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Redactioneel
De laatste weken van het jaar staan traditiegetrouw in het teken van
de jaaroverzichten en de vooruitblikken. Oud en nieuw dus. Achterin
dit nummer staan de ranglijsten 2011. Die zijn voor onze club
eigenlijk de kortst mogelijke samenvatting van de prestaties van het
afgelopen jaar. Begin 2012 zal de Technische Commissie in zijn
jaarverslag de sportieve resultaten in perspectief zetten, maar nu is al
wel duidelijk dat we een goed jaar hebben gedraaid. Prachtige
persoonlijke records, een derde plaats op een NK, internationale
ervaringen, prima prestaties van de mannenploeg in de tweede divisie
en toptijden op de weg. En we sluiten het jaar af met zo’n 25 leden
meer dan vorig jaar. Wat hebben we nog meer te wensen? Maar dan
komen we op het terrein van vooruitblikken.
Los van de dingen die we altijd al op het verlanglijstje hebben staan –
altijd op de training komen, daar actief meedoen, vaker naar
wedstrijden gaan, meer vrijwilligers – komt daar dit jaar een
maatschappelijk verantwoorde wens bij. Uit een tienjarig onderzoek
is vastgesteld dat kinderen die vaker sporten beter presteren op
school. De onderzoekers stellen zelfs dat lichamelijke opvoeding het
belangrijkste vak voor kinderen op de basisschool is. NOC*NSF gaat
nu samen met het onderwijs kinderen enthousiast maken voor sport.
Te veel kinderen doen helemaal geen sport. Los van schoolprestaties
is sport goed tegen overgewicht, goed voor het leren omgaan in een
groep en goed voor het zelfvertrouwen. Ik hoop dat dit initiatief van
de grond komt en dat een deel van de kinderen zijn weg weet te
vinden naar de atletiek, de eerlijkste sport volgens Niels Weller.
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Wedstrijdkalender
Voor de competitie 2012 zijn de
volgende ploegen ingeschreven.
Schrijf de data hieronder alvast in je
agenda, zodat je mee kunt doen.
Ploegen
Meisjes D
Jongens D
Jongens C
Jongens A
(met jongens B)
Mannen 2e
divisie
Vrouwen 3e
divisie
(met meisjes AB)

Wedstrijddata
21 april (ronde 1)
26 mei (ronde 2)
23 juni (ronde 3)
15 september (finale)
6 mei (ronde 1)
10 juni (ronde 2)
9 september (NK Teams)
22 april (ronde 1)
20 mei (ronde 2)
24 juni (ronde 3)
23 september
(promotie/degradatie)

Oliebollenloop (1)
31 december, Oase, Vogelenzang
Oliebollenloop (2)
31 december, Houtrak, Halfweg

Cross Atletiekunie
7 januari 2012, Bussum
RW Cross circuit wedstrijd 4
15 januari, Zaandam
Cross circuit wedstrijd 5
29 januari, Castricum
Indoorwedstrijd
4 februari, Amsterdam
Cross Atletiekunie
11 februari, Landsmeer
Cross circuit wedstrijd 6
19 februari, Amsterdam
Cross circuit wedstrijd 7
4 maart, Heiloo
Crossfinale
10 maart, Woerden
Cover: Grote Markt,
zaterdag 4 dec. 2010.
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De baantrainingen op zondag 25 december
en zondag 1 januari gaan NIET door evenals
de zaaltrainingen op donderdag 29
december en donderdag 5 januari.
Alle extra trainingen op dinsdag, woensdag
en donderdag gaan WEL door.
8 januari 2012: NIEUWJAARSRECEPTIE
Om 11.15 uur, na de pupillentraining.
Daarvóór is er voor alle groepen een
NIEUWJAARSLOOP over veld en baan.

In dit nummer
Nieuws van het bestuur
De Wissellijst met Cedo Paic
Wedstrijdverslagen
The Wizzle Abroad
Column Nieuw Weller
Ranglijsten 2011
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NB. De nieuwe penningmeester John Komen ontbreekt op de foto.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leo van der Veer
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK

Rond de kerstdagen wordt traditiegetrouw bij de leden
die zich inspannen voor de vereniging, als dank voor
bewezen diensten, een kleine attentie bezorgd. Inclusief
de trainers, juryleden (die van de Wedstrijd Organisatie
Commissie een attentie ontvangen) en de bestuursleden
gaat het hierbij om slechts 30 mensen van AV Haarlem.
Bovendien geldt dat binnen dit kleine gezelschap sprake
is van een onevenwichtige
onderlinge verdeling.

In het vorige nummer konden wij tot ons grote genoegen
twee mensen noemen die in het achterliggende jaar zijn
gestart met een functie voor de vereniging: Annette van
Kesteren (ledenadministratie) en John Komen
(penningmeester). Kennelijk behoren deze mensen tot
families die uit het goede
verenigingshout zijn gesneden, want
zowel man Gerard (redacteur clubblad)
en dochter Jirina van Kesteren (training
pupillen), als Johns vrouw Elly Dudock
(kantine) zetten zich ook al in voor de
vereniging.

De conclusie moge duidelijk zijn:

Er moeten meer vrijwilligers komen en de taken
moeten beter worden
verdeeld.

Het bestuur heeft in het achterliggende
jaar gemerkt dat het, na het wegvallen
van Joop van Drunen, toch nog een heel
karwei was om alle verenigingstaken en
regelingen precies in beeld te krijgen.
We hebben hiermee gelukkig goede
vorderingen gemaakt en zijn nu veel beter in staat om
evenementen efficiënter te organiseren en taken te
verdelen. Zo zijn er draaiboeken ontwikkeld voor de
organisatie van specifieke activiteiten, waarin
nauwkeurig staat vermeld wat er moet gebeuren en
welke personen (voorzien van email-adressen en
telefoonnummers) bij de voorgaande editie deeltaken
hebben vervuld.

Het bestuur heeft besloten hier
op korte termijn werk van te
gaan maken. Langs een aantal
wegen zullen we trachten de
ledenparticipatie op een hoger
niveau te brengen. Zoals: bestaande leden persoonlijk
benaderen; bij nieuwe leden nadrukkelijk doorvragen
naar hetgeen ze voor de vereniging denken te kunnen
doen; oudere junioren groepsgewijs onderhoudswerk
laten verrichten (en na afloop een BBQ); ouders van
pupillen en junioren bij toerbeurt inschakelen voor
uiteenlopende zaken.
Op deze wijze hopen wij een goed gespreide en stabiele
bezetting te krijgen voor bijvoorbeeld: kantinediensten;
onderhoud en schoonmaak krachthonk; pupillen- en
jeugdcommissie; jury en baanopbouw bij
thuiswedstrijden; vervoer naar uitwedstrijden; tekst en
beeld voor clubblad en website; organisatie van de
onderlinge wedstrijden; organisatie van de
scholierenveldloop; bestuur en technische commissie.
Wij vertrouwen erop dat velen hun steentje bij zullen
dragen en wensen jullie een voorspoedig en gezond 2012!
Bestuur AV Haarlem
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portretten van atleten, trainers & staf

CEDO PAIC: KUNSTENAAR EN TRAINER
Leo van der Veer
Cedo, geboren in 1946, woonde tot 1971 in Šibenik, aan
de Adriatische kust van het toenmalige Joegoslavië,
tegenwoordig Kroatië. “Dat was nog onder president
Tito, een bijzondere man, die er met veel tactisch
vernuft in slaagde de vrede tussen de verschillende
etnische groeperingen in stand te houden. Na de dood
van Tito ging het snel bergafwaarts en een vreselijke
oorlog was het resultaat. Ik heb me altijd afzijdig
gehouden van de politiek, ik was met heel andere
dingen bezig; sport beheerste mijn leven.”
Roeier op Olympische Spelen
“Sport betekende toen voor mij in de eerste plaats:
roeien. Ik heb in diverse boten geroeid: de skiff, de
twee, de vier-zonder en de acht. Dat deed ik bij een
aantal verenigingen waar ik lid van ben geweest, maar
ook in de nationale ploeg en de militaire ploeg van het
toenmalige Joegoslavië. Ik ben twee keer als roeier naar
de Olympische Spelen geweest, in 1964 naar Tokyo (ik
was toen nog maar 18 en stond reserve) en in 1968 naar
Mexico. In 1971 was ik op diverse plekken in Europa
druk bezig met de voorbereiding op de Olympische
Spelen die in 1972 in München, Duitsland, plaats
zouden vinden.”
Een bestaan in Nederland
“Ik kwam in die tijd ook in contact met Nederlandse
ondernemers die werknemers zochten. Ik kon bij jullie
echt veel meer verdienen dan in Kroatië en ik vatte het
idee op een tijdje in Nederland te gaan werken en
daarmee geld te sparen om in Kroatië een eigen huisje te
bouwen of kopen. Maar toen ik in Nederland zat ging de
verkering met mijn
vriendin in Kroatië op
pijnlijke wijze uit. Daar
was ik echt kapot van en
ik wilde gelijk niet meer
terug naar Kroatië. Dus
toen was het voor mij
duidelijk: mijn toekomst
lag in Nederland. In
Nederland kreeg ik een
nieuwe vriendin en
binnen acht maanden
waren we getrouwd. In
1994 strandde het huwelijk met deze Nederlandse
vrouw, maar in 1995 trad
ik het huwelijk met mijn
nieuwe, Kroatische, liefde
– Slavica - met wie ik
sinds die tijd samen ben.

Ik heb op diverse manieren de kost verdiend. Ik heb als
monteur bij Shell in Rotterdam, maar ook in IJmond in
een garage en op een sleepwagen gewerkt. Auto’s met
“gewone” pech verslepen, maar ook wrakken, met de
bloedige afdrukken van de slachtoffers er nog op, uit de
Velsertunnel slepen. Later, toen door een val met de
racefiets mijn schouder ernstig geblesseerd raakte, ben ik
omgeschoold tot magazijnmedewerker. Dat heb ik bij
Saucony tot mijn pensionering gedaan. Bij mijn afscheid
kreeg ik een paar sportschoenen aangeboden, die waren
voorzien van mijn naam en de kleuren van de Kroatische
vlag, voor mij een gebaar met een bijzonder emotionele
lading.”
Afzien in Almere
“In Nederland heb ik aanvankelijk het roeien weer
opgepakt, bij de roeivereniging De Stern in IJmuiden.
Maar het roeien hier vond ik, met mijn achtergrond als
toproeier, te amateuristisch. Toen ben ik gaan fietsen en
hardlopen, en triatlons (4 km zwemmen, 180 km fietsen
en 42,19 km lopen) gaan doen. Ik ben in 1985 bij de
Europese kampioenschappen triatlon in Almere tweede
geworden bij de veteranen. Mijn tijd was 10 uur, 23
minuten en 21 seconden. De temperatuur van het water
was slechts 12° Celsius. Je had in die tijd nog niet van die
mooie isolerende zwempakken; ik was door en door
verkleumd en heb wel een half uur helemaal versuft op

Eerste schilderij, gemaakt op 7-jarige leeftijd
Zelfportret van Cedo uit 1983
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mijn racefiets voort getrapt zonder te weten waar ik mee
bezig was.
Marathons heb ik ook veel gedaan; zo heb ik negen keer
de marathon van New York gelopen, allemaal binnen de
drie uur.
De trainer
Later ben ik langeafstand trainer geworden. Bij Suomi
hadden we een ploeg van wel 25 man die ik mocht
trainen voor de marathon van Rotterdam in 1993. Ik had
van tevoren hun door mij geschatte prestaties aan het
papier toevertrouwd en in een gesloten envelop bij de
club afgegeven. Na afloop bleek ik er bij alle 25
deelnemers minder dan één minuut naast te zitten. Dat
vind ik erg leuk, dat je als trainer inzicht verwerft in de
potentie van de atleten, en dat je ze, ongeacht hun
niveau, door individueel maatwerk kunt helpen zich te
verbeteren. Ik ben niet zo’n type die zich alleen met
toppers wil bemoeien en een ‘gewone’ loper te min vindt.
Ik hoop dat mijn aanpak vruchten afwerpt, het is hier bij
AV Haarlem een leuke en hechte langeafstand groep, die
ik graag train en probeer te motiveren”.
De schilder
In Nederland pakte hij ook de schilderkunst weer op.
Daar was hij in Kroatië op zevenjarige leeftijd mee gestart
toen hij met kleine, veelkleurige streepjes - als het ware
in Vincent van Gogh-stijl - zijn eerste, bijzonder fraaie
doek produceerde. Zijn ouders werd aangeraden zoon
Cedo later naar de kunstacademie te laten gaan, maar dat
is er nooit van gekomen. Dit doek kwam decennia later
bij een bezoek van Cedo aan zijn geboorteplaats in
Kroatië boven water toen zijn vroegere buurvrouw er
apetrots mee aan kwam zetten.

Cedo finishet op EK triatlon in Almere (1985)
Cedo portretteerde vele sporthelden, schilderde stillevens
en raakte bevriend met de, inmiddels overleden,
surrealistische schilder Karel Willink, die door Cedo als
één van de grootste kunstenaars van de 20ste eeuw wordt
beschouwd.
Cedo laat zijn plakboeken zien en vertelt vol
enthousiasme over zijn levensloop. Hij erkent dat
schilderen zijn grootste passie is, maar stelt ons gerust dat
op een eervolle tweede plaats het trainerschap volgt.

-----------------------------------------------------------------

BOWLEN MET DE PUPILLEN
Op zondag 20 november was het zover, het uitje voor de pupillen. Na het succes van een aantal jaar
geleden hebben we besloten om weer te gaan bowlen bij de Bizon bowling aan de overkant van de
atletiekbaan. Er waren ongelooflijk veel kinderen die zich hadden in geschreven om mee te gaan. We
hadden dan ook 5 banen gehuurd en die hadden we ook wel nodig. Na een uurtje bowlen waarin er heel
wat strikes en spares zijn gegooid zijn we lekker met zijn allen een patatje gaan eten in het restaurant.
Nadat we allemaal lekker gegeten hadden werd iedereen weer opgehaald en was het uitje alweer
afgelopen. Volgens mij heeft iedereen het naar zijn zin gehad, aan de reacties te horen die we kregen na
afloop. Graag wil ik nog even de vader van Jeroen bedanken voor het helpen met de begeleiding, zonder
hem hadden Sjoerd en ik het een stuk drukker gehad met zo veel kinderen. Volgens mij was het bowlen
een groot succes en zeker voor herhaling vatbaar.
Bob de Groot

ADVERTEERDER HENRI BLOEM WEER IN DE PRIJZEN
Onze adverteerder, Henri Bloem, is voor de vijfde achtereenvolgende maal uitgeroepen tot Beste
Wijnspeciaalzaak van het jaar, in de categorie wijnen tot € 5. Wijnkoperij Henri Bloem is een
samenwerkingsverband van twintig wijnspeciaalzaken. Deze prijs wordt elk jaar uitgeroepen in het boek
Wijnalmanak van Cuno van ’t Hoff. Van harte gefeliciteerd.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Niels Ran en Sjoerd Lether
5 november: Zonnige start van het cross-seizoen,
Uithoorn
Aan het weer te zien leek het zaterdag 5 november wel
lente. De combinatie van een zonnetje, weinig wind en
een goed parcours maakte de wedstrijd in Uithoorn in
principe de ideale start van het cross-seizoen. Alleen de
aanleg van de nieuwe N201 gooide wat roet in het eten,
want sommige atleten kwamen daardoor (te) laat aan.
Daan Oppenhuis was in ieder geval ruim op tijd en had
tijd genoeg om zich warm te lopen. Na twee ronden van
ongeveer 1500 meter eindigde hij als vierde van de zes
de A-junioren. Jason Komen startte in de grootste groep
van de dag, want bij de C-junioren waren maarliefst 50
deelnemers. Jason startte vrij aardig, maar zakte
waarschijnlijk door zijn verkoudheid terug naar de 30 e
plaats. Zijn zus Iris liep op de 1500 m net onder de acht
minuten, maar kan de volgende keer, denk ik, veel
sneller lopen.
Voor de pupillen was het, voor zover ik weet, voor
iedereen de eerste crosswedstrijd. Romke Van Dam, Max
te Slaa en Jesse van Broekhoven kwamen alle drie vlak
voor het startschot aan. Voor Max (JPB) betekende dit
dat hij bij de jongens A 1e jaars meeliep. In deze groep
werd hij 43e. Jesse Broekhoven (JPA1) was met 5.09,3
meer dan een halve minuut sneller op de 1000 m en
eindigde als 35e. De andere B-pupil, Romke van Dam,
liep een zeer goede race en eindigde met een tijd van
4.39,6 als tiende bij de jongens pupillen B.
De meisjes Louise Vermeulen en Jip Pauel deden ook
goed hun best en finishte als 18e en 28e op het
heuvelachtige parcours.
De volgende crosswedstrijd is op zaterdag 7 januari in
Bussum en als ik het zo inschat, zijn daar in ieder geval
acht Haarlem atleten. Wie doet er nog meer mee? (N.R.)
Jongens A
4 Daan Oppenhuis

3000 meter
11.29,7

Jongens C
30 Jason Komen

2500 meter
11.09,7

Meisjes D 2e jaars
18 Iris Komen

1500 meter
7.59,7

Jongens Pupillen A 1e jaars
35 Jesse van Broekhoven

1000 meter
5.09,3

Meisjes Pupillen B
18 Louise Vermeulen
28 Jip Pauel

1000 meter
5.12,1
5.24,3

Jongens Pupillen B
10 Romke van Dam
Max te Slaa

1000 meter
4.39,6
5.42,8

omgeven door een prachtige wielerbaan waren we er
met redelijk wat AV Haarlem atleten op uitgetrokken
om weer een aantal goede prestaties neer te zetten.
Helaas was de opkomst van onze pupillengroep niet al te
groot, maar gelukkig waren we er met een aantal
fanatieke pupillen die keurig hebben gepresteerd.

Jip Pauel (midden) en Romke (l) en Otte (r) van Dam
waren de atleten die de eer van de AV Haarlempupillen
hoog moesten houden en ze zijn daar zeker in geslaagd.
Jip Pauel (B-pupil) was de eerste van de drie die van start
mocht gaan en wel met kogelstoten. Met een aantal
keurige stoten wist zij de kogel tot een afstand te brengen
van 3,82 meter.

De 40 sprint ging uitstekend. Na wat extra aanwijzingen
in het startblok wist Jip de finishlijn te passeren in een
keurige tijd van 8,10 seconden. Misschien wel de meest
knappe prestatie van Jip was die van het hoogspringen.
Ze had nog nooit in een wedstrijd over een lat
gesprongen maar daar was tijdens de wedstrijd niets van
te merken en kwam ze tot een hoogte van 0,85 meter.
Goed gedaan Jip!

10 december: Klaverblad Verzekeringen Indoorgala,
Alkmaar
Net als eerdere jaren werd dit indoorgala gehouden in
het Sportpaleis van Alkmaar. Midden in de zaal
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De gebroeders Romke (B-pupil) en Otte (A2-pupil)
waren van de zomer al op meerdere wedstrijden samen te
zien en waren er deze keer ook gewoon weer bij in
Alkmaar. Zowel Romke als Otte hebben zeker geen
slechte dag gedraaid. Terwijl Jip al lekker bezig was,
kwamen Romke en Otte iets later binnen. Romke kon al
gelijk van start gaan op de 1.000 meter.

Jongens D
7. Wessel Kruin
12. Jelle Kelderman

hoogspringen
1,25
1,20

Jongens D
12. Jelle Kelderman

kogelstoten
5,97

Meisjes D
41. (D1) Sofie van der Vlist
18 (D2) Luce Creman
28 (D2) Diede van der Loo
29. (D2) Iris Komen

60 meter
10,58
10,06
10,40
10,55

Halve finale:
16 (D2) Luce Creman

Ook al was hij misschien niet helemaal goed
warmgelopen, zijn presentatie was uitstekend. Met een
tijd van 4.11,02 min eindigde hij vooraan in het veld en
liet zien dat hier van de zomer op de atletiekbaan nog
wel veel meer uit te halen is. Niet heel lang daarna moest
hij al gelijk weer van start gaan op de 40 meter. Zijn tijd
van 7,58 seconden mag daarom ook een knappe prestatie
genoemd worden. Ook zijn broer Otte mocht van start
gaan op de sprint. Voor Otte was er de 60 meter sprint
die hij in een keurige tijd net boven de 10 seconden
(10.37 seconden) liep. Direct na de sprint mochten beide
broers door gaan naar het kogelstoten. Romke wist zijn
kogel naar een afstand van 4,09 meter te stoten. Otte wist
hem net over de 7 meter te leggen, 7,01 meter om precies
te zijn. Het laatste onderdeel voor de broers was het
hoogspringen. Romke liet zien in goeden doen te zijn en
zette zijn goede prestatiereeks voort en kwam tot een
hoogte 0,80 meter.

Meisjes D
21. (D1) Anne Kuperus
32. (D1) Sofie van der Vlist
19. (D2) Iris Komen

hoogspringen
1,10
1,00
1,10

Meisjes D
15. (D1) Sofie van der Vlist
10. (D2) Iris Komen
13. (D2) Luce Creman

kogelstoten
7,17
7,44
7,29

Meisjes D
12. Luce Creman

1000 meter
4.08,19

Jongens C
8. Daniël Kraaikamp
Jongens C
10. (C1) Daniël Kraaijkamp
11. (C2) Siem Prins
Jongens C
4. (C1) Jason Komen
14. (C2) Siem Prins
Jongens C
(C1) Jason Komen
3. (C2) Paul Zuiderduin
60 meter horden finale:
6. Paul Zuiderduin
Jongens C
3. Paul Zuiderduin

De 1,10 meter van Otte mocht er ook wezen.
Al met al, ondanks dat we niet met al te veel pupillen
aanwezig waren hebben Jip, Romke en Otte uitstekend
gepresteerd. Laten we hopen dat dit de andere pupillen
stimuleert en dat we de komende wedstrijden met nog
meer atleten kunnen gaan bezoeken. (S.L.)

60 meter finale:
4. Jelle Kelderman

9,16

6

60 meter
9,68
kogelstoten
5,14
7,04
800 meter
2.46,75
3.36,44
60 meter horden
11,88
10,48
10,56
hoogspringen
1,55

Jongens B
1. Alan van Rossum
2. Robert Verschuren
4. Luuk Verzijden
Finale 60 meter
1. Robert Verschuren
2. Alan van Rossum
4. Luuk Verzijden

60 meter
7,97 q
7,98 q
8,37 q

Jongens B
1. Robert Verschuren

800 meter
2.16,52

Jongens B
1. Luuk Verzijden

Uitslagen van de junioren op het gala:
Jongens D
60 meter
4. Jelle Kelderman
9,06
12 Wessel Kruin
9,69

10,17

7,85
7,89
8,56

60 meter horden
10,38

Jongens B
5. Robert Verschuren
6. Luuk Verzijden
7. Alan van Rossum

kogelstoten
10.09
9.29
9.15

Jongens A
1. Daan Oppenhuis

1500 meter
4.50,70
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rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland

BERICHTEN VAN JOB HEIDWEILLER UIT BOSTON EN MARCO KOK UIT KRETA
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 bericht van Rob de Wit over ene Job Heidweiller, roeistudent te Boston, Massachusetts
(VS). Verder een voorbeeld van zelfkastijding op Kreta, resulterend in zelfspot, eenmaal thuisgekomen.: Marco Kok
trainend voor zijn eerste marathon.
Een paar jaar
gelden stonden we
met de c-junioren
in de gebiedsfinale.
Een leuk stel van
jongens die het in
zich had om een
goed atleet te
worden. Job
Heidweiller was
een van deze jongens. Bij het afgelopen sportgala, het
jaarlijkse sportieve ere moment van de stichting topsport
Kennemerland kwam Job ineens voorbij.

leuk gesprek, succes met roeien en als je ooit nog eens in
de buurt bent kom gezellig langs. Niet alleen een atleet
nam afscheid, er ging ook een mooi persoon iets anders
doen.
Afgelopen 6
december kwam
Job in beeld bij het
Haarlems
sportgala. Hij werd
door zichzelf
voorgesteld en
mocht meedingen
in de categorie
sporttalent van het
jaar. Tijdens het voorstellen kwam ook een atletiekfoto
voorbij, Job samen met Dik, Bart, Stijn en Tim op weer
eens een wedstrijd. Toen een mooie foto van een
roeiende Job, grote vent, mooie roeihouding, Job is een
Rintje Ritsma in wording. Ook hier was er weer diezelfde
blik in de ogen. Een blik waarvan uitstraalt dat Job weet
wat hij doet. Studerend in Amerika, hij kon er helaas niet
bij zijn in Haarlem. Het was echt zo’n filmpje van een
sportman ergens in Boston, Amerika, eenzaam trainend
en studerend, een beeld van een toekomstig grote.

Job was zo’n typische puberslungel waar je af en toe best
wel mee te doen had. De blik van begrip en wil in de
ogen als hij luisterde naar een correctie op zijn techniek
of de uitleg van een oefening. Daarna de uitvoering, een
door groeispurten gehinderd lichaam dat z’n best doet.
Niets aan de hand, even doorgroeien, atletiek leuk
blijven vinden en dan als A-junior knallen!!
Het liep helaas anders, Job kwam op
een trainingsavond bij mij. Job ging
stoppen, Job ging roeien. Wat bij
atletiek niet lukte, veel en
regelmatig trainen ging hem bij
roeien heel makkelijk af. Op een zaterdag kwam Job bij
mij, een bedankje brengen voor een paar jaar training.
Een mooi gebaar dat hij toch maar even langs kwam. Een

Ik kijk vast vooruit naar de Olympische Spelen, Londen
komt te vroeg, Rio wellicht op tijd. Deze Nederlands
roeikampioen, voormalig AV Haarlemmer, zien we daar
hopelijk terug. Ik oefen vast het
Wilhelmus……………………………………………

“Hier een foto van een man die niet helemaal goed bij
zijn volle verstand is. Want zeg nou eens eerlijk, wie gaat
er nu in z'n vakantie iedere dag om 06.00 uur zijn bed uit
om een a twee uur te gaan hardlopen. OK. ik had een een
doel ‘de marathon van Amsterdam’. Maar achteraf bleek
het toch niet gezond te zijn om je trainingen door te
zetten op een terrein wat je niet helemaal gewend bent.
Met als resultaat GEEN MARATHON en 9 weken een
erg lastige blessure aan de achillespees.
Maar geen nood, ik ben natuurlijk nog erg jong en ga het
volgend jaar opnieuw proberen, al denk ik zelf wel dat,
mocht ik weer ergens op vakantie zijn, ik dan ook echt
mijn rust zal nemen. Dit is tenslotte waar een vakantie
voor bedoeld is.”
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Wellers - Nietes

de enige echte column van Niels Weller

“Gelukkig is atletiek zo makkelijk en eerlijk”

wedstrijd is omgekocht, maar zuivere koffie is het
natuurlijk niet. De manier waarop de keeper na rust 3
maal opzichtig over de bal heen dook, roept wel
vraagtekens op over wat er in de rust in de kleedkamer is
gebeurd. De UEFA en FIFA zien geen reden om een
onderzoek in te stellen. Een organisatie die zelf corrupt is
moet gaan onderzoeken of de wedstrijd is omgekocht.
Wat denkt u zelf..!?

Ik heb me vroeger wel eens
afgevraagd waarom mijn
vader mij op mijn zesde niet
naar de plaatselijke
voetbalvereniging heeft
gestuurd. Het mag geen
geheim zijn dat ik best fan
ben van het spelletje. Ik
bezit al ruim 5 jaar een seizoenskaart van Ajax, en sinds
ik op mezelf woon heb ik ook eredivisie live, waardoor ik
geen enkele wedstrijd hoef te missen. Dus ja, de vraag is
dan, waarom zelf niet voetballen? Het antwoord kreeg ik
woensdag avond 7 december 2011.

Zelf vind ik het tot tweemaal aan toe afkeuren van een
geldig doelpunt erger, simpelweg omdat dit door een
kleine ingreep nooit meer hoeft te gebeuren. Na 10
seconden wisten ruim 2,3 miljoen kijkers thuis dat het
geen buitenspel was, waarom mag dan juist die ene
persoon die er over gaat het dan niet weten?
Het meest tegenovergestelde van voetbal is atletiek.
Waarom? Omdat er geen eerlijkere sport dan atletiek
bestaat. Het principe is heel simpel. Ben jij de snelste, dan
win je. Gooi je het verst, dan win je. Spring je het hoogst,
dan win je. Makkelijker en eerlijker kan ik het niet
maken. En win je niet, dan kan je de schuld niet op
iemand anders afschuiven. Vergelijk de interviews tussen
een voetballer en een atleet maar eens met elkaar. Waar
een voetballer op iedere vraag hetzelfde antwoord geeft,
alsof ze tijdens de mediacursus maar een ding leren,
namelijk andere de schuld geven, is een atleet bijna altijd
eerlijk en realistisch.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik me allang had neergelegd
bij het feit dat voetbal nooit eerlijk zal worden. Zelfs in
de miljardenbusiness die voetbal tegenwoordig is,
kunnen individuele beslissingen van mensen een club
maken, of breken. Hier zijn genoeg voorbeelden van te
noemen. En dan heb ik het nog niet eens over het
sportieve aspect. Technische hulpmiddelen is bij de FIFA
bijna uitgeroepen tot scheldwoord. In dat geval is voetbal
nog zo prehistorisch als de pest en kan het nog een hoop
leren sporten zoals hockey en tennis.
Woensdagavond 7 december werd mij duidelijk waarom
ik zelf nooit zal gaan voetballen. Tijdens de wedstrijd
Ajax – Real Madrid en de wedstrijd Dinamo Zagreb –
Olympique Lyon in de Champions League gebeurden in
anderhalf uur dingen, die Hitchcock in een compleet
mensenleven niet eens zou kunnen verzinnen. Bij Ajax
werden 2 doelpunten afgekeurd die duidelijk geen
buitenspel waren. Het Olympique Lyon, dat tot op dat
moment nog geen fatsoenlijke wedstrijd had gespeeld,
walste met 1-7 over Dinamo Zagreb heen, die dat wel erg
gemakkelijk toeliet. Hierdoor ging Lyon door in de
Champions League en mag het bij elkaar een kleine 25
miljoen euro op de rekening bijschrijven. Voor Ajax is de
Europa League niet eens een pleister op een wel hele
grote wond. Zowel sportief al financieel gezien. De eerst
volgende wedstrijd in Europa zal wel tegen een
middenklasser uit een voormalig Oostblok land komen.
Gevolg, thuis een half gevulde Arena waar geen sfeer is,
en uit op een koud knollenveld tegen 11
ongecontroleerde schoppers spelen. Het startgeld dat je
in de Europa League ontvangt is net voldoende om met
de selectie in een fatsoenlijk hotel te gaan zitten. Het
“Wij gaan Europa in” krijgt zo wel een hele andere
betekenis.

Op het afgelopen WK atletiek in Deagu werd het
kogelslingeren bij de mannen na een bloedstollende
finale beslist op slechts 6 cm, 81,18 mrt voor de Hongaar
Pars en 81,24 mrt voor de Japanner Murofushi. Na afloop
van de wedstrijd werden beide atleten samen
geïnterviewd door Eurosport. Waar een voetballer alles
en ieder de schuld geeft van een verlies behalve zichzelf,
hadden beide atleten eigenlijk niet meer te melden dan
het feit dat de ene 6 cm verder gooiden en er daardoor
met de wereldtitel vandoor ging. Je zal een atleet nooit
horen zeggen dat het wel eens mogelijk kan zijn de kogel
van de tegenstander net 15 gram lichter was, dat het
jurylid misschien wel eens zijn meetstok net iets verder
naar achter had geplaatst bij de worp van de tegenstander
of dat, omdat het desbetreffende jurylid toevallig uit
hetzelfde land als de tegenstander kwam, wel eens
omgekocht kon zijn.
Atleten zijn in dit soort gevallen altijd eerlijk. De
tegenstander won omdat hij beter was op dat moment.
Gewoon de hand in eigen boezem steken, een jaar lang
hard trainen, en het dan nog eens proberen.
Misschien is dit wel de reden dat mijn vader me ooit
heeft meegenomen naar de atletiekbaan. Boven op de
marathonpoort van het Olympische Stadion in
Amsterdam staat de Latijnse spreuk “Citius, Altius,
Fortius”, wat betekent “Sneller, Hoger, Sterker”.
Makkelijker en eerlijker kan een sport niet zijn.

De vraag is, wat is erger? Het feit dat buitenspel nog
steeds ervoor kan zorgen dat individuen complete
wedstrijden kunnen beslissen met 1 vlag signaal, of het
feit dat Dinamo Zagreb, op z’n zachts gezegd, zijn
sportieve plicht niet nakwam. Ik wil niet zeggen dat de
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RANGLIJSTEN 2011 HEREN SENIOREN EN JONGENS JUNIOREN A/B
samenstelling Joop van Drunen en Niels Ran
(xx,xx) = beste prestatie in 2010
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair windvoordeel
Maximaal 10 prestaties per nummer
100 meter
1 Jurgen Wielart (A)
2 Wouter van Gorselen
3 Niels Ran
4 Alan van Rossum (B)
5 Niels Weller
6 Robert Verschuren (B)

(11,28)
11,02
11,52
11,75
12,56
12,90
13,16

200 meter
1 Jurgen Wielart (A)
2 Wouter van Gorselen
3 Niels Ran
4 Alan van Rossum (B)
5 Robert Verschuren (B)

(22,49)
21,69
23,00
24,03
25,80
26,99

400 meter
1 Jurgen Wielart (A)
2 Gydo van de Pieterman
3 Niels Ran
4 Dik de Groot (A)
5 Robert Verschuren (B)
6 Bob de Groot
7 Karel Brasser (A)

(48,90)
47,58
55,6
56,2
59,2
60,08
60,8
62,1

800 meter
1 Simon Nijland
2 Jeroen Büller (A)
3 Jurijn Jongkees (B)
4 Daan Oppenhuis (B)

(1.58,66)
1.57,3
1.57,90
2.13,1
2.14,7

1.000 meter
1 Luuk Oudendijk (A)

2.58,32

1.500 meter
1 Jeroen Büller (A)
2 Karel Brasser (A)
3 Luuk Oudendijk (A)
4 Niels Ran
5 Gydo van de Pieterman
6 Robert Verschuren (B)
7 Alan van Rossum (B)
8 Dik de Groot (A)
9 Marnix van Zadelhoff (B)

(4.11,16)
4.14,49
4.40,82
4.43,46
4.52,1
5.04,1
5.22,3
5.27,2
5.30,4
6.18,9

3.000 meter
1 Daan Oppenhuis (B)
2 Luuk Oudendijk (A)
3 Vincent Witmond (A)

10.15,33
11.02,91
11.58,06

5.000 meter
1 Tom Wiggers
2 Simon Nijland
3 Rob de Wit
4 Daan Oppenhuis (B)
5 Sander Overdevest

(17.21)
14.32,1
17.36
17.59
19.13
19.44

6
7
8
9
10

9

Jurijn Jongkees (B)
Kareljan Schoutens
Karel Brasser (A)
Henk Warnar
Frank Peeters

19.51,42
19.52
20.02,05
20.57
21.52

110 meter horden (106,7 cm)
1 Gydo van de Pieterman
2 Stephan den Ridder (B)

(17,59)
16,57
20,26

400 meter horden (91 cm)
1 Gydo van de Pieterman

(60,46)
60,88

3000 m steeplechase (91 cm)
1 Luuk Oudendijk (A)

(11.00,76)
11.41,22

4 x 100 m
1 Mannen:
Gydo van de Pieterman
Jurgen Wielart (A)
Niels Ran
Wouter van Gorselen
2 A-junioren:
Dik de Groot (A)
Jeroen Büller (A)
Alan van Rossum (B)
Jurgen Wielart (A)

(44,33)
44,49

Zweedse estafette
1 Mannen:
Jurgen Wielart (A)
Niels Ran
Gydo van de Pieterman
Wouter van Gorselen

(2.06,95)
2.02,19

hoogspringen
1 Niels Ran
2 Gydo van de Pieterman
3 Dik de Groot (A)
4 Bob de Groot
5 Robert Verschuren (B)
6 Marnix van Zadelhoff (B)
7 Alan van Rossum (B)
8 Karel Brasser

(1,95)
2,00
1,81
1,72
1,63
1,50
1,45
1,40
1,39

verspringen
1 Niels Ran
2 Gydo van de Pieterman
3 Jurgen Wielart (A)
4 Robert Verschuren (B)
5 Alan van Rossum (B)
6 Dik de Groot (A)
7 Marnix van Zadelhoff (B)
8 Bob de Groot
9 Niels Weller

(6,57)
6,44
5,90
5,52
5,45
5,42
5,40
5,32
5,23
5,16

46,33

91,9 cm

10 Wouter van Gorselen

5,10

hink-stap-springen
1 Niels Ran
2 Alan van Rossum (B)

(13,24)
12,94
11,08

polsstokhoogspringen
1 Dik de Groot (A)
2 Niels Weller
2 Niels Ran
4 Gydo van de Pieterman
5 Robert Verschuren (B)
5 Alan van Rossum (B)
5 Karel Brasser (A)
5 Marnix van Zadelhoff (B)

(3,30)
2,90
2,80
2,80
2,60
2,10
2,10
2,10
2,10

kogelstoten (7 ¼ kg)
1 Jurgen Wielart (A)
2 Peter Markwat
3 Marnix van Zadelhoff (B)
4 Tim Rombout
5 Dik de Groot (A)
6 Jeroen Adelaar
7 Niels Ran
8 Alan van Rossum (B)
9 Robert Verschuren (B)
10 Gydo van de Pieterman

(11,55)
11,59
11,24
10,21
9,67
9,37
9,31
9,05
8,68
8,64
7,27

kogelslingeren (7 ¼ kg)
1 Jeroen Adelaar

20,88

6 kg
5 kg

discuswerpen (2 kg)
1 Peter Markwat
2 Marnix van Zadelhoff (B)
3 Niels Ran
4 Dik de Groot (A)
5 Alan van Rossum (B)
6 Robert Verschuren (B)
7 Karel Brasser (A)
8 Gydo van de Pieterman

(32,12)
34,19
26,89
24,83
24,19
19,66
18,70
16,37
15,76

speerwerpen (800 g)
1 Jurgen Wielart (A)
2 Tim Rombout
3 Robert Verschuren (B)
4 Peter Markwat
5 Niels Ran
6 Dik de Groot (A)
7 Gydo van de Pieterman
8 Stephan den Ridder (B)
9 Alan van Rossum (B)
10 Wouter van Gorselen

(41,91)
43,67
43,60
38,01
36,35
35,09
32,57
30,72
28,70
23,32
22,81

meerkamp
1 Niels Ran
2 Gydo van de Pieterman
3 Dik de Groot (A)
4 Robert Verschuren (B)
5 Alan van Rossum (B)
6 Karel Brasser (A)
7 Marnix van Zadelhoff (B)

(5164)
5115
4623
4071
3203
2011
2679
2642

1½ kg
1¾ kg
1½ kg
1½ kg
1¾ kg

700 g

700 g
700 g

6 kg
5 kg
5 kg

10-kamp
10-kamp
10-kamp
9-kamp
9-kamp
10-kamp
9-kamp

RANGLIJSTEN 2011 DAMES SENIOREN EN MEISJES JUNIOREN A/B
100 m
1 Evelien Verbruggen (B)
2 Aniek Klein Goldewijk (B)

(14,73)
13,17
15,21

800 m
1 Larissa Scholten
2 Kristel van Es
3 Jirina van Kesteren
4 Aniek Klein Goldewijk (B)
5 Lisa Büller (B)

(2.18,14)
2.15,70
2.25,63
2.53,5
2.54,1
3.00,5

1000 m
1 Larissa Scholten
2 Lisa Büller (B)
3 Laura Adelaar

2.57,26
3.53,4
4.23,6

1500 m
1 Larissa Scholten

(4.54,36)
4.43,09

hoogspringen
1 Kristel van Es
2 Jirina van Kesteren
3 Aniek Klein Goldewijk (B)
4 Lisa Büller (B)

(1,57)
1,50
1,45
1,36
1,27

verspringen
1 Evelien Verbruggen (B)
2 Kristel van Es
3 Jirina van Kesteren
4 Laura Adelaar
5 Aniek Klein Goldewijk (B)
6 Lisa Büller (B)

(4,39)
4,90
4,47
4,32
4,00
3,85
3,51

kogelstoten (4 kg)
1 Aniek Klein Goldewijk (B)
2 Lisa Büller (B)
3 Laura Adelaar
4 Jirina van Kesteren

(9,18)
10,21
10,13
7,64
6,52

speerwerpen (600 g)
1 Jirina van Kesteren
2 Lisa Büller (B)
3 Laura Adelaar
4 Aniek Klein Goldewijk (B)

(29,85)
25,63
21,61
19,89
18,04

7-kamp
1 Jirina van Kesteren
2 Aniek Klein Goldewijk (B)
3 Lisa Büller (B)

(2520)
2717
2681
2080

3 kg
3 kg

RANGLIJSTEN 2011 JONGENS JUNIOREN C/D
samenstelling Niels Weller en Niels Ran
(….) = beste prestatie in 2010 of handtijd
80 meter
1 Pim Pauel (D)
2 Max Landheer (D)
3 Steven Blank (D)
4 Jelle Kelderman (D)
5 Finn Maätita (D)
6 Daniël Kraaijkamp (D)
7 Jason Komen (D)
8 Wessel Kruin (D)
9 Niels Witmer (D)
10 Hugo Stam (D)
11 Sjakko Tol (D)

(10,84)
10,72
11,44
12,04
12,05
12,24
12,39
12,64
12,74
13,34
14,14
14,54

100 meter
1 Luuk Verzijden (C)
1 Gijs Eijgenraam (C)
3 Shaquille de Rooij (C)
4 Angelo Lolis (C)
5 Jurriaan Borst (C)
6 Paul Zuiderduin (C)
7 Mees Truijens (C)
8 Siem Prins (C)

(12,94)
12,84
12,84
12,85
13,04
13,34
13,84
14,94
17,94

150 meter
1 Pim Pauel (D)
2 Luuk Verzijden (C)
3 Shaquille de Rooij (C)
4 Paul Zuiderduin (C)
5 Jason Komen (D)

(21,24)
20,34
20,54
21,04
22,24
23,14

600 meter
1 Jason Komen (D)
2 Daniël Kraaijkamp (D)

(1.54,5)
1.58,7
2.12,9

800 meter
1 Luuk Verzijden (C)
2 Gijs Eijgenraam (C)
3 Paul Zuiderduin (C)

(2.40,00)
2.27,80
2.29,6
2.41,5

1000 meter
1 Luuk Verzijden (C)
2 Gijs Eijgenraam (C)
3 Max Landheer (D)
4 Pim Pauel (D)
5 Paul Zuiderduin (C)
6 Shaquille de Rooij (C)
7 Jurriaan Borst (C)
8 Angelo Lolis (C)
9 Daniël Kraaijkamp (D)
10 Steven Blank (D)
11 Jason Komen (D)
12 Finn Maätita (D)
13 Jelle Kelderman (D)
14 Niels Witmer (D)
15 Hugo Stam (D)
16 Mees Truijens (C)
17 Wessel Kruin (D)
18 Siem Prins (C)

(3.16,8)
3.04,3
3.07,7
3.09,41
3.18,8
3.30,4
3.32,56
3.33,9
3.38,7
3.47,29
3.48,1
3.50,2
3.50,8
3.53,2
3.56,8
3.59,8
4.01,1
4.09,5
4.31,5

(11,2)
(11,8)
(12,0)
(12,4)
(12,5)
(13,1)
(13,9)
(14,3)

(12,6)
(12,8)
(13,1)
(13,6)
(14,7)
(17,7)
(20,1)
(20,3)
(20,8)
(22,0)
(22,9)

1500 meter
1 Luuk Verzijden (C)
2 Paul Zuiderduin (C)

(5.21,9)
5.10,9
5.39,0

80 meter horden (76 cm)
1 Max Landheer (D)
2 Pim Pauel (D)
3 Jason Komen (D)
4 Steven Blank (D)
5 Niels Witmer (D)
6 Daniel Kraaijkamp (D)

(13,65)
13,28
14,24
15,34
16,63
17,54
19,84

100 meter horden (84 cm)
1 Shaquille de Rooij (C)
2 Luuk Verzijden (C)
3 Paul Zuiderduin (C)
4 Gijs Eijgenraam (C)
5 Mees Truijens (C)

(19,80)
16,24
16,40
17,42
17,74
20,94

300 meter horden (76 cm)
1 Luuk Verzijden (C)
2 Paul Zuiderduin (C)
3 Pim Pauel (D)
4 Jason Komen (D)

(55,57)
47,24
53,54
53,61
55,29

4 x 80 m
1 D-junioren:
Pim Pauel (D)
Jason Komen (D)
Jelle Kelderman (D)
Max Landheer (D)

(46,54)
44,44

4 x 100 m
1 C-junioren:
Shaquille de Rooij (C)
Luuk Verzijden (C)
Gijs Eijgenraam (C)
Paul Zuiderduin (C)

(52,64)
51,11

hoogspringen
1 Paul Zuiderduin (C)
2 Angelo Lolis (C)
3 Luuk Verzijden (C)
4 Pim Pauel (D)
4 Gijs Eijgenraam (C)
6 Shaquille de Rooij (C)
7 Max Landheer (D)
7 Jelle Kelderman (D)
9 Jason Komen (D)
9 Jurriaan Borst (C)
11 Steven Blank (D)
12 Niels Witmer (D)
13 Daniël Kraaijkamp (D)
14 Siem Prins (C)

(1,45)
1,60
1,55
1,50
1,45
1,45
1,41
1,30
1,30
1,25
1,25
1,20
1,15
1,05
1,00

(14,0)
(15,1)
(17,3)
(19,6)

(16,0)

(20,7)

(47,0)
(53,3)

(44,2)

verspringen
1 Gijs Eijgenraam (C)
2 Luuk Verzijden (C)
3 Shaquille de Rooij (C)
4 Pim Pauel (D)
5 Paul Zuiderduin (C)
6 Max Landheer (D)
7 Mees Truijens (C)
8 Jurriaan Borst (C)
9 Steven Blank (D)
10 Jason Komen (D)
11 Jelle Kelderman (D)
12 Daniël Kraaijkamp (D)
13 Hugo Stam (D)
14 Finn Maätita (D)
15 Niels Witmer (D)
16 Siem Prins (C)

(4,91)
5,16
5,12
4,84
4,70
4,66
4,40
4,18
4,01
4,00
3,84
3,80
3,44
3,28
3,26
3,24
2,80

kogelstoten (4kg)
1 Pim Pauel (D)
2 Gijs Eijgenraam (C)
3 Luuk Verzijden (C)
4 Shaquille de Rooij (C)
5 Paul Zuiderduin (C)
6 Max Landheer (D)
7 Jason Komen (D)
8 Steven Blank (D)
9 Jurriaan Borst (C)
10 Siem Prins (C)
11 Jelle Kelderman (D)
12 Finn Maätita (D)
13 Mees Truijens (C)
14 Daniël Kraaijkamp (D)
15 Niels Witmer (D)
16 Hugo Stam (D)

(8,99)
9,82
9,14
8,74
8,62
8,01
7,99
7,76
7,00
6,57
6,19
6,05
5,98
5,72
5,50
5,40
4,86

3 kg

3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg
3 kg

discuswerpen (1 kg)
1 Shaquille de Rooij (C)
2 Luuk Verzijden (C)
3 Paul Zuiderduin (C)
4 Pim Pauel (D)
5 Jason Komen (D)
6 Gijs Eijgenraam (C)
7 Siem Prins (C)
8 Mees Truijens (C)

(26,38)
29,93
24,36
22,86
22,05
21,57
20,56
16,58
16,21

speerwerpen (600 g)
1 Luuk Verzijden (C)
2 Pim Pauel (D)
3 Paul Zuiderduin (C)
4 Gijs Eijgenraam (C)
5 Jason Komen (D)
6 Shaquille de Rooij (C)
7 Siem Prins (C)
8 Daniël Kraaijkamp (D)
9 Max Landheer (D)
10 Niels Witmer (D)
11 Mees Truijens (C)

(44,00)
35,35
34,14
29,83
27,76
24,03
23,93
18,24
15,57
15,52
13,27
12,78

7-kamp
1 Pim Pauel (D)
2 Max Landheer (D)
3 Jason Komen (D)
4 Niels Witmer (D)
5 Daniël Kraaijkamp (D)

(3264)
3801
3182
2691
1885
1702

8-kamp
1 Luuk Verzijden (C)
2 Gijs Eijgenraam (C)
3 Shaquille de Rooij (C)
4 Paul Zuiderduin (C)
5 Mees Truijens (C)
6 Siem Prins (C)

(4212)
4326
4220
3831
3756
2108
1545

400 g
400 g
400 g
400 g
400 g

RANGLIJSTEN 2011 MEISJES JUNIOREN C/D
60 m
1 Bente Elgersma (D)
2 Sofie Brüggemann (D)
3 Luce Creman (D)
4 Diede van der Loo (D)
5 Iris Komen (D)

(10,74)
9,64
9,94
10,04
10,54
10,84

80 m
1 Emma Peeters (C)
2 Britt Bourguignon (C)
3 Lobke Weijers (C)
4 Diede van der Loo (D)

(10,88)
11,84
12,44
13,44
14,04

(11,6)
(12,2)
(13,2)

60 m horden (76 cm)
1 Sofie Brüggemann (D)
2 Iris Komen (D)

12,44
15,64

(12,2)
(15,4)

80 m horden (76 cm)
1 Sofie Brüggemann (D)

(13,44)
17,19

(9,4)
(9,7)
(9,8)
(10,3)
(10,6)

150 m
1 Sofie Brüggemann (D)
2 Iris Komen (D)

(21,54)
25,04
27,24

600 m
1 Lobke Weijers (C)
2 Britt Bourguignon (C)
3 Bente Elgersma (D)
4 Luce Creman (D)
5 Diede van der Loo (D)
6 Sofie Brüggemann (D)
7 Demi van den Wollenberg (C)
8 Iris Komen (D)

(1.53,14)
2.04,6
2.04,8
2.11,7
2.16,1
2.18,5
2.25,7
2.26,0
2.47,8

1000 m
1 Britt Bourguignon (C)
2 Sofie Brüggemann (D)
3 Iris Komen (D)

3.33,20
4.57,2
5.04,8

(24,8)
(27,0)

4 x 80 m
1. C-junioren:
Britt Bourguignon (C)
Diede van der Loo (D)
Iris Komen (D)
Sofie Brüggemann (D)

52,90

hoogspringen
1 Britt Bourguignon (C)
2 Sofie Brüggemann (D)
3 Iris Komen (D)

(1,45)
1,35
1,25
1,05

verspringen
1 Sofie Brüggemann (D)
2 Lobke Weijers (C)
3 Bente Elgersma (D)
4 Britt Bourguignon (C)
5 Luce Creman (D)
6 Demi van den Wollenberg (C)
7 Diede van der Loo (D)
8 Iris Komen (D)

(4,78)
3,91
3,71
3,66
3,57
3,36
3,32
3,07
2,75

kogelstoten (3 kg)
1 Iris Komen (D)
2 Sofie Brüggemann (D)
3 Luce Creman (D)
4 Bente Elgersma (D)
5 Britt Bourguignon (C)
6 Lobke Weijers (C)
7 Demi van den Wollenberg (C)

(8,25)
7,35
7,16
6,79
6,40
6,23
5,69
5,17

discuswerpen (1 kg)
1 Sofie Brüggemann (D)
2 Iris Komen (D)

(18,23)
18,16
12,25

750 g
750 g

speerwerpen (500 g)
1 Iris Komen (D)
2 Sofie Brüggemann (D)
3 Diede van der Loo (D)

(16,74)
14,44
11,46
6,49

400 g
400 g
400 g

6-kamp
1 Sofie Brüggemann (D)
2 Iris Komen (D)

1683
1129

Wedstrijdkalender begin 2012
Zaterdag
7 januari

Bussum

Cross

JPC/MPC: 1000 meter
JPB/MPB/JPA/MPA: 1250 meter
JD: 2,0 km, MD: 1,5 km
JC: 3,0 km, MC: 2,0 km
JB: 4,0 km, MB: 2,5 km
JA: 4,0 km, MA: 2,5 km

€ 2,50

Indoor

JPC/MPC: Meerkamp ( 40m - hoog - ver) - 600 m
JPB: Meerkamp ( 40m - ver - kogel) - 600 m
MPB: Meerkamp (40m - hoog - kogel) - 600 m
JPA: Meerkamp ( 60m - hoog - ver) - 600 m
MPA: Meerkamp (60m - kogel - hoog) - 600 m

€ 3,50 (MK)

Cross

JPC/MPC: 1000 meter
JPB/MPB: 1250 meter
JPA/MPA: 1500 meter
JD: 2,0 km, MD: 1,5 km
JC: 3,5 km, MC: 2,0 km
JB: 5,0 km, MB: 3,0 km
JA: 5,0 km, MA: 3,0 km

€ 2,50

Cross
(finale)

JPC/MPC: 1000 meter
JPB/MPB: 1250 meter
JPA/MPA: 1500 meter
JD: 2,0 km, MD: 1,5 km
JC: 3,5 km, MC: 2,0 km
JB: 5,0 km, MB: 3,0 km
JA: 5,0 km, MA: 3,0 km

€ 3,50

Inschrijven tot:
15 december

Zaterdag
4 februari

Amsterdam
Inschrijven tot
22 januari

Zaterdag
11 februari

Landsmeer?
Inschrijven tot:
29 januari

Zaterdag
10 maart

Woerden
Inschrijven tot:
26 februari

Om aan deze wedstrijd deel te nemen, moet je
minstens 2 van de 3 crossen lopen en daarbij in de
bovenste helft eindigen.
Je hoort van je trainer of je je geplaatst hebt.

€ 1,50 voor
de 600 m.

2 kg
2 kg
2 kg
2 kg

SERVICE
Bestuur

Trainers

Commissies

Voorzitter
Dick Bais
023–5713873 of 06–44519283
Max Euwestraat 34
2042 RC Zandvoort
E-mail: djbais@gmail.com

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

Secretaris
Peter Pijnaker
Joan Maetsuykerlaan 15
2024 AR Haarlem
E-mail: peterpijnaker@gmail.com

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

Wedstrijdsecretariaten

Penningmeester
Senioren & junioren A/B
John Komen
023-5263125 Joop van Drunen
023–5244340
Duinoordstraat 69
Email: j.m.van.drunen@kpnmail.nl
2023 WC Haarlem
Junioren C/D
E-mail: jce.komen@planet.nl
Niels Weller
06–27306179
Leden
Email: cdtrainers@hotmail.com
Gerlies Nap
023– 5421287
Pupillen
Overtonweg 14
Jirina van Kesteren
06– 15186655
2022 TB Haarlem
Email:
pupillentrainers@hotmail.com
E-mail: gerlies@bruggemann.nu

Clubarts

Communicatie Commissie
(PR, website, clubblad)
Leo van der Veer
023–5254288
Rob Schlüter
023–5250752
Gerard van Kesteren
023-5314714
Email: redactie@avhaarlem.nl
Technische Commissie
Niels Ran
06–48818942
Van Dortstraat 34
2023 JN Haarlem
Email: niels.ran@gmail.com
Langeafstandgroep
René Ruis
Hyacintenlaan 2
2015 BC, Haarlem
Email: prruis@planet.nl

023–5317258

Wedstrijd Organisatie Commissie
namens A.V. Haarlem
René Ruis
023–5317258
Email: prruis@planet.nl

Diversen

Leo van der Veer
023–5254288
Iepenlaan 94
Frits Knuvelder
023–5530444
2061 GN Bloemendaal
Stichting exploitatie kantine atletiekbaan
Van Oosten de Bruijnstraat 2
E-mail: veeradvies@planet.nl
namens A.V. Haarlem
2014 VS Haarlem
Joop van Drunen
023–5244340
Email: knuvelder@zonnet.nl
Email: j.m.van.drunen@kpnmail.nl

Ledenadministratie

Fysiotherapie

Annette van Kesteren
023–5314714
Fysiotherapeuten Velserstraat
Krokusstraat 10
023–5264668
2015 AG Haarlem
Velserstraat 4
Email: ledenadministratie@avhaarlem.nl
2023 EC Haarlem
Opzegging lidmaatschap
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl
Het lidmaatschap geldt voor het gehele
kalenderjaar. Opzeggen dient te gebeuren
vóór 15 november. Ofwel schriftelijk,
ofwel per e-mail (zie hierboven).

Trainingen (april – oktober)
Zondag,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Senioren & Junioren A/B
10:00-12:00
Junioren C
10:00-11:30
Junioren D
10:00-11:30
Pupillen
10:00-11:15
Lange afstandgroep
10.00-11.30
Recreanten
10.00-11.15
Woensdagavond,
atletiekbaan Pim Muliersportpark
Senioren
19:00-20:45

Leeftijdsindeling
(1-11-2011 t/m 31-10-2012)
Categorie
Mini pupillen
C pupillen
B pupillen
A pupillen
D junioren
C junioren
B junioren
A junioren
Senioren
Masters

Geboortejaar
2005
2004
2003
2001 & 2002
1999 & 2000
1997 & 1998
1995 & 1996
1993 & 1994
1992 of eerder
1977 of eerder

Donderdag, Kennemer Sportcenter
Pupillen & Junioren
17.00-18.00

14

AV Haarlem op internet
Website:
www.avhaarlem.nl
Twitter:
@avhaarlem
Clubkleding
De clubkleding is te koop op donderdagavond in de kantine (20.00 - 20.30 uur).

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

