Jeroen Büller 800 meter  2.09,33  
Deze tijd van Jeroen betekende een PR !! 
 
5 oktober: D-spelen, Amsterdam 
De D-spelen is voor D-junioren de grootste wedstrijd van 
het jaar en dan vindt de wedstrijd ook nog plaats in het 
Olympisch stadion in Amsterdam. Voor vijf van onze 
atleten was dit voldoende redenen om mee te doen.  

 
De dag begon al vroeg. Voor sommigen zoals Paul zelfs 
eerder dan gedacht. Hij kwam namelijk aan op het 
tijdstip dat het verspringen voor hem begon. Zijn eerste 
poging had hij daarom al gemist en zonder warming-up 
kwam Paul dan ook niet verder dan 4,04 m.  

 
Het volgende onderdeel dat op het programma stond was 
hordelopen. Jason (op foto: binnenbaan) werd met 17,06 
vijfde in de eerste serie en Max wist met 16,25 sec. net 
geen PR te lopen. Vervolgens kwam Paul weer in actie. 
Hij werd 5e in zijn serie met in 15,02 (PR).  
Shaquille (rechts op de foto hieronder) was in de serie 

daarna en had een PR 
staan van 16,4. We 
wisten echter al dat hij 
sneller kon lopen en dat 
deed hij nu gelukkig 
ook. Hij won zijn serie 
in een goede tijd van 
13,65 sec. (PR). In de 
halve finale was hij 
drietiende langzamer en 
werd hij zesde. 
 

Op de 80 m ging het bij Shaquille wat minder 
voortvarend. Hij werd met 11,46 sec. vierde in zijn serie. 
Max Landheer werd hier zesde, maar liep met 12,15 wel 
een tijd die maar een honderdste boven zijn PR lag.  

 
Pim (rechts op foto) startte als laatste Haarlemmer van de 
D1-junioren en in zijn serie was iedereen aan elkaar 
gewaagd. Op de finishlijn zat de nummer drie van deze 
serie slechts drietiende seconden achter Pim die met een 
nieuw PR van 11,42 seconden gedeeld 1e werd. In de 
halve finale liep Pim in een nog snellere tijd – weer een 
PR – naar de 4e plaats, net genoeg voor een finaleplaats.  
 
Ondertussen was Jason met het discuswerpen begonnen. 
Echt goed ging het niet, want zijn eerste twee pogingen 
waren ongeldig, maar met zijn laatste worp wist hij een 
afstand van bijna zestien meter te werpen, waardoor hij 
toch nog tiende werd. 
Het slotnummer, voor ons van AV Haarlem, was de 
finale van de 80 meter voor jongens D eerstejaars. Pim 
liep hier met een tijd van 11,31 seconden naar de 
zevende plaats. 
 
80 m JD1 series halve fin. finale 
Max Landheer 12,15 (+0.0) 

Pim Pauel 11,42 (-0.8)  11,26 (-0.7)  11,31 (+3.9) 

80 m horden JD1 series 
Max Landheer 16,25 (+1.7) 

Jason Komen 17,06 (+0.3) 

Verspringen JD1    

18. Pim Pauel 4,17 m 

Discuswerpen JD1   

10. Jason Komen 15,92 m 

80 m JD2 series  

Shaquille de Rooij 11,46 (-0.6) 

80 m horden JD2 series halve finale 
Paul Zuiderduin 15,02 (+1.2)  

Shaquille de Rooij 13,65 (+2.7) 13,94 (+0.5) 

Verspringen JD2    
26. Paul Zuiderduin 4,04 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN, 3 OKTOBER 
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ONDERLINGE WEDSTRIJDEN, DE RESULTATEN 
 
De jaarlijkse ‘onderlinge’ vonden op 3 oktober plaats onder uitstekend nazomerweer. Dankzij de hulp van de vele 
juryleden, het wedstrijdsecretariaat, starter Rob de Wit en de kantinemedewerkers werd het een bijzonder gezellige dag. 
Iedereen hartelijk dank. Het programma werd zonder vertragingen afgewerkt. Wegens het 90-jarig jubileum was er voor 
iedereen een prijs. En dankzij Eric Pauel stelde Saucony een rugzakjes-met-pen beschikbaar, waarvoor dank. 
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Scholierenveldloop 
Op woensdag 22 september vond op het Pim Mulier sportpark, 
onder ideale weersomstandigheden, voor de 18de keer de 
jaarlijkse scholierenveldloop plaats. De scholierenveldloop 
wordt georganiseerd door Atletiekvereniging Haarlem, in 
samenwerking met Sportsupport. Dit jaar namen ruim 400 
kinderen uit groepen  
5 t/m 8 van ca. 20 basisscholen uit Haarlem en omgeving mee. 
Naast individuele prijzen per groep waren er ook prijzen voor 
het beste schoolresultaat: de prijs bij de meisjes ging naar de 
Dreefschool en bij de jongens naar de Adalbertusschool. Er zijn 
meer dan duizend foto’s gemaakt van dit evenement en 
gepubliceerd op de website van Atletiekvereniging Haarlem: 
www.avhaarlem.nl. 
 

      
Veel publiek  Veel lopers 

 
 
 

SprAAk nAAst de bAAn 
 
“hallo” 
“hoi” 
“.....” 
“.....” 
“ik heb je gemist de vorige keer” 
“welke vorige keer” 
“het vorige clubblad” 
“oh ja, ik was effe weg met effeweg.nl” 
“waar was je” 
“met de bus naar het Teutoburgerwoud” 
“zo” 
”hoe was het in Frankrijk” 
“het weer viel wat tegen maar voor de rest o.k.” 
“............” 
“ik heb je trouwens ook bij de onderlinge wedstrijden 
gemist.” 
“ja,ik was in de ArenA,  Ajax speelde thuis” 
“net die keer dat ze thuis verloren van Utrecht met 1-2?, 
ha, ha” 
“ja, wrijf het er maar in?” 
“waarom schrijven ze trouwens ArenA met 2 hoodletters 

A, dat is toch gek” 
“moet jij zeggen, jij schrijft sprAAk nAAst de bAAn met 
6 hoofdletters A” 
“daar heb jij weer gelijk in” 
“............” 
“maar de onderlinge waren erg leuk, mooi weer en nog 
een gezellige nazit met een drankje en een barbecue” 
“oh, dat is wel jammer, dat ik dat gemist heb” 
“dat dacht ik wel” 
“.........” 
“.........” 
“straks begint die ellende weer” 
“wat nou weer” 
“nou, weer elke zondagochtend een uur in de kou staan 
hier” 
“je kan je toch warm lopen, ik denk, dat ik met de 
recreanten ga mee doen” 
“jij liever dan ik” 
“.........................” 
“kom laten we alvast een kop koffie halen” 

http://www.avhaarlem.nl/
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ZONDAG 31 OKTOBER BEGINT HET CORUS/ 
RUNNERSWORLD CROSS CUP CIRCUIT 2010/2011  !!! 

!!!!!!IEDEREEN OPGELET!!!!!!!!! 
 

1e  31 oktober: Wheelerplanet, Spaarndam (kavHolland) 
 10:30 1 km (pup), 10.45 2 km(CD), 11:00 3 km 

(AB+neo sen), 11:20 5 km (v) en 11:50 10 km (m) 
2e 28 november: Heliomare, Wijk aan Zee (DEM) 
 10:30 1,14 km (pup), 10:45 2,22 km (CD), 11:05 3,3 

km (AB+neo sen), 11.30 6km(v) en 10,4km(m), 
3e 12 december Haarlemmermeersebos, Hoofddorp 
 10:20 1,5 km (pup), 10:30 2,5 km (CD), 10:45 2,5 km 

(AB+neo sen), 11:00 5 km (v) en 10 km (m) en ook 
alle recreatielopen. (org. a.v. Haarlemmermeer) 

4e 16 januari: Zaandam (av Zaanland) 
5e 30 januari: Beeckestijn (Suomi) 
6e 6 februari: Castricum (av Castricum) 
7e 20 februari: Amsterdamse bos (Phanos) 
8e 27 februari: Heiloo (av Trias) 
Alle info onder ‘wedstrijden’ op www.phanos.org met 
links naar de betreffende organisatoren. 
Categorieën: pup, CD, AB en neo senioren (meisjes en 
jongens apart) Vsr, V35, V45, Msr, M40, M45, M50 
De actiegroep “John Jongboom” zal hier zeker geen 
genoegen mee nemen!! 
Eindklassement wordt opgemaakt. Bij pup en CD met 4 
en de rest met de 5 beste resultaten. Wie het 
eindklassement haalt krijgt een fraaie herinnering. Aan 
bovenstaand overzicht kunnen geen rechten worden 
ontleend: de schrijver neemt geen verantwoordelijkheid 
voor eventuele fout vermelde aanvangstijden. 
Dan gaan we nu de zomer ( een beetje) afronden: 
    
Vrijdag 18 juni: Grachtenloop: nog een aanvulling 
10 km: Vincent Witmond  44,30 
 
Zaterdag 11 september: Pierloop 
15 km sen.  7.  Vincent Witmond 1.10,19 
15 km M45: 5. Sven Schwarz 59,41
   !!! 
 
Zondag 25 september: ZKA-loop 
5km M 4.  Simon Nijland 16,43 
 6.  Rob de Wit 16,54 
 161. Siem Boot 27,23 
 246. Jan Willem Kooij  30,33 
 Henry Verhoeff (D-jun!) 30,42 
5km V 1.  Larissa Scholten 19,58 
 4.  Esther Kiel 21,58 
10km M  29. Jaap v.Deursen 41,20 
 Vincent Witmond 44,54 
10km V  Maria Hansen 58,51 
1/2 marathon M40 3.  Sven Schwarz 1.20,55 
 28. Adrie Tol 1.37,14 
Zondag 3 oktober: Onderlinge wedstrijden 5 km 

(voorheen 10 km) maar om een of andere slappe reden 
is dat nu voor het tweede jaar veranderd. Waar is de 
tijd gebleven dat we op mistige donderdagavonden (de 
laatste donderdag voor de onderlinge) 3 series (zegge: 
drie series) 10 km hadden. Waar zijn die echte kerels? 
Goed, gelukkig konden we dit jaar op een aardig 
deelnemersveld rekenen. 
Simon ging er vlot vandoor gevolgd door Sven en Rob, 
die in de loop van de wedstrijd langzaam dichterbij 
kropen. Maar Simon liet zien over de beste benen te 
beschikken en liep op het laatst weer verder uit en 
sleepte zo een mooie overwinning in de wacht. 
1. Simon Nijland 17,21 
2. Rob de Wit 17,45 
3. Sven Schwarz 17,58 
4. Sander Overdevest 19,20 
5. Daan Oppenhuis (B) 19,39 
6. Karel Jan Schoutens 20,03 
7. Frank Peeters 20,20 
8. Adrie Tol 20,45 
9. Jeroen Peeters 22,37 
10. Marco Kok 23,07 
11. John Komen 23,36 
12. Bert Boesten 24,48 
13. Marcel Witmer 26,03 
14. Ad Appel 26,34 
 
Zondag,17 oktober: de Heemstede loop.  
5km:  Karel Jan Schoutens 19,48 

Jason Komen (D) 23,22 
Siem Prins (D)  30,22 
Marga Komen  30,24 

10 km: Sven Schwarz  36,26 
Adrie Tol  41,43 
Daan Oppenhuis (B) 42,20 
Marco Kok  48,01 
John Komen  48,22 
Marcel Witmer  51,53 
Gerard van Kesteren 52,56 

 
Gezien over het hele jaar erg weinig uitslagen.  
Hopelijk gaan we dat van de winter goed maken.  
Daarom: allemaal aan de start 31 oktober!!!!!!!    
 
Over de uitslagen: Van de lopen van de 2 circuits 
loop ik de uitslagen wel na. Hoewel ik ook niet 
altijd alles tot het einde naloop Maar ga je eens 
ergens anders heen, laat het dan even weten. 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. 

VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT    Door René Ruis 
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RONDOM HAARLEM ESTAFETTE 
John Komen 

De AV Haarlem afdeling lange-afstandlopen zit duidelijk 
in de lift. Een recordaantal deelnemers tijdens de 5km op 
de onderlinge wedstrijden op 3 oktober en maar liefst 
twee AV Haarlem teams aan de start voor Rondom 
Haarlem op 10 oktober (10-10-‘10). Het was alweer de 
zesde aflevering van deze 50 kilometer estafetteloop, die 
een verademing is in tij-den van massale, zwaar 
gesponsorde loopevenementen.  

 
Hier een blik op de ronde, die uit 7 etappes bestaat. Elk 
teams hoort uit 4 mannen en 3 vrouwen te bestaan. 
 
Lekker rennen langs de mooiste plekjes van Haarlem, 
zonder afzettingen of verkeersstewards, zonder 
championchips maar met begeleiding en aanmoedigingen 
van je teamgenoten op de fiets. Het herfstzonnetje 
maakte deze heerlijke dag compleet. Prestaties? Nee, 
volgens de organisatie is Rondom Haarlem “... geen 
wedstrijd, plezier en een goede teamprestatie staan 
voorop” !  

Nou vooruit, AV Haarlem 
2 werd verdien-stelijk 16e 
in een tijd van 3:58:06, op 
de voet gevolgd door het 
1e team in 4:01:25 (20e 
plaats).  

Helaas werd AV Haarlem 1 
geteisterd door afzeggingen 
van zijn toploopsters Esther 
(overtraind met schaatsen) 
en Larissa (blessure). 

Moeder 
Gieneke nam 
als startloopster zeer kundig waar voor 
haar dochter Esther. Team 1 captain Frank 
nam ook zijn verantwoordelijk-heid en 
pakte meteen de moeilijkste (vanwege 
wegomleggingen) etappe mee, inclusief 
een paar extra kilometers door de 

weilanden, en slotloper Jeroen werd gedwongen tot een 
optreden als dame met de baard. Want door de blessure 
van Larissa kwam het team een dame te kort. Team 2 was 
genoodzaakt een loperswissel uit te voeren tijdens de 5e 
etappe, door een nare lies-blessure voor Ad Appel. Adrie 
was gelukkig nog warm van etappe 3 en plakte er 
gewoon nog een snelle 5 kilometer aan vast. Of dit 
allemaal volgens de regle-menten ging, moet nog blijken 
maar ach, het is géén wedstrijd ... 
 

  
Team 2: Roos Appel finisht na de eerste etappe, alwaar 
René Ruis het estafettestokje overneemt 
 

 
Team 1: Gerard van Kesteren wordt op etappe 2 
begeleid door Jeroen Peeters en John Komen  
 

 
Team 2: Jeroen fotografeert Adrie Tol  
 

 
Team 1: Vincent Witmond tijdens etappe 6 op de 
Slaperdijk. Naast hem op de fiets: Frank Peeters 
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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? Voor dit nummer keren we terug naar Zwitserland. Voor de jaarlijkse topprestatie van ons aller Ad 
Appel. Voor de 18e keer voltooide Ad de marathon met de hoogste finish (2100 meter): de Jungfraumarathon. 
 

 
Je hebt kort geleden de Jungfrau-marathon gelopen. 
Het is inmiddels een traditie voor je. Wanneer is die 
traditie gestart en wat trok je aan bij deze 
kuitenbijter? 
Ik ben op 11 september 2010 voor de achttiende keer 
in Interlaken op 565 meter boven NAP gestart en ook 
voor de achttiende keer aan de voet van de Jungfrau op 
2100 m boven NAP trots en opgelucht door de finish 
gekomen. Elk jaar sinds 1993 loop ik één marathon. 
Alleen daar. 
 

 
 
De reden dat ik aan deze monsterlijke jaarlijkse opgave 
begonnen ben in 1993 is mijn huis aan het parcours. Ik 
was in 1993 in maart in Wengen voor de wintersport. 
Ik zag op een klein stationnetje een A-viertje met een 
paar krabbels erop, waaruit ik afleidde dat er een 
marathon zou worden gelopen met start in Interlaken 
en finish op de Kleine Scheidegg. Ik puzzelde en kwam 
tot de conclusie dat de route langs mijn huis moest 
lopen. Ik vond het een bizar iets. Een marathon vond 
ik altijd iets geks, veel te ver. En dan nog wel in de 
bergen, bergop alleen, over kleine paadjes. Ik dacht: als 
dat inderdaad georganiseerd gaat worden, moet en zal 
ik meedoen. Ik kende iemand in Wageningen van wie 
ik wist dat hij marathons liep in Rotterdam en New 
York. Ik vroeg hem wat hij van zoiets dacht en we 

planden een gezamenlijke vakantie in de zomer in 
Wengen. We zouden ons ter plekke verder op de 
hoogte stellen. In het voorjaar van 1993 meldde ik me 
ook bij AV Haarlem, want ik had nog nooit 
hardgelopen. Wel eens een half uurtje gejogd, maar nu 
moest ik serieus aan de bak. Ik meldde me op de baan 
bij de toenmalige trainer (Arno Molenaar) en vertelde 
hem waarom ik kwam. Hij zei dat ik maar moest 
meelopen met de rest. Rondjes van 400 meter. Ik 
schrok me wild. Allemaal atletische types, ze renden 
zo hard over de baan dat mijn ogen het nauwelijks 
konden volgen. Ik kwam 's avonds na de eerste 
training thuis en meldde mijn vriendin teleurgesteld: 
"nou, dat gaat niets worden, die lui lopen daar zo hard, 
je gelooft je eigen ogen niet." 
Ik trainde de hele zomer op mijn manier, op de baan, 
maar ook in het zwembad en vooral op de racefiets. Ik 
luisterde naar Arno, en deed veel andere dingen... 
 
Kun je de Jungfraumarathon eens beschrijven? Wat 
komt een loper zoal tegen? 
Je komt tegenwoordig in een veld terecht van ruim 
4000 meer en minder atletische types. Veel lopers zijn 
op leeftijd. Je komt ook mooie vrouwen tegen, maar 
het gaat om het lopen, dus je loopt gewoon door. 
En je komt bergen tegen. Bijna de hoogste van Europa. 
En ook dan moet je doorlopen. Anders haal je de 
Kleine Scheidegg niet. En zo na een kilometer of 26 
kom je een steile wand tegen: de muur van Wengen. 
Dat is een bospad. In ruim één kilometer stijg je 300 
meter. Het is daar zwoegen en zwijgen.  
 

 
Ad op de muur van Wengen 
 
Een slagveld voor velen. Je komt jezelf tegen. En mijn 
moeder (geb. 1929): zij staat bij kilometer 27,2 in de 
deuropening met een grote Zwitserse koebel iedereen 
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aan te moedigen. 
Veel lopers kennen haar en begroeten mevrouw 
Appel. Want er zijn veel vaste klanten bij deze bizarre 
marathon. Verder kom je op de route veel orkestjes 
tegen, trekharmonica’s, alpenhoorns, vaandel-

zwaaiers, meer dan 
1000 lokale vrijwil-
ligers bij hulpposten. 
En heel veel publiek in 
de dorpen die de 
marathon aandoet. Na 
38 kilometer kom je 
een gletsjer tegen. Daar 

ga je niet overheen, maar langs via een richeltje: de 
morene. Je moet daar een keuze maken: of ik duw 
mijn tegenstander in het ravijn, of ik blijf netjes achter 
hem of haar lopen: het gaat in ganzenpas naar boven, 
richting finish. Je komt weinig mensen tegen die een 
PR lopen. 
 
Bij de finish is het vaak koud, soms loop je in de 
sneeuw en je bent op 2100 meter hoogte aan de voet 
van bergen van ruim 4000 meter. 
 

 
Weer gelukt, de finish op 2100 meter is bereikt. De 
18e is in de pocket. 
 
Gelukkig is er aan de finish ook een warme douche: 
heel blij ben je dan als je met zeker 100 man tegelijk in 
een legertent warm water over je kapotte spieren voelt 
stromen. Die douches worden speciaal ingericht voor 
die marathon, een ingewikkelde logistieke operatie op 
2100 meter hoogte. Ja en dan kom je je vrienden tegen 
met een biertje, iedereen blij, opgelucht en vol 
verhalen over hoe zwaar het dit jaar was ... 
 
Wat waren de meest bijzondere gebeurtenissen die je 
tijdens deze marathons hebt meegemaakt? 
De eerste keer was het meteen één van de meest 
speciale jaren. Ik wist natuurlijk niet dat ik het in me 
had. Het was bij de start een paar graden boven nul. 
Het regende vanaf het begin en aan de finish 
sneeuwde het. De route was verlegd in het dal, zodat 
bij de Kleine Scheidegg niet over kleine paadjes 
gelopen werd. Je liep door een sneeuwlaag over de 
finish. Je kon de hele route niets zien. Ik kwam 

huilend door de finish, geëmotioneerd en moe. Ik kon 
het. En in 2005 liep mijn oudste dochter mee, Zij was 
in dat jaar 18 geworden. Dat was natuurlijk ook heel 
speciaal. We liepen samen tot vlak voor de finish en op 
de meet werd ik genadeloos verslagen. Je wordt ouder 
papa... Verder is het heel bijzonder dat je tijdens en 
door die marathon veel leuke mensen tegenkomt, 
bekenden ontmoet, vrienden maakt etc. 
 
Vanwege de finish op hoogte kun je al snel spreken 
van toptijden. Maar wat is je PR en hoe ver zat je 
daar vorige week van af? Hoe ging het met je tijdens 
de laatste race? Veel dips gehad? 
Het parcoursrecord voor de Jungfraumarathon staat op 
2 uur 49 minuten. Dat record is niet van mij. 
Mijn toptijd is 5 uur 20 min. Maar de laatste jaren ben 
ik blij als ik binnen de limiet finish. Die limiet is 6 uur 
en 30 minuten. Ik moet ervoor knokken. Het lichaam 
krijgt tijdens het lopen van deze marathon een flinke 
opdonder: buikpijn, spierpijn, tegenzin, blaren, 
uitputting, overgeven, kou, dorst, onzekerheid... Ja, dat 
kom je allemaal tegen. Ik ben nu 55 en dan krijg je het 
niet cadeau. Maar ik ben trots dat ik het doe, ook al 
loop ik verder nooit een marathon. Ik loop elk jaar wel 
de TROS-loop, dat heet tegenwoordig anders. Daar doe 
ik ongeveer twee uur over. In mijn topjaren kon ik het 
onder de 1 uur 50 minuten. Ik ben van nature geen 
loper, meer schaatser en fietser. 
Maar die sporten kosten eigenlijk veel tijd: je bent dan 
uren bezig, voordat je het gevoel hebt dat je wat 
gedaan hebt. Ik heb de laatste jaren zo veel werk (ik 
ben nu ondernemer en heb een private taalschool), dat 
ik niet genoeg tijd heb om aan schaatsen of fietsen iets 
te doen. Met veel pijn en moeite regel ik twee of drie 
keer in de week een klein uurtje om te lopen. Dat 
vraagt voor mij al zoveel discipline en planning, dat 
zelfs dat al nauwelijks of niet lukt. In de 
wintermaanden train ik dus eigenlijk niet genoeg. 
Zeker niet voor een marathon. Dit jaar ben ik met 
mijn trainingen begonnen op 18 augustus. Tot die tijd 
liep ik twee keer per week een uur. 
Verder zat ik stil op kantoor. Ik reed naar Zwitserland, 
wandelde daar 18 dagen elke dag lange tochten in de 
bergen Mijn benen deden veel pijn, ik had veel 
spierpijn. Ik maakte tochten van soms tien uur op een 
dag. Berg op berg af. 
Op 6 september ben ik op de bank gaan liggen om uit 
te rusten met veel sudoku's. Op 11 september om 9 uur 
stond ik redelijk fit aan de start in Interlaken. 
 
Volgend jaar weer? 
Volgend jaar ben ik weer aan de start, hoop ik. De 
negentiende keer. De voorbereiding ga ik dan heel 
anders aanpakken, maar dat zeg ik elk jaar... We zullen 
zien. Het doel blijft hetzelfde: finishen binnen 6 uur 
en 30 minuten. Over drie jaar loop ik hopelijk nog 
steeds, en als iedereen gezond is, loop ik dan voor de 
21ste keer mee, en loop ik tussen mijn twee dochters 
in over de finish. 
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EEN SPONSORLOOP IN ZWITSERLAND.  
Het verhaal van een sprinter tijdens een 2-uur durende hardlooprace. 
 
Rolf Bruijn 

Een verhuizing naar het buitenland vergt veel energie en 
het kost tijd om je nieuwe leven weer op orde te hebben. 
Een nuttige manier om de integratie in een nieuwe 
leefomgeving te versoepelen is deelname aan lokale, 
jaarlijks terugkerende evenementen, zoals markten, 
festivals en feesten. In Haarlem en omgeving kent iedereen 
de jaarlijkse luilakmarkt, Haarlem Jazz, Haarlem culinair 
of sportevenementen zoals de honkbal- en basketbalweek 
en ZilverenKruis Achmealoop. Wie deze evenementen 
niet kent, kan zich toch eigenlijk geen Haarlemmer 
noemen, of wel? ;). Nu is Haarlem echt niet uniek hierin. 
In mijn nieuwe woonplaats Olten (centraal gelegen tussen 
Basel, Bern, Luzern en Zürich), zijn er ook jaarlijkse 
feesten, festivals en markten. Hoewel Olten maar een 
kleine stad is, heeft het zelfs haar eigen 
hardloopevenement, genaamd Oltner 2-Stunden Lauf (2-
uur loop van Olten). Zonder mij er echt in te verdiepen 
besloot ik direct bij het lezen van de advertentie om mee te 
doen, onder het motto: “2 uur lang door Olten hardlopen is 
een prima manier om de stad te leren kennen”. 
Terugdenkend aan de vele ZilverenKruis Achmealopen die 
ik in het verleden in Haarlem heb meegemaakt, besefte ik 
mij ook dat het ook gewoon leuk en gezellig is om aan 
hardloopwedstrijden mee te doen.  
 
Een korte zoektocht op internet leerde mij dat de loop 
eigenlijk een sponsorloop is. Voor elke afgelegde kilometer 
dienen je sponsoren je een bedrag te schenken. Het 
verzamelde geld gaat naar een goed doel. Voor de 2010-
editie had de organisatie een project in Botswana (Afrika) 
en een regionaal in Zwitserland op het oog. Bij een 
sponsorloop is de hardlooproute vaak een kleine ronde dat 
meerdere keren gelopen dient te worden. Elke ronde haal 
je als bewijs een stempel op. Zo ook in Olten; een ronde 
van 1.8 km, dwars door de oude binnenstad, over en langs 
de rivier de Aare om vervolgens achter het zwembad langs 
terug te keren in de binnenstad. Gezien mijn 
hardloopervaring en huidige conditie schatte ik in dat ik in 
de twee uren wel in staat zou moeten zijn 22-24 km te 
lopen. Stiekem hoopte ik zelfs op meer dan 25 km.  
Van nature ben ik eigenlijk helemaal geen duurloper.  
 
Tijdens mijn AV Haarlem jaren in de senioren groep van 
Ruud Wielart trainde ik voor de 200 en 400m, met af en 
toe een uitstapje naar de 800m of naar werpen. Uiteraard 
deed ik wel mijn duurloopjes in de duinen, Middenduin of 
rondom Elswout, maar verder dan 8-9 km liep ik eigenlijk 
nooit hard. Pas in Zwitserland begon ik langere 
duurloopjes te doen. Ik merkte echter dat, al die heuvels 
en bergen het hardlopen niet makkelijker maakt. Na 12 km 
was ik meestal helemaal verrot. Dat zou dus wat worden 
met die 2 uur durende sponsorloop in Olten. Mijn debuut 
op de halve marathon eigenlijk, maar dan hopelijk nog met 
een toetje na 21.1 km ;).  
 
Maar goed, ik had mijzelf al ingeschreven en er was geen 
weg meer terug. Op zoek naar sponsoren dus.  Via mijn 
werk ken ik ondertussen een flink aantal mensen. De beste 
manier om iedereen te bereiken is een wijdverspreide 

mailinglist. Zo gezegd, zo gedaan. Nou, de reacties 
kwamen vrijwel direct binnendruppelen. Ik hoopte dat 
iedereen mij een kleine bijdrage zou gunnen. Maar het 
bleek dat niet iedereen geïnteresseerd was om mij te 
sponsoren. Maar geen nood, wat ook meteen opviel was 
dat sommige mensen naar mijn mening heel gul waren. 
Uiteindelijk zou mijn sponsorbedrag per afgelegde 
kilometer na een dozijn of wat sponsoren, waaronder ook 
nog familie uit Nederland, eindigen op ongeveer 20 
Zwitserse frank (CHF) per km (= EUR 15 per km). Een 
prima resultaat vond ik zelf. Hiermee kwam de magische 
grens van CHF 500 in zicht, hetgeen niet alleen extra 
motivatie voor tijdens de loop, maar ook de nodige 
gezonde druk opleverde. 
 
De loop zelf dan eindelijk. Op zaterdag 18 september 
tussen 15:00 en 17:00 uur moest het allemaal gebeuren,  
Een paar minuten voor 3 uur kwam ik aan bij de start. 
Vrij krap dus, maar ik had al een soort van warming-up 
gedaan door vanuit mijn huis naar de start hard te lopen. 
Even nog een slokje water, veters goed strikken, wat rek-
en-strek oefeningen, GPS ontvanger instellen, en ik was 
klaar voor de start. Het was gezellig druk in het centrum 
van Olten. Het parcours was helemaal afgezet voor 
verkeer en voetgangers. Vrijwilligers van jong en oud 
stonden op kruis- en knelpunten het verkeer te regelen.  
Wie mij direct opvielen waren de vele kinderen. Allen 
hadden ze hetzelfde gifgroene shirt met logo van de loop 
aan. Volwassenen waren duidelijk in de minderheid en 
het gebeuren had een hoog “we doen dit voor de lol”-
gehalte. Het startschot werd gelost door een bekende 
professor uit de regio. Geen idee wat de beste man 
onderzoekt en waar hij vandaan komt. Het werd maar 
weer eens duidelijk dat wat betreft integratie ik nog een 
lange weg te gaan had. Het sierde hem wel dat hij gelijk 
na het startschot zelf ook mee liep.  
 
Mijn start was deels bewust heel rustig, doordat mij de 
weg gesperd werd door joggende kinderen en omdat ik 
niet te fanatiek van start wilde gaan. Met mijn GPS 
ontvanger in de hand kon ik goed bijhouden hoe snel ik 
liep en probeerde ik mijn beoogde rondetijden te halen. 
Nadat ik mij door de startmeute heen had geslalomd, lag 
ik op een derde of vierde plaats en kon ik mijzelf een 
lekker tempo aanmeten. 
De snelle lopers hadden geregeld dat iemand van de 
stempelaars hun sponsorkaart zou bijhouden. Ik had daar 
niet aan gedacht en moest dus elke ronde even langs hen. 
Volgens mij was ik de eerste hardloper die na de eerste 
ronde een stempel nodig had.  Met een goed gevoel 
vervolgde ik mijn weg door de binnenstad, langs de 
rivier, over de brug en langs het zwembad.  
 
Na een paar ronden begon ik te merken dat 2 uur wel erg 
lang zou zijn. Normaal gesproken ben ik na 6-7 km het 
hardlopen wel een beetje zat en maak ik mij gereed voor 
een eindversnelling op weg naar de denkbeeldige finish. 
Nu moest ik mij echter inhouden en gewoon doorlopen.  
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Na een uur rondjes rennen lag ik, ondanks dat regelmatig 
andere deelnemers voor mijn voeten liepen, keurig op mijn 
eigen schema. Echter de benen begonnen wel langzaam te 
protesteren. Een korte pauze had ik wel verdiend vond ik 
en iets eten en drinken, leek mij geen slecht idee. De paar 
minuten wandelpauze was prettig, maar ik voelde direct 
bij het hardlopend vervolgen van mijn weg, dat de benen 
niet meer happy waren. Misschien was de pauze toch niet 
z’n goed idee geweest.  
Met nog een klein uur op de klok, moest ik wel verder. 
Even dacht ik aan opgeven, maar voor het goede doel 
besloot ik tot het uiterste einde door te gaan. Nu opgeven 
zou bovendien beschamend zijn, ten opzichte van de 
sponsoren die ik had beloofd minimaal 22 km te lopen. Ik 
ging met hernieuwde motivatie verder, hoewel het tempo 
geleidelijk inzakte, de benen zwaarder en pijnlijker 
werden en ik de aansluiting met de snelle lopers begon te 
verliezen. Gelukkig was het maar een sponsorloop.  
Doordat het rondje maar 1.8 km lang was en het aantal 
deelnemers rond de 240 lag, haalde ik geregeld dezelfde 
mensen in. Op een gegeven moment hoorde ik een vader 

in het Nederlands met zijn zoon praten. “Goh, 
Nederlanders zitten ook overal”, dacht ik. Waarschijnlijk 
dacht die vader hetzelfde toen ik liet weten ook uit 
Nederland te komen. Door de vermoeidheid en fysieke 
moeite met lopen zakten de rondetijden naar de 10 
minuten. Met nog een half uur op de klok, vond ik dat 
nog minimaal drie ronden gelopen moesten worden. Ik 
zou dan uitkomen op 13 rondjes of 23.4 km. Al 
strompelend, lopend, en soms ook nog wel hardlopend, 
lukte het uiteindelijk wel om de 13 ronden vol te maken.  
 
De organisatie was gelukkig niet streng met de eindtijd. 
Iedereen kon zijn of haar laatste ronde rustig afmaken. 
Totaal op en met benen van lood haalde ik mijn 
versnaperingen op en zocht ik een zitplek om bij te 
kunnen komen. Na een minuut of 10 ging het wel weer 
en liep ik weer richting thuis. De feestvreugde kon mij 
nu even gestolen worden, aangezien dansen er voorlopig 
toch niet in zat. Thuis komen en een lekker warm bad 
was even belangrijker op dit moment. Uitlopen, wat 
normaal gesproken aan te raden was, had totaal geen zin, 
de benen wilden simpelweg niet meer.  
Ondanks het halen van de beloofde afstand, was ik toch 
wel lichtelijk teleurgesteld over mijn prestatie. Maar het 
belangrijkste was dat ik een flinke geldbijdrage bij elkaar 
had gelopen. De sponsoren waren onder de indruk van 
mijn prestatie en betaalden allen hun beloofde bijdrage. 
Sommige hadden zelfs nog meer over dan ze eerst 
beloofden. Uiteindelijk heb ik bijna CHF 600 oftewel 
EUR 450 overgemaakt naar de organisatie van de 
sponsorloop. Een bedrag om trots op te zijn. Volgend jaar 
doe ik zeker weer mee, maar dan hoop ik een estafette 
maatje te hebben, om de benen een beetje te sparen en 
ervaringen direct te kunnen delen. 

 
 
 

MIJN RECORD 
Ik betreed het veld; wat mij betreft 
Kan thans de kamp beginnen. 
Ik ben goed getraind en uitgerust, 
Zit vol van wil tot winnen. 
 
Ik probeer m’n speer ten laatsten maal. 
Hoever zal hij straks drijven? 
Zal ik eindelijk kampioen eens zijn 
Of ...... eeuwige derde blijven?  
 
Ik dril mijn speer en blik vooruit. 
Drie vaantjes zie ik wapperen. 
M’n eigen vlag, ’t vijf-ringen-doek, 
De “wereldvlag” hoor ik klapperen. 
 
Ik start en zet m’n aanloop in. 
’t Gaat goed, ’t gaat snel, ’t gaat lukken ..... 
De kruispas vlot, de uithaal vloeit, 
Ik “zit”, strek op, geen rukken ..... 
 
De speer suist weg op ’t juist moment 
En stijgt met fraaie curve ..... 

 
 
 
Ik kijk ‘m na met bonzend hart. 
Zou ‘k nu, nu hopen durven? 
 
Het “vulgus” zwijgt en gaapt geboeid 
Naar ’t zweven van mijn spere. 
Daar daalt ie met een parabool ..... 
Wat zal de uitslag leren? 
 
De schitterpunt beroert de grond. 
’t Publiek begint te loeien: 
“Record, record! hij is kampioen .....!” 
Ik sta doodsangst uit, ik ga gloeien. 
 
Toen ..... plots besef ik mijn geluk, 
Spring op ..... “Hoera” ..... ‘k hoor kraken ..... 
Om met een bloedneus en een buil 
Vlak naast m’n bed t’ontwaken ..... 
 
Jan Hut 
Uit de bundel SPOËZIE (“Sportief en poëtisch, 
Openhartig en dichterlijk: rijmen van Jan Hut en Piet 
Spoor”), Jan Hut behoorde als trainer van HAV Haarlem 
in de vorige eeuw tot de absolute trainerstop.
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AV HAARLEM 90 JAAR: OPWARMERTJE VOOR JUBILEUMBOEK 

 

 
 

Op 8 oktober jl. was het negentig jaar geleden dat onze vereniging werd opgericht. Er wordt hard gewerkt aan 
de productie van een jubileumboek. Als voorproefje een tweetal foto’s uit vermoedelijk de jaren twintig. Op 
de deftige foto boven zie je ‘de mannen van het eerste uur’, met op de onderste rij van links naar rechts: Rinus 
v.d. Berge; Jaap van Balen Blanken; Ad Paulen en Hil van der Meij. Op de onderste foto staan de namen van 
de atleten vermeld. Onder hen coryfeeën als Gerrit Eijsker (kogel), Frits Lamp (sprint) en Jaap Boot (sprint). 
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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  
 

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 
 
Jaap van Deursen 023–5259404 
Bob de Groot 06–42139755 
Niels Ran 06–48818942 
Sjoerd Lether 
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.  



 

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  



 

 

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 


