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Redactioneel
Het belangrijkste AV-Haarlemnieuws van de afgelopen twee maanden
was ongetwijfeld de selectie van Jurgen Wielart in de nationale
atletiekploeg. Hij debuteerde op het EK Teams in Izmir op de 4x400
meter. Lees alles hierover in The Wizzle abroad.
De mannenploeg heeft het uitstekend gedaan bij de derde
competitiewedstrijd, in het warme Gendringen. ‘We’ werden tweede
van de twaalf deelnemende ploegen. Deze prestatie was niet alleen te
danken aan onze drie toppers Tom Wiggers, Jurgen Wielart en Niels
Ran; iedereen presteerde naar zijn mogelijkheden zeer goed.
Hoogtepunt was het verbeteren van een 46 jaar oud clubrecord.
In de uitslagenpagina’s vind je uiteraard een uitgebreid verslag van die
wedstrijd, en van alle andere baanwedstrijden tot 1 juli. René Ruis is
met vakantie, dus geen LA-nieuws.
Verder in dit nummer een portret van Paul Zuiderduin en er wordt
afscheid genomen van penningmeester Jan Willem Kooij.
Er was in de afgelopen periode helaas ook een laatste afscheid: op 91jarige leeftijd is oud-bestuurslid Leo Fielmich overleden. In de jaren
zestig was hij twee jaar bestuurslid. Hij was de vader van hoogspringer
Jos Fielmich.

46 jaar oud clubrecord verbroken, pag. 6

Wedstrijdkalender
Track Meeting
15 juli, Utrecht

Meerkamp
27/28 augustus, Krommenie

Instuifwedstrijd AB+senioren
15 juli, Santpoort Noord

Track Meeting
2 september, Utrecht

ABCD-meerkamp
16/17 juli, Haarlem

Pupillen team wedstrijd
3 september, Haarlem

NK atletiek
30/31 juli, Amsterdam

D-spelen
4 september, Amsterdam

Track Meeting
12 augustus, Utrecht

Zilveren Kruis Achmealoop
25 september, Haarlem

Avondinstuif 3
24 augustus, Leiden

Heemstedeloop
16 oktober, Heemstede

Wereldkampioenschap 20kamp, 20/21 augustus, Lisse

Via de website www.avhaarlem.nl wordt je
actueel op de hoogte houden van al het
nieuws rond AV Haarlem. Je kunt ook
reageren op nieuwsitems. We zijn ook actief
op Facebook en Twitter (#avhaarlem).
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leo van der Veer

Bedankt Jan Willem Kooij!

gehanteerde deadlines echt dichtbij komen, dan kan het
een druk bestaan opleveren, en dan moet er even flink
aan getrokken worden.
Jan Willem liet zich in 2005 strikken voor het
penningmeesterschap en vervulde deze functie zes jaar.
Hij was bereid de vacature te vervullen omdat hij zich
realiseerde dat in het verenigingsleven bestuurders en
vrijwilligers niet voor het opscheppen liggen. Hij vond
die vacature een mooie gelegenheid om zijn steentje bij
te dragen aan het verenigingsleven, en zodoende
kinderen en volwassenen gelegenheid te geven de
atletieksport te beoefenen.
Hij schat dat hij er, exclusief de maandelijkse
bestuursvergaderingen, ongeveer 50 à 60 uur per jaar
mee bezig is geweest. “Een voordeel was natuurlijk dat ik
door mijn werk veel ervaring had opgebouwd, maar je
hoeft hiervoor echt geen boekhouddiploma te hebben.
Als zich een kandidaat meldt dan wil ik hem of haar met
plezier op weg helpen.”

Jan Willem Kooij trad in 1999 toe tot de vereniging,
nadat hij eerst zijn jongste zoon,
die atletiek wel iets leek, lid had
gemaakt. Daarna dus volgde
vader, die zich aansloot bij de
recreantengroep. Een echte atleet
wil hij zichzelf niet noemen. Hij
voetbalde een beetje voor zijn
plezier en als conditietraining
liep (en loopt) hij hard in de
duinen.
Vroeger fietste hij veel. Hij legde de basis voor de status
van ‘geoefende recreant’ door gedurende zes jaar vanuit
Hoofddorp naar de middelbare school in Heemstede te
fietsen. Later werden dat, met de racefiets, regelmatige
tochten op de Veluwe en in Zuid-Limburg.
De laatste jaren blijft hij actief op deze locaties, maar
daalde de frequentie en heeft de racefiets plaats gemaakt
voor een mountainbike. Het onderhoud aan zijn fitness
zoekt hij tegenwoordig dichter bij huis, bijvoorbeeld bij
Life Fit langs de Randweg. Hij heeft zich voorgenomen
ook weer wat meer bij de recreanten te verschijnen, want
daar zien we hem de laatste tijd vrij weinig.

Oké Jan Willem, daar houden we je aan. Maar nu in de
eerste plaats hartelijk dank voor de door jou geleverde
inspanningen gedurende twee bestuursperioden. Geniet
met je echtgenote van de diner-bon die we jou mochten
aanbieden. En dat je nog maar lang actief en succesvol
mag blijven als jurylid, recreant en ondernemer. Het ga
je goed!

Jan Willem voert sinds het jaar 2000 een eigen
administratiekantoor, en verzorgt onder meer aangiften
inkomsten- en loonbelasting. Als de door de fiscus

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 (8)

portretten van atleten, trainers & staf

PAUL ZUIDERDUIN: IK GA MIJN BEST DOEN VOOR HET CLUBRECORD OP HOOG

Leo van der Veer

Ik heb training van Niels Ran en Niels Weller, en verder
voor de werpnummers op woensdagavond ook van Tim
Rombout. Wij maken heel veel lol op de training. Maar
het zijn verder ook goede trainingen, waar je beslist beter
van wordt.

Paul Zuiderduin, geboren op 27-2-1997, nu dus 1 jaars
junior C, werd op 1-10-2006 lid van de vereniging en is
inmiddels een bekende verschijning op de baan.
ste

Ik heb ooit een keer via de Jeugdsportpas met atletiek bij
AV Haarlem kennisgemaakt en dat vond ik heel leuk.
Het was, dacht ik, tegelijk met Jason of Siem dat ik kwam
kijken, maar ik kende nog niemand. Nu ken ik wel veel
mensen en het zijn hele goede vrienden geworden.

Ik hoorde dat je op 14 mei in Haarlem 1,60 m hoog hebt
gesprongen. Een nieuw pr, waarmee je 702 punten
scoorde, het hoogste aantal van jullie C-ploeg. Je bent 1e
jaars C en het clubrecord outdoor staat op 1.80 m,
gesprongen door Niels Pijnaker in 2004. Zie je het als een
uitdaging om te proberen dat record te pakken?

Ik zit ook op waterpolo. Daar ben ik ongeveer 7 jaar
geleden, via mijn ouders, lid van geworden. In het
waterpoloseizoen train ik 5 keer in de week (3x atletiek
en 2x waterpolo). Buiten het seizoen train ik slechts 1x in
de week met waterpolo. In het seizoen heb ik ieder
weekend een polowedstrijd en ook regelmatig eentje
voor atletiek, soms op dezelfde dag.
Ik zit in de 2de klas van de Vrije School en heb nog
betrekkelijk weinig huiswerk. Het is een heel leuke
school. We doen veel aan handarbeid met hout, metaal
en textiel, en aan tuinbouw. Gedurende de eerste drie
jaar zijn de niveaus (vmbo, havo, vwo) nog gemengd.
Daarna vindt een splitsing plaats en komen de profielen
in beeld.

Zeker, maar misschien eerst het indoorrecord. Dat staat
met 1,70 m op naam van Ron Smits en is bijna 40 jaar
oud. Hoog tijd voor vernieuwing dus. Maar behalve
hoogspringen zijn er meer leuke nummers, zoals
speerwerpen en horden. Ik vind eigenlijk alles dat met
sport te maken heeft, erg leuk. Zowel naar sport kijken
als zelf sporten.
Misschien ga ik ook eens een meerkamp proberen, de
meeste onderdelen gaan wel redelijk, ik heb alleen nog
nooit een 100 meter gelopen.
Mijn grootste wens is dus om het clubrecord
hoogspringen te pakken, maar ook om met alle
onderdelen beter worden.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN EN JUNIOREN A

DRIE CLUBRECORDS EN GOEDE PRESTATIES IN COMPETITIE
Niels Ran
Eerst een rectificatie van een datum in het vorige
clubblad. De Flynth recordwedstrijden vonden plaats op
21 mei en niet op 21 juni.
Verder nog een gemiste uitslag:

2 juni: Hemelvaartwedstrijd, Heiloo
Bij de hemelvaartwedstrijd van AV Trias in Heiloo op
donderdag 2 juni heeft Jurgen Wielart wederom twee
PR's behaald. Op de 100 meter liep hij een tijd van 11,02
sec. en op de 200 21,86 sec. Helaas voor hem had hij op
deze tweede afstand iets te veel rugwind (+2,3 m/s). Maar
hij won wel beide afstanden en ging daardoor met
honderd euro naar huis.
Naast Jurgen deed ook Wouter van Gorselen aan beide
afstanden mee. Op de 200 m liep hij een tijd van 23,34 s
en op de 100 meter werd hij helaas gediskwalificeerd.
Niels Ran liep alleen de 100 m en finishte in een tijd van
11,75 s. De races zijn op You Tube vereeuwigd.
Ook B-juniore Evelien Verbruggen liep een 100 m. Zij
finishte in een goede tijd van 13,15 s.
Evelien deed ook mee bij het verspringen en daar wist zij
haar PR met 20 cm te verbeteren tot 4,90 m. De andere
Haarlemse die meedeed was Kristel van Es. Zij liep op de
800 m een tijd van 2.25,63 en sprong bij het
hoogspringen over de 1,50 m heen. Niels Ran sprong op
dit onderdeel naar een hoogte van 1,91 m.

12 mei: baanwedstrijd, Alphen a/d Rijn
3000 m steeple
2. Luuk Oudendijk (A)
11.54,74
2 juni: NK Studenten, Groningen (Clubrecord !!)
Larissa Scholten werd op deze wedstrijd Nederlands
Studentenkampioen op de 1500 meter. Haar winnende
tijd was 4.49,26. Dat is niet alleen een PR, maar ook een
clubrecord. Eerder dit jaar liep zij al heel goed op de 800
m en de 1000 m, want op beide afstanden verbeterde zij
niet alleen haar persoonlijk record, maar ook het
clubrecord. Het clubrecord op de 1500 m was ook al in
handen van Larissa en stond sinds vorig jaar op 4.54,36.
In Groningen verbeterde zij deze tijd dus met vijf
seconden.
Larissa liep in een veld van twaalf dames. Zij schreef over
haar race: “Ik streefde naar een tijd richting de 4.40, maar
de race was er niet naar. Na anderhalf rondje waren we
(met z’n drieën op kop) echt te langzaam aan het lopen,
dus ik ging de dames voorbij. Bij de laatste 400 m werd ik
ingehaald en ik bleef goed achter deze atlete aan lopen.
Bij de laatste 100 meter zette ik mijn sprint in en kwam
ik als eerste over de finish met twee seconden
voorsprong,” Dus: Nederlands Studenten Kampioen.

100 m vrouwen
6. Evelien Verbruggen (B)
800 m vrouwen
4. Kristel van Es

13,17 (+0,7 m/s) PR
2.25,63

Verspringen vrouwen
2. Evelien Verbruggen (B)

4,90

Hoogspringen vrouwen
1. Kristel van Es

1,50

PR

100 m mannen
1. Jurgen Wielart (A)
20. Niels Ran

11,02 (-0.2 m/s) PR
11,75 (+1,0 m/s) PR

200 m mannen
1. Jurgen Wielart (A)
13. Wouter van Gorselen

21,86 (+2,3 m/s)
23,34 (+0,9 m/s)

Hoogspringen mannen
1. Niels Ran

1,91

5 juni: 2e competitiewedstrijd, 2 e divisie, Haarlem
De Haarlem ploeg van uiteindelijk acht atleten heeft over
het algemeen goed gepresteerd tijdens de tweede
competitiewedstrijd in de tweede divisie. Bijna als
vanzelfsprekend won Jurgen Wielart de 200 m (22,03
sec. +2,2 m/s) en de 400 m (48,40 sec.). Helaas voor
Jurgen was er weer te veel wind op de 200 m, want drie
dagen eerder had hij daar ook al ‘last’ van toen hij voor
het eerst onder de 22 seconden dook.
Wouter van Gorselen liep op de 200 m 23,36 sec. en had
eerder deze dag al 11,51 sec. gelopen op de 100 m.

Het kampioenschap leverde Larissa een bloemetje en een
cadeautje op.
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Winst was er ook voor Niels Ran bij het hoogspringen
(1,95 m). Bij het verspringen werd hij met 6,44 m
tweede.

Bij het kogelstoten kwam Jeroen Adelaar tot een afstand
van 9,20 m. Peter Markwat stootte de 7-kg kogel naar
10,65 m en bij het discuswerpen wierp hij 34,19 m. Dit is
twee meter meer dan alle keren vorig jaar.
Zoals altijd werd de dag afgesloten met een estafette. Dit
keer was het een 4 x 100 m met Gydo, Jurgen, Niels en
Wouter. De tijd van 44,49 sec. bezorgde hen een 4e
plaats en normaal gesproken kan iedereen dan met een
gerust hart naar huis, want op ieder onderdeel zijn
punten behaald.

Ook door Jeroen Büller werd goed gepresteerd. Zelf
beweerde hij nog nooit een 1500 m te hebben gelopen,
maar dan telt hij voor het gemak de 4.43,1 van de
meerkamp in Schoonhoven niet mee. Net als op de 800 m
ging ook de 1500 m. behoorlijk goed, want Jeroen liep
met 4.14,49 bijna 29 seconden sneller en wist zelfs 8e te
worden van de 20 deelnemers.

De 200 meter. Links Wouter, rechts Jurgen
Maar om 17.00 uur sloeg alsnog het noodlot toe, want
Wouter van Gorselen werd als nog gediskwalificeerd op
de 100 m wegens het maken van een valse start,
waardoor we op dat onderdeel nul punten kregen.
Hierdoor daalden we in de eindstand van plaats 2 naar
plaats 8. Helaas zijn we hierdoor in de landelijke stand
een plaats gezakt naar de 23e plaats.
Uitslagen
(tussen haakjes het aantal deelnemers c.q. ploegen)
100 meter (22)
punten
Wouter van Gorselen
disq.
0

Niels springt hier over 1,95 m.
In twee groepen van ieder twaalf deelnemers wisten ook
onze hindernislopers zich goed staande te houden. Bjunior Luuk Oudendijk liep voor de tweede keer dit
seizoen een 3000 m steeple en was met 12.08,17 iets
langzamer dan zijn PR. Neo-senior Gydo van de
Pieterman behaalde net een PR, want zijn 400 m horden
bezorgde hem met 60,88 een vijfde plaats.

200 meter (23)
1. Jurgen Wielart
8. Wouter van Gorselen

22,03 (+2,2 )
23,36 (+2,2)

841
0

400 meter (18)
1. Jurgen Wielart

48,40

879

PR

4.14,49

700

PR

400 meter horden (13)
5. Gydo van de Pieterman 60,88

677

PR

3000 meter steeple (12)
11. Luuk Oudendijk

12.08,17

431

4x100 meter estafette (12 pl.)
4. Ploeg
44,49

775

Hoogspringen (18)
1. Niels Ran

1,95

813

Verspringen (12)
2. Niels Ran

6,44

701

Kogelstoten, (21)
10. Peter Markwat
19. Jeroen Adelaar

10,65
9,20

507
0

Discuswerpen (12)
8. Peter Markwat

34,19

567

1500 meter (20)
8. Jeroen Büller

Gydo start op de 400 meter horden
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11 juni: Gouden Spike, Lisse
400 m
6. Jurgen Wielart
47,85

PR

15 juni: Duinloper Meeting, Castricum
3000 m steeple
2. Luuk Oudendijk (JA) 11,41,22

PR

Ook Jurgen Wielart liet weer van zich spreken door de
200 m (22,50 s) en de 400 m (48,6 s) te winnen en Niels
Ran won het hoogspringen met een hoogte van 1,95 m.
Bij het hink-stap-springen sprong Niels naar een tweede
plaats met een afstand van 12,78 m.
Heel verrassend was ook de prestatie van Niels Weller,
want hoewel hij de afgelopen tijd door blessures
nauwelijks heeft kunnen trainen wist hij bij het
polsstokhoogspringen iedereen te verbazen door 2,80 m
te springen. Verder wist Gydo van de Pieterman bij
zowel op de 110 m horden (16,57 s) als het verspringen
een PR te behalen (5,90 m) en ook de 800 m lopers liepen
een goede race, al had een enkeling wel op meer gehoopt.
Jeroen Büller liep op dit onderdeel naar een tijd van
1.58,6 en Simon Nijland liep in dezelfde serie als Bram
Som naar een tijd van 1.57,3.

15 juni: Tartlétos loopgala, Wageningen (Clubrecord)
Op het drukbezochte Tartlétos loopgala in
Wageningen op woensdag 15 juni waren twee AV
Haarlemmers actief op de 800 m. Jeroen Büller, die tot
nog toe een keer onder de twee minuten had gelopen,
liep nu weer onder de twee minuten, maar dan wel meer
dan een seconde sneller. Met een tijd van 1.58,21
verbeterde hij zijn PR en werd hij 4e van de 49
deelnemers.
Larissa Scholten, die in haar vorige 800-meterwedstrijd
het clubrecord aanscherpte tot 2.15,87, liep nu een fractie
sneller. Met een tijd van 2.15,70 verbeterde zij opnieuw
het clubrecord. Nu met 17 honderdste. In een veld van
de 19 deelnemers werd ze derde.
15 juni: Grachtenloop, Haarlem
Omdat er geen Lange-afstandsrubriek is in dit nummer,
willen we op deze plaats aandacht besteden aan de
geweldige tijd van Tom Wiggers tijdens de 10 kilometer
van de Grachtenloop. Hij won deze race met grote
overmacht.
Zijn supersnelle tijd van 29.34 min. – een dikke 20
km/uur – was bijna 3 minuten sneller dan de nummer 2.
Het was niet alleen de winnende tijd van deze editie,
maar ook een heel ruime verbetering van het
parcoursrecord. Dat stond met precies twee minuten
langzamer op naam van Sullivan Smith (2010).

A-junior Jeroen Büller (3e van links) liep een prima race.
De slagroom op de taart kwam echter aan het eind van de
middag toen de heren de Zweedse estafette gingen lopen,
want hoewel sommigen toch wel zichtbaar vermoeid aan
de start verschenen liepen de heren een goede race.
Jurgen Wielart startte met een 400 m, die hij toch weer
onder de 50 seconde liep. Hij werd gevolgd door Niels
Ran (300 m), Gydo van de Pieterman (200 m) en Wouter
van Gorselen die op zijn 100 m toch nog atleten inhaalde
en ons zo de winst in deze serie bezorgde. Met de tijd van
2.02,19 werden ze uiteindelijk tweede en wisten ze het
uit 1965 stammende clubrecord te verbeteren.

26 juni: 3e competitiewedstrijd, 2e divisie, Gendringen:
46 jaar oud clubrecord gesneuveld !
De derde competitiewedstrijd bij Atletico ’73 is over het
algemeen zeer goed verlopen. Het begon al met het weer
dat met een zonnetje en ongeveer 25 graden een stuk
beter was dan de regen van de dag ervoor. Maar ook op
sportief gebied ging het de ploeg voor de wind, want op
vier onderdelen ging de winst naar een Haarlematleet. Tom Wiggers, die eerder dit jaar al tweemaal een
10 km binnen een half uur had gelopen, liep op de 5000
m een tijd van 14.32,1, wat goed was voor 903 punten!

De wissel van Gydo (200 m) op Wouter (100 m).
In de eindstand van deze dag werd de AV Haarlemploeg
tweede in poule 32 en 8e in de landelijke stand! In de
landelijke stand zijn ze daardoor gestegen van de 23e
naar de 19e plaats en zijn de clubs uit de regio (AV Suomi
en KAV Holland) ingehaald.

Tom Wiggers gaat onmiddellijk aan de leiding. Hij zou
met overmacht winnen.

6

Uitslagen
(tussen haakjes het aantal deelnemers c.q. ploegen)
100 meter, (23 deelnemers)
8. Wouter van Gorselen
19. Niels Weller

11,52 (+0,5)
13,04 (-0,0)

punten
683
0

200 meter, (22)
1. Jurgen Wielart
8. Wouter van Gorselen

22,50 (+0,4)
3,68 (-1,6)

791
0

400 meter, (20)
1. Jurgen Wielart

48,6

863

800 meter, (18)
8. Simon Nijland
10. Jeroen Büller

1.57,3
1.58,6

795
0

5000 meter, (20)
1. Tom Wiggers

14.32,1

903

110 meter horden, (15)
9. Gydo van de Pieterman 16,57 (+0,4)
Zweedse estafette, (12)
2. Jurgen (400 m)
Niels (300 m)
Gydo (200 m)
Wouter (100 m)

2.02,19

697
901

Polsstokhoogspringen, (11)
9. Niels Weller

2,80

467

Verspringen, (12)
8. Gydo van de Pieterman

5,90 (+0,1)

582

Niels Ran kreeg een bloemetje en een envelop voor zijn
tweede plaats op hoog op het NK studenten indoor
Hoogspringen, (18)
1. Niels Ran
PR
CR

PR

1,95

813

Hink-stap-springen, (10)
2. Niels Ran

12,78 (-0,6)

652

Kogelstoten, (19)
10. Peter Markwat
17. Tim Rombout

11,24
9,24

548
0

Discuswerpen, (12)
8. Peter Markwat

30,37

483

Speerwerpen, (12)
4. Tim Rombout

43,60

544

Mannen senioren 2e divise, poule 32. Puntenresultaten Gendringen, 26 juli
Vereniging 100
200
400
800
5000 110mh zweedse hoog PHS

ver

hss

kogel discus speer Punten

1
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

618
582
621
697
614
632
573
795
498
477
337
618

592
652
579
527
645
515
590
513
795
510
592
446

630
548
661
670
489
578
755
364
595
535
541
568

Leiden Atl 624
AV Haarlem 683
GAC Hilv. 697
Atletico '73 614
AV Phoenix 722
De Spartaan 644
Haag Atlet. 340
Phanos
726
Altis
505
AV Suomi
574
AV Startbaan 703
KAV Holland 706

652
791
703
643
613
621
762
789
573
645
717
723

751
863
773
600
755
649
738
773
657
835
835
582

882
795
734
934
893
823
802
746
686
810
737
606

734
903
638
707
801
647
779
788
526
547
569
741

719
697
680
775
711
749
454
834
707
747
681
785

891
901
850
896
897
846
874
903
853
894
850
807

725
813
725
587
634
725
813
769
769
680
634
725

727
467
807
528
700
528
467
645
436
467

803
483
579
609
438
733
728
407
574
452
491
389

715
544
615
657
525
521
490
533
530
528
393
591

10063
9722
9662
9444
9437
9211
9165
8940
8913
8670
8547
8287

De atletiekverenigingen N.S.L. uit Noordwijkerhout en de Spartaan uit Lisse organiseren voor de zeventiende keer het
“Super Prestige Oranje Circuit”. Het is een open competitie, waaraan iedereen kan deelnemen. Het circuit gaat over de
volgende 6 wedstrijden:
Aanvang Jeugdloop
30-08-2011 Noordwijk
6,5 km
19.45 uur 19.00 uur Jeroensplein/Hotel Royal Voostraat
06-09-2011 Noordwijkerhout 6,6 km
19.45 uur 19.15 uur Havenstraat (Hardloopwinkel)
09-09-2011 Hillegom
7,2 km
19.45 uur 19.15 uur Hoofdstraat (Hotel Flora)
16-09-2011 Voorhout
7,3 km
19.45 uur 19.15 uur Kerkplein (Tent)
20-09-2011 Sassenheim
7,0 km
19.30 uur 19.00 uur Hoofdstraat 226-228
27-09-2011 Lisse
6,5 km
19.20 uur 19.00 uur Atletiekbaan a.v. De Spartaan Spekkelaan
Info en voorinschrijving via www.oranjecircuit.nl
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WEDSTRIJDVERSLAGEN JUNIOREN D, C en B
Niels Ran
20 mei: 2e CD Evening Games, Castricum
Op vrijdagavond 20 mei was de tweede wedstrijd van de
CD Evening Games in Castricum. De wedstrijd verliep
over het algemeen vrij goed en hoewel sommige
prestaties toch wel tegenvielen, werden er wel veel PR’s
behaald. Helaas kunnen we dit niet zeggen van de jury
aankomst bij de langere loopnummers, want door hun
knullige manier van het noteren van de volgorde van de
finishende atleten en het opmeten van de tijd, is een
behoorlijk aantal atleten met de verkeerde tijd of zelfs
zonder tijd in de uitslag terecht gekomen. Gelukkig is er
alles aan gedaan om dit nog te herstellen.

80 m horden
Hoogspringen
Kogelstoten
1000 m
Totaal

14,43 PR
1,30
9,22
3.23,86 PR

449 pnt
462 pnt
484 pnt
519 pnt
3580 pnt

11 juni: Battle of the B’s, Amsterdam
Slechts drie B-junioren namen op 11 juni deel aan de
Battle of the B’s in Amsterdam. Evelien, Alan en Robert
kwamen voor AV Haarlem uit op meerdere onderdelen.
Evelien noteerde een 13,58 op
Meisjes D
60 m
Speerwerpen
60 m
punten
de 100 meter en 4,68 op het
28. Sofie Bruggemann (D1)
9,7 PR
11,46 PR
2.25,7 PR
716
verspringen. Een blessure
38. Diede van der Loo (D1)
10,3 PR
6,49 PR
2.18,8 PR
543
voorkwam dat zij echt voluit
40. Iris Komen (D1)
10,7 PR
10,98
2.48,1 PR
416
kon deelnemen aan deze
wedstrijd. Alan kwam tot
Jongend D
80 m horden
hoogspringen 150 m
punten
twee PR’s, de 100 meter in
4. Pim Pauel (D2)
14,3
1,40 PR
20,1 PR
1569
12.37 sec. en het verspringen
15. Jason Komen (D2)
15,1 PR
1,20
22,9 PR
1136
in 5,24 meter. Robert nam
Jongens C
Kogelstoten
Discuswerpen 1500 m
punten
deel aan drie onderdelen, 100
12. Paul Zuiderduin (C1)
7,78
18,99 PR
5.39,0
1107
meter (13.50), kogelstoten
7. Luuk Verzijden (C2)
7,84
23,96 PR
5.10,90
1369
9,67 (PR) en het
discuswerpen 21,90 m.
Hopelijk geven deze drie
atleten een goed voorbeeld voor ploeggenoten om ook
mee te gaan naar wedstrijden. (Rob de Wit)
28/29 mei: Pim Pauel 1e bij meerkamp Zaandam
Bij de meerkamp wedstrijd in Zaandam op 28 en 29 mei
is D-junior Pim Pauel eerste geworden.
17 juni: 3e CD Evening Games, Heiloo
Het eerste nummer van dag 1 was de 80 m en hier begon
Hoewel het voor sommigen vakantie was gingen acht
hij gelijk goed, want hij wond dit onderdeel met een
Haarlemmers naar Heiloo. De D-meisjes Sofie
nieuw PR van 10,87 m. Ook op het volgende onderdeel,
Bruggemann en Iris Komen kwamen in actie op de 60 m
het verspringen verbeterde hij zijn PR. Hij kwam hier tot
horden, waar zij allebei een PR behaalde. Bij het
4,56 m. Bij het speerwerpen haalde hij net niet de 30 m,
discuswerpen wierp Sofie 16,10 m en werd ze zesde. Iris
maar met 29,98 m stond hij na een dag eerste in het
wierp op dit onderdeel 12,25 m en behaalde een PR. Hun
klassement.
laatste onderdeel was kogelstoten en verrassend genoeg,
De volgende dag begon met hordenlopen en op dit
maar met goede prestaties van beide dames, wist Iris
onderdeel liep hij een mooie tijd van 14,43 s. Helaas ging
(7,09 m) dit onderdeel te winnen van Sofie (6,60 m).
het volgende onderdeel minder goed, want hoewel Pim
een week hiervoor zijn PR bij het hoogspringen had
Verder waren er deze wedstrijd alleen C-jongens
verbeterd tot 1,40 m, kwam hij vandaag maar tot 1,30 m.
aanwezig. Op de 100 m vielen vooral Gijs Eijgenraam en
Hierdoor zakte hij in de tussenstand naar de tweede
Angelo Lolis op door hun tijd van 12,8 s. Hiermee
plaats. Het kogelstoten ging gelukkig wat beter, want
werden zij gedeeld tweede bij de jongens C-2e jaars.
hier was zijn resultaat 9,22 m. Hierdoor steeg hij in het
Luuk Verzijden werd knap vierde en Jurriaan Borst liep
tussenklassement weer naar de hoogste positie. Voor de
in zijn allereerste wedstrijd naar een tijd van 13,5 s en
afsluitende 1000 m had hij een voorsprong van zeven
werd 7e. Bij het hoogspringen, waarvoor hij slecht vijf
seconden op nummer twee uit het klassement, maar deze
minuten heeft kunnen oefenen, sprong Jurriaan
jongen had met 3,16 een veel beter PR. Pim liep echter
uiteindelijk over 1,25 m. Verder waren hier opvallende
een zeer goed race en finishte in een PR van 3.23,86
prestaties van Paul Zuiderduin, die met 1,60 m zijn PR
maar 5 seconden achter deze jongen, waardoor hij in de
evenaarde, Angelo Lolis, die vanuit het niets 1,55 m
eindstand 1e is geworden.
sprong, Luuk verzijden die zijn PR van 1,35 m met 15 cm
Met een puntentotaal van 3580 punten komt Pim steeds
verbeterde tot 1,50 m en Gijs Eijgenraam, die zijn PR met
dichter bij het clubrecord van Patrick Been (3754 pnt).
15 cm verbeterde tot 1,45 m. Op de afsluitende 1000 m
liep Luuk met 3.20,7 naar de 5e plaats en daarmee was hij
80 m
10,87 PR
640 pnt
de beste Haarlemmer.
Verspringen
4,56 PR
531 pnt
Speerwerpen

29,98

495 pnt
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Meisjes D
60 mH
Sofie Bruggemann (D1) 12,2 PR
Iris Komen (D1)
15,4 PR

Kogel Discus
6,60
16,10
7,09
12,25 PR

Jongens C
Paul Zuiderduin (C1)
Shaquille de Rooij (C1)
Angelo Lolis (C2)
Luuk Verzijden (C2)
Gijs Eijgenraam (C2)
Jurriaan Borst (C2)

1000 m
3.36,6 PR
1,35 PR
3.38,7 PR
3.20,7 PR

100 m
13,9 PR
14,3
12,8 PR
13,1 PR
12,8 PR
13,5 PR

de 80 m horden en het discuswerpen. Bij de horden liep
hij een goede tijd van 15,50 en bij het discuswerpen
wierp hij een redelijke afstand van 18,79 meter.
Pim Pauel presteerde dit keer nog iets minder goed bij
het kogelstoten, alhoewel zijn afstand van 9,05 meter
toch niet onaardig is. Gelukkig wist hij dit goed te maken
op de 80 meter, want Pim wist dit onderdeel te winnen
met een nieuw PR van 10,72 s.

Hoog
1,60

1,55 PR
1,50 PR
1,45 PR
3.48,4 PR 1,25 PR

Tussenstand na 3 wedstrijden:
Meisjes D1
13. Sofie Bruggemann
25. Iris Komen
49. Diede van der Loo

2338
1638
543

Jongens D2
11. Pim Pauel
18. Jason Komen

2998
2252

Jongens C1
7. Paul Zuiderduin
16. Shaquille de Rooij

3926
2346

Jongens C2
5. Luuk Verzijden
12. Angelo Lolis
17. Jurriaan Borst
18. Gijs Eijgenraam

4665
1752
1366
1244

De vlaggenparade was tegelijkertijd een parapluparade
25 juni: gebiedsfinale van de CD-competitie,
Heerhugowaard
De dag begon in meerdere opzichten niet zoals ik had
gehoopt. Ten eerste regende het en ten tweede kwamen
twee atleten niet opdagen op het van tevoren
afgesproken tijdstip. Gelukkig kwam na twee telefoontjes
uiteindelijk iedereen op tijd aan in Heerhugowaard.
Het eerste dat hier op het programma stond was de
vlaggenparade waarbij iedere ploeg een halve ronde over
de baan moest lopen met een vlag van de vereniging. Na
deze ceremonie kon de wedstrijd beginnen.

Daniël Kraaijkamp die ook een 80 m liep, verbeterde zijn
PR met meer dan een halve seconde tot 12,39 s. Ook zijn
uitslag op de 1000 m mocht er wezen, want hoewel hij al
een aantal keer een 1000 m had gelopen, had hij nog
nooit onder de 4 minuten gelopen. Nu liep hij echter
naar een tijd van 3.47,29.
Max Landheer liep ook een 1000 m en was van tevoren
behoorlijk zenuwachtig, omdat hij niet precies wist
achter wie hij aan moest lopen. Gelukkig kwam dit
allemaal goed en omdat zijn moeder had gezegd dat hij
voor iedere seconde die hij sneller was dan de vorige keer
(3.29,2) een euro zou krijgen, kon Max met een
goedgevulde portemonnee naar huis. Hij liep namelijk
naar de vierde plaat met een tijd van 3.11,16 en
verbeterde zijn PR met 13 seconden. Eerder die dag
sprong hij bij het verspringen een nieuw PR van 4,28 m.

Jongens D
In eerste instantie zou de jongens D-ploeg bestaan uit
Pim Pauel, Max Landheer, Jelle Kelderman en Jason
Komen. Helaas was Jelle ziek en daardoor waren er kort
voor de wedstrijd wat onzekerheden voor deze ploeg.
Gelukkig kwamen Steven Blank en Daniël Kraaijkamp
voor Jelle in de plaats, waardoor de ploeg ineens sterk
bezet was.
De dag begon zoals gebruikelijk met de 4 x 80 m
estafette. Voor startloper Steven was het zijn eerste
wedstrijd en hoewel het behoorlijk glad was door het
water op de baan, ging hij snel van start. Deze snelheid
wisten Max, Jason en Pim vast te houden, want zij liepen
met een tijd van 44,65 seconden net iets langzamer dan
de vorige keer. Steven kon vervolgens na een korte pauze
beginnen met het hoogspringen waar hij met 1,20 m naar
zijn eerste PR sprong. Op de 80 m horden liep hij naar
een tijd van 16,63 seconde.
Jason Komen deed net als in de vorige wedstrijd mee aan

Jongens C
De jongens C-ploeg bestond uit Gijs Eijgenraam, Luuk
Verzijden, Paul Zuiderduin, Shaquille de Rooij en Siem
Prins. In de vorige twee wedstrijden werd ongeveer
hetzelfde gepresteerd, want in de eerste wedstrijd haalde
ze 4783 punten en in de tweede 4838. Alles bij elkaar
was er dus wel sprake van een lichte stijging en die
stijging werd gelijk doorgezet bij het eerste onderdeel, de
4x100 m estafette. Want de jongens waren hier met 51,11
seconden weer sneller dan in de vorige wedstrijd.
Luuk Verzijden had er toen al weer een onderdeel
opzitten, want het speerwerpen was al weer afgelopen. In
de vorige wedstrijd had hij dit onderdeel gewonnen met
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een afstand van 33,95 m, maar in deze gebiedsfinale
bleek het niveau toch hoger te liggen, want zijn afstand
van 33,28 meter was hier goed voor een 8e plaats. Zijn
andere onderdeel was de 80 m horden, hij liep hier een
zeer goede race en wist met een nieuw PR van 16,40 zelfs
Shaquille de Rooij te verslaan. Shaquille behaalde met
16,68 echter ook een nieuw PR en zijn tijd van 12,85
seconden op de 100 m mocht er ook wezen.
Paul Zuiderduin kwam zoals gebruikelijk in actie bij het
hoogspringen. Op dit voor hem bekende onderdeel
sprong hij naar een hoogte van 1,55 m. Ook bij het
kogelstoten presteerde hij goed, want hier verbeterde hij
zijn PR tot 8,01 m. Het derde werpnummer, het
discuswerpen, kwam voor rekening van Siem Prins. Hij
wierp de discus naar een afstand van 15,98 m.
Jongens C, 2e divisie
Onderdeel
4 x 100 m
100 m
800 m
100 m horden
Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Discuswerpen
Speerwerpen
Jongens D, 2e divisie
Onderdeel
4 x 80 m
80 m
1000 m
80 m horden
Hoogspringen
Verspringen
Kogelstoten
Discuswerpen

Gijs Eijgenraam nam vandaag het verspringen en de 800
m voor zijn rekening. Voor het verspringen traint hij
sinds kort ook op woensdag en misschien wel daardoor
sprong hij naar een nieuw PR van 5,13 m. Hiermee werd
hij derde op dit onderdeel. Op de 800 m liep hij 2.30,69.
Eindstand
Zowel de jongens D als de jongens D-ploeg had zich als
negende ploeg geplaatst voor de gebiedsfinale. De
jongens C eindigde als negende, maar scoorde met 5020
wel bijna 200 punten meer dan hiervoor. De jongens D
eindigde als achtste met 3826 punten. In de landelijke
stand zijn de jongens D 15e geworden en de jongens C
38e.

Naam atleet
Luuk, Gijs, Paul, Shaquille (8)
Shaquille de Rooij (10)
Gijs Eijgenraam (14)
Luuk Verzijden (6)
Shaquille de Rooij (4)
Paul Zuiderduin (4)
Gijs Eijgenraam (3)
Paul Zuiderduin (12)
Siem Prins (12)
Luuk Verzijden (8)

Prestatie
51,11
12,85 (+1,5)
2.30,69
16,40 (+0,8)
16,68 (-0,1)
1,55
5,13
8,01
15,98
33,28

Naam atleet
Jelle, Max, Jason, Pim (4) 44,64
Pim Pauel (1)
Daniël Kraaijkamp (20)
Max Landheer (4)
Daniël Kraaijkamp (20)
Jason Komen (6)
Steven Blank (17)
Steven Blank (13)
Max Landheer (6)
Pim Pauel (6)
Jason Komen (7)

Prestatie

PR
PR
PR
PR
PR

Punten
672
690
552
602
0
663
646
422
228
545
Punten

10,72 (+0,9)
12,39 (+1,0)
3.11,16 PR
3.47,29 PR
15,50 (+0,5)
16,63 (-0,1)
1,20
4,28
9,05
18,79

564
PR
PR

PR
PR
PR

666
0
610
0
363
0
389
474
476
284

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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THE WIZZLE ABROAD (8)

rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland

JURGEN WIELART IN INTERLANDWEDSTRIJD
Sommige AV-Haarlemmers wijken voor korte of langere tijd uit naar het buitenland. Voor werk, studie, stage,
trainingsweek een marathon of een andere atletiekwedstrijd. 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 de eerste stappen van Jurgen Wielart op het internationale atletiektoneel. Hij mocht mee met de
landenploeg naar het Turkse Izmir voor het Europees Kampioenschap voor landenteams First League.

Gerard van Kesteren
Dank zij zijn goede prestaties op de 400 meter
selecteerde de Atletiekunie A-junior Jurgen Wielart
voor de Nederlandse atletiekploeg, voor het team van
de 4x400 meter estafette. Nederland moest op 18 en 19
juni in het Turkse Izmir aantreden voor het Europees
kampioenschap voor landenteams 1e divisie. Het EK
voor landenteams werd voor de derde keer gehouden.
Vroeger heette deze wedstrijd de Europacup. De 12
grootste atletieklanden waren in dat zelfde weekend
samengekomen in Stockholm voor de Super League. In
Izmir werd feitelijk gestreden voor promotie naar deze
‘eredivisie’ van de atletiek. Hoe gaat zo’n toernooi? Er
doen twaalf landen aan mee. Die werken 40
atletiekonderdelen af, de mannen 20 en de vrouwen
20. Het best presterende land op een onderdeel krijgt
12 punten, het slechtst presterende land 1. Het
gaat er uiteraard om wie na twee dagen strijd de
meeste punten heeft verzameld.

acclimatiseren en een beetje ontspannen in het
zogenaamde Spa & Wellness centrum van het hotel.
Iedere discipline trainde dus apart met de
desbetreffende trainers. Bij onze estafetteploeg bestond
die training vooral uit het oefenen van de wissels,
omdat deze toch weer anders zijn dan de wissels op de
4x100. Eigenlijk was de training na een paar wisseltjes
al weer voorbij en trokken we nog wat sprintjes, zodat
alles op scherp stond voor de zondag, wanneer we in
de avond als allerlaatste onderdeel de 4x400 zouden
gaan lopen. Het was erg warm om te trainen, maar wel
fijn om even de baan te voelen en al een keer in dat
grote stadion gestaan te hebben, zodat ik wist wat me
te wachten stond op zondagavond, wanneer we
moesten lopen.”

Het was voor Jurgen een grote verrassing toen hij
anderhalve week voor de wedstrijd werd gebeld
door de Atletiekunie. Hij zat midden in een
tentamenperiode – Jurgen is eerstejaars student
geneeskunde - en wist helemaal niet dat deze
wedstrijd eraan zat te komen. “Natuurlijk was ik
erg blij met dit telefoontje, omdat ik het als een
grote eer en een mooie ervaring zag om voor de
eerste keer voor Nederland uit te komen. Na wat
geregel hoefde ik gelukkig ook drie dagen niet op
mijn stage zijn, die ik momenteel voor mijn studie
volg in het ziekenhuis.”
Na een vlucht via overstapplaats Istanbul kwam
het Nederlandse team donderdagavond laat aan in
een luxe hotel vlakbij zee in het tamelijk mondaine
Izmir. De dag erna werd er getraind in het kolossale
stadion, het stadion waar in 2005 de Universiade
plaatsvond.

Het immense stadion van Izmir
Kende je je 400-metermaatjes eigenlijk al?
“Ik kende mijn 400-metermaatjes wel van gezicht en
een paar had ik al wel eens gesproken bij de wat
grotere wedstrijden, maar gedurende die vijf dagen,
dat we op reis waren, leerde ik mijn estafettemaatjes,
net zoals de anderen uit het team, nog veel beter
kennen.”

Hoe verloopt zo’n training? Moeten al die pakweg 40
specialisten hetzelfde programma doen?
“Op vrijdag zouden we dan gaan trainen, maar omdat
wij, de estafetteploeg, als laatste rond vieren gingen
trainen bestond die dag ook nog een beetje uit
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“Op het moment dat ik gebeld werd
stond ik inderdaad vijfde op de
Nederlandse ranglijst bij de senioren.
Gelukkig kon ik mezelf bij de Gouden
Spike in Leiden nog naar een
basisplaats lopen, waardoor ik
uiteindelijk de vierde tijd had staan.
Onze estafettetrainer, Troy Douglas,
deed echter tijdens het toernooi nog
erg geheimzinnig over de opstelling
en zou bijvoorbeeld ook naar de
training en fitheid van de lopers
kijken. Het bleef nog even spannend,
vooral omdat Troy vaak onverwachte
keuzes maakt en soms pas een half
uur voor het onderdeel de opstelling
schijnt door te geven, zodat iedereen
scherp blijft, ook de lopers die niet
hoeven te lopen. Ik mocht dus als
derde lopen, een plaats waar je een
goede plek in het veld moet vinden zodat de slotloper
goed meekan en dicht bij de kopgroep blijft. “

Jurgen wacht geconcentreerd op het stokje.
Foto Erik van Leeuwen
Je hebt van de Atletiekunie een debutantenbadge
gekregen. Wat is dat?
“De debutantenbadge is een badge, die alle debutanten
krijgen en die zij ook gedurende het hele toernooi
moeten dragen op hun kleding. Debutant houdt in dat
je voor het eerst aan een internationale
seniorenwedstrijd meedoet, waarbij je uitkomt voor
Nederland. De gepaste sancties werden al genoemd
voor het niet dragen van deze badge. Ik vond het wel
een leuke traditie, ook al had ik wel een paar keer
betrapt kunnen worden op het niet dragen van de
badge, zeker omdat je in dat warme weer vaak douchet
en dan andere shirtjes aantrekt.”

Terwijl het in Nederland hoosde en stormde was het
in Izmir 30 graden met een brandende zon. Ook niet
echt ideaal denk ik, maar hoe verliep jullie race?
“Het inlopen ging erg goed en door het warme weer
hoefde je eigenlijk vrij weinig te doen om warm te
worden en te blijven. Al op het inloopveld liep je vaak
erg dicht bij de Europese toppers en trok je
bijvoorbeeld een sprintje naast de Europees kampioen.
Een half uur van tevoren moesten we dus naar de
callroom en daar was nog een hele inloophal onder de
tribunes en kon je je spikes aantrekken en werd je tas
op elektronica en dergelijke gecontroleerd. Daarna
liepen we in tweetallen naar de start en konden we op
een paar meter afstand nog de broers Borlee langs zien
komen. Het was indrukwekkend om te zien hoe
ontspannen die jongens toch keihard kunnen lopen.

Heb je nog gelegenheid gehad om delen van de
wedstrijd te volgen of heb je je vooral
geconcentreerd op je eigen race?
“De 4x400 stond als allerlaatste onderdeel op
zondagavond gepland, terwijl het EK op zaterdag
en zondag plaatsvond. Hierdoor konden we op
zaterdag nog een hoop zien van de wedstrijd,
waaronder de individuele 400 meter. Dit was erg
leuk om te zien, omdat ook de Europees
kampioen, Kevin Borlee, meeliep en dit
onderdeel won. Zo hebben we eigenlijk bijna
alles van de eerste dag gezien, waaronder ook de
100 meter en de estafettes van dezelfde afstand.
Op de tweede wedstrijddag waren we natuurlijk
wat meer geconcentreerd op onze eigen race. We
gingen daarom wat later naar het stadion, maar
hebben wel bijvoorbeeld Sedoc nog naar zijn
overwinning op de 110 meter horden kunnen
zien lopen. Daarna gingen we vrij vroeg al
inlopen, vooral ook omdat we al een half uur van
tevoren in de callroom moesten zijn. Daar worden je
spikes en tas gecontroleerd en kun je je nog even
helemaal concentreren op je race, voordat je het
stadion binnen wordt geleid en lopen mag.”

De Nederlandse ploeg 4x400 m. kort na zijn race.
Foto: Erik van Leeuwen
Hierna begon dan onze eigen race. Als eerste liep Joeri
Moerman en daarna liep de enige andere junior uit het
hele mannelijke team, Bram Peters. Ik kreeg het stokje
net nog als derde, moest een Hongaar voor laten gaan
op het rechte stuk. Desondanks kon ik ontspannen

Je was eigenlijk als vijfde geselecteerd voor de 4×400
meter estafetteploeg, dus als reserve. Wanneer wist je
dat je mocht lopen?
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blijven lopen en bij de kopgroep blijven om als vierde
het stokje weer over te geven aan onze slotloper, Björn
Blauwhof. Het was heel anders dan een individuele
400 meter, omdat je veel meer geleid wordt in het
ritme en tempo en zo gemakkelijk door de ronde heen
geloodst wordt.
Het resulteerde in een tijd van 3.07.30. Hier waren we
blij mee, omdat we een erg jonge ploeg waren.
Achteraf kreeg ik nog te horen dat mijn splittijd 46,2
seconden was, de snelste van het Nederlandse
estafetteteam.”

Op de site van de Atletiekunie was te lezen dat de
teamcaptains Yvonne Hak en Gregory Sedoc iedere
debutant de opdracht meegaf om een buitenlandse
topper aan te spreken. Wie heb jij gesproken?
“Ik heb na onze race bij het inloopveld gesproken met
de broertjes Borlee en ben ook even met ze op de foto
geweest. Het was natuurlijk erg leuk om opeens zo
dicht bij die toppers te staan. We moesten uiteindelijk
de laatste ochtend allemaal een oneliner bedacht
hebben, wat we van de topper geleerd hadden. Ik heb
geleerd dat de Borlees zich voor hun race zo veel
mogelijk proberen te concentreren op hun eigen race.”
Is topsport en een zware studie geneeskunde voor jou
te combineren?
“Het combineren van studie en sport gaat nu prima. Bij
geneeskunde heb je relatief best veel contacturen, dus
uren dat je op de universiteit bent. Het trainen en
leren gaat hiernaast prima. Soms is het natuurlijk even
krap, vooral als er ook nog tentamens op de planning
staan, maar met goed plannen lukt het dan om mijn
tentamenstof op tijd voorbereid te hebben en ook nog
tijd vrij te houden om te trainen en eventueel nog naar
bijvoorbeeld celloles te gaan of andere leuke dingen te
doen. Later in mijn studie kan het natuurlijk altijd
krapper worden en dan zal ik mijn studie altijd voor
laten gaan, omdat dat toch echt mijn toekomst is. Het
leven als topsporter houdt natuurlijk op een gegeven
moment op. Wanneer ik mijn sport er naast kan
blijven doen zal ik dat natuurlijk altijd doen, zeker als
ik mijn vooruitgang van de afgelopen jaren kan
doorzetten.”
Rond de tijd dat dit blad verschijnt, probeert Jurgen op
het NK Junioren (9 en 10 juli) zijn goede prestaties
door te trekken om de limiet te lopen (47,75 sec) voor
het Europees Kampioenschap Junioren in Tallinn, de
hoofdstad van Estland. Wie weet blijft het niet bij een
eenmalig optreden in het buitenland.

Net als Niels Ran kreeg Jurgen van het bestuur een
bloemetje en een cadeautje voor zijn zilveren medaille
bij het NK Studenten indoor.

VAKANTIEFOTO’S GEVRAAGD:
De redactie van The Wizzle Abroad toept iedereen die tijdens de vakantie in het
buitenland hardloopt, iets anders met atletiek doet of een atletiekwedstrijd bijwoont een
fotootje daarvan te sturen naar redactie@avhaarlem.nl. We gaan er dan in deze rubriek
een vrolijke pagina mee vullen. Graag wel een toelichting bijvoegen en het land / de
streek erbij vermelden.
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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
Annette van Kesteren
023–5314714
Email: j.m.van.drunen@planet.nl
Krokusstraat 10
AV Haarlem op internet
2015 AG Haarlem
Website:
www.avhaarlem.nl
Fysiotherapeuten
Velserstraat
Email: ledenadministratie@avhaarlem.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

14

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

