








 
   
 
 

 

Redactioneel 
Het is bijna oud en nieuw: de ‘wissel’ van 2010 naar 2011. Het 
atletiekjaar 2010 ligt achter ons en 2011 ligt uitnodigend op ons te 
wachten. Met de ranglijsten in dit nummer kijken we nog even 
achterom naar 2010. Maar met de wedstrijdkalender en de datums 
van de competitiewedstrijden kunnen we ook alvast vooruit kijken. 
Wat gaat 2011 voor de club en voor jullie allemaal afzonderlijk 
brengen? Kan de herenploeg zich handhaven in de 2e divisie? 
Kunnen we weer een clubgenoot als Nederlands kampioen 
feliciteren? Gooi of spring je over je eigen schaduw heen met een 
ongedacht PR? Loop je die halve marathon nu eindelijk onder de 1 
uur 30? We zullen het zien. 
  
De voorkant van dit nummer staat ook in het teken van oud en 
nieuw, al besefte u dat waarschijnlijk niet toen u de wikkel van de 
Wissel afhaalde. U ziet in zes fotootjes onder de titel ‘Nieuws’ de 
zes belangrijkste clubgebeurtenissen van 2010 verbeeld. Oud 
nieuws dus. Tegelijkertijd is het hele beeld de home page van de 
nieuwe website van AV Haarlem. Want inderdaad: we krijgen een 
nieuwe site. Eentje die beter past bij de huidige tijd, met meer 
(interactieve) mogelijkheden, meer beeld en een forum. Daarbij 
komt dat hij gemakkelijker te beheren is. De wissel van oude naar 
nieuwe site staat gepland in de loop van januari. Rob Schlüter is al 
wekenlang bezig de site te vullen. Het ontwerp is van Michael 
Geelen. En oh ja, deze Wissel is dan óók online te lezen in full 
colour. De redactie wenst u een spetterend oud-en-nieuw!!! 

 

 
 
Wedstrijdkalender  
 
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  

 
GEEN TRAINING op: 
- do. 23 december kerstvakantie 
- zo. 26 december kerstvakantie 
- do. 30 december kerstvakantie 
- zo.   2 januari  kerstvakantie 
 
Zondag 9 januari: nieuwjaarsreceptie. 
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OUD EN NIEUW(S) VAN HET BESTUUR  
 
Terugblik en vooruitblik 

Hoi Leo. Hoe is ‘t. Ik heb een vraag. Het is voor de pagina 
2. Hoe kijkt het bestuur terug op 2010? 
Leo: Daar overval je me mee. Nou laat eens kijken. Maar 
ik wil er wel meteen een vooruitblik aan vastkoppelen. 
We hebben met het bestuur een nieuwe werkverdeling 
afgesproken. Er zijn al een aantal stappen gezet en in 
maart 2011 moet dit zijn voltooid. Zo zijn en worden de 
vele taken van Joop evenwichtig verdeeld onder de 
bestuursleden. Verder zijn we nog naarstig op zoek naar 
een nieuwe penningmeester, want Jan Willem stopt; zijn 
termijn loopt in maart 2011 af. We hopen op iemand 
vanuit de langeafstandgroep. Dat heeft als voordeel dat 
die (groeiende) groep ook in het bestuur is 
vertegenwoordigd. We hebben trouwens een nieuw 
kandidaat-lid: Elly Dudock, de moeder van Jason en Iris.  
 
Oh dat is nieuws! Ik ga haar straks meteen bellen. Maar 
wat was in 2010 nog meer het noemen waard? 
 We hebben geprobeerd onze vereniging wat beter in 
beeld te brengen bij de Haarlemmers. Via stukjes in huis-
aan-huisbladen en via scholen. Ook de 
scholierenveldloop kun je zien als onderdeel van de 
marketingactiviteiten. Er komen dan tenslotte meer dan 
500 kinderen uit Haarlem en omstreken naar de baan. In 
2011 gaan we de scholierenveldloop naar voren halen, 
naar de maand mei. Op woensdag 18 mei om precies te 
zijn. Dat heeft het voordeel dat de kinderen die 
misschien meer willen doen met atletiek, niet midden in 
het herfstseizoen instromen met alle onderbrekingen van 
dien. Ze hebben dan een betere aansluiting op de 
zomertrainingen en de wedstrijden. 
 
Nog meer? 
We kunnen terugzien op geslaagde activiteiten in het 
kader van het 90-jarig jubileum. We willen beslist 
doorgaan met het organiseren van leuke dingen naast de 
trainingen en wedstrijden. Dat is belangrijk voor een 
goede groepsvorming. Zo hopen we de atleten vast te 
kunnen houden.  
Verder hebben de aanpassing van de statuten en het 
huishoudelijk reglement veel tijd gekost. Maar dat was 
nu eenmaal nodig. Het hoort er ook bij. 

We hebben heel hard gewerkt aan een jubileumboek. 
Dat kost heel veel tijd. Maar het wordt héél mooi. We 
zijn nu proeven aan het controleren. Zoals het er nu naar 
uitziet is het in februari klaar.  
En natuurlijk was 2010 ook het jaar van het vernieuwd 
clubblad. Een hele verbetering! Maar 2011 wordt het jaar 
van de nieuwe website. Die gaat vóór 1 februari ‘de lucht 
in’. Ook daar is achter de schermen – of is het in dit geval 
vóór de schermen – heel hard aan getrokken.   
 
Wensen? 
Ik hoop dat we de goede prestatieniveau van 2010 
kunnen doortrekken. De prestaties van Pim, Jurgen, 
Larissa, Simon en anderen wekken toch wel 
verwachtingen voor 2011. Ik hoop dat we in de breedte 
groeien. Ik hoop dat de langeafstandgroep verder groeit 
en dat de seniorengroep zich weet te handhaven.  
 
Hoi Elly, ik hoor zojuist dat jij toetreedt tot het bestuur. 
Hoe ben je daar zo toe gekomen? 
Nou, ik vind het voor mezelf belangrijk om naast je naast 
je werk ook dingen daarbuiten doet. Zo ben ik jarenlang 
lid geweest van verschillende ouderraden. Ik deed dit 
jaar mee in de organisatie van het jubileumfeest. Daar zat 
bestuurslid Gerlies ook bij. We hebben samen veel aan 
het feest gedaan en dat klikte bijzonder goed. Op een 
gegeven moment vroeg ze of ik niet in het bestuur zou 
willen. Dat leek me wel heel leuk, maar ik moest er even 
over nadenken hoe ik daar tijd voor kon vrijmaken; ik 
heb schoolgaande kinderen en een man die geregeld naar 
het buitenland moet. 
 
Maar je doet het dus. En wat worden je taken? 
Ik ga de kantinetaken coördineren, het aanspreekpunt 
vormen voor de nieuwe leden die zich melden en voor de 
leden die clubkleding willen aanschaffen.  
 
Wat wens je de club toe in 2011? 
Méér leden! Atletiek moet wat meer in the picture 
komen bij de jeugd. En onze vereniging moet wat meer 
met de tijd mee. Ik hoop daar een bijdrage aan te kunnen 
leveren.
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 DE WISSEL-LIJST portretten van atleten en trainers 

DAAN OPPENHUIS: “De lange afstanden zijn mijn favoriete nummer.” 
 

 
 
Leo van der Veer 

Daan Oppenhuis, geboren op 29-03-94, zit sinds het 
afgelopen voorjaar op atletiek. “Ik ben op atletiek gegaan 
omdat ik voetbal bij Alliance, waar ik eerst op zat, niet 
meer leuk vond. Behalve Allain van Rossum, die ik al van 
voetbal kende, zaten er geen vrienden of vriendinnen op, 
maar ik kan het inmiddels met de hele groep goed 
vinden. We hebben een leuke groep, die weet wanneer 
het tijd is voor gezelligheid en wanneer het tijd is om 
goed op te letten en keihard te trainen. Ik train 1 keer 
per week in mijn eentje en 2 keer per week bij Rob de 
Wit. Het zijn leuke trainingen die Rob geeft. Als je 
zonder club bezig bent, ben je alleen maar aan het lopen. 
Nu heb ik veel meer afwisseling, en ik vind het ook leuk 
om soms een ander onderdeel te trainen. Voor 
verspringen moet ik nog wel even oefenen, want ik 
scoorde met de onderlinge wedstrijden nul punten omdat 
mijn afstand (3m32) onder de limiet van minimaal 3m70 
lag. Ik heb wel kracht in mijn benen, maar absoluut geen 
sprintsnelheid. Dat was wel balen!”  
 
“Ik heb bij atletiek voor de lange afstand gekozen. Ik liep 
al veel met mijn vader, dus dat was een logische keuze. 
De inspiratie om te gaan hardlopen kwam van de 
Zilveren Kruis Achmea loop, daar wilde ik graag aan 
meedoen. Ik was in 2006 aan het supporteren bij de 
Achmealoop toen ik dacht: misschien moet ik maar hard 
gaan lopen. Daarna had ik ook nog de Coopertest bij ons 

op school (het Stedelijk 
gymnasium) waar ik het 
hoogste van de klas scoorde. 
Zo is het gekomen. Ik ben 
van plan veel wedstrijden te 
gaan lopen. In dit winter-
seizoen doe ik mee aan de 
crosscompetitie en ik sta nu 
ook ingeschreven voor de 
halve marathon van 
Egmond. Later in het 
nieuwe jaar ga ik ook de 
lopen in de omgeving doen: 
de Letterenloop, 
Grachtenloop, ZKA-loop 
enz.”  
 
“Ik houd heel erg van 
sporten, ik tennis, heb een 
mountainbike, volg veel 
sport op de tv en fungeer 
ook nog als scheidsrechter 
bij voetbal. Een tijdje 
geleden hebben mijn vader 
en ik in Zuid Frankrijk de 
Mont Ventoux van drie 
kanten (Bedoin, Sault en 

Malaucène) met onze mountainbikes beklommen. Dat 
was flink afzien bergop, maar berg af gingen we als een 
speer, we haalden ook auto’s in.”  
“Maar behalve sport heb ik nog andere interesses. Sinds 
een jaar heb ik een videocamera, waarmee ik op 
vakanties filmpjes maak en monteer. En ik vind lezen 
ook leuk. Een echt favoriete schrijver of een favoriet 
boek heb ik niet. Ik lees tegenwoordig boeken als Het 
diner en Joe speedboot.”  
“Ik hoop op de lange termijn een marathon onder de drie 
uur te lopen, maar ik denk dat ik dan wel een aantal 
jaren verder ben. Op de korte termijn wil ik de 10 km in 
40 minuten lopen. Ik liep in de Heemstede-loop deze 
afstand in 42.20, maar bij die loop heb ik zeker 1 minuut 
vertraging opgelopen doordat het parcours werd 
omgelegd toen een man voor ons een hartstilstand kreeg. 
Anders had ik zeker mijn beste tijd van 41.39 bij de 
Grachtenloop verbeterd. 
Als ik met de marathon onder de 3 uur wil uitkomen, 
moet ik eerst meer snelheid op kortere afstanden zien te 
krijgen. Daar moet je flink voor trainen. Bijvoorbeeld 
met 10x 200 meter intervaltrainingen, of door achter 
atleten aan te lopen die net iets sneller gaan, en ze dan 
proberen bij te houden“.  
 
“Het lijkt me erg leuk als AV Haarlem een eigen cross 
zou hebben, en helemaal als het een cross in de duinen 
zou zijn. Karel Brasser, ook een langeafstand loper, kwam 
met dat idee en daar sluit ik me graag bij aan”.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 
 

Niels Ran en Niels Weller 

 
6 november: cross Monnickendam 
De eerste cross van het seizoen was net als voorgaande 
jaren in Monnickendam. AV Haarlem was aanwezig met 
zeven atleten. En sinds lange tijd was er ook weer een 
groep ingeschreven. Karel Brasser en Jeroen Büller, 
beiden A-junioren en Daan Oppenhuis en Jurijn 
Jongkees, beide B-junioren, waren echter de enige groep 
bij de A-junioren en dus eindigde ze op de eerste plaats. 
Individueel eindigde Jeroen als derde op de 3000 m net 
onder de tien minuten. Karel werd zesde, al kwam Daan, 
die zevende werd, wel steeds dichterbij. Jurijn liep in zijn 
eerste wedstrijd naar een elfde plaats. 
Verder waren ook Tim Paap, die op de 2000 meter als 
26e van de 34 eindigde, en de familie Komen aanwezig. 
Jason werd 18e op de 2000 meter en Iris liep naar een 21e 
plaats. 
 
Jongens junioren A 3000 m 
 3.  Jeroen Büller 9,52 
 6. Karel Brasser 10,41 
 7. Daan Oppenhuis (B) 10,54 
11. Jurijn Jongkees (B) 11,24 
 
Jongens junioren D 1e jaars 2000 m 
26. Tim Paap 9,15 
 
Jongens junioren D 2e jaars 2000 m 
18. Jason Komen 8,30 
 
Meisjes junioren D 1e jaars 1500 m 
21. Iris Komen 7,42 
 
 
20 november: indoorwedstrijd, Amsterdam 
Drie clubrecords Pim Pauel 
Zaterdag 20 november was er in de Ookmeerhal in 
Amsterdam een indoorwedstrijd. De enige deelnemer 
van onze vereniging was D-junior Pim Pauel. Hij ging 
hier heen met een doel: het verbeteren van zijn 
clubrecords op de 50 m horden en het verspringen. 
 

 
 
 

Pim is hierin ook geslaagd, want zijn 50 meter horden 
ging met 9,4 acht tienden van een seconde sneller dan 
vorig jaar.  
Ook het verspringen 
verliep goed, want sinds 
vorig jaar mocht hij dit 
record van 4,35 meter 
delen met Steven van 
Waarde die dit in 1988 
sprong. Pim had 
ondertussen outdoor al 
verder gesprongen (4,38 
m) en nu wist hij zijn 
record te verbeteren tot 
4,52 m.  
Daarnaast was er nog 
een verrassing, want 
ook op de 50 meter liep Pim met 7,4 s goed. Zo goed zelfs 
dat hij het clubrecord uit 1988 van Darcy de Windt 
evenaarde. En zo wist Pim dus op een dag drie 
clubrecords te behalen. Ik ben benieuwd hoe het bij de 
volgende wedstrijd in Alkmaar zal gaan. 
 
Pim Pauel (JD2) 
50 m  7,4 (8e plaats) 
50 m horden 9,4 (8e plaats) 
verspringen 4,52 (4e plaats) 
 
 
5 december: Sinterklaasloop 2010 
Op zondag 5 december 2010 werd de traditionele 
Sinterklaasloop op onze baan georganiseerd. Op een 
parcours dat voor de voeten meer weg had van het 
plaatselijke zwembad deden 13 pupillen en 12 CD-
junioren mee. Na afloop was er voor iedere deelnemer 
een welverdiende speculaaspop en iets te drinken. 
Hieronder de uitslagen: 
 
Pupillen (2 rondes, ± 1000 meter)   
Jongens: 
1. Mike van Dijk 5.15.4 
2. Ole Bloemen  5.16.3 
3. Jeroen Out 7.06.3 
4. Johan van Ulderen 7.39.1 
5. Dylan 8.07.3 
6. Jeppe 9.17.0 
 
Meisjes: 
1.   Els van Elderen 5.54.0 
2.   Kika Bloemen 6.13.6 
3.   Anne Kuperus 6.16.4 
4.   Silke Vogel 6.40.6 
5.   Jasmijn Landheer 6.41.1 
6.   Jip Pauel 7.39.7 
7.   Ike de Boer 8.17.2 
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CD-Junioren (3 rondes, ± 1500 meter)   
Jongens: 
1. Luuk Verzijden (C) 7.21.5 
2. Pim Pauel (D) 7.53.7 
3. Jason Komen (D) 8.12.3 
4. Daniel Kraaijkamp (D) 10.00.6 
5. Siem Prins (C) 10.40.2 
6. Douglas Fernandez (D) 10.54.5 
7. Paul Zuiderduin (C) DNS 
 
Meisjes: 
1.   Britt Bourguignon (C) 8.35.9 
2.   Luce Creman (D) 10.51.0 
3.   Sofie Bruggemann 10.58.7 
4.   Dide van der Loo 10.59.0 
5.   Charlotte van Bruggen 11.27.1 
6.   Iris Komen 11.33.3 
 
 
11 december: Indoor Gala, Alkmaar 
Clubrecords en 6 x eremetaal 
Op zaterdag 11 december 2010 vond in Alkmaar het 
traditionele Runnersworld Indoor Gala plaats. In een 
volbezet sportpaleis deden in totaal 550 atleten mee. AV 
Haarlem trad aan met 14 deelnemers.  
Grote gelukkige die dag was Pim Pauel. Waar Pim in 
november in Amsterdam al 3 clubrecords naar zijn hand 
zette (evenaring op de 50m, een nieuw record met 
verspringen en een verbetering van zijn eigen record op 
de 50m horden) nam hij die goede vorm van die 
wedstrijd mee naar Alkmaar. Dit resulteerde in een 
nieuw clubrecord op de 60m horden (11,08 e.t.) en een 
evenaring op het onderdeel hoogspringen met een hoogte 
van 1,35 meter. Op het onderdeel kogelstoten kwam Pim 
tot op 13 cm van het record van Dennis Kruithof uit 1977 
(9,46 m), maar dit record kan Pim (op dit moment!) nog 
niet toevoegen aan zijn erelijst.  
 
Andere opmerkelijke prestaties waren er van: 
- Mike van Dijk (PupA2), die met zijn geringe lengte 

toch een mooie 1,15 meter haalde op het onderdeel 
hoogspringen. 

- Jelle Kelderman en Wessel Kruin (JunD), die beide 
in een veld van 23 man de finale haalde op de 60 
meter. Jelle werd daarin 3e (9,30 sec) en Wessel 6e 
(9,65 sec) 

- Sofie Brüggemann en Iris Komen (JunD), die beide in 
hun eerste wedstrijd horden heelhuids de finish 
wisten te halen. 

- Shaquille de Rooij (JunC), die zowel op de 60 meter 
als de 60 meter horden die finale bereiken, maar 
helaas beide keren net buien de top 3 bleef. 

- Luuk Verzijden (JunC), die op de 800 meter net te 
kort kwam voor het podium, maar wel een nieuw PR 
behaalde met kogelstoten 

- Allan van Rossum (JunB) en Robert Verschuren 
(JunB), die beide de finale van de 60 meter haalde, 
waarbij Allan naar een mooie 3e plaats liep. 

- Nogmaals Robert Verschuren, die op de 60 meter net 
naast het podium liep, maar wel de 800 meter won. 

- Aniek Klein Goldewijk (JunB), die in de finale van 
de 60 meter net te kort kwam voor eremetaal, maar 
dat wel wist te veroveren op het onderdeel 
kogelstoten, met een afstand van 9,64 meter. 

- Jeroen Büller(JunA), die alleen voor een 800 meter 
naar Alkmaar ging en die ook won, in een tijd van 
2.13,94 sec. 

 
Hieronder alle uitslagen: 
 
Jongens pupillen: 
A2 Meerkamp 60m Hoog Kogel Pnt 
16. Mike van Dijk 10,10 1,15 5,73 13,04
 1000 m 
12. Mike van Dijk 4.02,38 
 
Jongens Junioren D 1e jaars  
60 meter (series)   
  3.  Jelle Kelderman 9,32 
  6.  Wessel Kruin 9,62 
60 meter (finale)   
  3.  Jelle Kelderman 9,30 
  6.  Wessel Kruin 9,65 
Hoogspringen   
14.  Jelle Kelderman 1,15 
20. Wessel Kruin 1,05 
Kogelstoten   
16.  Jelle Kelderman 5,05 
1000 meter   
16.  Wessel Kruin 4.34,38 
  
Jongens Junioren D 2e jaars  
60 meter (series)   
  5.  Pim Pauel 9,07 
13.  Jason Komen 10,01 
16.  Marco Wezenberg 10,70 
60 meter (finale)  
  3.  Pim Pauel 8,92 
60 meter horden (series)  
  3.  Pim Pauel 11,08  (=CR!) 
16.  Jason Komen 12,59 
60 meter horden (finale)  
  4.  Pim Pauel 11,24 
Hoogspringen  
  5.  Pim Pauel 1,35  (=CR!) 
13. Jason Komen 1,20 
17. Marco Wezenberg 1,10 
Kogelstoten  
  4.  Pim Pauel 9,32 
1000 meter  
  9.  Jason Komen 3.54,26 
12.  Marco Wezenberg 4.45,54 
  
Jongens Junioren B  
60 meter (series)  
  2.  Allan van Rossum 8,07 
  4.  Robert Verschuren 8,22 
60 meter (finale)  
  3.  Allan van Rossum 7,96 
  4.  Robert Verschuren 8,20 
800 meter  
  1.  Robert Verschuren 2.23,37 
Hoogspringen  
  6.  Alan van Rossum 1,35 
Kogelstoten  
  5.  Alan van Rossum  8,48 
  6.  Robert Verschuren 7,79 
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Meisjes Junioren D 1e jaars  
60 meter (series)  
20.  Sofie Brüggemann  10,38 
37.  Iris Komen 11,84 
60 meter horden (series)  
  8.  Sofie Brüggemann 13,45 
15.  Iris Komen 17,61 
Kogelstoten  
16.  Sofie Brüggemann 6,29 
26.  Iris Komen 5,72 
 
Jongens Junioren C 1e jaars 
60 meter (series) 
  6.  Shaquille de Rooij 8,93 
60 meter (finale) 
 Shaquille de Rooij DNS 
60 meter horden (series) 
  4.  Shaquille de Rooij 10,88 
60 meter horden (finale) 
  6.  Shaquille de Rooij 11,22 
800 meter 

  6.  Shaquille de Rooij 2.47,10 
 
Jongens Junioren C 2e jaars 
60 meter (series)  
11.  Luuk Verzijden 8.87 
800 meter 
  5.  Luuk Verzijden 2.32.39 
Kogelstoten 
10.  Luuk Verzijden 7.75 
 
Meisjes Junioren B 
60 meter (series) 
  4.  Aniek Klein Goldewijk 9.20 
60 meter (finale) 
  4.  Aniek Klein Goldewijk 9.41 
Kogelstoten 
  2.  Aniek Klein Goldewijk 9.64 
 
Jongens Junioren A 
800 meter  
1.  Jeroen Büller 2.13.94 

 

 
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O 

 
 

ADVERTEERDER HENRI BLOEM OPNIEUW IN DE PRIJZEN 
 
Het jaar 2010 was een bijzonder jaar voor Henri Bloem, een van onze adverteerders. Wijnkoperij Henri 
Bloem, een samenwerkingsverband van 20 wijnspeciaalzaken, werd voor de 4e achtereenvolgende maal 
uitgeroepen tot Beste Wijnspeciaalzaak van het jaar, in de categorie wijnen tot € 5. Deze prijs wordt elk 
jaar uitgeroepen door de auteurs van het boek Wijnalmanak, Ronald de Groot en Cuno van ’t Hoff.  
 
De Wijnalmanak is een jaarlijks terugkerende wijngids, waarin wijnen uit de supermarkt, slijterij en 
wijnspeciaalzaak worden beschreven en beoordeeld. Een select team van wijnprofessionals proefde 
duizenden wijnen, ingezonden door winkels uit heel Nederland. Door de Wijnalmanak Award voor de 
4e opeenvolgende keer te winnen bewijst Wijnkoperij Henri Bloem over een assortiment wijnen met een 
uitstekende prijs/kwaliteit verhouding te beschikken, elk jaar weer. 
 
Eerder ontvingen ze op het Retail Jaarprijs Gala een bijzondere prijs voor de origineelste en effectiefste 
manier waarop ze inhoud geven aan het aloude begrip ‘de klant is koning’. In het juryrapport staat o.a. te 
lezen: “Henri Bloem streeft naar de beste kwaliteit voor een uitstekende prijs, houdt proeverijen, heeft 
passie voor het vak en sfeervolle winkels”, en “Nooit is een moeite te veel”.  
 
Uiteraard is het team van Henri Bloem aan de Kleverlaan in Bloemendaal bijzonder ingenomen met deze 
successen, maar ze blijven bescheiden. “We beschouwen het als een stimulans om op de ingeslagen weg 
door te gaan en dit niveau vast te houden”, aldus Gert Jan Reinders en Fien Goos, die aan de wieg 
stonden van de winkel in Bloemendaal. 
 
Henri Bloem zit dus niet alleen in het lagere prijssegment. In ieder prijssegment worden aantrekkelijke 
wijnen aangeboden. En ook voor exclusieve (en dienovereenkomstig geprijsde) wijnen kunt u hier 
uitstekend terecht. Een heel breed assortiment dus. Een bezoek aan de winkel is op zich al een belevenis. 
Kortom: gewoon een keer gaan kijken op de Kleverlaan.  
 
Redactie
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THE WIZZLE ABROAD  (5) 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? Deze keer reizen we af naar Londen. Hier woont sinds enige tijd Bas Gevaert. Bas heeft veel wedstrijden 
in het AV-Haarlemshirt gelopen. Hij was de laatste jaren onze vaste 800- en 1500-meterloper in de competitie. Tot hij 
twee jaar terug zijn grenzen ging verleggen en bovendien de liefde van zijn leven tegenkwam… 
 

 
 

 
Bas Gevaert in Greenwich met uitzicht op het Londense zakendistrict 

 
Bas, sinds je vertrek is het ledenbestand van AV 
Haarlem al weer behoorlijk ververst. Niet iedereen 
kent je. Zou je ermee willen beginnen je 
atletiekloopbaan bij AV Haarlem te beschrijven? 
Eigenlijk heb ik altijd hardgelopen. Van jongs af aan 
nam mijn vader me mee naar de waterleidingduinen 
om daar hard te lopen. Volgens mij begon dat 
voornamelijk om mijn broertje en mijzelf af te matten 
zodat we elkaar niet constant in de haren vlogen op de 
zondag. Daarna ben ik altijd blijven lopen. Ik liep met 
mijn vader eigenlijk steeds langere afstanden en ging 
vanaf mijn twaalfde regelmatig met de “Bap van der 
Pol” groep mee, een groep recreatielopers waarmee 
mijn vader (en vele oud-Haarlemmers) regelmatig in 
de waterleidingduinen trainde. Zo liep ik op mijn 
twaalfde al een halve marathon, vrij uitzonderlijk (en 
onverantwoord vrees ik). Rond mijn 15e vroeg Arno 

Molenaar of ik niet eens bij AV Haarlem op de baan 
wilde trainen. Zodoende werd ik lid en ik trainde ik al 
een jaartje met de lange afstandgroep toen (volgens 
mij) Joop vroeg of ik niet de 3000 meter wilde lopen 
voor de A-junioren ploeg. Na dat optreden kwam ik in 
de middellange afstand groep terecht die werd 
getraind door Han Baauw. Je zou kunnen zeggen dat 
daar mijn echte atletiekleven begon. Dat was wel een 
bijzondere tijd. We hadden toen een sterke 
juniorenploeg en haalden de landelijke finale.  
 
Het was ook de tijd dat zo’n beetje de laatste AV 
Haarlem juniorenmedaille op een NK werd behaald 
door Erik v/d Veen: goud op de 400 meter junioren A. 
Je kunt je voor stellen dat ik het erg leuk vond om te 
lezen dat die prestatie na zoveel jaren werd herhaald 
door Jurgen.  
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Over de Wielarts gesproken... in 1996 moest/mocht ik 
op zondag met Ruud’s groep meetrainen. Ik neem aan 
omdat ik nog vrij jong was en ik bovendien wel wat 
techniek- en coördinatietraining kon gebruiken. Ik 
gruwde er in ieder geval van. Ik was (en ben) zo stijf 
als een plank, dus de trainingen en oefeningen van 
Ruud waren voor mij één grote lijdensweg. Maar goed, 
ik ging wel vrij snel vooruit en al snel trainde ik 
vrijwel dagelijks. Ik legde me toe op de 800-1500-3000 
meter en maakte vrij rap de sprong naar de landelijke 
subtop bij de junioren. Hoogtepunt was voor mij 1998 
toen ik als 1e-jaars A-junior bij de A-junioren zesde 
werd op de 3000 meter bij het NK indoor, 5e op de 
1500 meter bij de NK outdoor (achter o.a. Bram Som 
en Koen Raymaekers!) en 9e op de NK cross. Binnen 
de club stelde ik met de tijden die ik liep overigens 
niet zoveel voor. Onze heren-competitieploeg was 
duidelijk op z’n retour gezien de diverse degradaties 
eind jaren ’90, en toch was ik in die tijd echt geen 
vaste kracht. Op de 800, 1500 en 3000 meter waren er 
altijd wel een aantal jongens in de groep van Han 
Baauw sneller dan ik.  
 

 
Tijdens de Warandeloop in 1997 
 
Tot zover de sportieve hoogtepunten. Op mijn 18e 
verhuisde ik naar Amsterdam om daar te studeren. Ik 
heb altijd moeilijk keuzes kunnen maken. Een jaar lang 
wist ik ambitieuze atletiek bij AV Haarlem enigszins te 
combineren met een bijzonder druk studentenleven in 
Amsterdam. Daarna won uitein-delijk het 
studentenleven, ik was lid van een studentenvereniging 
en toen ik daar in het bestuur belandde was het over 
met het hardlopen. Toen ik afstudeerde kwam ik 
tonnetjerond terug bij AV Haarlem, onderging ik 
gedwee het hoongelach van Ruud, Joop en de anderen 
en begon langzaam weer te trainen, ditmaal in Ruuds 
groep. Met vallen, blessures, opstaan en niet te veel 
ambities wist ik uiteindelijk weer een redelijk niveau te 
halen, al kwam ik nooit meer in de buurt van mijn 
junioren prestaties. Ik was inmiddels wel een vaste 
waarde in de competitieploeg en liep altijd met veel 
plezier in de competitiewed-strijden, vaak meerdere 
loopnummers op één dag. In 2007 wilde ik nog éénmaal 

serieus proberen mijn PR’s aan te scherpen en ben ik 
fanatiek gaan trainen met 
het Jaspers Running Team.  
Het zag er even naar uit dat 
ik daadwerkelijk mijn oude 
niveau weer zou halen, maar 
uiteindelijk gooiden 
blessures en de onmogelijke 
combinatie met mijn drukke 
werkleven roet in het eten. 
Met hulp van Koos heb ik bij 
de atletiekunie in 2008 nog 

mijn looptrainersdiploma behaald, maar toen vertrok ik 
naar het buitenland... 
 
Je werk leidde je naar het buitenland. Wat doe je 
daar precies?  
In 2009 besloot ik een MBA-opleiding in het buiten-
land te gaan doen. Een MBA (Master of Business 
Administration) is een business/management opleiding 
voor mensen met 4-6 jaar werkervaring die een 
carrière-switch willen maken. Ik wilde graag in het 
buitenland werken én weg uit de IT advies sector waar 
ik destijds al ruim vier jaar in werkte, dus toen ik na 
een vrij lang selectietraject tot één van de beste MBA-
opleidingen ter wereld werd toegelaten hoefde ik daar 
niet lang over na te denken. In 2009 heb ik een jaar 
lang in Frankrijk en Singapore gestudeerd met 
medestudenten uit meer dan 60 verschillende landen. 
Een unieke ervaring die ik iedereen kan aanraden. Het 
jaar heeft mijn leven in vele opzichten veranderd. Ik 
heb ontzettend veel geleerd en veel nieuwe vrienden 
gemaakt. Daarnaast heb ik mijn huidige vriendin leren 
kennen, Annette uit Duitsland. Tegen het einde van de 
opleiding hebben we besloten om samen naar Londen 
te gaan. We hebben hier in februari dit jaar een 
woning gevonden en in april ben ik aan de slag gegaan 
bij PayPal als product manager. Zonder al te veel uit te 
wijden over wat dat precies inhoudt, kan ik zeggen dat 
het een hele verandering is ten opzichte van wat ik 
eerst deed en dat het me uitstekend bevalt. Ik heb veel 
vrijheid, verantwoordelijkheid en ik kan gewoon in 
mijn spijkerbroekie naar mijn werk. 
 
Hoe is het leven in Londen? Lange forensenrit? 
Uitgaan in Soho op vrijdagavond? Zit je ’s avonds 
uitgeput naar Gardener’s world te kijken?  
Het leven in Londen bevalt heel erg goed. We wonen 
behoorlijk centraal (iets ten Noorden van Hyde Park, 
ideaal voor een stukje hardlopen op de 
zondagochtend). Mijn werk is net buiten Londen, 
hetgeen betekent dat ik iedere dag met de metro tegen 
de drukte in ga en in alle rust ongeveer 40 minuten 
naar mijn werk forens. ’s Avonds probeer ik de afstand 
van ca. 15 km 1-2x per week naar huis hard te lopen. 
Na de MBA-opleiding zijn erg veel mede-studenten 
ook naar Londen gegaan, dus eigenlijk hadden we hier 
vanaf het begin een druk sociaal leven met veel 
vrienden. Daarnaast is Londen echt een internationale 
stad, de typische Brit is hier tussen alle buitenlanders 
moeilijk te vinden. Dat maakt het behoorlijk makkelijk 
om als buitenlander je draai te vinden. Annette en ik 
reizen bovendien veel. Er zijn veel vluchten vanuit 
Londen, dus vliegen is goedkoper vergeleken met 
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Nederland. Mede daarom vliegen we er in het 
weekend regelmatig op uit. 
 

 
Annette en Bas op chique bij een zeer Brits classic car 
event 
 
Het Verenigd Koninkrijk doet het al jaren prima op 
het gebied van atletiek. Er is veel aandacht voor op 
tv. Merk je zelf iets van een atletiektraditie in het 
land. Leeft atletiek meer dan in Nederland?  
Atletiek krijgt hier inderdaad een stuk meer aandacht 
op tv. In het weekend worden regelmatig hele 
wedstrijden live uitgezonden, al moet ik bekennen dat 
ik er niet al te veel aandacht aan besteed. Men is 
voornamelijk geïnteresseerd in de prestaties van Britse 
atleten, dus dat maakt de verslaggeving wat eenzijdig 
voor de trouwe Oranje-supporter (overschakelen naar 
hinkstapspringen als tegelijkertijd de 800m wordt 
gelopen valt bij mij natuurlijk niet in goede aarde). 
Anderzijds is er van atletiek in Londen vrij weinig te 
merken. Buiten de grote stadions zijn er weinig 
atletiekbanen, zeker in het centrale deel waar wij 
wonen. Ik moet het qua sportieve tegenstand dus 
vooral stellen met de zondagse dribbelaars in Hyde 
Park. 
 
Wat doe je zelf nog aan sport op dit moment? 
Recentelijk nog aan wedstrijden meegedaan? Kun je, 

als je zou terugkomen (je wordt met open armen 
ontvangen!) weer moeiteloos meedoen met de 
seniorenploeg in de tweede divisie?  
Sport is er helaas een beetje bij ingeschoten. Ik probeer 
3x per week hard te lopen, maar dat komt door de 
drukte van mijn werk in de praktijk eerder neer op 
maximaal 2x. Het zijn bovendien niet meer de 
ouderwetse intervaltrainingen of uitputtende Ruud-
oefeningen, maar simpele duurlopen. Maar goed, ik 
geniet er wel nog steeds van om hard te lopen en zal er 
dan ook niet snel mee stoppen. Wedstrijden heb ik ook 
niet zoveel meer gedaan. In 2009 heb ik nog een 
hardloopwedstrijd voor Europese MBA studenten 
gewonnen (al was ik volgens mij één van de weinigen 
die de avond tevoren redelijk bijtijds naar bed was 
gegaan) en als laatste wapenfeit heb ik in juli PayPal 
vertegenwoordigd in een Londense bedrijvenloop met 
15.000 deelnemers (200e plaats geloof ik, niet echt om 
over naar huis te schrijven). Ik denk daarom niet dat ik 
van veel waarde zou zijn voor de Haarlemse 
competitieploeg, al zou ik graag nog een keer met Rob 
de Wit de strijd aan gaan om te zien of hij nu eindelijk 
eens sneller is op de 5000 m ;-). 
 
Wat zijn je plannen voor de komende paar jaar? Zien 
we je binnenkort weer rondjes lopen op ‘Pim 
Mulier’?  
De plannen voor de komende jaren zijn nog vrij 
onzeker. Voorlopig heb ik het naar mijn zin in Londen 
en bij PayPal, dus ik denk dat ik het hier nog wel even 
uithoud. Daarna wellicht nog een avontuurtje in Azië, 
Australië of de VS? Annette wil volgens mij nog wel 
naar Zuid-Amerika, al zit ik daar denk ik niet zo op te 
wachten. We zullen wel zien. Ik denk in ieder geval 
niet dat ik snel naar Nederland terugkom. Ik vind het 
eigenlijk veel leuker om als bezoeker in Nederland te 
zijn, geniet er veel meer van om af en toe even terug te 
zijn. Daarnaast zou ik het Annette niet graag aandoen 
om Nederlands te leren... Dus ik denk helaas niet dat 
ik snel weer op de Pim Mullier te bezichtigen ben. 
Maar je weet het natuurlijk nooit... 

 
 
WISSEL-DRANK: BANANA POWERRRR!!! 
Hier het recept voor een heerlijk drankje voor de jaarwisseling. Speciaal voor atleten! Hij wordt 
gemaakt met 2 bananen, 4 dadels zonder pit, een halve ananas en 3 deciliter koude melk of yoghurt. Je 
hebt een keukenmachine of blender nodig. 
Snijd de ananas door de helft. Verwijder de schil van de helft van de ananas die je gaat gebruiken. Alle 
bruine delen van de schil moeten weg zijn. En verwijder de harde kern. Snijd de boel in stukjes.  
Pel de bananen en snijd die ook in stukjes. 
Snijd de dadels doormidden. 
Doe de melk of yoghurt in de blender. Voeg het fruit toe en mix het geheel tot een smoothie banana 
drink. En klaar is Kees.  
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VAN HET JASPERS RUNNING TEAM 
 
Larissa Scholten 

Na een sportief, druk en gezellig trainingsweekend 
begin november in Elst (foto hiernaast), is het JRT 
begonnen aan het winterseizoen. De nadruk zal deze 
periode komen te liggen op het verbeteren van ons 
algemeen uithoudingsvermogen. Met name 
omvangtrainingen zoals lange duurlopen zullen voor de 
JRT-ers een veel voorkomende trainingsvorm zijn. 
Daarnaast moeten we natuurlijk ook trainen op onze 
snelheid, kracht, coördinatie, techniek en 
beweeglijkheid. Allemaal zaken die goed doordacht en 
gepland staan in ons trainingsschema. Al met al is dit 
goed voor genoeg afwisselende trainingsuren, daar 
hoeven we ons geen zorgen over te maken.  
 
Naast onze trainer-coach Koos Kiers hebben we er een 
nieuwe trainer bij, Hans van Vegten. Hij is assistent-
trainer, voormalig middenafstandloper bij AV-
Nijmegen. Ook was hij vele jaren hoofdcoach van 
diverse landelijke basketbalteams. Een echte aanwinst 
voor het Jaspers Runningteam. 
 
De atleten van het JRT houden hun trainingen bij in 
logboeken. Hierin vermelden wij wat we hebben 
getraind, wat de omstandigheden waren, hoe we ons 
voelden, wat onze hartslag was, etc. Het logboek geeft 
ons op deze manier een duidelijk overzicht van onze 
trainingen en kan ook als naslagwerk gebruikt worden 
om eventuele blessures te kunnen verklaren. Onder aan 
de pagina een voorbeeld van een stukje uit mijn logboek.  
 
Daarnaast hebben we een wedstrijdplanning gemaakt. 
Het is leuk om te zien dat we allemaal voor hetzelfde 
doel trainen: winnen op de wedstrijden die we daarvoor 
hebben uitgekozen. Veel van onze atleten zijn in goede 
vorm en gaan met grote passen vooruit. 

 
 
Warandeloop 
Op zaterdag 27 november liep ik de 5,6 km lange cross 
van de Warandeloop in de bossen van Tilburg, de eerste 
crossloop van dit seizoen voor mij. Na het parcours goed 
te hebben verkend kwam ik tot de conclusie: dit wordt 
een mooie loop. Met een paar kleine heuvels en twee 
maal een lang breed pad had ik nog de keuze of ik mijn 
concurrenten bij de heuvels af zou troeven, of dat ik 
juist op het lange brede pad mijn slag zou slaan. Trainer 
Hans had mij vooraf nog even op scherp gezet, door mij 
de race alvast door te laten denken en van tevoren 
doelen te stellen. Na het startschot liepen we met een 
vrouw of 40, drie rondes. Ik liep mijn race precies zoals 
ik me had voorgenomen, stevig doorlopen maar net niet 
in de verzuring komen. Mee met de kopgroep was voor 
mij (nog) even geen optie. Een aantal sterke lange 
afstanddames, een paar zelfs ouder dan 45 jaar, kon ik op 
deze lange cross niet bijhouden. Dat weerhield mij er 
echter niet van strijdlustig te blijven tot en met de 
laatste meters. Met een tijd van 23.21 op deze 5.6 km 
werd ik 7e (15e van alle dames). Niet slecht voor een 
eerste cross, maar ik hoop in volgende crossen nog een 
paar plaatsjes naar boven op te schuiven.

 

 

 

 

 
Type training 

 
Plaats Programma 

 
Uitvoering (resultaten, 
omstandigheden) 

Gevoel tijdens training 
  

 
Hartslag tijdens 
training 

 
Baantraining: 
techniek&snelhe
id 

 
Haarlem 

 
Techniek -
snelheid 6-8 x 
1000 p.2 
 

 
6 x 1000: 4.08; 4.12; 4.06; 
4.11; 4.37; 4.28 

 
Come back van 
verzwikte enkel en 
daarna verkoudheid, 
niet zo snel dus 

 
Gem. 186, max. 201 

 
Duurloop 2 

 
Haarlem 

30-50 min +CS 
 
45 min. 

Lekker ontspannen, wel 
heel rustig gehouden 

 
hartslagband niet 
om 

 
Baantraining: 
algemeen kracht 

 
Haarlem 

Algemeen 
kracht+ 15 x 
300 P. 60” 
+ 4 x 80 m 

12 x 300: 1.08; 1.08; 1.08; 
1.08; 1.07; 1.08; 1.07; 1.06; 
1.07; 1.04; 1.08; 1.04;  

 
Ging veel beter dan 
vorige baantraining, 
kon mee met de rest 

 
Gem. 188, max. 201 

Van Het Jaspers Running Team 
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RANGLIJSTEN 2010 HEREN SENIOREN EN DE JONGENS JUNIOREN A/B 
         
samenstelling Joop van Drunen en Niels Ran      
(….) = beste prestatie in 2009        
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair windvoordeel 
Maximaal 10 prestaties per nummer       
         
100 meter (11.41)  
1 Jurgen Wielart (A) 11.28  
2 Wouter van Gorselen 11.47  
3 Niels Ran 11.77  
4 Gydo van de Pieterman (A) 11.84  
5 Remy Cornet 12.69  
6 Dik de Groot (B) 12.79  
    
200 meter (23.19)  
1 Jurgen Wielart (A) 22.49  
2 Wouter van Gorselen 23.28  
3 Gydo van de Pieterman (A) 24.87  
4 Remy Cornet 25.58  
    
400 meter (50.92)  
1 Jurgen Wielart (A) 48.90  
2 Niels Ran 55.26  
3 Remy Cornet 56.96  
4 Gydo van de Pieterman (A) 57.2  
5 Rob de Wit 58.8  
    
800 meter (1.56.81)  
1 Simon Nijland 1.58.66  
2 Jurgen Wielart (A) 2.01.33  
3 Jeroen Büller (B) 2.09.11  
    
1.500 meter (4.32.71)  
1 Simon Nijland 4.11.16  
2 Rob de Wit 4.30.22  
3 Bart Eijkman (B)  4.42.0  
4 Jeroen Büller (B) 4.43.1  
5 Karel Brasser (B) 4.43.18  
6 Niels Ran 4.48.8  
7 Daan Oppenhuis (B) 4.55.96  
8 Gydo van de Pieterman (A) 5.07.7  
9 Dik de Groot (B) 5.15.4  
10 Marnix van Zadelhoff (B) 5.49.5  
    
5.000 meter (17.52.99)  
1 Simon Nijland 17.21  
2 Rob de Wit 17.26.78  
3 Sven Schwarz 17.58  
4 Karel Brasser (B) 18.12.38  
5 Sander Overdevest 19.20  
6 Daan Oppenhuis (B) 19.39  
7 Karel Jan Schoutens 20.03  
8 Frank Peeters 20.20  
9 Adrie Tol 20.45  
10 Jeroen Peeters 22.37  
    
kogelstoten (7 ¼ kg) (12.48)  
1 Oscar Soethout 11.55  
2 Peter Markwat 11.31  
3 Jurgen Wielart (A) 10.71 6 kg 
4 Ettiene de Groot 10.69  
5 Bart Eijkman (B) 10.67 5 kg 

6 Dik de Groot (B) 10.42 5 kg 
7 Matthijs Teengs 10.24  
8 Tim Rombout 9.72  
9 Rob de Wit 9.40  
10 Marnix van Zadelhoff (B) 9.30 5 kg 
    
discuswerpen (2 kg) (33.12)  
1 Peter Markwat 32.12  
2 Bart Eijkman (B) 31.49 1½ kg 
3 Dik de Groot (B) 28.84 1½ kg 
4 Marnix van Zadelhoff (B) 27.10 1½ kg 
5 Niels Ran 24.93  
5 Rob de Wit 24.93  
7 Jeroen Büller (B) 21.68 1½ kg 
8 Karel Brasser (B) 18.60 1½ kg 
9 Gydo van de Pieterman (A) 14.40 1¾ kg 
    
speerwerpen (45.35) 800 gr 
1 Tim Rombout 41.91  
2 Jurgen Wielart (A) 38.42  
3 Robbert Verschuren (C) 35.40 700 gr 
4 Rob de Wit 35.38  
5 Peter Markwat 35.15  
6 Niels Ran 34.79  
7 Ettiene de Groot 34.28  
8 Dik de Groot (B) 34.10 700 gr 
9 Stephan den Ridder (B) 30.65 700 gr 
10 Gydo van de Pieterman (A) 30.32  
    
meerkamp (4573)  
1 Niels Ran 5164 10-kamp 
2 Rob de Wit 4264 10-kamp 
3 Bart Eijkman (B) 4440 9-kamp 
4 Gydo van de Pieterman (A) 4127 10-kamp 
5 Dik de Groot (B) 3749 9-kamp 
6 Jeroen Büller (B) 3508 9-kamp 
7 Marnix van Zadelhoff (B) 3279 9-kamp 
8 Karel Brasser (B) 2507 9-kamp 
    
110 meter horden 106,7 cm (17.74)  
1 Bart Eijkman (B)  17.59 91,4 cm 
2 Rob de Wit 18.63  
3 Gydo van de Pieterman (A) 19.12  
4 Jelle Dalhuisen (C) 20.58 91,4 cm 
    
400 meter horden (65.18)  
1 Gydo van de Pieterman (A) 60.46  
2 Rob de Wit 63.50  
    
3000 m steeplechase   
1 Rob de Wit 11.00.76  
    
hoogspringen (1.90)  
1 Niels Ran 1.95  
2 Gydo van de Pieterman (A) 1.80  
3 Bart Eijkman (B)  1.65  
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3 Dik de Groot (B) 1,65  
5 Jeroen Büller (B) 1.55  
6 Marnix van Zadelhoff (B) 1.50  
7 Rob de Wit 1.48  
8 Karel Brasser (B) 1.40  
    
verspringen (6.15)  
1 Niels Ran 6.57  
2 Jurgen Wielart (A) 5.78  
3 Gydo van de Pieterman (A) 5.60  
4 Marnix van Zadelhoff (B) 5.53  
5 Bob de Groot (A) 5.40  
6 Rob de Wit 5.33  
7 Bart Eijkman (B)  5.32  
8 Dick de Groot (B) 5.25  
9 Matthijs Teengs 5.21  
10 Jeroen Büller (B) 5.11  
    
hink-stap-springen (12.67)  
1 Niels Ran 13.24  
2 Jeroen Büller (B)  11.83  
    

polsstokhoogspringen (3.00)  
1 Bart Eijkman (B) 3.30  
2 Dik de Groot (B) 2.90  
3 Niels Ran 2.80  
4 Niels Weller 2.50  
4 Rob de Wit 2.50  
6 Jeroen Büller (B) 2.40  
7 Gydo van de Pieterman (A) 2.30  
8 Marnix van Zadelhoff (B) 2.20  
9 Karel Brasser (B) 2.00  
    
4 x 100 m   
1 Mannen senioren: 44,33  
 Gydo van de Pieterman (A)  
 Jurgen Wielart (A)   
 Niels Ran   
 Wouter van Gorselen   
2 B-junioren senioren: 48,99  
 Dik de Groot (B)   
 Jelle Dalhuisen (C)   
 Jeroen Büller (B)   
 Robbert Verschuren (C)   

 
 
 
RANGLIJSTEN 2010 DAMES SENIOREN EN DE MEISJES JUNIOREN A/B  
         
samenstelling Joop van Drunen en Niels Ran      
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair windvoordeel 
    

100 meter    
1 Aniek Klein Goldewijk (B) 14.73  
2 Magda van Dijk (B) 14.98  
    
400 meter    
1 Kristel van Es 61.40  
2 Magda van Dijk (B) 75.81  
    
800 meter    
1 Larissa Scholten 2.18.14  
3 Aniek Klein Goldewijk (B) 3.04.4  
    
1.500 meter    
1 Larissa Scholten 4.54.36  
    
100 meter horden 84 cm     
1 Evelien Verbruggen (C) 19.93 76 cm 
    
hoogspringen    
1 Kristel van Es 1.57  
4 Aniek Klein Goldewijk (B) 1.31  
    

verspringen    
1 Jirina van Kesteren 4.39  
2 Larissa Scholten 4.16  
3 Aniek Klein Goldewijk (B) 3.97  
    
kogelstoten (4 kg)     
1 Aniek Klein Goldewijk (B) 9.18 3 kg 
2 Larissa Scholten 8.45  
3 Jirina van Kesteren 6.77  
    
discuswerpen (1 kg)    
1 Aniek Klein Goldewijk (B) 20.52  
    
speerwerpen (600 gr)    
1 Jirina van Kesteren 29.85  
2 Larissa Scholten 22.50  
3 Aniek Klein Goldewijk (B) 19.07  
4 Lisa Büller (C) 16.34  
    
meerkamp    
2 Aniek Klein Goldewijk (B) 2520 7-kamp 
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RANGLIJSTEN 2010 C-JUNIOREN  
 
samenstelling Rob de Wit      
 
 

Jongens C 
 
100m horden 
Jelle Dalhuisen  19.80 
Gijs Eijgenraam  20.14 
Luuk Verzijden  20.30 
 
100m 
Luuk Verzijden  12.7 
Jelle Dalhuisen  12.9 
Gijs Eijgenraam  13.6 
Robert Verschuren 13.76 
 
200m 
Robert Verschuren 27.77 
 
400m 
Robert Verschuren 59.75 
 
800m 
Siem Boot  2.40.00 
 
1000m 
Jelle Dalhuisen  3.16.8 
Gijs Eijgenraam  3.21.9 
Luuk Verzijden  3.23.1 
 
1500m 
Jelle Dalhuisen  5.21.9 
Luuk Verzijden  5.25.2 
 
Verspringen 
Jelle Dalhuisen  4.91 
Gijs Eijgenraam  4.41 
Luuk Verzijden  4.38 
 

Hoogspringen 
Jelle Dalhuisen  1.45 
Luuk Verzijden  1.40 
Gijs Eijgenraam  1.30 
 
Discuswerpen 
Jelle Dalhuisen  26.38 
Luuk Verzijden  20.29 
Siem Boot  19.02 
Gijs Eijgenraam  17.27 
 
Speerwerpen 
Robert Verschuren 44.00 
Jelle Dalhuisen  37.85 
Luuk Verzijden  24.17 
Gijs Eijgenraam  21.29 
 
Kogelstoten 
Jelle Dalhuisen  8.99 
Robert Verschuren 8.11 
Luuk Verzijden  6.93 
Gijs Eijgenraam  7.45 
 
 
 
 

Meisjes C 
 
80m horden 
Evelien Verbruggen 13.2 
Lisa Buller  18.4 
Sofie Ursem  18.6 
 
80m 
Evelien Verbruggen 10.88 
 

150m 
Evelien Verbruggen 21.3 
Lisa Buller  23.5 
Sofie Ursem  24.6 
 
600m 
Esther Kiel  1.53.14 
Evelien Verbruggen 2.01.5 
 
800m 
Esther Kiel  2.40.09 
 
Verspringen 
Evelien Verbruggen 4.78 
Esther Kiel  4.48 
Britt Bourguignon 3.67  
Sofie Ursem  2.98 
 
Hoogspringen 
Evelien Verbruggen 1.45 
Britt Bourguignon 1.35 
Lisa Buller   1.20 
Sofie Ursem  1.10 
 
Discuswerpen 
Esther Kiel  18.23 
 
Speerwerpen 
Lisa Buller   16.74 
 
Kogelstoten 
Lisa Buller   8.25 
Evelien Verbruggen 7.77 
Esther Kiel  7.42 
Sofie Ursem  6.28

 

  
 Competitiedata 2011 op chronologische volgorde 
 16 april CD Junioren (ronde 1) 
 17 april B Junioren (ronde 1) 
 7 mei CD Junioren (ronde 2) 
 8 mei Senioren (ronde 1) 
 15 mei A Junioren (ronde 1) 
 22 mei B Junioren (ronde 2) 
 5 juni Senioren (ronde 2 + NK Teams) 
 19 juni A Junioren (ronde 2) 
 25 juni CD Junioren (gebiedsfinale) 
 26 juni Senioren (ronde 3) 
   
 4 september A Junioren (NK Teams junioren) 
 10 september CD Junioren (landelijke finale) 
 11 september B Junioren (landelijke finale) 
 18 september Senioren (promotie/degradatie) 
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RANGLIJSTEN 2010 D-JUNIOREN 
 
Samenstelling: Niels Ran 
 
Alle handtijden zijn omgezet in elektronische tijden. Dit betekent dat bij alle handtijden van afstanden korter dan 
400 meter 0.24 seconden is opgeteld. Bij afstanden langer dan 400 m wordt niets opgeteld. De handtijd staat nog 
wel vermeld tussen haakjes. Bovenaan tussen haakjes staat de beste prestatie van vorig jaar. De indoorrecords zijn 
van het winterseizoen 2009-2010. 

Jongens D
 
80 m  (10.84) 
1. Pim Pauel 11.24 
2. Shaquille de Rooij 11.34  (11.1) 
3. Max Landheer 12.14 

Paul Zuiderduin 12.14  (11.9) 
5. Bram Schwarz 12.44  (12.2) 
6. Jason Komen 12.73 
7. Daniël Kraaijkamp 13.64  (13.4) 
8. Peer Dries 14.30 
9. Siem Prins 14.84  (14.6) 
 
80 m horden  (14.44) 
1. Shaquille de Rooij 13.65 
2. Paul Zuiderduin 15.02 
3. Pim Pauel 15.64  (15.4) 
4. Max Landheer 15.79 
5. Jason Komen 16.24  (16.0) 
6. Bram Schwarz 19.14  (18.9) 
7. Siem Prins 20.54  (20.3) 
 
150 m  (20.74) 
1. Pim Pauel 21.24  (21.0) 
2. Paul Zuiderduin 23.54  (23.0) 
3. Jason Komen 23.94  (23.7) 
4. Joaquim Wiers 26.14  (25.9) 
 
300 m horden (-) 
1. Max Landheer 55.57 
2. Jason Komen 57.26 
3. Pim Pauel 57.93 
 
600 m  (1.54.5) 
1. Pim Pauel 1.57.4 
2. Jason Komen 2.00.0 
3. Max Landheer 2.01.90 
4. Paul Zuiderduin 2.03.3 
5. Peer Dries 2.12.04 
 
1000 m (3.24.02) 
1. Max Landheer 3.24.0 
2. Pim Pauel 3.36.4 
3. Bram Schwarz 3.50.3 
4. Paul Zuiderduin 3.52.3 
5. Mees Truijens 3.57.78 
6. Daniël Kraaijkamp 4.10.4 
7. Siem Prins 4.13.7 
8. Shaquille de Rooij 4.16.7 
 
 
 
 

Verspringen (4.83) 
1. Pim Pauel 4.38 
2. Paul Zuiderduin 4.32 
3. Shaquille de Rooij 4.27 
4. Koen Vogel 3.77 
5. Max Landheer 3.67 
6. Mees Truijens 3.61 
7. Jason Komen 3.56 
8. Sergio Sjak-Shie 3.53 
9. Jesse Richter 3.51 
9. Bram Schwarz 3.50 
10. Joaquim Wiers 3.10 
11. Daniël Kraaijkamp 3.05 
12. Siem Prins 3.04 
13. Peer Dries 2.49 
 
Hoogspringen (1.35) 
1. Paul Zuiderduin 1.45 
2. Pim Pauel 1.30 
3. Shaquille de Rooij 1.20 
 Bram Schwarz 1.20 
5. Jason Komen 1.10 
6. Siem Prins 1.00 
 
Kogelstoten (8.37) 
1. Douglas Fernández 8.76 
2. Pim Pauel 8.69 
3. Paul Zuiderduin 8.29 
4. Shaquille de Rooij 8.08 
5. Jason Komen 6.79 
6. Jesse Richter 6.62 
7. Siem Prins 6.56 
8. Sergio Sjak-Shie 6.27 
9. Bram Schwarz 6.24 
10. Daniël Kraaijkamp 5.58 
11. Max Landheer 5.48 
 
Discuswerpen (14.44) 
1. Pim Pauel 19.08 
2. Jason Komen 15.92 
3. Joaquim Wiers 15.73 
4. Siem Prins 13.92 
 
Speerwerpen (21.98) 
1. Pim Pauel 28.45 
2. Paul Zuiderduin 27.39 
3. Jason Komen 21.78 
4. Shaquille de Rooij 20.58 
5. Bram Schwarz 19.28 
6. Siem Prins 14.38 
 



 15 

7-kamp (3264) 
1. Pim Pauel 3106 
2. Paul Zuiderduin 3004 
3. Shaquille de Rooij 2620 
4. Bram Schwarz 2214 
5. Siem Prins 1454 
 
60 m (Indoor) (9.10) 
1. Pim Pauel 8.83 
2. Max Landheer 9.19 
3. Sergio Sjak-Shie 9.38 
4. Jason Komen 9.51 
5. Koen Vogel 9.59 
6. Bram Schwarz 9.72 
7. Milan Verrijn Stuart 9.95 
8. Koen Wijnands 11.20 
 
50 m horden (indoor)   
1. Pim Pauel 10.44 (10.2) CR 
 
60 m horden (indoor) (12.51) 
1. Max Landheer 12.09 
2. Pim Pauel 12.20 
3. Jason Komen 12.38 
4. Koen Vogel 12.64 
5. Bram Schwarz 12.88 
 

600 m (indoor) (-)  
1. Pim Pauel  2.07.90 
 
1000 m (indoor) (3.35.95) 
1. Jason Komen 3.50.17 
 
Verspringen (indoor) (3.08) 
1. Pim Pauel  4.35 CR 
2. Max Landheer 3.91 
3. Jason Komen 3.87 
4. Sergio Sjak-Shie 3.78 
5. Koen Vogel 3.63 
6. Bram Schwarz 3.54 
 
Hoogspringen (indoor) (1.15) 
1. Pim Pauel  1.30 
 
Kogelstoten (indoor)  (5.35) 
1. Pim Pauel  7.75 
2. Jason Komen 6.91 
3. Max Landheer 6.14 
4. Sergio Sjak-Shie 5.99 
5. Bram Schwarz 5.90 
6. Koen Wijnands 5.40 
7. Koen Vogel 4.91 
 

 
Meisjes D 
 
60 m   
1. Myrea den Ridder 10.74 
 
Verspringen   
1. Emma Peeters 3.91 
2. Myrea den Ridder 2.91 
 
 

Kogelstoten   
1. Emma Peeters 8.08 
2. Myrea den Ridder 6.63 
 
Speerwerpen   
1. Myrea den Ridder 14.95 
 
600 m   
1. Myrea den Ridder 2.29.3 
 

 

 
 

 Competitiedata 2011 per categorie 
 

CD Junioren: 
16 april  (ronde 1) 
14 mei  (ronde 2) 
25 juni  (gebiedsfinale) 
10 september (landelijke finale) 
 
B Junioren: 
17 april  (ronde 1) 
22 mei  (ronde 2) 
11 september (landelijke finale) 
 

A Junioren: 
15 mei  (ronde 1) 
19 juni  (ronde 2) 
4 september (NK Teams junioren) 
 
Senioren: 
8 mei   (ronde 1) 
5 juni   (ronde 2 + NK Teams) 
26 juni  (ronde 3) 
18 september (promotie/degradatie)
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BOEK VAN ULTRALOPER RON TEUNISSE 
 
Onlangs verscheen de verhalenbundel ‘De koerier 
die nergens bij hoort’ van ultraloper Ron Teunisse. 
In het boek zijn columns opgenomen die Teunisse 
schreef voor het blad Runner’s World en voor ‘42’. 
Daarnaast schreef hij speciaal voor het boek een 
aantal nieuwe verhalen. In het boek zijn verder 
behalve enkele gedichten ook 25 mooie foto’s van 
topfotografen geplaatst. 
 
Ultraloper Ron Teunisse 
(1952) wordt op afstanden 
boven de honderd kilometer 
beschouwd als de beste loper 
van Nederland. Door zijn 
imponerende verschijning en 
zijn krachtige loopstijl is hij 
een voorbeeld voor veel 
langeafstandslopers. Hij was 
een van de eerste 
Nederlanders die aan 
ultralopen ging meedoen. 
 
In 1987 deed hij voor het 
eerst mee aan de Spartathlon, 
de beruchte ultraloop over 
246 kilometer tussen de 
Griekse steden Athene en 
Sparta. Hij werd vierde. Een 
jaar later legde hij met zijn 
eindtijd van 25 uur, 49 
minuten en 57 seconden 
beslag op de tweede plek, 
ondanks dat hij verkeerd liep 
en door de organisatie werd 
benadeeld. Als enige 
Nederlander wist hij vijf keer 
de Spartathlon te volbrengen.  
 
In zijn lange loopbaan volgden nog meer 
indrukwekkende wapenfeiten. Drie keer behaalde 
hij de titel bij het NK 24 uur. En nog altijd staan de 
Nederlandse records op de 12 uur, 24 uur en 100 EM 
op zijn naam. Toch hecht Teunisse zelf weinig aan 
wedstrijden en titels. Hij was min of meer 
veroordeeld tot het lopen: “Als ik loop voel ik me 

beroerd, maar als ik niet loop nog beroerder.” 
 
Ron is bevriend met Jan Knippenberg, een andere 
Nederlandse ultralooppionier. Ron heeft in het boek 
meerdere malen onder woorden proberen te brengen 
wat die vriendschap met Knippenberg voor hem 
betekend heeft: “Vriendschap is iets zeldzaams. Het 
is onbaatzuchtig, zonder voorwaarden. Je wordt 
geaccepteerd zoals je bent. Je kunt jezelf zijn. Jan was 

zo. Eindelijk iemand die je 
begrijpt in deze 
onbegrepen wereld”. 
 
“Schema’s heb ik nooit 
gehad. Ik heb maar wat 
aangeklooid. Geen idee of 
het anders had gemoeten 
of beter had gekund. Ik 
volgde m’n gevoel en 
dacht er niet te veel over 
na”, schrijft Ron Teunisse 
over zijn carrière als 
langeafstandsloper in de 
inleiding van De koerier 
die nergens bij hoort. Deze 
authentieke en 
eigenzinnige houding 
heeft hij niet alleen als 
ultraloper, maar ook als 
schrijver. Teunisse schrijft 
zeer beeldend over 
trainingen, mentaliteit, 
collega-lopers, 
vriendschap en 
uitputtende wedstrijden. 
Daarnaast laat hij ook zijn 
licht schijnen over 

onderwerpen als kerstmis en zijn werk in de 
psychiatrie. Ook daarin neemt hij geen blad voor de 
mond.  
 
Meer informatie over Ron en over het boek: 
www.ronteunisse.nl.  Het boek is uitgegeven door 
uitgeverij Parnassia en kost € 14,50. 
 

 
 
 

PUPILLEN OPGELET 
  
Op zondag 9 januari kunnen jullie na de training film kijken! 
Welke film, dat is nog een verrassing. Jullie kunnen op deze 
dag dus later worden opgehaald van de training. 
Binnenkort ontvangen jullie van je trainers een 
aanmeldstrookje. Kom je ook?! 
  
De jeugdcommissie 
 

http://www.ronteunisse.nl/


 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
ZONDAG 9 JANUARI 2011 IN DE KANTINE 

 

 
 
 

 
D/C/B-junioren   11.00 uur 
 
A-junioren en senioren  12.00 uur 
 

  

GEEN TRAINING: 
 
Donderdag 23 december  kerstvakantie 
Zondag 26 december  kerstvakantie 
Donderdag 30 december  kerstvakantie 
Zondag 2 januari  kerstvakantie 



 

 
 
 
 

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  


