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Redactioneel
84 PR’s (tot 22 mei), waaronder elf topprestaties, waarvan twee
clubrecords en plaatsing voor twee gebiedsfinales. De kop is eraf
van het nieuwe atletiekjaar.
Een verrassing was de overstap naar onze vereniging van een
nationale topper op de middenafstand, Tom Wiggers. Tom heeft
besloten zijn studie geneeskunde voorrang te geven en woont nu in
Haarlem. Maar van een verval van prestaties is vooralsnog geen
sprake. Hij zette toptijden neer bij de Zorgspecialistloop en de
Lionsloop. Zie de rubriek Van het lange-afstandfront.
Naast deze twee mooie prestaties waren er topprestaties van Jurgen
Wielart (11,15 op de 100 m., 48,52 en 48,14 op de 400 meter), van
Wouter van Gorselen (23.00 op de 200 m.), van Niels Ran (2,00
meter op hoog), van Simon Nijland en Jeroen Büller (resp. 1.57,97
en 1.59,50 op de 800 m.) en last but not least van Larissa Scholten.
Larissa verbeterde eerst met maar liefst 12 seconden het clubrecord
op de 1000 meter vrouwen. En een week later ging het belegen 800meterrecord eraan. Larissa liep in Hoorn 2.15,87.
De Jongens C en jongens D plaatsen zich voor de gebiedsfinales van
de competitie. Zie verder alle wedstrijdverslagen en de pagina van
het Jaspers Running Team.
Via de website www.avhaarlem.nl kun je je actueel op de hoogte
houden van alle prestaties. Je kunt ook reacties geven als een
clubgenoot een goede prestatie heeft neergezet. En wist je dat we
ook Twitteren??? @avhaarlem.

Larissa Scholten verbetert twee clubrecords, zie pag. 7
GEEN TRAINING op:
- do. 2 juni
- ma. 13 juni

Wedstrijdkalender
Letterenloop
5 juni, Haarlem/Bl.daal
Seniorencompetitie
5 juni, Haarlem
CD Evening Games
17 juni, Heiloo
Grachtenloop Haarlem
17 juni, Haarlem
Tata Steel Marquetteloop
19 juni, Heemskerk

Gebiedsfinale CD
25 juni, Santpoort

hemelvaartsdag
2e pinksterdag

Op 5 juni kan de heren competitieploeg
jullie aanmoedigingen goed gebruiken. We
hebben een thuiswedstrijd. Ook leuk en
leerzaam voor de jeugd om onze mannen
aan het werk te zien. Vanaf ca. 12.00 uur.

Seniorencompetitie
26 juni, Genderingen
Meerkamp Schoonhoven
2 juli, Schoonhoven
CD Evening Games
8 juli, Santpoort

A-competitie
19 juni, Heerhugowaard
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leo van der Veer
Onlangs heeft Wethouder Sport, Jack van der Hoek, een
brief gestuurd aan Joop van Drunen. Deze mooie brief
was een initiatief van het bestuur van onze vereniging en
is mede door de hulp van enige oudgedienden tot stand
gekomen. In deze brief wordt o.a. Joops liefde voor de
jeugdatletiek benadrukt. Zoals Joop zelf aangeeft in zijn
terugblik bij het vijfenzeventigjarig jubileum op pagina
197 van het jubileumboek ‘90 jaar (H)AV Haarlem’ is zijn
dertigjarig trainerschap de mooiste periode uit zijn
‘Haarlem’-tijd geworden. Het absolute hoogtepunt in die
periode bestond uit het behalen van Nederlandse
clubkampioenschap met de juniorenploeg van HAV
Haarlem in 1958. Kijk naar de foto op pagina 83 van het
jubileumboek en raak overtuigd van de geweldige spirit
die deze kampioensploeg en zijn trainer uitstralen! Dat
was een tijd waarin serieuze sportbeoefening bij veel
mensen op een hoog plan stond, waarin concurrentie van
computerspelletjes en andere vormen van digitaal
vermaak volkomen ontbrak, en waarin de inzet van
trainers nog viel onder het regime “liefdewerk, oud
papier”.

zaligheid in de atletiek gelegd. Samen met een stevige
eigenzinnigheid leidde dat geregeld tot irritaties, maar
Joop versaagde nooit. Met het verstrijken van zijn laatste
periode als bestuurder heeft AV Haarlem afscheid
genomen van een man die meer dan 50 jaar bestuurder is
geweest. Hij zal in de geschiedenis van de vereniging een
bijzondere plaats in blijven nemen.
Er breken nu andere tijden aan, waarin het bestuur op
een aantal punten een nieuwe koers vaart. Maar een Joop
die niets meer voor AV Haarlem doet is een haast
ondenkbare figuur. Er zal altijd wel een klus of
adviesvraag voor Joop overblijven. Het is bijzonder triest
dat zijn gezondheid hem nu ernstig in de steek laat. Laten
we hopen dat het hem gegeven zal zijn z’n vertrouwde
tocht naar de baan weer te kunnen oppikken, om te zien
wat zijn opvolgers er van maken en hen met een
deskundig advies van dienst te zijn. Dat zou een mooie
afsluitende fase in het bestaan van deze unieke
atletiekman opleveren.
Op de valreep bereikt ons het bericht dat Joop thuis
gevallen is, zijn heup heeft gebroken en wederom in het
ziekenhuis is opgenomen.

Naast het trainen (“kneden”, zoals Joop het zelf noemde)
van groepen heeft hij decennia lang uiteenlopende
bestuursfuncties vervuld. Aanvankelijk diende Joop
onder voorzitter Dick Hagtingius, die op zijn beurt
opvolger was van de legendarische Hil van der Meij, later
werd hij zelf voorzitter. Joops gedrevenheid en inzet
kenden haast geen grenzen; hij legde de lat voor zichzelf
èn voor anderen erg hoog. Hij heeft zijn hele ziel en

De brief van de wethouder is afgedrukt op pag. 4.
Bestuur AV Haarlem

DOE MEE AAN 6 WEDSTRIJDEN EN VERDIEN EEN CLUBTRUI
Dit zomerseizoen willen we de deelname aan wedstrijden door de jongste jeugd bevorderen.
We stellen daarom clubtruien beschikbaar als aan voldoende wedstrijden is meegedaan.
Voor de pupillen en de junioren D/C geldt dat aan minimaal 6 wedstrijden moet zijn
meegedaan.
Bij de pupillen tellen de wedstrijden op de training ook mee.
Bestuur AV Haarlem
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DE WISSEL-LIJST

portretten van atleten, trainers & staf

BERT BOESTEN VAN DE LIONS-LOOP DOET EEN STAP TERUG
Leo van der Veer

Klopt het dat je spoedig als “trekker” van de Lions-loop
wilt stoppen?

Je werkt bij KLM, wat doe je precies?

Ja, dat klopt. Ik heb het nu al ca. 15 jaar gedaan. Ik wil,
ook vanwege mijn drukke baan, het wat rustiger aan
gaan doen. Ik wil er nog wel bij betrokken blijven, maar
niet meer als trekker. Ik ben, in de herfst van mijn
carrière, weer begonnen met trainen. Ik weet nog niet
precies waarvoor, maar de herfst is zeker ook een mooi
seizoen!

In het dagelijkse leven leid ik de afdeling Logistiek van
Vliegtuigonderhoud bij de KLM. Dat zijn ongeveer 150
mensen, voor een deel in 4-ploegendienst. Het is
geregeld een druk tot zeer druk bestaan. Op het sociale
vlak in mijn afdeling is altijd wel wat aan de hand.
Ziekte, overlijden, ruzie’s etc. Daarnaast is er natuurlijk
de operationele kant; er staat altijd wel een vliegtuig op
een onderdeel te wachten.
Dan is de KLM niet blij
want een stilstaand vliegtuig
kost verschrikkelijk veel
geld. Erger nog is het als de
passagiers er weer uit
moeten omdat ik mijn werk
niet goed gedaan heb. De
meeste leveranciers van
onderdelen zitten over hele
wereld dus ik reis tamelijk
veel. Dat is een leuk maar
ook zeer vermoeiend deel
van mijn functie.

De Spaarnwoudeloop ging
over naar Holland; dreigt
dat nu ook voor de Lionsloop?
Ongeveer 6 jaar geleden
had de Spaarnwoudeloop
ongeveer 1000 deelnemers.
Voor een klein
organisatiecomité (destijds
met René Ruis en Ad
Appel) werd dat teveel. We
deden alles in eigen beheer.
Niet alleen het aantal
deelnemers heeft daarmee
te maken maar ook de
groeiende bemoeienis van
de lokale overheden. De
Lions-loop is kleiner van
opzet en we werken daarin
goed samen met de
Lionsclub ZuidKennemerland. Dus met
een goede opvolger voor mij
is het risico niet zo groot
dat we die loop kwijtraken.
Dat zou wel erg zonde zijn.

Je bent sinds 1-2-1989 lid
van de vereniging.
Ja, ik kwam van Hellas in
Utrecht. Na mijn verhuizing
naar Haarlem heb ik via een
soort “stadsgids” de AV
Haarlem gevonden. En ben
niet meer weggegaan. Ik
was vroeger waterpoloër, tot
mijn 20ste, ik deed het
hardlopen erbij voor de
conditie. Bij
Atletiekvereniging Hellas
begon het lopen pas echt,
vooral wegwedstijden.

Hoeveel mensen van AV
Haarlem en van Lions werken eraan mee?
Het comité van de Lionsclub is meestal 4 man sterk en
wij zijn met zijn drieën. Op de dag zelf zijn er meestal 20
Lions-leden actief en 12 mensen van ons. De weken
ervoor kost het een paar uur per week: vergaderen, zaken
uitzoeken, vrijwilligers bellen, enz. De zaterdag ervoor
en de zondag van de loop ben je meestal wel helemaal
bezet.

Hoe ontstonden de Spaarnwoudeloop en Lions-loop?
De Spaarnwoudeloop en de Lions-loop bestonden al. Het
lijkt wel of ik ze uitgevonden heb maar dat is echt niet
zo. Beide lopen zijn jaren geleden klein gestart vanuit
een groepje met Bert Steen en Evert van Ravensberg.

Hoe kwam jij bij organisatie van deze lopen terecht?

Wat staat er op je wensenlijstje m.b.t. de Lions-loop?

Je houdt een keer een vlag vast en je rolt erin. Hardlopen
en iets organiseren; dat ging voor mij wel samen. En
natuurlijk zaten er al mensen in de organisatiecommissies
van de 2 evenementen waar ik goed mee kon opschieten.
Zoals Evert van Ravensberg en Gerko Vos.

Allereerst dat het een kwalitatief goede loop blijft. Groot
worden is niet direct de ambitie. Ongeveer 400 tot 500
deelnemers is mooi. Er zijn na afloop heel veel positieve
reacties. Het is ook uniek dat we van PWN in de duinen
mogen lopen. Daarnaast hoop ik dus sterk dat iemand mij
wil opvolgen als “trekker” van dit evenement.
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Vervolg van pagina 2. Hieronder de brief d.d. 4 april 2011 van sport wethouder J.Chr. van der Hoek.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN EN JUNIOREN A

TWEE CLUBRECORDS EN VEEL ANDERE TOPPRESTATIES
Niels Ran
2 april: Vroege vogels wedstrijd, Alkmaar.
Jurgen Wielart (JA) wist zowel de 100 meter als de 200
meter te winnen.
100 m Jongens A
1.
Jurgen Wielart
11,50 (-1,3 m/s)
200 m Jongens A
1.
Jurgen Wielart
23,16 (-1,8 m/s)

- Jurgen Wielart, die zowel op de 200 m als de 400 m
een nieuw PR liep en beide afstanden won. Slechts een
atleet was dit weekend iets sneller: Marius
Kranendonk, die vorig jaar derde was bij het NK op de
400 m horden.

15 april: Heer en Meester Circuit, Schagen
Hoogspringen vrouwen
1. Kristel van Es
1.45 m
25 april: Paaswedstrijd, Amersfoort
Springtweekamp vrouwen
2. Kristel van Es
1229 punten
- verspringen
4,47 m (+1,3 m/s)
- hoogspringen
1.46 m
Springtweekamp mannen Verspringen
1. Niels Ran
1521 punten
- verspringen
6,43 m (+4,3 m/s)
- hoogspringen
1.96 m

1229links op de 200 m.
Jurgen, tweede van

8 mei: 1e wedstrijd seniorencompetitie 2e divisie,
Santpoort
Zondag 8 mei was het zover: de mannen van AV
Haarlem hadden hun eerste wedstrijd in de tweede
divisie. Om 10.15 uur vertrokken we vanaf het
krachtcentrum naar de atletiekbaan in Santpoort.
De dag begon met een voor ons nieuw onderdeel, het
kogelslingeren. Jeroen Adelaar had hier enkele weken op
getraind; het resulteerde in een afstand van 20,88 m.
Andere hoogtepunten waren er van:
- Gydo van de Pieterman, die op de 110 m horden een
nieuw PR van 16,80 seconden liep.

- Simon Nijland, die ondanks zijn blessure zijn tweede
tijd ooit liep op de 800 m.
- Jeroen Büller, die liet zien dat hij bij het Jaspers
Running Team niet heeft stilgezeten door een goede
tijd van 2.02,61 te lopen op de 800 m en daarmee zijn
PR met bijna 7 seconden verbeterde.
- Wouter van Gorselen, die op de 200 m zijn PR
aanscherpte tot 23,00 seconden.
- De estafetteploeg bestaande uit Jurgen Wielart (400 m),
Niels Ran (300 m), Gydo van de Pieterman (200 m) en
Wouter van Gorselen (100 m), die 2.02,80 liep en
daarmee ruim 4 sec. sneller was dan vorig jaar.

- Niels Ran, die voor het eerst over de 2,00 m sprong en
daarmee dit onderdeel won. Slechts een atleet sprong
dit weekend hoger: Tim Riedl met 2,10.

Wouter brengt het stokje thuis op de estafette

1229

5

In totaal werden 8806 punten gescoord, wat goed is voor
een 9e plaats in poule 32. Landelijk gezien staat AV
Haarlem daarmee 21e van de 36 ploegen in de 2e divisie.

15 mei: 1e competitiewedstrijd A-junioren, Santpoort
Zaterdag 15 mei was de eerste competitiewedstrijd van
de A-junioren bij AV Suomi in Santpoort. Vooral op de
looponderdelen werd goed gescoord. Zo wist Jeroen
Büller een week na de senioren competitie zijn 800 m PR
aan te scherpen tot zijn eerste tijd onder de twee
minuten: 1.59,50. Daardoor heeft hij in twee wedstrijden
zijn PR met 10 seconden verbeterd, wat een hele knappe
prestatie is!

Uitslagen
(tussen haakjes het aantal deelnemers c.q. ploegen)
100 meter (21)
punten
6. Wouter van Gorselen
11,61 (+0,8 m/s) 663
200 meter (20)
1. Jurgen Wielart
8. Wouter van Gorselen

22,16 (+0,4 m/s) 827
23,00 (+1,3 m/s) 0

PR
PR

400 meter (20)
1. Jurgen Wielart
20. Robert Verschuren

48,52
61,10

874
0

PR

800 meter (22)
4. Simon Nijland
12. Jeroen Büller

1.57,97
2.02,61

783
0

5000 meter (20)
19. Jurijn Jongkees
20. Karel Brasser

19.51,42
20.02,05

354
0

110 meter horden (14)
8. Gydo van de Pieterman 16,80 (+1,6 m/s) 678
Zweedse estafette (12 pl.)
3. Jurgen (400 m)
Niels (300 m)
Gydo (200 m)
Wouter (100 m)

PR
PR

PR

Jeroen Büller (Heeft inmiddels een new look)
2.02,80

891

Hoogspringen (16)
1. Niels Ran

2,00

857

Polsstokhoogspringen (12)
11. Dik de Groot

2,60

404

Verspringen (12)
10. Gydo van de Pieterman 5,65

526

Hink-stap-springen (10)
3. Niels Ran

12,94

669

Kogelstoten, 20 deelnemers
11. Peter Markwat
16. Jeroen Adelaar

11,09
9,31

538
0

Kogelslingeren (10)
10. Jeroen Adelaar

20,88

309

PR

Speerwerpen (12)
11. Robert Verschuren

36,22

433

PR

Naast Jeroen was ook Jurgen Wielart goed op dreef, want
op de 400 m liep hij in een geweldige race naar weer een
nieuw PR toe. Zijn tijd van 48,18 was goed voor een
eerste plaats! Ook op de 100 m werd hij met een PR van
11.15 seconden eerste. Andere hoogtepunten waren er
van:
- Jurijn Jongkees, die voor het eerst een 800 meter liep
in een tijd van 2.15,12 minuten.
- Karel Brasser, die zijn 1500 meter PR met drie
seconden verbeterde tot 4.40,42 minuten.
- Daan Oppenhuis, die een goede 3000 meter liep in
10.15,33 minuten.
- Allan van Rossum, die voor het eerst ging hink-stapspringen en kwam tot een afstand van 10,59 meter
en op de 100 meter 12,56 seconden liep.
- Dik de Groot die zijn PR van 2,90 meter bij het
polsstokhoogspringen evenaarde en bij het
hoogspringen zijn PR verbeterde tot 1,70 meter.
De ploeg heeft in totaal 7469 punten gehaald, wat goed is
voor een 8e plaats.

PR

21 juni: Flynth recordwedstrijden, Hoorn. Clubrecord
nummer 2.
We schreven het al dat het eraan zat te komen. Larissa
Scholten pakte de eerste de beste gelegenheid om het
clubrecord op de 800 meter uit de boeken te lopen. Het al
bijna twintig jaar oude clubrecord van Marianne van der
Linden is geschiedenis. Ook al was het maar een paar
tienden van een seconde sneller, ook dat geldt. Larissa
liep in de vroege avonduren van zaterdag 21 juni in
Hoorn in een spannende race 2.15,87.

14 mei: Ter Specke Bokaal, Lisse. Clubrecord!
Tijdens deze grote wedstrijd met verschillende
incourante onderdelen heeft Larissa Scholten (rechts op
de foto) het clubrecord bij de vrouwen op de 1000 meter
verbeterd. Dit clubrecord stond al sinds 2002 op haar
naam toen ze als C-junior 3.10,64 liep. Nu was ze echter
een stuk sneller en liep zij haar eerste tijd onder de drie
minuten: 2.57,26. Dat is een hele mooie tijd. De
doorkomsttijd op de 800m was ongeveer 2.22. Dat
betekent dat het clubrecord ook op die afstand nu binnen
bereik is, want dat staat op 2.16,1 Een mooie uitdaging
voor dit seizoen. (NB: zie hiernaast !!)

Ook Simon Nijland was in Hoorn van de partij. Ook hij
liep een goede tijd op de 800 meter, al had hij zelf graag
nog wat sneller gewild. Maar 1.59,98 mag er beslist zijn!
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WEDSTRIJDVERSLAGEN JUNIOREN D, C en B

JONGENS C EN D NAAR GEBIEDSFINALE COMPETITIE
Niels Ran en Niels Weller

tijdens het kogelstoten haar PR met meer dan een
meter verbeterde.

2 april: Vroege vogels wedstrijd, Alkmaar.
Traditiegetrouw vormt de Vroege Vogels wedstrijd bij
AV Hylas in Alkmaar voor veel AV Haarlemmers de
opening van het baanseizoen. Zo deden er zaterdag 2
april 13 AV Haarlemmers mee, verdeeld van de categorie
pupillen tot en met de A-junioren. Opvallende prestaties
onder de D-, C- en B-junioren waren er van:
- Mike van Dijk (JPA2), die zowel de 3-kamp als de
1000 m wist te winnen.
- Jelle Kelderman (JD1), die net als tijdens de
indoorwedstrijd in december in Alkmaar ook nu weer
een finaleplaats wist te behalen op een sprintnummer
(80 meter) en daarin 6de werd.
- Pim Pauel (JD2), die zowel bij de 80 meter, de 300
meter horden en het speerwerpen er met de tweede
plek vandoor ging.
- Jason Komen (JD2), die in het spoor van Pim Pauel op
de 300 meter horden een mooie derde plek behaalde.

Pim, Jason, Mike en pupil Jip
-

Luuk Verzijden (JC), die de 100 meter wist te winnen
en met het verspringen tweede werd.
Alan van Rossum (JB), die het kogelstoten won en een
mooie tweede plek behaalde op de 100 meter.
Robert Verschuren (JC), die tweede werd met het
speerwerpen.
Evelien Verbruggen (JB), die zowel de 100 meter als
het verspringen wist te winnen.
Aniek Klein Goldewijk (JB), die derde werd met de
100 meter en er met de eerste plaats vandoor ging

80 m series
3. Jelle Kelderman
2. Pim Pauel
15. Daniël Kraaijkamp

JD1
JD2
JD2

12,05 (-1,8 m/s) PR
11,29 (-3,8 m/s)
12,92 (-0,9 m/s) PR

80 m finale
6. Jelle Kelderman
2. Pim Pauel

JD1
JD2

12,41 (-3,0 m/s)
11,35 (-2,4 m/s)

100 m
1. Luuk Verzijden
2. Alan van Rossum
4. Robert Verschuren
1. Evelien Verbruggen
3. Aniek Klein Goldewijk

JC
JB
JB
MB
MB

13.80 (-1,7 m/s)
12,59 (-1,7 m/s)
13,16 (-1,7 m/s)
13,68 (-4,7 m/s)
15,21 (-4,7 m/s)

200 m
4. Alan van Rossum
5. Robert Verschuren

JB
JB

25,80 (-3,1 m/s) PR
26,99 (-3,1 m/s) PR

600 m
6. Jason Komen
12. Daniël Kraaijkamp

JD2
JD2

1.58,74 PR
2.21,88 PR

300 m horden
2. Pim Pauel
3. Jason Komen

JD2
JD2

53,61
55,29

Verspringen
11. Jelle Kelderman
5. Pim Pauel
16. Daniël Kraaijkamp
2. Luuk Verzijden
1. Evelien Verbruggen

JD1
JD2
JD2
JC
MB

3,46
4,38
2,98
4,81
4,70

Kogelstoten
7. Jelle Kelderman
8. Daniël Kraaijkamp
5. Luuk Verzijden
1. Alan van Rossum
1. Aniek Klein Goldewijk

JD1
JD2
JC
JB
MB

6,05
5,36
8,66
8,49
10,21

PR

Speerwerpen
2. Pim Pauel
5. Jason Komen
2. Robert Verschuren

JD2
JD2
JB

33,30
22,92
38,01

PR
PR
PR

Niels Weller en Niels Ran
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PR
PR

PR

PR
PR
PR
PR

8 april: 1e CD Evening game, Beverwijk
Tijdens de eerste CD Evening game in Beverwijk
kwamen 7 AV Haarlemers in actie: Pim Pauel, Jason
Komen, Paul Zuideruin, Shaquille de Rooij, Luuk
Verzijden, Iris Komen en Sofie Bruggemann. Er werd
goed gepresteerd, maar er was ook een beetje pech.

sneller dan zijn oude PR. Ook bij het kogelstoten en het
discuswerpen gingen de PR’s eraan, waarbij vooral de
prestatie met kogelstoten (9.62 m) zeer goed was. Het PR
voor het onderdeel discuswerpen werd verbeterd naar
19.42 meter, maar hier zit (gezien de 2 ongeldige
pogingen) nog wel voldoende rek in.
In het PR-geweld van Pim kon Jason natuurlijk niet
achterblijven, en dat deed hij ook niet. Ook bij Jason
werden alle 3 de PR’s aangescherpt. De 80 meter liep hij
voor het eerst onder de 12 seconden: 11.9 sec. En ook in
de werponderdelen zat een flinke verbetering:
kogelstoten 7.53 m en discuswerpen 18.23 m.

Jongens D:
Pim Pauel kwam samen met Jason Komen uit op de
onderdelen 80 m, kogelstoten en discuswerpen. Pim
Pauel – zullen we hem maar Pim Powell noemen? – was,
als vanouds, de snelste van de hele groep op de 80 meter
en liep deze in een nieuw PR van 10.7 sec. Dit is 0.4 sec

Meisjes D

onderdeel. Ook hij liep zijn PR aan flarden en scherpte
het aan naar 18.6 seconden. Vooral het feit dat het in een
onregelmatige loop was (3-pas, 5-pas, 4-pas, 5-pas, 3pas….) geeft genoeg ruimte om deze zomer dit PR
nog verder aan te scherpen.
Het tweede onderdeel voor deze groep was het
speerwerpen. Dit leverde 2 PR’s op: Luuk gooide voor het
eerst over de 30 meter (31.04 m) en Paul kwam daarvoor
net 17 cm tekort, maar de 29.83 meter was wel een ruim
PR. Shaquille bleef met 20.53 meter 5cm onder zijn PR.
Het laatste onderdeel was de 150 meter. Voor Luuk en
Paul bekend, voor Shaquille een nieuw onderdeel. Ook
hierin werd goed gepresteerd, wat resulteerde in 2 PR’s.
Luuk liep de 150 m in 20.3 (ruim 1 sec sneller dan zijn
oude PR), Shaquille in 20.8 sec en Paul in 22.0 sec (ruim
1.5 sec sneller dan zijn oude PR).

Bij de meisjes deden Sofie Bruggemann en Iris Komen
mee. Hun onderdelen voor deze avond waren het
verspringen, kogelstoten en de 1000 meter. Zowel bij Iris
en Sofie werd de kogel naar een nieuw PR gestoten. Iris
stootte 7.01 meter, Sofie 4 cm verder (7.05 meter). Iris
sprong 2.75 meter ver, Sofie 3.19 meter. Bij de
afsluitende 1000 meter was het verschil tussen beide
dames op de streep ook niet groot. Sofie liep net onder de
5 minuten (4.57.2), Iris liep net boven de 5 minuten
(5.04.8).

Jongens C
Bij de jongens C deden 3 AV Haarlemers mee; Shaquille,
Paul en Luuk. De onderdelen die voor hen op het
programma stonden waren de 150 meter, 100 meter
horden en het speerwerpen.
De 100 meter horden was voor Shaquille en Paul en
nieuw onderdeel, omdat ze vorig jaar bij de D-junioren
nog een 80 meter horden moesten lopen. Shaquille liep
naar een mooie 17.3 sec. Paul was ook op weg naar een
zeer goede tijd, maar hij had de pech dat hij 3 keer (!!)
over een horde viel. Toch liep hij de race uit (waarvoor
een pluim!), werd geen laatste en liep toch nog 24.2 sec.
De volgende wedstrijd kan hier zeker 5 seconden vanaf!!
Voor Luuk was de 100 meter horden geen nieuw

23.
30.
4.
12.
5.
9.
3.

Meisjes junioren D.1
Sofie Bruggemann
Iris Komen
Jongens junioren D.2
Pim Pauel
Jason Komen
Jongens junioren C.1
Shaquille de Rooij
Paul Zuiderduin
Jongens junioren C.2
Luuk Verzijden

1000m
4.57.2
5.04.8
80m
10.7
11.9
150m
20.8
22.0
150m
20.3

pnt.
93
70
pnt
629
448
pnt
529
435
pnt
571

De CD Evening Games is een competie die uit 4
wedstrijden van 3 onderdelen bestaan, die samen een
grote (meerkamp)uitslag vormen. Vooral Pim (4de),
Shaquille (5de) en Luuk (3de) hebben door hun goede
prestaties van deze avond een mooie uitgangpositie voor
een goed eindresultaat.

Niels Weller

ver
3.19
2.75
kogel
9.62
7.53
100mh
17.3
24.2
100mh
18.6

16 april: 1e CD-competitiewedstrijd, Woerden
In totaal ging AV Haarlem met 3 ploegen naar Woerden
toe; een jongens C-ploeg, een jongens D-ploeg en een
meisjes C-ploeg. Ze eindigden als 4de, 3de en 9de.

pnt.
256
168
pnt
504
395
pnt
515
164
pnt
430

kogel
7.05
7.01
discus
19.42
18.23
speer
20.53
29.83
speer
31.04

pnt.
368
366
pnt
296
273
pnt
334
493
pnt
511

Totaal ptn
717
604
Totaal ptn
1429
1116
Totaal ptn
1378
1092
Totaal ptn
1512

niet in de sterkst mogelijke opstelling, maar daar was
tijdens de wedstrijd zelf weinig van te merken.
Het eerste onderdeel van de dag was de estafette: de 4 x
80 meter. Mede door drie goede wissels en een goede
eindsprint van Pim werd AV Haarlem vierde, in een tijd
van 47.29 sec.
Pim Pauel kwam uit op de 80 meter en het kogelstoten.
Op beide onderdelen werd hij tweede. Het kogelstoten
ging in een nieuw PR van 9.80 meter. Bij de 80 meter
liep hij in 11.27.

Jongens Junioren D: Niet de sterkste opstelling, wel
fantastische prestaties
De ploeg van de jongens junioren D bestond uit: Pim
Pauel, Jason Komen, Jelle Kelderman en Niels Witmer.
Helaas waren we bij deze ploeg door de vele afzeggingen
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Onze tweede deelnemer was Jason Komen, die uitkwam
op de 80 meter horden en het discuswerpen. Jason
behaalde op beide onderdelen een tweede plaats dankzij
twee PR’s. Bij de 80 meter horden liep hij voor het eerst
onder de 16.00 seconden (15.93 sec) en de discus vloog
voor het eerst over de 20 meter (21.44 m).
Jelle Kelderman kwam uit op het hoogspringen en het
verspringen. Vooral voor het hoogspringen verdient Jelle
een heel groot compliment. Jelle is niet de grootste en
had een PR van 1.15 m. Tijdens deze wedstrijd sprong hij
dat PR aan flarden. Er ging 15 cm bij!! Met 1.30 m werd
Jelle ook nog eens (gedeeld) 3de op dit onderdeel. Het
verspringen sloot Jelle af met een afstand van 3.66 m.
Geen PR, maar wel een goede prestatie.
Onze laatste deelnemer was Niels Witmer. Niels liep de
1000 meter en deed ook mee aan het verspringen. Helaas
zat het chronoloog zo in elkaar dat hij na zijn 1000 meter
direct moest verspringen. Niet echt optimaal. De 1000
meter ging in een nieuw PR van 3.53.80 min. Met het
verspringen behaalde hij een afstand van 3.15 m.

kogelstoten ging in een nieuw PR van 8.25 meter,
waarbij Gijs (tot zijn eigen verbazing!) 3de werd.
Deelnemer nummer 3 was Paul Zuiderduin. Paul deed de
100 meter horden en het hoogspringen. Waar Paul vorige
week nog veel pech had tijdens de 100 meter horden (hij
viel 3 keer), ging het deze keer perfect. Hij liep naar een
nieuw PR van 17.42 sec. Ook bij het hoogspringen ging
het PR eraan, 1.50 meter. Helaas moest Paul door zijn
drukke schema (wat bestond uit: Atletiekwedstrijd in
Woerden, daarna waterpolo wedstrijd in IJmuiden,
vervolgens met het waterpolo team barbecueën in
Hoofddorp om de dag af te sluiten met een gala) na de
1.50 meter direct in de auto naar IJmuiden. Als er
volgende keer voldoende tijd is zit de 1.55 m en de 1.60
m er ook nog wel in!
Shaquille de Rooij nam de sprintnummer op zich, de 100
meter en de 100 meter horden. Op de 100 meter horden
bleef hij Paul maar net voor, in een mooi nieuw PR van
17.05 sec. Ook de 100 meter zonder horden ging, mede
door de spikes van Jason, in een nieuw PR van 13.44 sec.

Jongens Junioren C: Alleen maar PR’s!!
Waar bij de Jongens D nog sprake was van veel
afmeldingen, konden de Jongens C wel in de sterkste
opstelling afreizen naar Woerden. De ploeg bestond uit:
Luuk Verzijden, Gijs Eigenraam, Shaquille de Rooij, Paul
Zuiderduin en Siem Prins.
Ook voor de C-jongens was het eerste onderdeel de
estafette, maar in hun geval was het de 4 x 100 meter.
Deze ging in een mooie 53.39 sec, wat een 3de plek
betekende.

De laatste deelnemer was Siem Prins, die de voor hem
vertrouwde werpnummers kogelstoten en discuswerpen
op zich nam. De kogel ging naar een mooie ronde afstand
van 6.00 meter, de discus vloog naar 16.58 meter, wat op
beide onderdelen een PR betekende.

Meisjes Junioren C: Knappe prestaties in een hogere
leeftijdscategorie.

De wissel van Paul op Gijs.

Bij de meisjesploeg moesten Niels en ik in december 2010
een moeilijke keuze maken. Op het moment dat we de
ploegen voor de competitie moesten inschrijven hadden
we net genoeg leden voor een meisjes D-ploeg en ook net
genoeg leden voor een meisjes C ploeg. Uit ervaring
weten wij echter dat lang niet iedereen mee kan en wil
doen aan wedstrijden. Aangezien
het competitiereglement het toelaat om bij de competitie
in een leeftijdscategorie hoger mee te doen hebben we
besloten om alleen een meisjes C-ploeg in de schrijven,
en deze aan te vullen met meisjes D. Helaas deed van de
meisjes C alleen Britt Bourguignon, waardoor de ploeg
moest worden aangevuld met de D-junioren Sofie
Bruggemann, Iris Komen en Diede van der Loo. Het
gevolg hiervan is wel dat deze drie meiden het op
moesten nemen tegen meisjes die wel eens 3 jaar ouder
konden zijn. Toch wist de ploeg zich goed staande te
houden.

Daarna was het tijd voor de individuele onderdelen. De
titel van deze paragraaf zegt al genoeg…
Luuk Verzijden kwam uit de op onderdelen speerwerpen
en de 800 meter. Tijdens de CD-Evening Game in
Beverwijk wist hij zijn PR al te verbeteren naar 31.04
meter, vandaag ging daar nog eens ruim een meter bij:
32.13 m.
Ook de 800 meter ging in een nieuw PR van 2.27.80 min.
Zeker gezien het verval in de laatste ronde (Luuk ging
een beetje te hard van start!!), kunnen hier in de
toekomst nog zeker een aantal seconden vanaf.
Gijs Eigenraam nam het verspringen en het kogelstoten
voor zijn rekening. Bij het verspringen ging Gijs voor het
eerste over de 5 meter heen, 5.03 m. Dit was helaas 2 cm
te weinig om het onderdeel te winnen, naar dat maakt
voor de competitie verder weinig uit. Ook het
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Ook voor de meisjes was het eerste onderdeel de estafette
(4 x 80 m). Deze ging in een mooie 52.90 sec.

14.03 meter

Jongens C, 2e divisie
Voor Diede van der Loo was dit de eerste wedstrijd, en
dan ook nog eens in een leeftijdscategorie hoger. Ze wist
zich knap staande te houden met een mooie 3.07 m op
het onderdeel verspringen en een goede 14.04 sec op het
onderdeel 80 meter.

Onderdeel
4 x 100 m
100 m
800 m
100 m horden

Atleet
C-ploeg (3)
Shaquille (6)
Luuk (8)
Shaquille (4)
Paul (6)
Hoogspringen Paul (4)
Verspringen Gijs (2)
Kogelstoten Gijs (3)
Siem (12)
Discuswerpen Siem (11)
Speerwerpen Luuk (2)

Prestatie
53.39
13,44 (+0,9)
2.27,80
17,05 (+0,2)
17,42 (+0,2)
1,50
5,03
8,25
6,00
16,58
32,13

Punten
592
PR 607
PR 581
PR 551
PR 0
PR 623
PR 627
PR 434
PR 0
PR 240
PR 528

Totaal aantal punten: 4783 (3de plaats)

Jongens D, 2e divisie
Onderdeel
4 x 80 m
80 m
1000 m
80 m horden
Hoogspringen
Verspringen

Atleet
D-ploeg (4)
Pim (2)
Niels (11)
Jason (2)
Jelle (3)
Jelle (6)
Niels Witmer
Kogelstoten Pim (2)
Discuswerpen Jason (2)

Britt kwam uit de op onderdelen hoogspringen en 1000
meter. Op beide onderdelen liet ze zien dat het harde
trainen in de winter niet voor niets is geweest. Bij het
hoogspringen behaalde ze een hoogte van 1.35 meter, de
1000 meter liep ze in 3.33.20 min, wat goed was voor een
mooie vijfde plek.
Voor Iris komen was dit niet de eerste wedstrijd, maar
wel de eerste wedstrijd in een hogere leeftijdscategorie.
Iris deed de werpnummers speerwerpen en kogelstoten.
Omdat we met de C-junioren meededen waren de
gewichten van beide onderdelen ook zwaarder dan
normaal. Een kogel was nu 3 kg (ipv 2 kg). De speer was
ipv 400 gram, 500 gram. Ook was deze speer een flink
stuk langer, wat het werpen alleen maar moeilijker
maakt. Toch bleef Iris bij beide onderdelen knap
overeind. Bij beide onderdelen wist ze zelf een C-junior
achter zich te houden, iets wat een compliment verdient.
De kogel ging naar een afstand van 5.73 meter, de speer
daalde neer bij de 11.37 meter.

Punten
467
575
PR 330
PR 331
PR 462
350
0
PR 513
PR 333

Totaal aantal punten: 3361 (4de plaats)

Meisjes C, 2e divisie
Onderdeel
4 x 80 m
80 m
1000 m
80 m horden
Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen

De vierde en laatste deelneemster was Sofie Bruggemann,
die de 80 meter horden en het discuswerpen op zich
nam. Vooral op de horden kwam Sofie goed mee, met
een mooie tijd van 17.19 sec. Ook het discuswerpen,
waarvan zij donderdag voor de wedstrijd pas te horen
kreeg dat ze dat onderdeel zou doen, ging haar goed af;

Atleet
C-ploeg (9)
Diede (18)
Britt (5)
Sofie (14)
Britt (8)
Diede (16)
Iris (14)
Sofie (12)
Iris (14)

Prestatie
52,90
14,04 (+0,0)
3.33,20
17,19
1,35 (+1,0)
3,07
5,73
14,03
11,37

Totaal aantal punten: 2570 (9de plaats)

Niels Ran en Niels Weller

25 april: Paaswedstrijd, Amersfoort
Werpdriekamp jongens D
Kogelstoten
2. Pim Pauel
8,92 m

Discuswerpen
22,05 m PR

Sprint/hordenkamp jongens D
7. Pim Pauel

80 m horden
16,21 s (-0,9 m/s)

80 m
11,19 s (-1,5 m/s)

Prestatie
47,29
11,27 (+0,0)
3.56,80
15,93 (+0,1)
1,30
3,66
3,15
9,80
21,44
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Speerwerpen
29,48 m

punten
1300
punten
900

Punten
293
PR 226
PR 460
PR 248
499
PR 232
PR 289
PR 186
PR 137

14 mei: 2e CD competitiewedstrijd, Haarlem
De junioren jongens D en jongens C gaan beide door naar
de gebiedsfinale op zaterdag 25 juni in Santpoort of
Heerhugowaard. In de eindstand van poule 511-514
eindigden beide ploegen als negende. Precies genoeg om
zich te plaatsen.
Dit was te danken aan het goede presteren tijdens de
tweede competitiewedstrijd in poule 514 op de eigen
baan in Haarlem. De jongens D-ploeg eindigde zelfs als
eerste. Dit is natuurlijk een geweldige prestatie en dit is
te danken aan iedereen. De jongens C-ploeg eindigde
ditmaal als vierde en de meisjes C-ploeg als achtste.
De meisjes eindigden als 20e, wat een knappe prestatie is
gezien hun gemiddelde leeftijd.
Helaas kon trainer Niels Weller niet bij de wedstrijd
aanwezig zijn, maar gelukkig was Tim Rombout er om
hem te vervangen.

werden behaald. Dat dit nu weer zou gebeuren was
onwaarschijnlijk, maar dat de prestaties goed zouden zijn
daar konden we wel van uit gaan.
Dit bleek ook gelijk bij het eerste onderdeel, de 4 x 100
meter estafette. De jongens liepen nu 51,5 seconden,
bijna twee seconden sneller. Dit is voor een deel te
verklaren doordat Shaquille de Rooij nu spikes aanhad,
maar eigenlijk heeft iedereen gewoon heel hard hebben
gelopen en scherp gewisseld.
Voor Luuk Verzijden was dit niet het eerste onderdeel,
want hij was al met het speerwerpen begonnen. Voor dit
onderdeel traint hij al twee jaar bijna iedere woensdag en
daarom gaat dit onderdeel hem goed af. Misschien wel
daarom wist hij zijn PR voor de vijfde achtereenvolgende
keer te verbeteren tot 33,95 meter en won hij het
speerwerpen. Gelijk daarna stootte hij de kogel naar 7.86
meter.

Jongens D: Sterke estafetteploeg

Een andere winnaar was Gijs Eijgenraam. Hij won het
verspringen met een afstand van 4,95 meter en kwam
dicht bij zijn PR van 5,03 meter. Na het verspringen liep
Gijs voor het eerst een 800 meter. In een vrij constante
race finishte hij in een nieuw PR van 2.29,6 minuten.
De derde atleet was Siem Prins. Siem deed mee aan het
kogelstoten en verbeterde zijn PR met vijf centimeter tot
6,05 m. Bij het discuswerpen evenaarde hij zijn PR van
16,58 meter en werd hij tiende.

In de vorige wedstrijd waren de jongens D met precies
voldoende deelnemers aanwezig: Pim Pauel, Jason
Komen, Jelle Kelderman en Niels Witmer. Maar in
Haarlem kregen zij versterking van Max Landheer en
Wessel Kruin. En dat dit een versterking was, bleek al
gelijk bij het eerste onderdeel, de 4 x 80 m estafette. Max
Landheer kwam hier op de plaats voor Niels Witmer en
mede door hem en de drie superwissels liepen de jongens
drie seconden sneller dan de vorige keer: 44.2 seconden.
Door deze knappe prestatie werden ze eerste op dit
onderdeel.

Shaquille de Rooij had dit keer de beschikking over
spikes (mede mogelijk gemaakt door Jason Komen). En
hoewel zijn 100 meter in 13,7 niet de snelste ooit was,
liep hij met 16,7 meter wel een PR op de 100 meter
horden. Shaquille liep hier in dezelfde serie als Paul
Zuiderduin. Paul had aan het eind wat moeite met de
horden en zijn tijd (19,8 s) viel daarom wat tegen. Dit
was echter niet erg want dit compenseerde hij met zijn
prestatie bij het hoogspringen. Bij de vorige wedstrijd in
Woerden kwam Paul tot een hoogte van 1,50 meter,
maar helaas moest hij daarna weg om ergens te
waterpoloën. Dit keer had Paul echter de hele dag en dat
kwam goed uit want tot 1,55 haalde Paul elke hoogte in
één keer. Bij de 1,60 meter viel de lat er eenmaal af, maar
in de tweede poging werd dit hoogtepunt toch gehaald
en verbeterde Paul zijn PR met tien centimeter!

Jelle Kelderman was de week voor deze wedstrijd met
school op Texel geweest en daarom leek hij aan het begin
van de ochtend meer op een hoopje ellende dan op een
uitblinkend atleet. Maar niets is minder waar, want bij
het hoogspringen sprong hij over de 1,25 m en bij het
verspringen sprong hij 3,80 m.
Max Landheer sprong echter net iets verder: 4,12 m, goed
voor een derde plaats. Hij sprong hiermee bijna een halve
meter verder dan vorig jaar en verbeterde zijn PR. Op de
1000 liep hij ondanks de stevige wind op de baan 3.29,2
en was hij snelste jongen van onze vereniging, want ook
Wessel Kruin (4.09,5 min) en Niels Witmer (4.11,3 min)
deden hier ook aan mee.
Jason Komen deed net als de vorige keer 80 m horden en
discuswerpen en net als de vorige keer werd hij
tweemaal tweede. Op de 80 m horden verbeterde hij zijn
PR tot 15.5 seconden en bij het discuswerpen wierp hij
20,53 meter.

Meisjes C: Vooruitgang bij de werpnummers en de
horden

Jongens C: Constant hoog niveau

Onze drie D-meisjes (Sofie Brüggemann, Iris Komen en
Diede van der Loo) en C-junior Britt Bourguignon
vormden deze wedstrijd samen weer een heel gezellig
team dat het opnam tegen andere de andere C-meisjes.
Dit was onze enige ploeg zonder wijzigingen ten opzichte
van de vorige wedstrijd.
Het eerste onderdeel, de 4 x 80 meter, ging in 54,0
seconden. Dit werd gevolgd door het onderdeel
discuswerpen dat werd gedaan door Sofie Brüggemann.
Zij wierp de discus hier vier meter verder dan de vorige
keer: 18,16 meter, een PR en een knappe prestatie. Op de
80 m horden verbeterde zij haar PR ook in een tijd van
16,2 seconden.

De jongens C-ploeg bestond wederom uit vijf atleten:
Luuk Verzijden, Paul Zuiderduin, Gijs Eijgenraam en
Siem Prins. In de vorige wedstrijd was er door iedereen
perfect gepresteerd, omdat er toen alleen maar PR’s

De tweede atleet was Britt Bourguignon. Zij deed twee
onderdelen tegelijkertijd: het hoogspringen en de 1000
m. Nadat ze bij het hoogspringen over 1,30 meter was

Pim Pauel was dit keer wat minder goed bij kogelstoten
(9,38 m), evengoed genoeg voor een tweede plaats, maar
dit compenseerde hij weer met een tijd van 11,0
seconden op de 80 meter (ook een tweede plaats). Wessel
Kruin en Niels Witmer liepen allebei hun eerste 80 meter
in wedstrijdverband. Niels liep hier 13,9 seconden en
Wessel liep hier 12,5 seconden. Door deze goede
prestatie werd Wessel zelfs zesde op dit onderdeel.
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gesprongen, liep ze de 1000 m in een tijd van 3.41,2
minuten. Helaas kwam ze hierna niet hoger dan een
evenaring van haar PR van 1,35 meter.

Onderdeel
4 x 80 m
80 m

Diede van der Loo deed met verspringen en de 80 meter.
Bij het verspringen sprong zij uiteindelijk net geen PR
met een afstand van 3,01 meter en op de 80 meter liep zij
een tijd van 13,9 seconden.

1000 m

Max (4)
Wessel (13)
Niels (14)
80 m horden Jason (3)
Hoogspringen Jelle (8)
Verspringen Max (3)
Jelle (6)
Kogelstoten Pim (2)
Discuswerpen Jason (2)

Iris Komen kon dit keer al een stuk beter omgaan met de
zwaardere gewichten op de werponderdelen. Bij het
speerwerpen wierp ze de speer naar een nieuw PR van
14.44 meter en bij het kogelstoten stootte zij 5,47 meter.

Jongens C, 2e divisie
Onderdeel
4 x 100 m

Atleet
C-ploeg (3e)

100 m
Shaquille (6)
800 m
Gijs (6)
100 m horden Shaquille (4)
Paul (9)
Hoogspringen Paul (2)
Verspringen Gijs (1)
Kogelstoten Luuk (5)
Siem (12)
Discuswerpen Siem (10)
Speerwerpen Luuk (1)

Prestatie
Punten
51,5
PR
653
13,7
2.29,6
16,7
19,8
1,60
4,95
7,86
6,05
16,58
33,95

PR
PR
PR
PR
PR
PR

Atleet
D-ploeg (1e)
Pim (2)
Wessel (8)
Niels (16)

Prestatie
Punten
44,2
PR
571
11,0
580
12,5
0
13,9
0
3.29,2
4.09,5
4.11,3
15,5
1,25
4,12
3,80
9,38
20,53

PR
PR
PR

485
0
0
345
426
442
0
492
317

Meisjes C, 2e divisie

541
563
559
0
702
611
414
0
240
555

Onderdeel
4 x 80 m

Atleet
C-ploeg (8)

Prestatie
54,0

80 m
1000 m
80 m horden
Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen

Diede (16)
Britt (10)
Sofie(10)
Britt (7)
Diede (14)
Iris (12)
Sofie (7)
Iris (12)

13,9
3.41,2
16,2
1,35
3,01
5,47
18,16
14,44

Punten
257

PR

PR
PR

216
413
296
499
220
272
272
209

Jongens D, 2e divisie

WEDSTRIJDVERSLAGEN PUPILLEN
2 april: Vroege vogels wedstrijd, Alkmaar.
Traditiegetrouw vormt de Vroege Vogels wedstrijd bij AV Hylas in Alkmaar voor veel AV Haarlemmers de opening
van het baanseizoen. Onder de 13 AV Haarlemmers die meededen waren er ook drie pupillen. Mike van Dijk (JPA2)
presteerde uitstekend. Hij wist zowel de 3-kamp als de 1000 m te winnen.
Niels Weller en Niels Ran
Meisjes pupillen C
10. Jip Pauel

40 m
8,55

ver
2,39

bal
9,74

pnt
614

600 m
2.49,57 (8e)

Jongens pupillen A2
1.
Mike van Dijk

60 m
10,00

ver
3,75

kogel
6,42

pnt
1378

1000 m
3.43,70 (1e)

Meisjes pupillen A2
11. Anne Kuperus

60 m
10,68

ver
3,39

kogel
6,63

pnt
1220
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THE WIZZLE ABROAD (7)

rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland

FAMILIE KOMEN LOOPT OP EIEREN IN LEWES
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 aflevering een verslag van John Komen van een traditioneel loopfestijn in Lewes, Zuid-Engeland.

Enkele talentvolle AV Haarlemmers slaan jaarlijks
rond Pasen hun vleugels uit om de krachten te meten
in een sterk bezette wedstrijd in Engeland, de Lewes
AC Easter Fun Run. John Komen (Weight Watcher) en
Jason Komen (junioren D2) zijn de afgelopen jaren
meestal van de partij. De wedstrijd – met de Toddlers’
Trod over 800m, een 2 mile event, en een 10 kilometer
– wordt vakkundig georganiseerd door dhr. Martin
Komen.
Hardlopen in Zuid-Engeland betekent een prachtig
glooiend parcours, voornamelijk over public
foothpaths, die keihard zijn in droge periodes en zeer
glibberig en zompig met (mot-) regen of natte sneeuw.
Prachtige stukken door schapenweiden, vruchtbare
akkers met koolzaad en suikerbieten, en af en toe een
sportieve sprong nemen over een enkele sheep stiles.

ongeveer 150 jaar. De eerste 2 kilometer gingen nog in
een enigszins ambitieus tempo, maar toen ging, hoe
gek het ook klinkt, langzaam het licht uit op een
alleszins stralende dag. De hitte, onverteerde
paaseieren en een zeurende knieblessure namen de
overhand en oh wat was ik in de verleiding om de
eerste uitstappers / wandelaars gezelschap te houden.
Misschien geen goed idee om deze 10k uit te kiezen als
eerste wedstrijd na vele maanden kwakkelen? Afijn,
toch gefinisht op jogtempo, in 54:00 (nr. 283 van 535
totaal).
Nee, dan Jason. Hij ging er ouderwets als een speer
vandoor op de 2 mile (zie foto). Het tempo van de
kopgroep in deze wedstrijd lag zeer hoog, opgezweept
door enkele lokale talentvolle junioren. Lange tijd
hield Jason stand in deze kopgroep, op respectabele
afstand van de snelle nummer 1. Dit resulteerde in een
heel goede tijd: 12:53 (nr. 17 van 144 totaal).

Helaas, van dit alles heb ik niet kunnen genieten. Dit
jaar was het uitgerekend het warmste paasweekend in

Zo moet het! AV Haarlem pakt brutaal de leiding in Lewes.
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VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT
Eerst even een belangrijke mededeling: op donderdagavond begint de training voortaan om 18.45 uur
(kwart voor 7). We lopen dan gezamenlijk in. Dus
kom op tijd!! Daarna geeft onze nieuwe trainer, oudolympiër Cedo Paic oefeningen, loopoefeningen en
een loopprogramma. Meestal qua tijdsduur niet heel
lang, maar qua intensiteit behoorlijk pittig.
Dan de wedstrijden:
20 maart: Runnersworld Spaarnwoudeloop. Alleen
Bert Boesten liep hier omdat hij er toch folderde voor
de Lionsloop. Tijd: niet de moeite waard.

Door René Ruis
25 april: (2e paasdag) Lions Heuvelloop
15km. mannen
1. weer Tom Wiggers, die in de uitslagen ten
onrechte nog als av Castricummer genoemd staat loopt ook
hier een bijzonder snelle tijd: 47.08!
5km, mannen recreanten:
1. Daan Oppenhuis
19,00
45. Arnoud Bosch
37,56
5km. vrouwen recreanten:
3. Esther Kiel
24,15
Je ziet, niet veel uitslagen.

27 maart: circuitloop. Veel deelnemers, te veel om uit
te zoeken of er nog AV-Haarlemmers meededen.
3 april: Rhenus logistics Run (R’world circuit)
10km senioren/masters:
16. Sander Overdevest 40,42
18. Adrie Tol
42,53
22. René Ruis
47,59
23. Jeroen Peeters
48,32
17 april: Zorgspecialistloop (sportsupport circuit)
10km. De winnaar blijkt een van AV Castricum en
Team Distance Runners overgekomen AV
Haarlemmer te zijn. Het is Tom Wiggers. Onze
nieuwe clubgenoot zette een supersnelle tijd neer: Hij
verpulverde het parcoursrecord met twee en een halve
minuut en kwam uit op 29.28 !!!
Daar konden Vincent Witmond: 44.31 en René Ruis
met 49.03 niet bij in de buurt komen.
5km: 4. Rob de Wit 17.36

Daan Oppenhuis werd eerste op de 5 km
15 mei: GGZ in Geestloop, Bennebroek
10,5 km, mannen
Businessloop
2. Sander Overdevest 41,35
Prestatieloop
17. Adrie Tol
44,04
54. René Ruis
49,42
Iemand vergeten? Kan gebeuren in de veelheid van namen.
Stuur een berichtje naar prruis@planet.nl en ik zet het
recht.

Tom Wiggers finisht op de Lionsloop

Wat staat er nog op het programma?
Zo. 5 juni Letterenloop Haarlem/Bloemendaal (sp.supp)
Vrijdagavond 17 juni Grachtenloop Haarlem (sp.supp)
10km schijnt al vanaf 9 mei uitverkocht te zijn.
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.)

14

VAN HET JASPERS RUNNING TEAM

terugkeren naar Nederland, om daar aan het nieuwe
baanseizoen te beginnen. We zijn allen gemotiveerd om
mooie tijden te lopen, en we streven naar een deelname
aan het NK aankomende zomer.

Larissa Scholten
Team op trainingsstage in Portugal
Het Jaspers Running Team is van 29 april tot en met 6
mei 2011 op trainingsstage geweest in Monte Gordo,
Portugal. De weersverwachtingen precies voor die week
waren fris, grijs en regen. Eenmaal daar bleek dat er een
aangenaam temperatuurtje was om te trainen en het
regende maar heel af en toe.

Clubrecord 1000 meter
De Ter Specke Bokaal in Lisse op zaterdag 14 mei was
voor mij de eerste baanwedstrijd.
Op deze druk bezochte wedstrijd zou ik een 1000 meter
gaan lopen, welke als een testloop diende voor mijn tijd
op de 1500 meter die ik dit seizoen wil aanscherpen.
Ik was een ruime week terug van de trainingsstage in
Portugal en voelde me fit. In mijn serie kreeg ik de
binnenbaan toegewezen. Na het startschot was het dan
ook een beetje dringen en belandde ik bijna helemaal
achteraan in de groep. Maar ik liep wel lekker met de
groep mee. De doorkomsttijden waren prima volgens
schema 1.11 na de eerste 400 en 2.22 na 800 meter. Bij de
600 m voelde ik dat ik nog wel een tandje sneller kon.

De dagen bestonden uit twee trainingen die afgewisseld
werden met duurlopen, heuveltrainingen en
baantrainingen. Daarnaast aten we gezellig met z’n en
gingen we elke avond naar de gezelligste bar van Monte
Gordo, om daar nog even na te praten over de dag en om
andere atleten en trainers te ontmoeten.

Meteen na de bocht zette ik dan ook een
inhaalmanoeuvre in, waarbij ik 4 dames voorbij ging. Bij
de 800 m kwam ik met een tijd van 2.22 door wat mij
ervan verzekerde dat ik mijn doel om 3 minuten te lopen
zou halen. Uiteindelijk heb ik nog een eindsprint kunnen
neerzetten en kwam ik gevaarlijk dicht bij de kopgroep.
Met een tijd van 2.57.26 heb ik mezelf met 12 seconden
verbeterd, wat ook goed was voor een clubrecord.
Kortom, een mooie start voor een veel belovend
baanseizoen.
We hebben hard kunnen trainen en we konden zonder
blessures (m.u.v. Christiaan die uitgleed in een
modderplas en daarbij zijn hand flink openhaalde)
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Notulen van de jaarvergadering op 29 maart 2011
Peter Pijnaker, secretaris
van Drunen. De samenstelling blijft ongewijzigd.
- Communicatie commissie: samenstelling Rob Schlűter,
Gerard van Kesteren en Leo van der Veer. De

1. Opening
Bij de opening van de vergadering wordt door Dick Bais
de hamer van Jeltjo Doornbosch gehanteerd. De agenda
is gepubliceerd in De Wissel en een gewijzigde versie op
de website, dit i.v.m. het uitreiken van de
onderscheidingen, prestatie-bekers en presentatie van het
jubileum- boek. Verder hetzelfde.

samenstelling blijft ongewijzigd.
De commissie heeft veel tijd besteed aan het opzetten van
de nieuwe website. Michael Geelen (extern) is degene
geweest die de nieuwe vormgeving heeft gerealiseerd,
uiteraard in samenspraak met.

2. Ingekomen stukken en voorstellen
De rapportage van de kascommissie.

5. Uitreiking prestatiebekers
De bekers voor de C- en D-junioren worden uitgereikt
door Niels Ran als waarnemer voor Rob de Wit.
De prestatiebeker meisjes C- en D-junioren aan Evelien
Verbruggen voor haar prestatie op de 80 m horden in
13.44 seconden.
De prestatiebeker jongens C- en D-junioren aan Robert
Verschuren voor zijn prestatie met het speerwerpen. Wel
44 m1.
Pim Pauel ontvangt de Jan Hut bokaal met het devies
“Trouw, IJver, Geest en Kracht” voor het verbeteren van
wel 5 clubrecords in het afgelopen jaar, o.a. bij de
onderdelen 50 mh, 60 mh, hoogspringen en z'n 8e plaats
bij de meerkamp in Krommenie.

3. Mededelingen
Joop van Drunen is opnieuw geopereerd aan zijn been,
een zgn. schoonmaakoperatie. De verwachtingen over
het mogelijk verdere verloop zijn niet bekend. We
wensen Joop beterschap toe en sterkte in de komende
tijd.
4. Mutaties bestuur en commissies
Het bestuur:
- Joop van Drunen is aftredend en stopt helemaal en dat
na 62 jaar lidmaatschap en vele jaren als trainer en
clubvoorzitter. Twee jaar geleden bij zijn 60-jarig
lidmaatschap is Joop daarvoor uitgebreid gehuldigd. Het
is spijtig dat Joop er nu niet bij is. Het bestuur zal zorg
dragen voor een mooi afscheid.
- Jan Willem Kooij is aftredend, maar is bereid de
financiële administratie te blijven doen.
Het bestuur is al geruime tijd op zoek naar een
vervanger, doch is tot op heden er niet in geslaagd
iemand hiertoe bereid te vinden.

De bekers voor de A+B-junioren worden uitgereikt door
Ruud Wielart.
De Joop van Drunen beker voor jongens A-junior Jurgen
Wielart voor het Nederlands kampioenschap op de 400
m: 48.90 '.

Er wordt gevraagd
naar het moment
van in functie
treden van de
voorzitter. De
vraag is of de
datum van in
functie treden,
volgens de
statuten, niet
dezelfde datum
moet zijn waarop
Joop van Drunen
is afgetreden.
Antwoord: Dick

Bais is in 2009 in
functie getreden
en op de ledenvergadering van vorig jaar op 25 maart is
hij in z'n functie bevestigd.

De bekers voor de senioren worden ook uitgereikt door
Ruud Wielart. De prestatiebekers voor senioren aan:
- Larissa Scholten voor haar prestatie op de 800 m
(Larissa traint in het Jaspers Running Team bij Koos
Kiers).
- Niels Ran voor zijn prestatie bij het hoogspringen
indoor: 1,98 m1 en outdoor 1,95 m1.

De commissies:
- Kascommissie: Nies Ran en Bert Boesten zijn aftredend;
Niels is niet beschikbaar voor herbenoeming. Tim

Rombout en John Komen overwegen om eventueel in
deze commissie te functioneren.
- Technische commissie: hierin hebben zitting Ruud
Wielart, Niels Ran, Leo van der Veer, Dick Bais en Joop
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Fielmich, René Ruis en
Co Lagendijk
De Ruigrok Stichting
heeft € 1.500,=
gedoneerd om het
project mogelijk te
maken.
Het borduurt voort op
de jubileumkalender
(gemaakt n.a.v. het 75jarig bestaan in 1995)
en geeft een
gedetailleerd beeld van
de indrukwekkende
geschiedenis van de
vereniging.
Gerard van Kesteren brengt naar voren dat het boek ook
de beschrijving van de ontwikkeling en geschiedenis van
de atletiek in Nederland is. Dan zullen er zeker
geïnteresseerde instellingen zijn om het te ontvangen
bijvoorbeeld de Atletiekunie, het Haarlems Dagblad,
wellicht de bibliotheek
en ook de Koninklijke
Bibliotheek.

De wisselbeker voor inzet voor de vereniging wordt door
voorzitter Dick Bais uitgereikt aan Jos van Belle voor zijn
26 jaar lange inzet t.b.v. de ledenadministratie. Jos heeft
toen de ledenadministratie overgenomen van Dick.
Annette van Kesteren neemt het nu over van Jos.
6. Uitreiking 3 jubileum-onderscheidingen
Er zijn dit keer drie jubilarissen. Twee met een
lidmaatschap gedurende 40 jaar en één met een
lidmaatschap van 60 jaar. René Ruis reikt de
onderscheidingen uit.

Het bestuur antwoordt
dat toesturen aan de
Atletiekunie en het
Haarlems Dagblad het
plan al is. De anderen
zullen we overwegen
c.q. naar informeren.
René noemt in dit
verband ook het NOC.

Nico Treep voor 40 jaar lidmaatschap sinds de 1e oktober
1970 toen hij lid werd. Nico heeft gepresteerd op allerlei
onderdelen en in alle jaren op de lange afstand. Staat op
plaats 90 van de Haarlemse helden. In 1974 eerste op de
halve marathon, in 1991 zilver op de 4x200 m1 en 15 jaar
snelwandelsport en daarmee succesvol op de Nederlandse
Kampioenschappen. Tevens zat Nico in de redactie van
de De Wissel en het bestuur.

8. Goedkeuren
notulen van de
jaarvergadering 2010 (2
verslagen)
Het instellen van een ledenraad is nog niet van de grond.
Niels Ran stelt voor eventueel een of meerdere extra
(jaar)vergaderingen te houden, bijvoorbeeld om de
contributie vast te stellen. Na enig overleg met de

Evert van Ravensberg ook voor 40 jaar lidmaatschap.
Evert doorbraak was in 1976, het jaar waarin hij vaak het
clubblad haalde door zeven clubrecords te verbeteren.
Everts is een fanatieke sporter die altijd tot het gaatje
gaat. Steeplechase was een van zijn favoriete onderdelen.
Op een gegeven moment kreeg Evert
gezondheidproblemen die hem noodzaakten gas terug te
nemen, heftige allergie voor stof en huismijt, waardoor
hij drie jaar een injectiekuur moest volgen. Lopen doet
Evert nu niet zoveel meer, maar fietst des te vaker.

aanwezige leden wordt besloten tot een tweede
ledenvergadering over een half jaar. De agenda voor deze
vergadering zal in overleg met de leden / trainers worden
opgesteld.
Tim Rombout merkt op dat het in de notulen van de
jaarvergadering genotuleerde onder
“12 rondvraag” m.b.t. het betoog van Ruud Wielart over
maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed daarvan
op de sportbeoefening erg kort samengevat te vinden.

Jeltjo Doornbosch voor wel 60 jaar lidmaatschap sinds
1950 toen Jeltjo lid werd van HAV Haarlem. Vanmorgen
is René nog bij hem langs geweest om er zeker van te zijn
dat hij zou komen. Jeltjo's favoriete onderdelen waren
speerwerpen, springen en lopen. Er wordt door Jeltjo
gememoriseerd dat er vroeger veel in de duinen werd
getraind en op het terrein van CIOS. Daar viel René, die
in 1963 lid is geworden, hem direct op.

Hierbij een uitgebreidere:
We leven in een veeleisende samenleving met een
aanbod voor vrije tijdsinvulling en dus ook sport die veel
breder is dan vroeger. Het komt dan ook veel voor dat
kinderen maar wat hoppen van de ene naar de andere
sport of vrije tijdsbesteding. Resultaat is dat de prestaties
tegen vallen en ze dan vaak van sport af gaan.
Er ontstaat een soort niemandsland voor personen van

7. Presentatie jubileumboek 90 jaar (H)AV Haarlem
Het jubileumboek is gemaakt door Frank van
Ravensberg, Nico Treep, Hans Douwes, Leo van der Veer
en Michael Geelen. Met inhoudelijke bijdragen van Jos
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18-35 jaar, er is geen sport of andere vrije tijdbesteding
waar ze zich echt op concentreren.
Bij CD-jeugd moeten we leden zien te winnen. Atletiek
is een prestatie sport en vooral bij prestatiesporten is er
een piramide. Een brede basis met bovenaan de
topatleten. Vaak is het zo dat pupillen op het sportveld
worden gestald en de sport als het ware consumeren,
zonder echte betrokkenheid en motivatie. Het is ook
belangrijk om de ouders te benaderen, laten zien dat je
als vereniging een meerwaarde hebt; de binding met de
club moet groeien.

De vraag wordt gesteld of de vereniging zich richt op
prestatieverbetering.
Antwoord: de vereniging richt zich op het stimuleren

van wedstrijd-deelname en prestatieverbetering, als wel
op een breed publiek. Het sporten moet leuk gevonden
worden, naast sport gaat het ook om de goede sfeer. Zie
het beleidsplan.
De vraag wordt gesteld of er voldoende aan ledenwerving
wordt gedaan.
Antwoord: de vereniging neemt deel aan de

jeugdsportpas, organiseert met SportSupport de
scholierenveldloop en organiseert, net als vorig jaar een
sportdag voor 3 scholen, dit alles gericht op het werven
van leden. De respons is gering helaas.

Heden vult Ruud op vorig jaar aan dat duidelijk zichtbaar
is dat er weinig talent aan komt. Het niveau zakt in heel
Europa.
9. Goedkeuren jaarverslagen

● secretaris

Er wordt voorgesteld contributie per half jaar mogelijk te
maken, dus zomer- en winterleden.
Antwoord: dit is al mogelijk.

Naar aanleiding van het in het jaarverslag gerapporteerde
samenstelling van de jeugdcommissie wordt opgemerkt
dat Jan Kuperus daar geen zitting in zou kunnen hebben,
omdat hij geen lid is van de vereniging. Inmiddels heeft

Er wordt gevraagd of er al een nieuwe trainer voor de
langeafstandsgroep is.
Antwoord: Ja, Cedo Paic is de nieuwe trainer van de

het bestuur nagegaan dat de statuten de mogelijkheid wel
degelijk bieden.
● penningmeester

langeafstandsgroep. Cedo deelt de groep op in niveaus.
De doelstelling is er een grotere groep van te maken en
ons te richten op prestatieverbetering. De
langeafstandsgroep traint in het winterseizoen op
zondagmorgen en in het zomerseizoen op
maandagavond.

Het jaarverslag van de penningmeester wordt akkoord
bevonden.

● kascontrole commissie
Bert Boesten en Niels Ran hebben op 21 maart 2011 de
kasboeken van AV Haarlem en het krachthonk
gecontroleerd en akkoord bevonden.

● technische commissie

Wat doet de club om volwassenen binnen te halen?
Antwoord: Volwassenen kunnen met de recreantengroep

Het jaarverslag van de technische commissie wordt
akkoord bevonden.

of met de langeafstandsgroep mee doen. Een aantal
ouders van pupillen en junioren trainen bij de
recreantengroep.
Tevens doen we mee aan de 50+ beweegpas.

10. Vaststellen begroting 2011
De begroting 2011 wordt akkoord bevonden.

Er wordt voorgesteld met kennismakingstrainingen te
beginnen.
Antwoord: het is nu al zo dat men 2 tot 3 maal mee kan

11. Stand van zaken met betrekking tot het vorig jaar
gelanceerde beleidsplan
Leo meldt dat er niet zoveel van valt te zeggen. Het
wegvallen van Joop heeft veel extra tijd gekost. 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.
Tevens is er veel tijd gaan zitten in het opzetten van de
nieuwe website en het jubileumboek.

doen om te bezien of het bevalt. Tevens is er op 4 april
een kennismakingsavond voor de ouders van de pupillen;
een gelegenheid dus om op deze mogelijkheid te wijzen.
12. Rondvraag
In verband met het aantrekken van nieuwe jeugdleden is
voorgesteld om eventueel te gaan werken met lokkertjes,
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bijvoorbeeld een nieuw lid krijgt een sweater met het
clublogo cadeau.
Antwoord: dit idee neemt het bestuur mee ter nadere

van af moeten zien. Wel zet zij zich in voor het
organiseren van de kantine-bezetting en staat er ook zelf.

invulling en overweging.

Er wordt gevraagd of er een fusie met KAV Holland voor
de deur staat.
Antwoord: De reeds bestaande samenwerking met KAV

Er wordt voorgesteld om tot en met de C-junioren een
jaarlijkse korting te geven op de contributie van
bijvoorbeeld 30%.

Holland is goed. We exploiteren gezamenlijk via een
stichting de kantine, ondersteunen elkaar bij
wedstrijdorganisatie en gebruiken gezamenlijk het
krachthonk.
Onze vereniging heeft een gezonde financiële basis en
heeft vanuit dit perspectief geen behoefte aan samengaan.
KAV Holland is met zo'n 500 leden aanzienlijk groter;
vooral door z’n loopgroepen, maar past door z’n andere
cultuur niet bij AV Haarlem.

Antwoord: dit idee neemt het bestuur mee ter nadere
invulling en overweging. Wel moet er in het geval van
verlaging van de drempel rekening mee worden
gehouden dat de kans bestaat dat er eerder wordt
opgezegd.
Tevens bestaat er een regeling van de gemeente voor lage
inkomens; wellicht is het verstandig om bij aanmelding
van nieuwe leden daarop te wijzen.

De voordelen van één vereniging op de baan wordt naar
voren gebracht: de gedachte meer te kunnen bieden aan
de jeugd en de mogelijkheid om sterkere teams te kunnen
samenstellen.
Antwoord: een betere samenwerking op het gebied van

Er wordt gevraagd of de ouders van kinderen jonger dan
16 jaar wel weten dat zij een stem op de
ledenvergadering hebben. Er zijn geen ouders aanwezig
en de in het clubblad gepubliceerde agenda van de
jaarvergadering meldt daar niets over.
Antwoord: in de aankondiging van de volgende

specialistische trainingen lijkt mogelijk en wellicht
kunnen in de toekomst de selecties samenwerken.
Eerst zal met de technische commissie worden besproken
op welke onderdelen samenwerking mogelijk is en het
moment waarop zo'n combinatie kan worden gevormd.

jaarvergadering zal het worden vermeld. Het staat
overigens wel duidelijk in de statuten.
Tim merkt op dat in het clubblad heeft gestaan dat Elly
Dudock tot het bestuur zou toetreden. Vanavond blijkt
zij niet verkiesbaar te zijn.
Antwoord: wegens gezondheidsredenen heeft Elly hier

13. Sluiting
Dick Bais sluit de vergadering.

JUBILEUMBOEK
Ben je nog niet in het bezit van het prachtige Jubileumboek.
Laat het even weten in de kantine op donderdag.
Het is gratis voor alle leden.
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SERVICE
Bestuur

Trainers

Commissies

Voorzitter
Dick Bais
023–5713873 of 06–44519283
Max Euwestraat 34
2042 RC Zandvoort
Email: djbais@gmail.com
Secretaris
Peter Pijnaker
Joan Maetsuykerlaan 15
2024 AR Haarlem
Email: peter.pijnaker@tip.nl

Bob de Groot
Sjoerd Lether
Cedo Paic
Niels Ran
Niels Weller
Ruud Wielart
023–5258709 Baltien de Wit
Rob de Wit

06–42139755
06-43152565
06-48507269
06–48818942
06–27306179
023–5279080
023–5263123
06–41721080

Wedstrijdsecretariaten

Penningmeester
Vacant
Waarneming door Dick Bais

Communicatie Commissie
(PR, website, clubblad)
Leo van der Veer
023–5254288
Rob Schlüter
023–5250752
Gerard van Kesteren
023-5314714
Email: avhaarlem@xs4all.nl
Technische Commissie
Niels Ran
06–48818942
Van Dortstraat 34
2023 JN Haarlem
Email: niels.ran@gmail.com

Senioren & junioren A/B
Joop van Drunen
023–5244340 Langeafstandgroep
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
René Ruis
023–5317258
Hyacintenlaan 2
Leden
Junioren C/D
2015 BC, Haarlem
Gerlies Nap
023– 5421287 Niels Weller
06–27306179 Email: prruis@planet.nl
Overtonweg 14
Email: cdtrainers@hotmail.com
2022 TB Haarlem
Wedstrijd Organisatie Commissie
Pupillen
Email: gerlies@bruggemann.nu
namens A.V. Haarlem
Gerlies Nap
023– 5421287 René Ruis
023–5317258
Leo van der Veer
023–5254288 Email: pupillentrainers@hotmail.com
Email: prruis@planet.nl
Iepenlaan 94
2061 GN Bloemendaal
Email: veeradvies@planet.nl
Frits Knuvelder
023–5530444
Stichting exploitatie kantine atletiekbaan
Van Oosten de Bruijnstraat 2
namens A.V. Haarlem
2014 VS Haarlem
Joop van Drunen
023–5244340
Email: knuvelder@zonnet.nl
Jos van Belle
023–5272338
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Sparrenstraat 26
AV Haarlem op internet
2023 WX Haarlem
Website:
www.avhaarlem.nl
Fysiotherapeuten
Velserstraat
Email: jmg.van.belle@hetnet.nl
@avhaarlem
023–5264668 Twitter:
Opzegging lidmaatschap
Velserstraat 4
Clubkleding
Het lidmaatschap geldt voor het gehele
2023 EC Haarlem
De clubkleding is te koop op donderdagkalenderjaar. Opzeggen dient schriftelijk
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl
avond in de kantine (20.00 - 20.30 uur).
bij de ledenadministratie te gebeuren.

Clubarts

Diversen

Ledenadministratie

Fysiotherapie

Trainingen (april – oktober)
Maandag en donderdagavond,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Senioren & Junioren A/B
19:00-20:45
Junioren C
19:00-20:30
Junioren D
18:45-20:15
Pupillen
18:45-20:00
Donderdagavond,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Lange-afstandlopers
19:00-20:45
Recreanten
18:45-20:00

Leeftijdsindeling
(1-11-2010 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

