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Redactioneel
Het baanseizoen staat op het punt te beginnen. Vanaf 4 april gaan
we weer op maandagavonden en donderdagavonden trainen. De
eerste baanwedstrijden zitten er al weer aan te komen
(Vroegevogelwedstrijd) en de eerste langeafstandwedstrijd van het
zomercircuit is zelfs al weer gelopen (Spaarnwoudeloop).
Dit eerste nummer van 2011 bevat de stukken van de algemene
ledenvergadering, die op 29 maart wordt gehouden in het
krachthonk. Die avond wordt het jubileumboek gepresenteerd, een
prachtig boek met de hele geschiedenis van onze 90-jarige
vereniging. Een extra reden om er op 29 maart bij te zijn. Het boek
is gratis beschikbaar voor de leden.
Wat treft u verder in dit nummer van de Wissel? Leo van der Veer
interviewde Jos van Belle, die na 25 jaar trouwe dienst afscheid
neemt van de club. In “The Wizzle Abroad” staat dit keer Christiaan
Pfrommer centraal, Christaan is bezig met een missie: hij wil in alle
Europese hoofdsteden een marathon gelopen hebben.
René Ruis neemt in een keer het hele winterseizoen met ons door.
En dan zijn er natuurlijk altijd nog de wedstrijdverslagen. Hierbij
aandacht voor de zilveren medailles van Niels Ran (1,98 hoog) en
Jurgen Wielart (49,68 op 400 m.) tijdens het indoor-NK voor
studenten en de derde plaats van Jeroen Büller bij de crossfinale.
Mocht u het nog niet gezien hebben: bezoek de nieuwe website van
AV Haarlem voor bijvoorbeeld de wedstrijdagenda, uitslagen en de
foto’s. (www.avhaarlem.nl)

Marathonman ‘spaart’ hoofdsteden, zie pag. 9
Maandag 4 april begint de zomertraining !!
Om 18.45 uur voor pupillen en D-junioren
En om 19.00 uur voor de andere groepen.

Wedstrijdkalender
Circuitloop
27 maart, Zandvoort

CD Competitie
14 mei, Haarlem

Vroegevogelwedstrijd
2 april, Alkmaar

GGZ in Geestloop
15 mei, Bennebroek

Rhenus Logistics Run
3 april, Hoofddorp

Scholierenveldloop
18 mei, Haarlem

CD Evening Games
8 april, Beverwijk

CD Evening Games
20 mei, Castricum

CD Competitie
16 april, Woerden

Pim Mulierloop
22 mei, Santpoort

Zorgspecialistloop
17 april, Schalkwijk

Letterenloop
5 juni, Haarlem/Bl.daal

Lions Heuvelloop
25 april, Bloemendaal

1

GEEN TRAINING op:
- ma. 25 april
- wo. 4 mei
- do. 5 mei
- do. 2 juni
- ma. 13 juni

2e paasdag
dodenherdenking
bevrijdingsdag
hemelvaartsdag
2e pinksterdag
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Dick Bais
Allereerst wil ik, voordat ik met dit artikel verderga, Joop
beterschap en sterkte wensen met zijn vaatproblemen.
Hieronder staat een speciaal bericht over Joop.

Jubileumboek
Dan is er nog een belangrijke mijlpaal bereikt: het
jubileumboek is gereed. Het ligt nu bij de drukker.
Binnenkort zal het jubileumboek gepresenteerd worden.
Het ziet er heel goed uit en door diverse leden en een
grafisch ontwerper onder leiding van Leo van der Veer is
er hard aan gewerkt.
Heel belangrijk is voor de club een toename van het
aantal leden. We gaan daar het komende jaar weer aan
werken. We hebben verschillende activiteiten op het oog
zowel interne als externe. Met de trainers heeft het
bestuur daar al een keer over vergaderd.

Jaarvergadering
Deze maand staat voor het bestuur in het teken van de
jaarvergadering. Allerlei stukken dienen gereed gemaakt
te worden. Door de penningmeester de begroting 2011
en de exploitatierekening 2010. Het verslag van de
technische commissie is besproken in de TC vergadering.
Ook de secretaris dient de nodige stukken op te leveren.
Momenteel zitten we goed op de rit met de oplevering
van alle stukken, dus op de jaarvergadering op 29 maart
zullen we ze met jullie bespreken. Ik hoop op een flinke
opkomst.

Zomerseizoen
Binnenkort start het zomerseizoen weer. We gaan weer
op andere dagen trainen en de wedstrijden komen er
weer aan. Ik wens iedereen een verbetering van zijn PR
(s) toe. Daarnaast hoop ik dat we in de verschillende
competities goed gaan scoren.
Dat was het wel. Ik hoop jullie op de jaarvergadering te
zien.

Website
Nu nog goed nieuws over de vernieuwde website.
Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de nieuwe
website. Op de bestaande website konden jullie al
doorklikken naar de nieuwe website. Na verwerking van
commentaar en het proefdraaien hebben we besloten dat
na dit weekend de nieuwe site live gaat. Rob Schlüter
werkt dit weekend (5 en 6 maart) hard aan het in de
lucht brengen van de nieuwe site. Ik hoop dat de nieuwe
site een goede rol kan spelen voor oude en mogelijk
nieuwe leden. Het wordt – alleen – voor de leden
mogelijk berichten te plaatsen op de site.

PS. We hebben nog geen foto gemaakt met kandidaatbestuurslid Elly Dudock. Dus nog eenmaal prijkt
hierboven het ‘oude’ team.

JOOP VAN DRUNEN
Zoals de meeste leden inmiddels hebben vernomen kampt Joop met zijn gezondheid. Hij heeft bijna 2
maanden in het ziekenhuis gelegen vanwege een slechte doorbloeding van zijn linkerbeen, -voet en -tenen.
In dat been is nu vanaf de lies tot de voet een nieuwe (kunststof)ader aangebracht, die de doorbloeding moet
verbeteren. Sinds medio februari is Joop weer thuis en ontvangt daar hulp van zijn vrouw Rie en de thuiszorg.
Medio/eind maart wordt Joop opnieuw opgenomen. Dan wordt bezien of de schade hopelijk beperkt kan
blijven tot de amputatie van één teen (de teen naast zijn grote teen).
Joop heeft in het ziekenhuis en thuis erg veel reacties en bezoek ontvangen; dit heeft hij buitengewoon
gewaardeerd. Het bestuur en de redactie van de Wissel wensen Joop een spoedig herstel bij zijn revalidatie.
P.S. Bij het opmaken van het clubblad bereikte ons het bericht dat Joops been toch weer zodanig opspeelde,
dat hij opnieuw is opgenomen in het ziekenhuis.
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DE WISSEL-LIJST

portretten van atleten, trainers & staf

JOS VAN BELLE, ‘MAN ACHTER DE SCHERMEN’, STOPT NA 25 JAAR
Leo van der Veer

jurylid zowel buiten als op het secretariaat, bestuurslid
en penningmeester. Maar als ledenadministrateur ben ik
veruit het langste doorgegaan.

Je bent al meer dan 25 jaar lid, zag ik in jouw eigen
ledenadministratie.
Ja, dat klopt, ik ben sinds 1 april 1985 lid van de
vereniging. Daarvoor was ik al wel actief, maar mijn
lidmaatschap is ingegaan toen ik jurylid werd.

Wat behelst de ledenadministratie en hoe lang heb je het
gedaan?
In essentie komt het neer op het realiseren van een
actueel ledenbestand, een goede afstemming met de
KNAU, ondersteuning van de penningmeester bij de
jaarlijkse contributiebrief en het leveren van etiketten
voor de verzending van clubblad “De Wissel”.
Ik denk dat ik ongeveer in 1986 ben begonnen, dus ik
ben er zo’n 25 jaar mee bezig geweest. Een mooi
jubileum, maar ook een mooi moment om er mee te
stoppen. Gelukkig is er een opvolgster gevonden die het
van mij wil overnemen.

Hoe ben je indertijd bij AV Haarlem terecht gekomen?
Onze oudste zoon, toen 6 jaar, wilde in 1984 op atletiek
want zijn neef en grote voorbeeld, was Nederlands
kampioen speerwerpen geworden, en dat wilde hij ook.
Uiteindelijk bleek hij meer een draver te zijn. Zelf ben ik
nooit een atleet geweest, ik heb alleen, als revalidatie,
eens wat gedraafd onder toezicht van Evert van
Ravensberg.

Je bent dan wel geen atleet geweest,
maar je bent wel altijd actief
geweest.

Ik heb begrepen dat ‘zingen’ je
grote hobby is, hoe is dat zo
gegroeid?

Ik bleef tijdens de training altijd op
mijn zoon wachten en toen is mij
door Bert Steen (lid van de
jeugdcommissie) gevraagd of ik
wilde helpen bij de jeugdcommissie.
Zo is het gekomen, en van het één
kwam het ander. Na enige tijd stopte
Bert ermee en ook het andere lid van
de jeugdcommissie, Jelle Kraan, vond
het welletjes. Als je dan voor vol wil
worden aangezien, moet je wel
zorgen dat je de regels aardig kent;
dus volgde er een jurycursus, werd er
veel gelezen en tijdens de trainingen
goed opgelet wat er werd gezegd.
Niet alleen door de jeugdtrainers,
maar vooral ook bij de oudere
groepen. Zo ben ik in de atletiek
terecht gekomen.

In 1992 stopte ik, afgezien van de
ledenadministratie, met
activiteiten bij de vereniging. Ik
wilde toen iets op cultureel gebied
gaan doen; toneelspelen, zingen of
zo. Tijdens de Haarlemse
Vaardagen liep ik langs een boot
die was opgetuigd door leden van
het Koninklijk Haarlems
Mannenkoor ‘Zang &
Vriendschap’. Op de kade stonden
enkele tafels met o.a. fotoboeken.
Omdat de vroegere buurman van
Thea, mijn vrouw, daar had
gezongen keken we even in de
fotoboeken. Toen werd mij
gevraagd “of ik al zong”, en
vervolgens “waarom niet”. Ik ben
er de maandag daarop naar toe
gegaan en niet meer weggegaan.

Maar je hebt veel meer gedaan dan alleen de
jeugdcommissie.

Wat is het leuke aan zingen in een koor?

Op een gegeven moment ben ik het wedstrijdsecretariaat
van de jeugdleden gaan doen. Om dat goed te kunnen
doen, vond ik het nodig dat ik over alle gegevens kon
beschikken die bij de vereniging bekend waren. Ik zat in
de automatisering en ben op de computer van het GEB
(en met toestemming van mijn chef) begonnen met het
aanleggen van een geautomatiseerd bestand van de
pupillen en jongens C & D (we hadden toen nog geen
meisjes). Op een gegeven ogenblik heb ik ook de
gegevens van de andere leden erbij gevoegd en
vervolgens heb ik de ledenadministratie overgenomen
van de huidige voorzitter, Dick Bais.
Naast de jeugdcommissie, het wedstrijdsecretariaat en de
ledenadministratie heb ik nog meer functies vervuld
binnen de vereniging: begeleider naar wedstrijden,

Het leuke van deze manier van zingen is het met elkaar
werken aan het ten gehore brengen van iets wat een
ander, de componist, korter of langer geleden heeft
bedacht en opgeschreven.

Je zingt in verschillende koren heb ik begrepen?
Na een jaar ben ik ook gaan zingen bij de ‘Christelijke
Oratorium Vereniging Haarlem’ (COV), maar ‘Zang &
Vriendschap’ (Z&V) blijft mijn belangrijkste koor. Het
grootste verschil is dat Z&V een mannenkoor is en COV
een gemengd koor. Verder worden er bij de COV altijd
complete werken gezongen terwijl een concert bij Z&V
meestal bestaat uit een combinatie van losse zelfstandige
kortere werken.
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Verder zing ik ook nog bij “de Barbershoppers” en word
ik regelmatig gevraagd om als projectzanger te assisteren.

jaar met daarin het Requiem in d-moll van Luigi
Cherubini, maar ook van de Polni Mse van Bohuslav
Martinu. Bij de COV zing ik heel graag de Matthäus
Passion, maar wat we nu aan het oefenen zijn, The Music
Makers van Sir Elward Elgar, is ook een hele fijne
uitdaging.

Klopt het dat dit jaar een jubileumjaar is?
Inderdaad, de COV Haarlem bestaat dit jaar 100 jaar en
viert dat met een aantal bijzondere festiviteiten zoals op 9
april een Meezing Matthäus in de Grote Kerk, op 22 april
de Matthäus Passion in de Philharmonie, op 21 mei een
reünie en op 30 oktober een groots Jubileumconcert.
Overigens is Zang & Vriendschap met zijn 181 jaar het
oudste mannenkoor van Nederland.

Jos, ook langs deze weg: zeer veel dank voor de
langdurige inspanningen die je voor de vereniging hebt
verricht, en dat je nog maar lang kan genieten van je
zanghobby.
Ik heb het altijd met veel plezier gedaan en wens de
vereniging nog veel succes de komende jaren.

Wat vind je de mooiste stukken om uit te voeren?
Bij Z&V heb ik genoten van ons lustrumconcert vorig

JEUGD NIEUWS
Spelletjescompetitie voor Pupillen en C/D
Junioren op zondag 27 maart
Tijd: 11.00 – 13.30
Na de laatste wintertraining op zondag 27
maart organiseren we, net als vorig jaar, een
spelletjescompetitie.
De trainingen houden iets eerder op en om
11.00 uur staat er soep met brood klaar in het
clubhuis. Om 11.30 wordt het startschot
gegeven voor verschillende spelletjes, die je in een team speelt. Wegens doorslaand
succes kan je in dit jaar ook weer darts gooien, waar je goed kunt mikken op een foto
van je eigen trainer. Ook het touwtrekken en de afsluitende bingo ontbreken dit jaar
niet. Voor het winnende team zijn er prijzen!
Onderlinge wedstrijdjes Pupillen
Tijd: Tijdens de training
In de zomerperiode organiseren we elke laatste donderdag van de maand (in ieder
geval in april, mei en juni) een onderlinge competitie voor de pupillen. De competitie
vindt tijdens de training plaats. Alle onderdelen komen aan bod. Bij het opnemen van
de tijd, meten van de afstanden, etc. is hulp van de ouders zeer welkom! Dus, als u uw
kind wegbrengt, blijf nog even kijken of help mee.
Als je minimaal twee van de drie keer hebt meegedaan, krijg je een prestatiekaart
waar al je tijden en afstanden opstaan.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

TWEE ZILVEREN MEDAILLES BIJ NK STUDENTEN INDOOR
Niels Ran

15 januari 2011: indoor Zoetermeer
400 m Jongens A
4.
Jurgen Wielart 7.36

8 januari: cross Bussum
Zaterdag 8 januari was de tweede cross van de
crosscompetitie in Bussum. Het parcours was uitgezet op
een camping in een bosachtige omgeving en op sommige
plaatsen lagen er nog sneeuwresten van de hevige
sneeuwval van december.
De dag begon met de 4 km voor de jongens A en B. Karel
Brasser, Jeroen Büller, Jurijn Jongkees en Daan
Oppenhuis deden ook mee als team, ze eindigde deze
wedstrijd als eerste en staan in de tussenstand ook eerste.
Jeroen Büller kwam als vierde over de streep en was
daarmee de beste AV Haarlem atleet. Zijn tijd was net
onder de 15 minuten.
De andere twee deelnemers waren Jason en Iris Komen.
Jason liep twee km en eindigde dit keer een stuk beter als
8e van de 35. Zijn zus Iris liep de 1500 meter net onder de
acht minuten en was daarmee iets langzamer dan bij de
wedstrijd in Monnickendam.
Hieronder de uitslagen en de stand in het
tussenklassement.

15 januari: Ilion indoor, Zoetermeer
In de indoorhal naast de atletiekbaan in Zoetermeer wist
D-junior Pim Pauel drie medailles te bemachtigen.
Hieronder de uitslagen.
60 meter
2. Pim Pauel
8.85
60 meter horden
3. Pim Pauel
11.67
Hoogspringen
7. Pim Pauel
1.30
Kogelstoten
2. Pim Pauel
8.07
21 januari: vrijdagavondindoor Utrecht,

Jongens A – 4km, 18 deelnemers
4. Jeroen Büller
14.55
8. Karel Brasser
15.45
10. Daan Oppenhuis (B) 16.17
12. Jurijn Jongkees (B) 18.50

60 m - mannen
32. Niels Weller

8,55 s

Verspringen - mannen
3. Niels Ran
5. Gydo van de Pieterman
7. Niels Weller

6,09 m
5,62 m
4,95 m

Hoogspringen - mannen
1. Niels Ran
3. Gydo van de Pieterman

1,93 m
1,73 m

Hoogspringen - vrouwen
3. Kristel van Es

1,48 m

22 januari: CD indoor spelen, Apeldoorn
Bij de nationale CD indoor spelen op 22 januari wist Pim
Pauel geen finale te halen, maar bij deze wedstrijd was
het niveau dan ook hoger dan bij normale wedstrijden. In
de indoorhal in Apeldoorn liep hij op de 60 meter een
tijd van 8,60 waarmee hij derde werd in zijn serie en zijn
PR verbeterde. In totaal werd hij negende waardoor hij
net de finale misliep. Bij het verspringen ging het wat
minder goed. De eerste sprong was ongeldig en bij de
andere sprongen was ook zijn aanloop niet goed. Toch
wist Pim nog 4,32 m ver te springen.

V.l.n.r. Daan, Jurijn, Jeroen en Karel
Jongens D2 – 2km, 33 deelnemers
8. Jason Komen
8.12

60 meter
9. Pim Pauel
Verspringen
12. Pim Pauel

Meisjes D1 – 1500 m, 33 deelnemers
30. Iris Komen
7.58
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8.60
4.32

PR

5 februari 2011: NK indoor junioren AB, Apeldoorn
Robert Verschuren was dit jaar de enige deelnemer bij
het NK indoor voor junioren, want Jurgen Wielart moest
zich helaas afmelden vanwege een blessure. Voor Robert
was het lange tijd onzeker of hij mee kon doen, omdat
pas laat bekend werd dat er zes in plaats
van vier rondbanen gebruikt zouden
worden.
Robert startte in de derde serie in baan zes
en dat betekende dat hij scheef zat bij de
start, wat hij zelf niet echt prettig vond.
Hij startte wel snel en liep de eerste 150
meter vooraan, maar verloor in de rest van
de race veel terrein. Hierdoor werd hij
met een tijd van 1.01,00 vijfde in zijn serie
en bleef hij boven zijn PR van 59,75.
400 m Jongens B
21.
Robert Verschuren

kon. Ook de andere twee overgebleven atleten haalde
deze hoogte maar 2,01 m was echter voor ons allemaal te
hoog, waardoor het aantal foutsprongen uiteindelijk
bepaalde dat ik de zilveren plak kreeg.

1.01,00

13 februari: cross Diemen
Zaterdag 13 februari vond de derde en
laatste wedstrijd van de crosscompetitie
plaats en zoals het hoort was het parcours
behoorlijk modderig. Omdat het de laatste
wedstrijd was weten we nu ook dat Jeroen Büller (JA),
Karel Brasser (JA) en Jason Komen (JD2) zich hebben
geplaatst voor de finale op 12 maart in. Daan Oppenhuis
en Jurijn Jongkees kunnen ook meedoen, omdat de Ajunioren ploeg, waarin zij als B-junior meededen, eerste
is geworden in het klassement.

The Eagle has landed. Foto: Ed Turk (www.edturk.com).
Bij hoogspringen was er zilver voor Niels: 1.98 m (PR).
Bij het hink-stap-springen dat vijf minuten hierna startte,
ging het wat minder goed. Met een sprong van 12,86 m
behaalde ik uiteindelijk een zevende plaats.
Aan het begin van de middag kwam ook Kristel in actie
bij het hoogspringen. Zij begon op 1,45 m en haalde deze
hoogte in een keer. De volgende hoogte haalde ze in twee
keer, maar daarna sprong ze helaas drie keer ongeldig en
dus eindigde ze met 1,50 m als vijfde.
Ondertussen had Jurgen Wielart zich geplaatst voor de
finale van de 400 m door met 50,82 s de eerste serie te
winnen. Zijn eerste ronde was heel snel, maar bij de
eerste passage van de finish hield hij duidelijk in om zijn
krachten te sparen voor de finale. In totaal had Jurgen de
derde tijd had gelopen, waardoor hij in de finale in de
meest ongustige baan startte: baan 1. Ondanks het nadeel
van de krappe bocht wist hij toch een indoor PR te lopen,
want na 49,68 s kwam hij als tweede over de finish met
een verschil van slecht 15 honderdste met nummer 1.
Na de prijsuitreiking van Jurgen en een geslaagde poging
van drie atleten om met Arnoud Okken als haas de EKlimiet op de 1500 meter te halen, konden we toen om
half zeven weer naar huis.

Jongens A – 5 km, 9 deelnemers
3.
Jeroen Büller
17.37 min
Jongens B – 5 km, 10 deelnemers
5.
Daan Oppenhuis 20.07 min
Jongens D2 – 2 km, 33 deelnemers
17.
Jason Komen
?
Meisjes D1 – 1500 m, 28 deelnemers
28.
Iris Komen
8.38 min
26 februari: NK indoor voor studenten, Apeldoorn
Zaterdag 26 februari nam ik samen met Kristel van Es om
6.16 uur de trein naar Apeldoorn om mee te doen aan het
NK indoor voor studenten. Ondanks het vroege tijdstip,
was het voor ons als postbode niet eerder dan normaal op
een zaterdag. Na een reis van ongeveer twee uur waren
we aangekomen bij de mooie indoor accommodatie in
Apeldoorn. Gelijk nadat ik mijn startnummer had
gehaald, meldde ik mij bij het meldbureau waar de
voertaal gek genoeg Engels was.
Na de warming up ging ik naar de callroom waar ook
weer Engels werd gesproken. Vanaf tien uur was het
hoogspringen met een korte onderbreking voor het
Wilhelmus dan eindelijk begonnen. De eerste hoogtes
haalde ik foutloos, maar 1,95 m haalde ik pas in de derde
poging. Hierdoor was ik verzekerd van een podiumplaats.
De volgende hoogte, 1,98 m, haalde ik in een keer,
waardoor ik in ieder geval met een nieuw PR naar huis

Hoogspringen mannen
2.
Niels Ran
Hink-stap-springen
7.
Niels Ran
Hoogspringen vrouwen
5.
Kristel van Es
400 m mannen
3.
Jurgen Wielart
2.
Jurgen Wielart
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1,98 m
12,86 m
1,50 m
50.82 s (series)
49.68 s (finale)

12 maart: Crossfinale 2011, Amsterdamse Bos

seizoen. Jeroen liep in een kopgroep, waar geregeld
lopers uit wegvielen. Met nog 2 kilometer te gaan liep
Jeroen stevig op een 5e plaats. Het beeld vertekende
enigszins doordat de A en B junioren samen liepen. De 5e
plaats algemeen was goed voor een 3e plaats bij de B
junioren.

Rob de Wit

Daan had het zwaarder dan Jeroen. Het grootste deel van
de wedstrijd liep hij alleen. Daan maakte het tot op het
laatst spannend. Een groep van drie naaste belagers
kwam in de laatste kilometer erg dichtbij. Daan kon nog
net op tijd zijn eindsprint inzetten om zijn plek te
verdedigen. Als laatste kwam Jason Komen aan de start.
Zijn finale ging over een afstand van 2 kilometer,
inclusief de berucht berg van het Amsterdamse bos. Ik
heb de berg niet van dichtbij gezien maar volgens de
omroeper van de plaatselijke vereniging moet het een hel
geweest zijn. Alleen de allergrootste konden de berg
passeren. Jason hoorde bij die groep en had het zwaar
onderweg. Jason is een loper die steeds beter presteert
naar mate de omstandigheden zwaar worden. Tijdens de
finale waren de omstandigheden gewoon te goed. Ook
dan is er bij Jason een doorzettingsvermogen te zien om
er alles uit te halen. De cross zit er weer op, voor de fans
is het wachten tot begin november voordat er weer
geploeterd mag gaan worden. Voor alle anderen, op naar
het baanseizoen 2011.

Een derde plaats voor Jeroen Büller in crossfinale
Drie Haarlemmers stonden aan de start van de
crosscompetitie 2011. Jeroen Buller, Daan Oppenhuis en
Jason Komen. De vierde loper, Karel Brasser, lag helaas
thuis ziek op bed. Het Amsterdamse bos was op deze
zaterdag een schitterende locatie. Met gunstige
weersomstandigheden op een redelijke ondergrond. De
Jongens A/B liepen bijna 5 kilometer. Jeroen en Daan
begonnen voorzichtig aan hun laatste cross van dit

KANTINEHULPEN GEVRAAGD
Binnenkort begint het zomerseizoen weer en dan moet de kantine ’s avonds weer
worden bezet. De diensten moeten nu over te weinig mensen verdeeld worden,
waardoor de kantine misschien niet alle trainingsavonden open zal zijn. Het
natuurlijk niet de bedoeling dat slechts een paar mensen alle lasten dragen. Een
vereniging kan nu eenmaal niet alleen op contributie kan draaien, en vele handen
maken licht werk.
Een kantinedienst duurt van 19.00 tot 21.15 uur.
Het gaat in de eerste plaats om de maandag- en
donderdagavond, maar mensen die alleen
woensdag zouden kunnen zijn ook van harte
welkom.
Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden
terecht bij:
Elly Dudock
023-5263125
elly.dudock@planet.nl
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KOMENDE SCHOLIERENVELDLOOP OP WOENSDAG 18 MEI 2011
In een poging er als vereniging “meer aan over te houden” is, in goed overleg met
Sportsupport, besloten de traditionele veldloop voor leerlingen van het basisonderwijs
(groepen 5 t/m 8) te verhuizen van het najaar naar het voorjaar. Deze verschuiving zal,
in combinatie met een spectaculaire (maar veilige) atletiekdemonstratie, hopelijk meer
leerlingen stimuleren tot nadere kennismaking met de vereniging middels deelname aan
de zomertraining. Die demonstratie moet nog worden ingevuld; gedacht wordt aan
hoogspringen, maar suggesties zijn uiteraard welkom. Tijdens die demonstratie heeft het
wedstrijdsecretariaat de tijd om de uitslagen (de nummers 1 t/m 3 van de groepen 5 t/m
8, en de schoolprijzen) klaar te maken zodat aansluitend de prijsuitreiking plaats kan
vinden.
Vorig jaar heeft Sportsupport zowel de inschrijving als de integrale uitslag verzorgd. Bij
de komende editie is het de bedoeling dat AV Haarlem de inschrijving voor zijn
rekening neemt (d.w.z. de digitale inschrijving van de scholen verwerkt), en zo mogelijk
ook de integrale uitslag verzorgt.
Bij de evaluatie van de vorige editie zijn de volgende punten naar voren gekomen:

Op het betrekkelijk smalle rechte eind is het veiliger om de hekken loodrecht op
de looprichting te plaatsen zodat kinderen niet over de uitstekende steunen
kunnen struikelen;

Probeer, met de veldloop als kapstok, meer publiciteit uit te lokken voor de
vereniging;

Misschien is het voor de zeer jeugdige lopers 'echter' als er een bel voor de laatste
ronde klinkt; de wisselwachter zou die kunnen bedienen;

In de brief die ieder kind meekrijgt vermelden dat er nog diezelfde avond foto’s
op/via www.avhaarlem.nl komen te staan;

Geen witte paaltjes met kapotgeslagen bovenkant meer gebruiken, want aan de
scherpe kanten daarvan kun je je blesseren;

S.v.p. wat zuiniger met foto’s; in 2010 gold een beetje: “overdaad schaadt”.
Langs deze weg wordt gevraagd of degenen die met de voorbereiding en uitvoering van
de veldloop 2010 hebben geholpen én degenen die toen verhinderd waren, bij de
komende editie (weer) van de partij willen en kunnen zijn. Onderstaand, ter
herinnering, de namen van degenen die vorig jaar geholpen hebben, c.q. benaderd zijn
voor assistentie:

Niels Weller, Dick Bais, Joop van Drunen, Erik Rollenberg, Ruud Wielart, Elly Dudock
en John Komen, Jan Willem Kooij, An Schlüter, Astrid Schlüter, Peter Pijnaker, Evert
van Ravensberg, Niels Ran, Wouter van Gorselen, Larissa Scholten, Gerko en Camilla
Vos, Sjoerd Lether, Leo en Truus van der Veer, Gerlies Nap, Gerard en Annette van
Kesteren, Rob Schlüter, Adri Schaper, René Ruis, Simon Nijland, Marga Komen, Cock
Kompier, Saskia Pauel en Tim Rombout.
Mensen die hierboven niet genoemd staan, kunnen uiteraard ook hun vinger opsteken.
De veldloop zelf vindt ’s middag plaats, start 14.00 uur. De vrijwilligers die alleen bij de
loop helpen wordt verzocht uiterlijk 13.15 uur aanwezig te zijn. Om ca. 16.30 uur is, met
de prijsuitreiking als laatste onderdeel, het programma afgelopen.
Op de 17de mei ’s avonds en de 18de mei ’s morgens zet een kleine ploeg het parcours uit.
Opgave graag melden aan Leo van der Veer (zie pagina Service in dit clubblad).
Bestuur AV Haarlem
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THE WIZZLE ABROAD (6)

rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland

MARATHONMAN ‘SPAART’ EUROPESE HOOFDSTEDEN
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 het bijzondere verhaal van Christiaan Pfrommer. Als er iemand in deze rubriek thuishoort, dan is hij het
wel. Want hij is zonder enige twijfel ‘DE MARATHONMAN’ van AV Haarlem. Hij heeft al veel bijzondere langeafstandwedstrijden in het buitenland gelopen. Maar nu is zijn doel: alle Europese hoofdsteden afvinken.

Je bent lid-zonder-training, dus we zien je zelden of
nooit op de baan. Kun je je even voorstellen aan de
Wissel-lezers? Veel clubgenoten zullen je niet
kennen. Kortom, wat is je atletiekgeschiedenis?
Ik ben op gegroeid in Zeist en heb daar een sportief
leven gehad met zwemmen en voetballen. Als jongetje
ben ik gaan hardlopen als lid van de zwemclub Zeist.
Op zaterdagmorgen moesten we als training in de
bossen rondom het openluchtzwembad Dijnselburg
gaan hardlopen. Jarenlang heb ik met mijn vader en
broer in het Zeister Panbos gelopen. Ik ben in 1990 in
Haarlem komen wonen en werken. Ik heb me vrij snel
aangesloten bij de Bap vd Pol hardloopclub in de
Amsterdamse waterleidingduinen. Door Rob de
Nieuwe en Arno Molenaar ben ik lid geworden van
AV Haarlem. Ik ben eigenlijk nooit een baanatleet
geweest. Ik heb een paar wedstrijden op de baan
gelopen, vooral de 3 en 5 km. Inmiddels ben ik gestopt
met lopen en trainen op de baan. Ik loop liever in de
duinen en de bossen.
Ik ben in 1994 met de Bap vd Pol loopgroep
meegegaan naar de marathon van Berlijn en in 1995
naar New York. In 1998 en 2002 ben ik ook nog met
Ad Appel en andere clubgenoten mee geweest naar de
Jungfrau marathon. Ik heb altijd veel gereisd in mijn
leven, dus eigenlijk was het gewoon logisch dat ik in
het buitenland ben gaan hardlopen.
Ik had al wel snel de voorkeur voor de halve en hele
marathon. Later ben ik ultramarathons gaan lopen.
Maar door tijdgebrek ben ik daar mee gestopt.

Two Oceans Maraton in het zuiden van Zuid-Afrika.
Christiaan loopt rechts.
Vorig jaar april heb ik met de auto een deel van het
Comradstracé gereden, in Zuid-Afrika. Ik vond het
best heftig. Hoe heb je die wedstrijd ervaren?
De Comrades marathon was fantastisch! Als je besluit
om verder te lopen dan een marathon dan kun je niet
om deze wedstrijd heen. 89 kilometer, inclusief vijf
bergen. Hij gaat van Pietermaritzburg naar Durban
(downhill). Of andersom (uphill). Start en finish
hebben een hoogteverschil van bijna 700 meter. Ik heb
beide edities van de Comrades gelopen, uphill en
downhill. Dit is de grootste hardloopwedstrijd van
Afrika, de eerste editie werd in 1921 gelopen, veel
deelnemers (> 12.000), mooi parcours, enthousiast
publiek, prima organisatie. Het is een prachtige
wedstrijd, maar erg zwaar. Ergens bij de 60 km beland
je in een dip van vermoeidheid, honger en dorst en
vooral geen zin meer. Je hebt al veel gelopen en je
moet nog zo ver. Daar moet je gewoon doorheen. Het
is raar, het duurt een kilometer of tien, maar je loopt
'gewoon' verder. De eerste wedstrijd in 2003
(downhill), liep ik in 7 uur 26 min, het was heerlijk
loop weer. Hiervan heeft er een verslag van mij over
deze wedstrijd in dit clubblad gestaan. Mijn tweede
wedstrijd in 2006 (uphill) liep ik in 8 uur 17 minuten,
het was erg warm. Ik ben geen warm loper, ik was
volledig kapot bij de finish.

Aan hoeveel wedstrijden-over-de-grens heb je
meegedaan?
Ik heb nu 19 buitenlandse wedstrijden gelopen: de
marathons in Athene, Berlijn (2x), Dublin, Lissabon,
Londen, Luxemburg, Helsinki, Parijs en New York.
Ook heb ik gelopen: de Tour of Tameside in Engeland,
Alpe d'Huez in Frankrijk (15km) en de bruggenloop
over de Sont tussen Kopenhagen-Malmo (21km). In
Zwitserland heb ik de Jungfrau marathon (2x) en de
Swiss Alpine Marathon (78km) gelopen. In ZuidAfrika de Comrades marathon (2x) en de Two Oceans
marathon (56km). Op 17 april 2011 loop ik de
marathon in Wenen.
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Wat was de buitenlandse wedstrijd waar je de
mooiste herinneringen aan hebt overgehouden. Wat
was de langste?
Mijn mooiste buitenlandse wedstrijd was in 1998 de
'Tour of Tameside' in de omgeving van Manchester.
Deze wedstrijd duurde een week en bestond uit 6
etappes. Er werd gelopen van zondag t/m zaterdag,
met woensdag een rustdag. De afstanden 17,7- 9,611,2- 21,1-10,1-14,5 km. Daar zaten 3 zware crossen
bij. In Nederland heb je een heuveltje in het parcours,
in Engeland is die heuvel gelijk 200 meter hoog. Dit
was een mooi reis, overdag in Manchester, Liverpool
en York bezocht. Maar 's avonds op tijd terug en
(hopelijk) fit voor weer een zware wedstrijd. Het
bijzondere aan deze wedstrijd was je krachten te
verdelen over de hele week. En daar had ik helemaal
geen ervaring mee. Helaas bestaat de wedstrijd niet
meer.

Athene 2005. Bijna bij de finish

Wat beweegt je om zo gedreven aan atletiek te doen
(en dan bedoel ik niet je benen)?
Ik kan wel een filosofisch en psychologisch verhaal
gaan houden. Maar ik heb altijd een zittend beroep
gehad – eerst als analist in laboratorium en nu als
computerprogrammeur – en dan is het gewoon fijn om
een rondje hard te lopen. De leuze van Comrades
marathon was 'because we can' en daar houd ik het
ook maar op.

Ik heb trouwens nog niet eens mijn grenzen van
Europa bepaald. Alleen de Europese Unie of heel
Europa? De Europese Unie heeft 27 landen, alleen
Malta heeft geen marathon. Europa kent 42 landen.
Maar Andora, San Marino, Vaticaanstad hebben geen
marathon. En ik weet nog niet of ik wel naar Albanië
en Wit-Rusland wil. En of ik Letland, Estland en
Litouwen alle drie ga doen is ook nog onzeker. Het
zijn drie kleine landjes en relatief ver weg. Al hoor ik
wel dat de hoofdsteden mooi zijn. Een van drie ga ik
zeker bezoeken. Trouwens Zwitserland heeft vele
marathons, behalve in de hoofdstad Bern. Maar goed,
ik heb al drie marathons in Zwitserland gelopen.
Kortom: er zijn nogal wat haken en ogen. Ik zie wel
hoe ver ik kom. Het belangrijkste voor mij zijn de
ervaringen en het plezier. Nee, er gaat gelukkig geen
camera ploeg mee en ik heb geen sponsor. Heb ik ook
niet nodig. Trouwens ik ervaar het helemaal niet als
uniek. Je moet gewoon doen wat je leuk vindt.
Gaat er ook wel eens wat mis?
In 2009 wilde ik de marathon van Brussel lopen. Ik
had alles geregeld, maar de week ervoor heb ik een
flinke griep gehad en dus heb ik niet gelopen. Ik ben
nog wel in Brussel geweest.
In 2005 kreeg ik geen visum voor Rusland en hierdoor
kon ik de Moskou marathon niet lopen. Waarom het
visum geweigerd werd weet ik nog steeds niet.

1998 Alpe d’Huez
Je bent nu bezig aan een Europese tour: in alle
hoofdsteden een marathon. Waar ben je hemelsnaam
aan begonnen? En bedoel je ook Minsk en Tirana?
Wordt je gesponsord? Is er een filmploeg mee? Dit is
uniek!
Ergens op internet heb ik gelezen dat er
marathonlopers zijn die in elke Europees land een
marathon willen lopen. Sommige Amerikanen willen
graag een marathon lopen in elk van de 50 staten. Ik
wil dit beperken tot elke Europese hoofdstad. Ook
omdat ik het leuk vind om een andere stad te
bezoeken. Ik heb niet zo veel gepland rondom mijn
Europese tournee. Ik probeer 2 marathons per jaar te
halen, maar dan ben ik nog 15 jaar bezig. Ik weet dus
niet of ik mijn Europese tournee helemaal kan
afmaken.

Is er ook nog een onvervulde wens?
Een echte droomwedstrijd heb ik niet. Maar ik wil nog
graag de marathon in Boston lopen en de marathon
over de Chinese muur. In Engeland zijn er een serie
marathons die langs de kust lopen, dat lijkt me ook
mooi. Zie www.endurancelife.com, klik op cts.
Verder wil ik graag lid worden van de club van 100: de
club van hardlopers die 100 marathons of meer hebben
gelopen. Maar dan moet ik even doorlopen. De teller
staat nu op 46. Als ik gezond blijf dan moet het
lukken.
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VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT

Door René Ruis

We nemen in één keer de hele winter door. Eerst nog
een restje 2010:
17 oktober: halve marathon Amsterdam
Vincent Witmond 1.41.16. Knappe prestatie.

Mrecr. 8 Sven Schwarz
95 Marco Kok
107 John Komen

37.45
49.17
50.04

6 februari: Duin cross Castricum. Voor zover nagegaan
geen AV Haarlem deelnemers.

Het wintercrosscircuit bestaat uit 8 crossen in de
regio. Wie er 5 loopt komt in het klassement en krijgt
een aardige herinnering.

20 februari flinke opkomst. We lopen estafettes 200 m met
3 ploegen van 3. Totaal 10 man aanwezig. Dus
waarschijnlijk niemand naar Phanos boscross geweest.

31 okt.: 10 km Cross Wieler planeet, Spaarnwoude
Onder het toeziend oog van trouwe supporter Frank
Peeters loop ik (René Ruis) 51.39.

27 februari 9 km Laatste wintercross, Heiloo.
M50 15 René Ruis 43.58
BEESTENWEER! Regen van start tot finish en veel blubber
en nattigheid. Gezien de tijd en gelopen snelheid denk ik
niet dat het 9km was.

28 november 10,4 km Wijk aan Zee
Het bekende strandop/strandaf parcours
M45
12 Sander Overdevest
46.16
M50
33 René Ruis
54.22
37 Gerard v. Kesteren
58.53
We komen ook oud-lid Martin Hoeksema tegen. M50
44. 64.32. Speciaal overgekomen voor de verjaardag
van Ad Appel. Waar we trouwens veel dissidenten
tegenkomen.

Als enige a.v.Haarlemmer sleept ondergetekende een
herinnering mee naar huis. (voor deelnemen aan minimaal
5 van de 8 lopen). T.w. een bolletje bestaande uit 2 halve
bolletjes luidsprekers voor mp3 speler of laptop + wat
reclame materiaal in een mooie stoffen tas.

5 december geen cross maar veel sneeuw en ijs
Kinderen lopen sinterklaasloop en langeafstanders (3
stuks) lopen 900 metertjes op fietspad langs de Delft

Eindstanden: (alleen voor lopers bij minimaal 5x
deelnemen): 50+ 13. René Ruis 406p (5x)
Iemand vergeten? Kan gebeuren in de veelheid van namen.
Stuur een berichtje naar prruis@planet.nl en ik zet het
recht.

12 dec. 10 km Haarlemmermeersebos Hoofddorp
Verrassend begaanbaar parcours, alle sneeuw
verdwenen.
M45 9. Sander Overdevest
44.38
M50 15. Gerard v. Kesteren
55.11
M60 3. René Ruis
53.41

Dan gaan we naadloos over in de zomercircuits.
Ook dit jaar weer het Runnersworld (zie folders in de
kantine) en het sportsupport loop circuit.
Zo. 20 maart Runnersworld Spaarnwoudeloop
Zo. 27 maart circuitloop (hoewel de naam anders doet
vermoeden valt deze buiten de circuits)
Zo. 3 april Rhenus logistics Run Haarlemmermeersebos
Hoofddorp (R’world)
Zo. 17 april Zorgspecialistloop Schalkwijk (sp.supp.)
Ma. 25 april (2e paasdag) Lions Heuvelloop Overveen.
Organiseren wijzelf. Dat betekent: niet lopen = helpen.
Combinatie helpen + lopen is ook mogelijk. (R’world)
Zo. 15 mei GGZ in Geestloop Bennebroek (R’world)
Zo. 22 mei Pim Mulierloop Santpoort (sp.supp)
Zo. 5 juni Letterenloop Haarlem/Bloemendaal (sp.supp)
Vrijdagavond 17 juni Grachtenloop Haarlem (sp.supp)
Zo. 19 juni Tata steel marquetteloop Heemskerk (R’world)
Za. 10 september Rabobank Pierloop Velsen (R’world)
Zo. 25 september ZKA-loop Haarlem (sp.supp)
Zo. 16 oktober Heemstedeloop (sp.supp.)

19 december VEEL SNEEUW
Geen training op 25 dec. en 2 januari
9 januari training met nieuwjaarsbijeenkomst.
Ook op deze datum de halve van Egmond. Twee
dappere strijders:
3332e bij de recreanten Marco Kok 1.55.05, die zijn
benen in de laatste kilometers wel erg vol voelde
lopen en dat koste hem zeker 10 minuten.
Vincent Witmond loopt een kwart marathon: 48.54
16 januari grote opkomst op training: 12 man(!)
ondanks het feit, dat in Zaandam de 4e cross van het
circuit plaatsvond. Waar, voor zover ik heb kunnen
bekijken, niemand is heen geweest.
30 januari 9,3 km Beeckestijn cross door Bert
Boestens achtertuin.
M45
13 Sander Overdevest
41.00
31 Bert Boesten
53.11
M55
13 René Ruis
50.56
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DE CLUBRECORDS BAAN SENIOREN EN JUNIOREN, STAND 3 MAART 2011
Veranderingen in de lijst van clubrecords
Afgelopen jaar is er één clubrecord op de baan verbroken. Larissa Scholten verbeterde haar eigen clubrecords op de 1500
meter voor dames tot 4.54,36. Dit is echter niet de enige verandering, want van een aantal records is de datum of plaats
gecorrigeerd. Hiervoor wil ik Frank van Ravensberg bedanken, omdat hij heel goed de geschiedenis van de clubrecords
heeft bijgehouden. Dankzij hem zijn ook ‘vergeten’ recordverbeteringen boven water gekomen en opgenomen in de
nieuwe lijst.
Verder heeft de technische commissie een reglement geschreven waarin staat beschreven aan welke eisen een nieuw record
dient te voldoen. Dit reglement is te vinden op de nieuwe website.
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 van precies 400 m (ook de 4 x 100 m) is 0,14 seconden opgeteld. Bij
afstanden langer dan 400 m wordt niets opgeteld. De oude handtijd staat nog wel vermeld tussen haakjes. Op afstanden tot
400 m worden geen nieuwe handtijden meer opgenomen, behalve bij CD-junioren.

Niels Ran

Clubrecords heren senioren
Onderdeel
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
1 Engelse mijl (1609 m)
2000 meter
3000 meter
5000 meter
10000 meter
110 meter horden
400 meter horden
3000 meter steeplechase
10 km snelwandelen
20 km snelwandelen
30 km snelwandelen
50 km snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
kogelslingeren
speerwerpen
4 x 100 meter
4 x 200 meter
4 x 400 meter
4 x 800 meter
4 x 1500 meter
Zweedse estafette
tienkamp

Naam
Prestatie
Sammy Monsels
10,49
Sammy Monsels
21,03
Mario Westbroek
47,14
Stijn Jaspers
1.50,6
Paul Jaspers
2.26,3
Stijn Jaspers
3.40,29
Stijn Jaspers
3.57,28
Stijn Jaspers
5.05,9
Stijn Jaspers
7.47,40
Stijn Jaspers
13.24,46
Stijn Jaspers
29.43,46
Marc Kok
14,73
Frank Versteeg
53,88
Evert van Ravensberg
8.48,0
Frank van Ravensberg
44.38,4
Frank van Ravensberg
1.29.37,5
Frank van Ravensberg
2.34,11
Frank van Ravensberg
4.47,05
Ruud Wielart
2,28
Pim Göbel
4,90
Hein Macnack
7,56
Aafbrecht vd Veen
16,11
Rob Bakker
17,01
Less Brown
50,02
Schelto Scheltens
56,18
Niels Terol
67,08
Niels Terol
67,08
Sammy Monsels, Mario Westbroek,
Henk Macnack, Mike Bienfait
41,67
Jan Willem vd Wal, Nilo Emerenciana,
Mike Bienfait, Mario Westbroek
1.25,29
Nilo Emerenciana, Allen Ellsworth,
Mike Bienfait, Mario Westbroek
3.14,1
Richard Cabri, Dan Portegijs, Evert
van Ravensberg, Michel Hulsman
7.50,1
Dan Portegijs, Pieter Fris, Evert
van Ravensberg, Stijn Jaspers
15.56,73
Adri Schaper, Joop Vissers,
Gerard Kamp, Ton van der Voort
2.02,6
Jeltjo Doornbosch
6545 pnt
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Plaats
Nijmegen
Koblenz (D)
Den Haag
Haarlem
Leiden
Hengelo
Koblenz (D)
Arnhem
Brussel (B)
Leuven (B)
Baton Rouge (USA)
Krommenie
Hengelo
Roosendaal
Rotterdam
Sittard
Stiphout
Stiphout
Leiden
Merksem (B)
Amsterdam
Vught
Zoetermeer
Krommenie
Lisse
Haarlem
Groningen

Datum
19-07-1981
26-08-1981
04-07-1980
09-09-1981
16-09-1983
12-07-1983
25-08-1982
17-08-1983
24-08-1984
01-06-1984
1984
25-06-1989
21-05-1988
28-08-1979
25-03-1984
24-06-1984
24-10-1982
24-10-1982
01-09-1979
22-06-1980
29-05-1988
03-08-1986
04-06-1992
11-07-1982
07-05-1994
13-06-1997
11-07-1998

Den Haag

13-09-1980

Zwolle

23-05-1982 NR

Haarlem

14-07-1982

Den Haag

01-07-1978

Vught

12-09-1981

Haarlem
Vlissingen

07-07-1965
15/16-09-1962

Clubrecords jongens junioren A
Onderdeel
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
5000 meter
110 meter horden
400 meter horden
2000 meter steeplechase
3000 meter steeplechase
10 km snelwandelen
1 uur snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
kogelslingeren
speerwerpen
4 x 100 meter
4 x 400 meter
4 x 800 meter
tienkamp

Naam
Prestatie
Chris Berger
10,74 (10,5)
Mario Westbroek
10,74 (10,5)
Chris Berger
21,34 (21,1)
Mario Westbroek
21,34 (21,1)
Mario Westbroek
47,14
Stijn Jaspers
1.51,3
Paul Jaspers
2.26,3
Paul Jaspers
3.43,8
Paul Jaspers
7.57,62
Paul Jaspers
14.34,38
Ruud Wielart
15,64 (15,4)
Rob Strik
56,04 (55,9)
Paul Jaspers (B)
6.09,2
Evert van Ravensberg
10.20,6
Frank van Ravensberg
47.20,4
Frank van Ravensberg
12.837,35m
Ruud Wielart
2,13
Arno van Vugt
4,40
Hein Macnack
7,33
Hein Macnack
15,02
Leo van der Veer
14,66
Martijn Spruit
47,28
Martijn Spruit
34,44
Niels Terol
63,50
Kenneth Portanger, Hein Macnack,
42,54 (42,4)
René Moesman, Allan Ellsworth
Daan van Rijsbergen, Stijn Jaspers, 3.22,90
Bart van Rijsbergen, Raymond Hoefman
Bart v Rijsbergen, Raymond Hoefman,
8.16,5
Roland de Ruig, Stijn Jaspers
Niels Terol
5987 pnt

Plaats
Hilversum
Merksem (B)
Amsterdam
Haarlem
Den Haag
Sittard
Leiden
Neerpelt (B)
Hechtel (B)
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Veldhoven
Haarlem
Drachten
Zaandam
Brussel (B)
Haarlem
Utrecht
Utrecht
Brugge (B)
Den Haag
Groningen
Hengelo
Haarlem

Datum
17-08-1930
26-08-1978
15-06-1930
21-05-1980
04-07-1980
10-08-1980
16-09-1983
02-08-1984
14-08-1984 NR
02-09-1984
25-06-1972
09-07-1967
20-05-1982
02-07-1972
06-10-1979 NR
03-08-1979 NR
30-06-1973
29-05-1982
01-09-1985
26-08-1984
02-10-1966
26-06-1994
27-06-1993
04-06-1994
09-10-1983

Den Haag

14-09-1980

Den Haag

29-08-1980

Haarlem

1/2-10-1994

Clubrecords jongens junioren B
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
3000 meter
110 meter horden
400 meter horden
1500 meter steeplechase
2000 meter steeplechase
5 km snelwandelen
10 km snelwandelen
1 uur snelwandelen
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
kogelslingeren
speerwerpen
4 x 100 meter
negenkamp

Mario Westbroek
Mario Westbroek
Casper Sloos
Paul Jaspers
Jan Kiewiet
Paul Jaspers
Paul Jaspers
Walter Kruk
Sjoerd Lether
Paul Jaspers
Paul Jaspers
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Frank van Ravensberg
Walter Kruk
Kenneth Portanger
Hein Macnack
Hein Macnack
Leo van der Veer
Dennis Kruithof
Martijn Spruit
Niels Terol
Tony v/d Prijt, Chris v/d Werff,
Jerry Brouwer, Walter Kruk
Walter Kruk
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10,74 (10,5)
22,44 (22,2)
49,64 (49,5)
1.56,9
2.41,2
4.00,5
8.37,83
14,78
61,02
4.24,7
6.09,2
24.40,0
49.47,2
11.444,60m
2,01
3,85
7,27
15,02
15,55
44,58
33,72
56,86
44,64 (44,5)

Merksem (B)
Den Haag
Haarlem
Arnhem
Iserlohn (D)
Den Haag
Haarlem
Vught
Amsterdam
Nijmegen
Veldhoven

26-08-1978
20-08-1978
06-06-1982
31-05-1982
09-06-1957
24-09-1982
29-05-1982
28-06-1987
14-05-2004
05-06-1982
20-05-1982
Sønder Omme (DK) 25-06-1977
Rotterdam
30-01-1977
Rotterdam
17-10-1976
Vught
28-06-1987
Haarlem
23-05-1981
Den Haag
24-09-1983
Utrecht
26-08-1984
Leiden
13-06-1965
Vught
26-06-1982
Utrecht
27-09-1992
Breda
28-06-1992
Spijkenisse
26-09-1987

5784 pnt

Vught

27/28-06-1987

Clubrecords dames senioren
Onderdeel
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
2000 meter
3000 meter
5000 meter
10000 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter
zevenkamp

Naam
Mieke van der Kolk
Brenda Stoete
Carla van der Klei
Marianne van de Linde
Larissa Scholten
Larissa Scholten
Marjanne van de Linde
Marianne van de Linde
Marianne van de Linde
Marianne van de Linde
Brenda Stoete
Jirina van Kesteren
Anja Smits
Mieke van der Kolk
Mieke van der Kolk
Mieke van der Kolk
Toos Stoete
Toos Stoete
Toos Stoete
Brenda Stoete, Carla v/d Klei,
Jaqueline Konermann, Mieke v/d Kolk
Tara van Schie

Prestatie
12,34 (12,1)
25,94 (25,7)
59,54 (59,4)
2.16,1
3.10,64
4.54,36
6.30,0
9.22,86
16.22,4
33.44,0
15,14 (14,9)
66,29
1,65
6,21
6,21
12,24
11,16
31,28
44,96
49,24 (49,1)

Plaats
Santpoort
Amsterdam
Amsterdam
Huizen
Utrecht
Utrecht
Haarlem
Haarlem
Santpoort
Santpoort
Santpoort
Amsterdam
Arnhem
Leiden
Assen
Assen
Haarlem
Santpoort
Haarlem
Santpoort

Datum
04-07-1993
26-05-1990
20-05-1990
06-09-1992
22-06-2002
27-08-2010
13-04-1989
24-07-1992
08-07-1984
13-09-1991
19-06-1994
30-06-2007
20-05-1973
26-06-1993
16-07-1994
17-07-1994
12-04-1992
17-06-1992
20-04-1992
19-06-1994

4161 pnt

Sittard

12,74 (12,5)
25,94 (25,7)
60,64 (60,5)
2.16,5
3.10,64
5.02,39
15,24 (15,0)
67,75
1,65
5,73
11,16
10,79
23,26
31,30
50,64 (50,5)

Amsterdam
Amsterdam
Santpoort
Arnhem
Utrecht
Utrecht
Papendal
Helmond
Papendal
Papendal
Sittard
Haarlem
Beverwijk
Alphen a/d Rijn
Lisse

4161 pnt

Sittard

12,74 (12,5)
26,17
61,74 (61,6)
2.26,18
3.10,64
5.25,81
15,28
68,82
1,60
1,60
5,42
10,63
12,14
29,70
31,30
53,89

Krommenie
Best
Haarlem
Emmeloord
Utrecht
Haarlem
Best
Sittard
Krommenie
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Valkenswaard
Haarlem
Alphen a/d Rijn
Alphen a/d Rijn

4388 pnt

Best

11/12-05-2008

Clubrecords meisjes junioren A
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter
zevenkamp

Brenda Stoete
Brenda Stoete
Brenda Stoete
Ingrid de Jager
Larissa Scholten
Larissa Scholten
Anja Smits
Jirina van Kesteren
Anja Smits
Anja Smits
Sanne Immer
Baltine de Wit
Brenda Stoete
Ingeborg Zandbergen
Aneska de Windt, Chantal Bruyn,
Kivelly Grotendorst, Brenda Stoete
Tara van Schie

24-07-1988
26-05-1990
29-04-1990
27-06-1974
22-06-2002
08-07-2007
20-05-1973
24-06-2005
20-05-1973
20-05-1973
26-06-2004
23-05-2001
27-05-1988
12-06-1994
24-06-1990
11/12-05-2008

Clubrecords meisjes junioren B
100 meter
200 meter
400 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
100 meter horden
400 meter horden
hoogspringen
verspringen
hink-stap-springen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter
zevenkamp

Brenda Stoete
Tara van Schie
Chantal Bruyn
Jirina van Kesteren
Larissa Scholten (C)
Jirina van Kesteren
Tara van Schie
Jirina van Kesteren
Sanne Immer (C)
Sanne Immer (C)
Tara van Schie
Tara van Schie
Tara van Schie
Baltine de Wit
Ingeborg Zandbergen
Larissa Scholten, Oline Stokhof,
Tara van Schie, Fleur van Galen
Tara van Schie
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24-07-1988
30-06-2007
16-09-1990
26-09-2004
22-06-2002
13-08-2003
30-06-2007
25-06-2004
19-08-2000
26-08-2000
08-07-2007
08-07-2007
01-09-2007
18-04-1999
12-06-1994
12-06-2005

30-06/01-07-2007

Clubrecords jongens junioren C
Onderdeel
100 meter
800 meter
1000 meter
1500 meter
100 meter horden
300 meter horden
hoogspringen
polsstokhoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 100 meter

achtkamp

Naam
Kan Dinkla
Vincent van der Lans
Vincent van der Lans
Walter Salzmann
Kan Dinkla
Chris van der Werff
Niels Pijnaker
Olivier Barreveld
Eldridge Isselt
Eric Noom
Dennis Kruithof
Dennis Kruithof
Patrick Been, Marvin Isselt
Edward Leter, Tony v/d Prijt
Patrick Been, Stefan van Keulen,
Martijn te Velden, Ricardo Wielingen
Stein Metten

Prestatie
11,76
2.05,5
2.47,2
4.29,7
14,43
41,74 (41,5)
1,80
3,10
6,34
14,11
46,50
50,76
47,54 (47,4)

Plaats
Emmeloord
Haarlem
Haarlem
Amsterdam
Emmeloord
Amsterdam
Krommenie
Hoorn
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Haarlem
Beverwijk

Datum
25-09-2004
18-09-1996
06-10-1996
02-09-1973
26-09-2004
25-08-1985
04-09-2004
19-09-1992
25-08-1991
28-08-1983
21-06-1980
23-08-1980
14-06-1986

47,54 (47,4) Beverwijk

13-06-1987

5333 pnt

Heerhugowaard 17/18-05-2003

10,44 (10,2)
3.04,3
13,14 (12,9)
1,60
5,40
12,30
35,32
42,00
43,04 (42,8)

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Amstelveen
Beverwijk
Zaandam
Haarlem
Alkmaar
Haarlem

3754 pnt

Haarlem

10,64 (10,4)
10,64 (10,4)
19,54 (19,3)
1.44,08
3.10,64
12,84 (12,6)
48,74 (48,5)
1,60
1,60
5,31
12,07
24,92
28,12
41,94 (41,7)

Amsterdam
Beverwijk
Barendrecht
Utrecht
Zaandam
Beverwijk
Krommenie
Amsterdam
Beverwijk
Amersfoort
Beverwijk
Krommenie
Heerhugowaard

1988
21-08-1993
03-07-2004
07-07-2002
22-06-2002
14-06-1997
23-05-1993
19-08-2000
26-08-2000
05-06-1993
24-04-1993
05-06-1993
18-09-1993
17-06-1996

3925 pnt

Heerhugowaard

4/5-06-2005

Krommenie
Haarlem
Amsterdam
Krommenie
Enschede
Amsterdam
Hilversum
Haarlem
Huizen
Santpoort

28-05-1992
04-10-1992
07-09-2003
28-05-1992
16-09-1995
13-06-1992
18-06-1994
23-09-1995
27-06-1992
22-06-1991

Gorinchem

27/28-09-2003

Clubrecords jongens junioren D
80 meter
1000 meter
80 meter horden
hoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 80 meter
zevenkamp

Michael Parkinson
Peter Markwat
Jeltjo Doornbosch
Marvin Isselt
Edward Leter
Dennis Kruithof
Dennis Kruithof
Thomas Wouterse
Anton Blok, Paul Sloos,
Ron Smits, Frank Bakker
Patrick Been

06-08-1988
06-10-1991
11-10-1981
02-06-1984
01-09-1984
20-05-1978
01-07-1978
12-05-2001
19-09-1970
05/06-10-1985

Clubrecords meisjes junioren C
80 meter
150 meter
600 meter
1000 meter
80 meter horden
300 meter horden
hoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 80 meter
zevenkamp

Aneska de Windt
Marjanne van Sambeek
Tara van Schie
Jirina van Kesteren
Larissa Scholten
Marije Zandstra
Joanna Andrews
Sanne Immer
Sanne Immer
Marjanne van Sambeek
Wendy IJzerman
Wendy IJzerman
Wendy IJzerman
Sanna Piscaer, Janna de Waard
Marije Zandstra, Baltine de Wit
Tara van Schie

Clubrecords meisjes junioren D
60 meter
600 meter
1000 meter
60 meter horden
hoogspringen
verspringen
kogelstoten
discuswerpen
speerwerpen
4 x 60 meter
zeskamp

Marjanne van Sambeek
8,14 (7,9)
Joanna Andrews
1.47,1
Pien Roozen
3.15,85
Joanna Andrews
10,14 (9,9)
Baltine de Wit
1,55
Marjanne van Sambeek
5,12
Sanna Piscaer
11,80
Baltine de Wit
22,06
Joanna Andrews
27,66
Jessica Ramakers, Wendy Twisk
33,54 (33,3)
Marjanne v. Sambeek, Joanna Andrews
Tara van Schie
3083 pnt
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ATLETIEKVERENIGING HAARLEM

29 MAART: PRESENTATIE FRAAI JUBILEUMBOEK

Ad Paulen

Ruud Wielart

Stijn Jaspers

AV Haarlem bestond op 8 oktober 2010 negentig jaar. Ter gelegenheid van deze mijlpaal is een
jubileumboek geproduceerd. Bijna 300 pagina’s met jaarverslagen, historisch fotomateriaal,
terugblikken en historische overzichten van de clubrecords. Grote namen uit de geschiedenis
van de vereniging en de Nederlandse atletiek passeren de revue. Ad Paulen, Stijn Jaspers, Ruud
Wielart, Hil van der Meij, Dick Hagtingius en Joop van Drunen, om er een paar te noemen. Op
de algemene ledenvergadering van dinsdag 29 maart in het krachtcentrum zal het
boek worden gepresenteerd. Gratis voor leden, voor andere belangstellenden € 12,50.

Hil van der Meij

Dick Hagtingius
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Joop van Drunen

AGENDA JAARVERGADERING

JAARVERGADERING
Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op:
DINSDAG 29 MAART 2011, om 20.00 uur in het krachtcentrum
Belangstellende ouders/verzorgers van onze jeugd zijn als toehoorders welkom.
Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Er is behoefte aan een nieuwe penningmeester
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
6. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2010
7. Goedkeuring jaarverslagen
 Secretaris
 Penningmeester
 Kascontrole commissie
 Technische commissie
8. Vaststellen van de begroting 2011
9. Hoe staat het met het vorig jaar gelanceerde beleidsplan ?
10. Zitting en/of aftreden en benoeming bestuursleden
11. Zitting en/of benoeming commissieleden
12. Ingekomen voorstellen
13. Rondvraag
14. Sluiting
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend, uiterlijk 19 maart
20110, bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem of stuur een e-mail:
Peter.pijnaker@tip.nl

Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen ondertekend door 5 leden en vergezeld
van een bereidverklaring van de kandidaat 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de
secretaris; uiterlijk 19 maart 2011.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.
Namens het bestuur: Peter Pijnaker, secretaris.
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2010
Degene die het financieel verslag over 2010 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen dient
onderstaande strook te sturen aan de secretaris; of mail naar Peter.pijnaker@tip.nl Het verslag zal binnen
1 week aan u worden toegezonden.

Ik wil graag het financieel verslag over 2010 ontvangen
Naam…………………………………..
Adres………………………………….
Postcode en woonplaats…………….
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 25 MAART 2010
1. Opening
Omdat de waarnemend voorzitter Joop van Drunen ten
gevolge van een val waarbij hij een schouder heeft
gebroken verhinderd is, opent Peter Pijnaker in zijn
functie van secretaris de vergadering met de mededeling
dat hij de vergadering zal voorzitten tot de bevestiging
van het nieuwe bestuur.

o.a. van jaar na jaar de hoogtepunten en prestaties.
Tevens zullen de onderlinge wedstrijden aan het einde
van het zomerseizoen in het teken van het jubileum
staan.
Ten slotte wordt benadrukt dat deelname aan
wedstrijden belangrijk is in het kader van de
prestatieverbetering.

Er wordt stil gestaan bij het overlijden van twee
clubleden;
- op 23 april 2009, vlak voor zijn 22 verjaardag, Martin
Froom ten gevolge van kanker. Rob de Wit is
gedurende de ziekteperiode regelmatig naar hem toe
geweest, hetgeen Martin heel fijn gevonden heeft.
- op 3 februari Bap van der Pol op 87 jarige leeftijd. Bap
heeft de grondslag gelegd voor de Bap van der Pol
hardloopgroep “De Bappers”.

3. Ingekomen stukken
Er is één stuk binnen gekomen en dat is het verslag van
de kascontrolecommissie.
4. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
5. Uitreiking prestatiebekers/onderscheidingen
De bekers voor de C- en D-junioren worden uitgereikt
door Niels Ran.
- De prestatiebeker meisjes C- en D-junioren aan
Esther Kiel voor haar prestatie op de 600 m:
1.51’.49”.
- De prestatiebeker jongens C- en D-junioren aan
Marnix van Zadelhoff voor zijn prestatie op de 100
m: 12’.5”. (Marnix is helaas nier aanwezig, maar zal
de beker bij de volgende training ontvangen).
De beker voor de B-junioren wordt uitgereikt door Rob
de Wit.
- De prestatiebeker jongens B-junioren aan Jurgen
Wielart voor zijn prestatie op de 400 m: 50’.92” bij
de finale van de NK.
De bekers voor de senioren worden uitgereikt door Ruud
Wielart.
- Bij de dames aan Larissa Scholten voor haar prestatie
op de 800 m: 2.19’. 56”.
- Bij de heren aan Simon Nijland voor zijn prestatie op
de 800 m: 1.56’.81”.

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

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

Dick bedankt de vergadering voor het vertrouwen in de
nieuwe bestuursleden en vertelt dat het bestuur, zoals in
het beleidsplan is vermeld, veel aandacht zal geven aan
het werven van nieuwe leden. Het ledenaantal is
momenteel gezakt tot onder de 200.
Het bestuur stelt ten doel goed contact met de leden te
onderhouden, de samenhang in de vereniging te
bevorderen en de (bestuurs)taken verstandig te verdelen.
Ook deeltaken te vervullen door de leden; zie in dit
kader de gereactiveerde en nieuw gevormde commissies.
Dick zal één maal per twee weken op de baan aanwezig
zijn en is dan voor alle leden aanspreekbaar.

6. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2009
De notulen van de jaarvergadering 2009 zijn akkoord.
7. Goedkeuring jaarverslagen
Het jaarverslag van de secretaris is akkoord met correctie
bij de opsomming van de trainers. Jaap van Deursen en
Ineke Bonsen worden abusievelijk genoemd. Zij zijn in
2010 begonnen met het geven van training en niet in
2009.
Naar aanleiding van het jaarverslag van de
penningmeester worden de volgende vragen gesteld en
beantwoord:
- vraag: wat voor geld wordt aangeduid met Toto/Lotto
bij het overzicht van de Inkomsten?
- antwoord: dat is geld dat binnenkomt via de Stichting
Toto Inleverings Combinatie waaraan de vereniging deel
neemt.
- vraag: naar aanleiding van de post Contributies vraagt

Veel energie wordt op dit moment gestoken in het
organiseren van activiteiten in verband met het 90-jarig
jubileum van de vereniging op 8 oktober van dit jaar.
Op 28 maart aanstaande is er een spelletjesmiddag,
georganiseerd door de nieuw opgerichte jeugdcommissie
voor de pupillen en D-junioren en op 30 mei een
lustrumfeest met clinics van nationaal bekende atleten.
Ook wordt er hard gewerkt aan een jubileumboek met
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Baltien de Wit wat het lidmaat schap voor haar als
trainster bij de club zou gaan kosten. Nu is Baltien geen
lid.
- antwoord: daar zal het bestuur op de volgende
vergadering over spreken.
- vraag: de post Trainers/begeleidingskosten bij de
Uitgaven gaat in 2010 naar € 10.000,- van € 8.651,- in
2009.
- antwoord: een trainer erbij kost +/- € 1.500,- per jaar.

Ook valt te denken aan competitie op de baan tijdens of
als onderdeel van de training.
Dick stelt voor om trainingswedstrijden te organiseren
Ruud stelt dat kinderen ook voorbeelden (rolmodellen)
nodig hebben, bijvoorbeeld Larissa en Simon op de baan.
Afsluitend wordt afgesproken dat via het clubblad verder
nieuwe ideeën zullen worden gecommuniceerd.
9. Vaststellen van de begroting 2010
Er wordt gevraagd waarom voor de onderlinge
wedstrijden een bedrag groot € 1.500,- is begroot.
Antwoord: in verband met het jubileum zullen de
onderlinge wedstrijden een feestelijke tint krijgen en dat
kost extra geld.

Het jaarverslag van de Kascontrole commissie (Niels Ran
en Bert Boesten) is akkoord.
Het jaarverslag van de Technische commissie krijgt het
compliment gedetailleerd en zeer netjes te zijn; is
akkoord.

10. Statuten en huishoudelijk reglement
De oude statuten waren uit 1980 en aan vervanging toe
i.v.m. vernieuwde wetgeving en ook omdat volgens die
statuten de vereniging in 2002 zou ophouden te bestaan.
Om de statuten in stemming te brengen is er
onvoldoende quorem: 2/3 van de leden moet aanwezig
zijn bij de eerste stemming over een statutenwijziging.
Het bestuur zal een nieuwe algemene vergadering
uitschrijven. In deze nieuwe vergadering is geen quorum
vereist. Wel is een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. (zie
artikel 21, lid 3 van de statuten uit 1980).

8.
Het beleidsplan
Naar aan leiding van het beleidsplan ontstaat een
levendige discussie rondom drie thema’s:
a) Hoe kunnen meer leden worden aangetrokken?,
b) Hoe kunnen de leden meer bij de club worden
betrokken?
c) hoe kunnen hogere prestatieniveaus worden
gerealiseerd?
ad a) Om meer leden aan te trekken is de vereniging
bijvoorbeeld organisator van de Scholierenveldloop,
waarbij ook een informatiepakketje aan de kinderen
wordt gegeven over de atletieksport.
Vanuit de leden wordt de suggestie aan de hand gedaan
om in huis-aan-huis kranten te gaan adverteren.
Tevens wordt de suggestie gedaan dat de communicatie
via de website verbeterd zou kunnen worden, door
betere gebruiksvriendelijkheid.

11. Ingekomen voorstellen
Geen
12. Rondvraag
Frank van Ravensberg wil graag een keer met de
snelwandelgroep op de baan trainen; wellicht in
combinatie met een clinic? Het gaat om 10 atleten. Frank
zal hierover een mail sturen.

ad b) Om de binding met de club te verbeteren biedt de
vereniging voor de ouders de mogelijkheid om te trainen
bij de langeafstandsgroep en de recreantengroep.
Er wordt over gesproken om de ouders meer bij de club
te betrekken; nu worden kinderen in voorkomende
gevallen voor de duur van de training of wedstrijd min of
meer gestald bij de vereniging. Als mogelijkheid wordt
geopperd het organiseren van een nformatieavond voor
de ouders.
Het houden van intake gesprekken is belangrijk bij de
binnenkomst van nieuwe leden.
Ook zullen er exitinterviews worden gehouden bij
opzegging van het lidmaatschap.

Er wordt gevraagd wat de taken zijn van het bestuur en
wat die van de commissies.
Antwoord: in het clubblad zal hier een stuk over worden
opgenomen.
Hoe is de taakverdeling in het bestuur?
Antwoord: de verschillende functies in het bestuur
spreken voor zich, maar de taakverdeling en de
overdracht van taken door Joop is nog niet afgerond.
Joop deed heel veel taken tegelijkertijd. Een dergelijke
belasting kan niet van één persoon gevraagd worden. De
taken worden dus verdeeld.

ad c) De discussie tot zo ver en ook over dit onderwerp
wordt door de leden en het bestuur op prijs gesteld; ook
(positieve, opbouwende) kritiek is welkom.
Het verbeteren van de prestatieniveaus kan met
stimuleren van deelname aan wedstrijden; kind niet
verplichten om deel te nemen.
Rob Schlüter stelt voor punten te laten verdienen met
prestaties; daarvoor een systeem opzetten.

Ten slotte neemt Ruud Wielart (ruim) de tijd om zijn
licht te laten schijnen op enige maatschappelijke en
organisatorische aangelegenheden.
13. Sluiting
Dick bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit
de vergadering.
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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2010; ATLETIEKVERENIGING HAARLEM
Van de secretaris, Peter Pijnaker

Gezien de goede contacten die hij op het sportpark
onderhoudt en zijn kennis van zaken van de atletiek ligt
het voor de hand dat Joop zich in zal zetten op het
sportpark. De overige, vele taken moeten door anderen
worden overgenomen.

In memoriam Wim van Gog
Wim van Gog is op zondagavond 23 mei, 1e pinksterdag,
in het Kennemer Gasthuis te Haarlem, waarheen hij een
dag eerder vanuit het Reinaldahuis was overgebracht, op
88-jarige leeftijd overleden.
Wim, een in de jaren '40 en '50 voor de HAV "Haarlem"
waardevolle middellangeafstandsloper, en succesvol
trainer in de jaren '60 en '70, was in 1970 mede-oprichter
van de Reünistenclub en maakte tot september 2009 als
secretaris deel uit van de reüniecommissie.

Regeling inzet kantinediensten
Angeline Overbeke en Corina Vos zijn gestopt met hun
inzet in de kantine; hetgeen wij betreuren. Gelukkig zijn
er inmiddels voldoende mensen beschikbaar voor
kantine-bezetting;
Elly Dudock coördineert en kan de bezetting invullen
samen met twee anderen vrijwilligers (Cock en Suzan),
om de beurt. Schoonmaken gebeurt heden door degenen
die op de training aanwezig zijn; het bestuur overweegt
of er wellicht een andere afspraak moet worden gemaakt.

Het bestuur
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Joop van Drunen en
Jan Willem Kooij. Zie onderstaand voor meer details.

Inzet in de kantine behelst tevens het gastheer- vrouwschap in de kantine en de verkoop van nieuwe kleding.

Op zoek naar een nieuwe penningmeester
Jan Willem Kooij heeft aangegeven het
penningmeesterschap te willen overdragen aan iemand
anders, doch eventueel wel het boekhoudkundige werk
te willen blijven doen. Besloten een oproep te doen in De
Wissel en op de site. Ook zijn er reeds diverse mensen
benaderd, doch tot op heden zonder resultaat.
Hierbij nogmaals de vraag of iemand bereid is het
penningmeesterschap in te vullen!

De technische commissie, het directe contact met de
trainers
De commissie komt bijeen aan het begin van het
zomerseizoen, het begin van het winterseizoen en ergens
halverwege. Vaak wordt er ook na afloop van de training
tussentijds overleg gepleegd met de trainers. Als Joop
straks geen bestuurslid meer is zal één van de andere
bestuursleden voor dit tussen-overleg aanspreekbaar
moeten zijn. De voorzitter Dick Bais is evenals Joop lid
van de TC en is daardoor de aangewezen persoon om het
in te vullen, doch het is veel gevraagd om wekelijks bij
de training aanwezig te zijn.
Leo van der Veer is bereid tot de TC toe te treden en met
Dick de taak te delen; gezien z'n frequente aanwezigheid
op de baan is het een mooie oplossing.

De gezondheid van Joop van Drunen
Het heeft Joop in het afgelopen jaar niet meegezeten door
lichamelijk ongemak. In het laatste weekeinde van
februari kwam hij ten val en brak daarbij z'n schouder op
diverse plaatsen, waarna het 6 weken duurde voordat hij
zich weer op de baan vertoonde.
Heden is het zo dat Joop er dit jaar al 8 weken ziekenhuis
op heeft zitten na een operatie en wacht hij op nog weer
een operatie.

Het beheer van het krachthonk, coördinatie van de
verhuur
De gebruikers zijn CIOS, Suomi, KAV Holland, het
Jaspers Running Team en AV Haarlem; in de winter
wordt het honk vrijwel elke avond gebruikt. Het beheer
was in 2010 in handen van Joop. Met een sprong over de
datum heen naar het nu: heden is door het bestuur
besloten, om gezien de huidige situatie, Leo van der Veer
per direct tot beheerder te benoemen van het krachthonk
en de materialen-berging.

De ledenvergadering en de nieuwe statuten
De ledenvergadering heeft unaniem ingestemd met de
benoeming van Dick Bais als voorzitter en Gerlies Nap
als bestuurslid.
Voor het goedkeuren van de Statuten en huishoudelijk
reglement was onvoldoende quorum aanwezig. Op
dinsdag 8 juni om 20.00 uur is een nieuwe algemene
ledenvergadering gehouden, waarbij volgens de
vigerende statuten kon worden besloten met 2/3
meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden.

De wedstrijdorganisatiecommissie
Samen met KAV Holland. Joop en René Ruis hadden in
2010 hierin voor AV Haarlem zitting. In 2011 zal René
Ruis tot deze commissie toetreden. Jan Willem Kooij
blijft op de achtergrond ondersteuning geven..

Het terugtreden van Joop van Drunen in 2011;
overdracht van taken
Op 8 januari heeft Joop de leeftijd van 85 jaar bereikt.
Vorig jaar reeds heeft hij te kennen gegeven te willen
stoppen met bestuurswerk voor de vereniging. Joop is al
62 jaar lid van de vereniging en heeft zich bereid
verklaard zich te blijven in te zetten voor de vereniging.
Het bestuur is in versneld tempo begonnen met de
herverdeling van taken gezien het feit dat Joop
gedurende langere tijd niet aanwezig kon en kan zijn. Er
blijft een aanzienlijk takenpakket voor Joop over.

De jeugdcommissie
Leden: Jan Kuperus, Bob de Groot en Gerlies Nap
De Jeugdcommissie organiseert activiteiten voor de jeugd
en in het bijzonder voor de pupillen. De trainers van de
C/D junioren en de A/B junioren nemen daarnaast vaak
zelf het initiatief voor het organiseren van uitjes voor
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hun eigen groep.
De website
De website wordt gemoderniseerd en
gebruiksvriendelijker gemaakt. Er is al heel veel energie
ingestoken door Dick, Rob, Gerard en webdesigner
Michael Geelen. Ingebruikname in 2011.

In 2010 hebben we met zijn allen de volgende
activiteiten georganiseerd:
 Schaatsen voor de C/D junioren op initiatief van
Niels Ran;
 Spelletjescompetitie op de laatste wintertraining.
Op zondag 28 maart hebben de pupillen en Djunioren deelgenomen aan een
spelletjescompetitie op de baan en in het
clubhuis. De B- en C junioren hebben de
verschillende teams begeleid.
 Tijdens de jubileumdag op 30 mei zijn er
verschillende clinics georganiseerd voor alle
jeugd (zie ook onder jubileum). De dag is
afgesloten met een BBQ;
 De pupillen zijn op 21 augustus naar de
Linneaushof geweest.
 Na de onderlinge wedstrijden van 3 oktober is er
voor alle leden een BBQ georganiseerd op de
tennisbaan van Pim Mulier;
 Op 21 november zijn de C/D junioren met Niels
en Niels een middag gaan bowlen bij de Bison
bowling;
 Op 5 december is de Sinterklaasloop gehouden,
waarbij door de pupillen en C/D junioren een
parcours langs en op de baan werd afgelegd.

De jubileumcommissie
De vereniging bestond op 8 oktober 2010 reeds 90 jaar.
Deze commissie heeft zich bezig gehouden met het
organiseren van evenementen en activiteiten om dit
heuglijke feit te vieren. Tine en Gerlies zijn de trekkers
van deze commissie geweest. Overige leden zijn John
Komen, Elly Dudock, Madelène Klaasen-Bos, Jirina van
Kesteren en Frank Peeters.
Op 30 mei. was er een clubdag waarbij er o.a. clinics
werden gegeven door:
Sammy Monsels - sprintclinics,
Ruud Wielart – hoogspringclinics en
Ineke Bonsen – hordenclinics. Zie verder het programma
voor die dag.
De trainers
Bob de Groot en nu ook Sjoerd Lether trainen de
pupillen. Sjoerd vervangt hierbij Niels Weller. Niels
wilde liever met oudere kinderen werken en traint nu
samen met Niels Ran de C- / D junioren. Rob de Wit
traint de A- en B- junioren en Ruud Wielart de senioren.
De langeafstandsgroep heeft als trainer Jaap van Deursen.
De recreanten Baltien de Wit.

Daarnaast heeft de club deelgenomen aan een aantal
activiteiten om jeugd naar AV Haarlem te trekken:
1. Via de jeugdsportpas heeft een groep kinderen in
de basisschoolleeftijd meegedaan aan een viertal
trainingen bij AV Haarlem;
2. AV Haarlem heeft deelgenomen aan de Sportfair
op 29 augustus. Daar hebben kinderen
kennisgemaakt met de atletieksport door
deelname aan verschillende clinis
(hoogspringen, kogelstoten en sprint). Met dank
aan Baltien de Wit, Erik Rollenberg en Marije
Smits.
3. Op 22 september heeft AV Haarlem de
scholierenveldloop georganiseerd. Hieraan
hebben verschillende basisscholen deelgenomen.
4. Er is op verschillende basisscholen geflyerd

De scholierenveldloop op 22 september
Is goed verlopen, veel enthousiaste reacties van de
deelnemende scholen.
Beter weer op die dag had niemand kunnen bestellen.
Er waren 25 vrijwilligers om het geheel goed te laten
verlopen; ook zijn er 1000 foto's gemaakt.
De volgende veldloop is in 2011 op 18 mei. Leo is bij
SportSupport de contactpersoon van AV Haarlem.
Het jubileumboek
Nico Treep heeft de omslag verzorgd, de foto's bewerkt
en de tekst van de jubileumkalender (gemaakt n.a.v. het
75-jarig bestaan in 1995) omgezet. Om niet in tijdnood te
komen i.v.m. de presentatie heeft webdesigner Michael
Geelen de rest en de eindopmaak van het binnenwerk
gedaan.
De aanvullende tekst over de jaren 1995 – 2010 en de
pagina's met clubrecords heeft Frank van Ravensbergen
verzorgd.
De Ruigrok Stichting heeft € 1.500,- gedoneerd om een
deel van de kosten te dekken.

De communicatie/pr-commissie
Onderwerp zijn de website, clubblad en nemen initiatief
om de communicatie met de leden en hun betrokkenheid
te verbeteren.
Samenstelling: Leo van der Veer, Gerard v. Kesteren en
Rob Schlüter.
Het clubblad
Het clubblad is ingrijpend gemoderniseerd. De reacties
op de nieuwe vormgeving van het clubblad zijn
enthousiast. Het moet nog op de website aanclickbaar
worden gemaakt.Het gele blad zal alleen worden
ingevoegd voor wedstrijdinschrijvingen e.d. De groene
pagina met advertenties zal achterin worden ingevoegd.
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Ledenbestand van A.V. Haarlem per 31 december 2010:
Dames / meisjes
dames
junioren A
junioren B
junioren C
junioren D
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
mini's
leden van verdienste

2010

2009

27
0
5
6
6
10
1
0
0
1
0
__
56

26
1
0
2
7
8
4
5
0
0
0
__
53

Heren / jongens
heren
junioren A
junioren B
junioren C
junioren D
pupillen A
pupillen B
pupillen C
ereleden
mini's
leden van verdienste

2010

2009

44
6
5
13
16
7
5
4
1
8
3
___
112

56
4
10
6
18
23
10
3
1
0
3
___
134

Totaal: 168

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 A.V. HAARLEM
De stagnerende toeloop van nieuwe leden geeft een zorgelijk beeld voor de toekomst. Maar ondanks het handhaven van de
contributie op het prijspeil van 2009 is de contributieopbrengst toch gerealiseerd. Ook de opbrengst uit de toto/lotto
commissie mag tot de meevallers worden gerekend.
Over het algemeen zijn de uitgaven beperkt gebleven en niet veel afgeweken van de begroting. De kosten voor de viering
van het 90-jarig jubileum vielen mee. Mede daardoor werd het jaar toch nog afgesloten met een positief resultaat .

Begroting 2010

Uitkomst 2010

Begroting 2011

Contributies en donaties
Toto/Lotto
Advertenties de Wissel
Rente inkomsten
Opbrengst kantine Pim Mulier
Verkoop kleding
Lange afstandsgroep
Uit algemene reserves

28.400
350
330
1.000
2.500
600
0
6.320

28.339
840
674
969
2.500
945
280
0

30.000
300
400
900
2.500
600
300
1.450

Totaal inkomsten

39.500

34.547

36.450

Begroting 2010

Uitkomst 2010

Begroting 2011

Trainers/begeleidingskosten
Accommodaties
Afdrachten KNAU
Materialen
Kampioenschappen
Kosten De Wissel
Onderlinge wedstrijden
Evenementen
Jubileum
Website en overige
Advertenties
Promotiemateriaal
Deelname competitie
Drukwerk/kantoorben.
Diversen/onvoorzien
Vergaderingen
Portikosten
Attenties
Clubkleding
Bankkosten
Positief resultaat

10.000
7.000
5.500
1.000
750
2.500
1.500
500
5.000
500
850

9.049
6.854
5.884
-309
481
2.577
863
382
987
635
417
236
1.960
245
651
280
120
659
0
139
2.437

10.000
8.500
5.500
1.000
700
2.500
1.500
500
500
250
500
0
2.000
500
300
300
150
1.000
600
150
0

Totaal uitgaven

39.500

34.547

36.450

Inkomsten

Uitgaven

1.250
500
300
450
150
1.000
600
150
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JAARVERSLAG 2010 TECHNISCHE COMMISSIE
Het afgelopen jaar kende op sportief gebied meerdere
hoogtepunten. Sinds lange tijd kent onze vereniging weer
een Nederlands Kampioen: Jurgen Wielart. Hij wist op 27
juni in Zwolle Nederlands Kampioen te worden bij de Ajunioren op de 400 m in een geweldige tijd van 48.90.
Vorig jaar had hij zich al geweldig verbeterd, maar dit
jaar ging zijn reeks verder.

vrouwen. Daarnaast werd Niels Ran derde bij het
hoogspringen met 1,87 meter en vijfde bij het hink-stapspringen.
Simon Nijland kwam dit jaar in actie bij het NK indoor
voor senioren in Apeldoorn en het NK outdoor in
Amsterdam. In beide gevallen liep hij een 800 meter
rond de twee minuten.
D-junior Pim Pauel was in november in Amsterdam en
in december in Alkmaar sterk bezig. Hij vestigde maar
liefst vijf clubrecords: 50 meter horden;, verspringen, 50
meter, 60 meter horden en hoogspringen. Bij kogel bleef
Pim slechts 13 cm verwijderd van het record van Dennis
Kruithof uit 1977.
Competitie
In de nationale competitie was AV Haarlem dit jaar
vertegenwoordigd door vijf ploegen: de jongens D (1e
divisie), de jongens C (2e divisie), de meisjes B, de jongens
B en de mannen senioren (3e divisie). De jongens C waren
de enige junioren die zich wisten te plaatsen voor de
gebiedsfinale. Zij werden achtste in deze finale.

De tweede mooie prestatie werd geleverd door alle
mannen senioren, zij wisten zich na drie goed verlopen
competitiewedstrijden te plaatsen voor de
promotie/degradatiewedstrijd in Maastricht. In dit verre
oord werden de mannen derde, waardoor ze én een
mooie beker kregen én promoveerden naar de tweede
divisie. De wedstrijd werd daar zoals altijd afgesloten met
een estafette. Dit keer was het de 4 x 100 m en Jurgen
Wielart, Gydo van de Pieterman, Niels Ran en Wouter
van Gorselen liepen deze ronde in de snelste AVHaarlem-tijd sinds jaren in 44,33. Ook de andere
deelnemers presteerden goed. Rob de Wit liep voor het
eerst de 3000 m steeplechase en eindigde met een goede
tijd net boven de 11 minuten en ook Simon Nijland liep
goed op de 1500 m. Verder zorgde Peter Markwat voor
punten bij het discuswerpen, maar bij het kogelstoten
had hij deze keer ‘concurrentie’ van Oscar Soethout die
verder stootte. Al met al mooie prestaties.

Trainersstaf
De trainersstaf bestond in 2010 uit Ruud Wielart
(senioren, A-junioren (tot november), lange afstand (tot
april)), Jaap van Deursen (lange afstand vanaf april),
Ineke Bonsen (hordentraining), Tim Rombout
(werptraining), Rob de Wit (BC-junioren tot november,
AB-junioren vanaf november), Niels Ran (D-junioren tot
november, CD-junioren vanaf november), Niels Weller
(pupillen tot november, CD-junioren vanaf november),
Jirina van Kesteren (pupillen tot november), Bob de
Groot (pupillen), Sjoerd Lether (pupillen vanaf
november) en Baltien de Wit (recreanten).
Samenstelling technische commissie
De Technische Commissie bestond in 2010 uit Joop van
Drunen (voorz.), Ruud Wielart, Rob de Wit, Dick Bais
(vanaf juni), Gerard van Kesteren (secretaris t/m januari)
en Niels Ran (secretaris vanaf februari).
Prestatiemonitor (4 januari 2011):
Op de website
http://web.inter.nl.net/hcc/tedeka/atletiek/ranglijst.html
houden Ton de Kleijn, Wilmar Kortleever en Kris
Beerens een landelijke prestatieladder bij. Hier staan per
jaar en per categorie de beste landelijke prestaties
vermeld. Aan de hand van het aantal vermeldingen van
AV Haarlemmers kunnen we monitoren hoe onze club er
voorstaat in het landelijke beeld. In 2010 haalden zes
AV-Haarlematleten de nationale ranglijst en dat zijn er
twee meer dan in 2009.
Het waren Robert Verschuren (met 1 prestatie), Bart
Eijkman (1), Jeroen Büller (1), Gydo van de Pieterman
(1), Jurgen Wielart (4) en Niels Ran (5). Daarnaast heeft
een estafetteploeg van de mannen senioren de lijst
gehaald. Alle prestaties van de A-junior Jurgen Wielart
waren zo goed dat ze ook zijn opgenomen bij de
senioren. Dit geldt ook voor Gydo van de Pieterman.

Naast Jurgen Wielart waren er nog meer deelnemers bij
Nederlandse Kampioenschappen. Kristel van Es liep in
Apeldoorn haar eerste wedstrijd namens AV Haarlem bij
de Indoor studenten kampioenschappen. Zij verbeterde
met 61,66 het clubrecord op de 400 meter indoor voor

23

Robert Verschuren
Bart Eijkman
Jeroen Büller
Gydo van de Pieterman
Jurgen Wielart

Niels Ran

herenploeg

e

C-junioren
speerwerpen
44,00 m
21 plaats
e
B-junioren
polsstokspringen
3,30 m
30 plaats
e
B-junioren
hink-stap-springen
11,83 m
23 plaats
e
A-junioren
400 m horden
61,46 s
20 plaats
e
senioren 400 m horden
61,46 s
80 plaats
e
A-junioren
100 m
11,28 s
22 plaats
e
200 m
22,49 s
19 plaats
e
400 m
48,78 s
1 plaats
e
400 m indoor
50,14 s
6 plaats
e
senioren 100 m
11,28 s
85 plaats
e
200 m
22,49 s
61 plaats
e
400 m
48,78 s
26 plaats
e
400 m indoor
50,14 s
24 plaats
e
senioren hoogspringen
1,95 m
23 plaats
e
verspringen
6,57 m
53 plaats
e
hink-stap-springen
13,24 m
24 plaats
e
tienkamp
5164 pnt
25 plaats
e
hink-stap-springen indoor 13,13 m
11 plaats
e
senioren 4 x 100 m
44,33 m
27 plaats

In de landelijke jaarlijsten
2003
6
1
17
18
4

2004
11
1
22
27
8

2005
6
0
15
19
4

2006
6
1
12
12
0

2007
7
1
15
18
2

2008
4
3
8
9
1

2009
4
2
11
14
1

Aantal AV Haarlemmers bij NK’s
2004
NK senioren
NK junioren
4
NK Indoor (sen+jun )
5
NK Meerkamp (sen+jun) 4
NK Meerkamp Indoor
NK Masters
1
NK Gehandicapten
Overig*
-

2005
2
4
2
2
1
1
-

2006
1
1
1
1
1
1

2007
1
5
7
1
1
1
1
3

2008
1
1
1
1
1
3

2009
1
1
1
2

2010
1
1
2
2

Totaal

12

6

20

8

5

5

aantal AV Haarlemmers
aantal estafetteteams
aantal prestaties
aantal vermeldingen
aantal top-10-prestaties

14

2010
6
1
14
19
2

*2006: NK Estafette; 2007: NK Studenten; 2008: NK Cross; 2009: NK Cross + Estafette; 2010: NK Indoor Studenten

C- en D-spelen
De deelname van AV Haarlem aan de C-spelen bestond
dit jaar uit Evelien Verbruggen en Robert Verschuren.
Evelien liep 10,98 s over 80 m in de series, gevolgd door
11,02 s in de halve finale. Op de 80 m horden liep ze
13,69 s en ze sprong 4,35 m ver. Robert Verschuren deed
mee met speerwerpen en wierp de speer naar 36,26
meter.
Aan de D-spelen deden dit jaar vijf D-junioren mee
(Jason Komen met horden en discuswerpen, Max
Landheer met 80 m en 80 m horden, Paul Zuiderduin
met 80 m horden en verspringen, Pim Pauel met 80 m

en verspringen en Shaquille de Rooij met 80 m en 80 m
horden). Opvallende prestaties kwamen bij deze
wedstrijd van Pim Pauel en Shaquille de Rooij.
Pim Pauel liep in series van de 80 meter 11,42 s, in de
halve finale 11,24 s en hij werd zevende in de finale met
11,31 s. Shaquille de Rooij liep op de 80 meter horden
13,65 s en in de halve finale werd hij zesde met 13,94 s.
Cross-competitie
Aan de finale van de cross-competitie deden dit jaar drie
atleten mee: Karel Brasser (B-junior), Jason Komen, (D1junior), Mike van Dijk (A1-pupil).
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Clubrecords
Dit jaar zijn er vijf nieuwe clubrecords en twee evenaringen:
400 m
vrouwen
indoor
Kristel van Es
1500 m
vrouwen
baan
Larissa Scholten
50 m
D-junioren
indoor
Pim Pauel
50 m horden
D-junioren
indoor
Pim Pauel
verspringen
D-junioren
indoor
Pim Pauel
60 meter horden
D-junioren
indoor
Pim Pauel
hoogspringen
D-junioren
indoor
Pim Pauel
Jaspers Running Team
Larissa Scholten was de enige atleet die trainde bij het
Jaspers Running Team, maar sinds november traint ook
A-junior Jeroen Büller mee.

61,66
4.54,36
7,4 (evenaring)
9,4
4,52
11,08
1,35 (evenaring)

Uitslagen D-spelen
Jason Komen
Max Landheer
Paul Zuiderduin

Uitslagen C-spelen
Robert Verschuren
Evelien Verbruggen

speerwerpen
80 m series
80 m ½ finale
80 m horden series
verspringen

36,26
10,98
11,02
13,69
4,35

Pim Pauel

Shaquille de Rooij

80 m horden
discuswerpen
80 m
80 m horden
80 m horden
verspringen
verspringen
80 m series
80 m ½ finale
80 m finale
80 m
80 m horden series
80 m horden ½ finale

OVERZICHT VAN DE TRAININGEN IN HET ZOMERSEIZOEN 2011
De trainingen in het zomerseizoen zijn op de volgende dagen en tijden:
Maandag

woensdag

donderdag

april

4,11,18

6, 13, 20, 27

7,14, 21, 28

mei

2, 9,16, 23,30

11, 18, 25

12, 19, 26

juni

6, 20, 27

1, 8, 15, 22, 29

9, 16, 23, 30

juli

4, 11, 18, 25

6, 13, 20, 27

7, 14, 21, 28

augustus

1, 8, 15, 22, 29

3,10,17,24, 31

4, 11, 18, 25

september

5, 12, 19, 26

7, 14, 21, 28

1, 8, 15, 22, 29

Trainingstijden op maandag en donderdag:

op woensdag:

- senioren en junioren AB
- junioren C
- junioren D
- pupillen

- senioren
- op uitnodiging

19.00 – 20.45
19.00 – 20.30
18.45 – 20.15
18.45 – 20.00

19.00 – 20.45
19.00 – 20.45

op donderdag:
- langeafstandlopers 19.00 – 20.45
- receanten
18.45 – 20.00
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17,06
15,92
12,15
16,25
15,02
4,04
4,17
11,42
11,26
11,31
11,46
13,65
13,94

SERVICE
Bestuur

Trainers

Commissies

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

Communicatie Commissie
023–5259404 Rob Schlüter
023–5250752
06–42139755 Reitzstraat 23, 2021 TM Haarlem
06–48818942 Email: avhaarlem@xs4all.nl
06–27306179
023–5279080
023–5263123
06–41721080

Technische Commissie

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

023–5244340 Lange Afstand Groep, contactpersoon

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

Wedstrijdsecretariaten

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

Diversen

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

Clubarts

Ledenadministratie

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

Fysiotherapie

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

Trainingen m.i.v. 4 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

Clubkleding
De clubkleding is te koop tijdens de
trainingen.

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

Leeftijdsindeling (1-11-2010 t/m
31-10-2011)
Categorie
Mini pupillen
C pupillen
B pupillen
A pupillen
D junioren
C junioren
B junioren
A junioren
Senioren
Masters

Geboortejaar
2004
2003
2002
2000 & 2001
1998 & 1999
1996 & 1997
1994 & 1995
1992 & 1993
1991 of eerder
1976 of eerder.
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Onderverdeling masters
Vrouwen:
35-39 jaar (V35); 40-44 jaar (V40); enz.
Mannen:
35-39 jaar (M35); 40-44 jaar (M40); enz.
Indeling gaat in op de dag, waarop je de
aangegeven leeftijd bereikt.

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







Fysiotherapie
Manuele therapie, waaronder KISS
Haptonomie
Medical taping (Kinesiotaping)
Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

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

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

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

