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Redactioneel
Het voorjaar hangt in de lucht, de dagen lengen. Afgelopen weekend was het WK atletiek nog binnen – helaas
zonder veel Nederlandse inbreng – maar wij kijken al weer vooruit naar het baanseizoen buiten. Op maandag 2
april begint het zomerseizoen voor wat betreft de trainingen. We gaan dan weer over naar de zomermodus van
trainingen op maandag en donderdag en voor sommigen ook op donderdag. Het gaat vast een mooi baanseizoen
worden. Met name wat betreft de Olympische Spelen. Maar ook binnen onze eigen club hopen we op mooie
wedstrijden en goede prestaties. De competitiewedstrijden staan alweer voor de deur.
Als je het jaarverslag van de Technische Commissie in dit blad leest, dan valt op dat de club over de breedte in
2011 prima gepresteerd heeft. De monitor toont dat duidelijk aan. Daar moeten we in 2012 proberen overheen te
komen, al ligt de lat hoog.
Als we nu maar niet te veel Engelse drop eten, dan komt het vast goed.
Niels schrijft over de Oost-Afrikaanse overmacht op de lange afstanden. Nou, misschien kan onze Tom in de
toekomst een wig drijven in de hegemonie van de Kenianen en de Ethiopiërs. Wat was ie weer goed tijdens de
verschillende crossen. Laten we hopen dat de competitiewedstrijden van de senioren in zijn agenda passen. Dan
gaan we vast promoveren naar de eredivisie en de champions league van de atletiek.

Wiggers nu op 10 km. snelste Haarlemmer ooit, pag. 8
Hierbij nodigen wij u uit om de algemene
ledenvergadering bij te wonen op:

Wedstrijdkalender

DINSDAG 3 april 2012, om 20.00 uur in
het krachtcentrum

Spaarnwoudeloop
18 maart

Ouders van jeugdleden onder de 16 jaar
hebben stemrecht conform de statuten van
de vereniging. Belangstellende
ouders/verzorgers van onze oudere jeugd
zijn als toehoorders welkom.

Circuitloop
25 maart
Lionsloop
9 april

Zie de agenda en de stukken op pag. 11 e.v.

Road Run
15 april, Haarlemmermeer
Seniorencompetitie ronde 1
22 april, Haarlem

In dit nummer

Zorgspecialistloop
29 april

Nieuws van het bestuur
De Wissellijst met Aniek
Klein Goldewijk
Eindelijk werd lopen leuk
Wedstrijdverslagen
Column Nieuw Weller
Van het langeafstandsfront
Stukken ledenvergadering
Service

Competitie jongens A
6 mei
Pupillencompetitie
12 mei, Haarlem
CD competitie
26 mei, Haarlem

Foto‟s voorpagina: Erik van Leeuwen
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NB. Penningmeester John Komen ontbreekt op de foto.

NIEUWS VAN HET BESTUUR
John Komen
Ook in de wintermaanden hebben atleten en bestuur
bepaald niet stil gezeten. Allereerst mogen hier een
aantal bijzondere prestaties worden genoemd, die ook
verderop in deze editie van De Wissel aan bod komen:
Tom Wiggers triomfeerde tijdens de Mastboscross, pakte
een ruime overwinning in de Oliebollenloop, en
presteerde zeer sterk bij de Groet uit Schoorl Run. Maar
ook uit “eigen kweek” waren er opvallende prestaties:
Mike van Dijk en Romke van Dam wonnen hun race bij
de junioren / pupillen cross in Bussum, om maar een
voorbeeld te noemen. Mike combineert het crossen met
een pittig trainings- en wedstrijdprogramma van de
IJsclub Haarlem, waar hij ook uitblinkt.

vervullen van vele belangrijke bestuurs- en
verenigingstaken, onder meer het beheer van het
krachtcentrum, wedstrijdorganisatie, het jubileumboek,
beheer clubkleding, etc. Leo: onze dank is groot !
Kandidaten voor zijn opvolging mogen zich melden. Een
aantal taken heeft Leo inmiddels overgedragen. Zo is
Adrie Tol bereid gevonden om de organisatie van de
Scholierenveldloop op zich te nemen. Goed voorbeeld
doet ongetwijfeld goed volgen – we zoeken onder meer
nog een lid om de organisatie van de onderlinge
wedstrijden te ondersteunen.
Uw “kandidaat-penningmeester” heeft onlangs, in nauwe
samenwerking met het ledensecretariaat (Annette van
Kesteren) en mede-bestuurslid Gerlies Nap, de
contributiebrieven voor 2012 verzonden. Dagelijks
verheugt hij zich op de betalingen die gestaag binnen
komen. Dank aan allen die op tijd betalen, en bij deze
een vriendelijke herinnering voor degenen die nog niet
zover waren.

Leo van der Veer‟s inspanningen deze winter waren
voornamelijk gericht op de CV installatie in het
krachtcentrum. Een overspannen CV ketel en bevroren
leiding zorgden voor
de nodige overlast,
hetgeen Leo‟s
waakzaamheid tijdelijk
dag en nacht vroeg.
Dankzij zijn
inspanningen, en die
van de firma Jansens,
zitten de gebruikers
van het krachthonk er
inmiddels weer
warmpjes bij. In 2012
willen we, net als in
2011, het nodige groot
onderhoud plegen
zodat het
krachtcentrum prima
geschikt blijft als
trainingsruimte.

Tenslotte, kijk ook regelmatig op de fraai gestylede
website, www.avhaarlem.nl, voor nieuws over de
vereniging en belangrijke data. Op deze plaats een woord
van dank aan Niels Ran die zich heeft ontpopt als een
echte content manager.
En noteer alvast: zondag 25 maart, spelletjescompetitie
voor pupillen en junioren om het winterseizoen feestelijk
af te sluiten; en, dinsdag 3 april, 20:00u, algemene
ledenvergadering in het krachtcentrum.

Binnen het bestuur staat er wederom een wisseling van
de wacht op stapel. Leo‟s termijn als bestuurslid loopt af,
en hij stelt zich niet herkiesbaar tijdens de volgende
ledenvergadering (niet vergeten: 3 april). Leo heeft zich
de afgelopen jaren onvermoeibaar getoond in het
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DE WISSEL-LIJST (11)

portretten van atleten, trainers & staf

ANIEK KLEIN GOLDEWIJK: “IK VIND HET HEEL LEUK
OM MET KINDEREN TE WERKEN”
Leo van der Veer

of ergotherapie. Maar ik ben er nog niet helemaal uit
welke studie het beste bij mij past”.

Aniek Klein Goldewijk, geboren op 17-11-1994, werd in
2003 lid van AV Haarlem. Ze zocht een nieuwe sport
nadat ze van zwemles af kwam.
“Samen met een vriendinnetje ben ik toen op atletiek
gegaan omdat het ons een hele leuke sport leek. We
kenden niemand toen, maar we hadden elkaar en dan
maak je snel genoeg vrienden”.

“Naast atletiek, heb ik ook een paar jaar op tennis
gezeten, maar daar ben ik sinds dit jaar vanaf. Verder
schaats ik vrij veel. Ik ga waarschijnlijk weer de
schaatstrainingen volgen. Ik moet nog allemaal kijken
hoe het gaat lopen maar het gaat waarschijnlijk om maar
één training naast de atletiek. In fysieke zin zijn er veel
overeenkomsten tussen schaats- en atletiektrainingen.
Dat merk je vooral aan de
beenspieren en ook bij de
start ben ik beter geworden
doordat ik bij de atletiek al
gewend ben geraakt om
snel te starten.

“Rob de Wit is onze
trainer. De trainingen
zijn niet alleen
inspannend maar ook
altijd erg gezellig. We
maken heel veel lol
met elkaar. We
kunnen echt de
leukste gesprekken
hebben op de training.
We hebben echt een
hele leuke groep! Ook
buiten de training
trekken we soms met
elkaar op; een avondje
uit met een deel van
de groep of gewoon
een gezellige avond bij
iemand thuis”.

“Ik ben gevraagd of ik iets
voor de pupillengroep zou
kunnen doen. Ik vind het
heel leuk om met kinderen
te werken. Wat precies
mijn rol wordt gaan we
allemaal even rustig
bekijken en met de trainers
overleggen. Als de uitkomst
is dat ik ook een rol krijg in
het geven van trainingen,
dan wil ik daar ook echt
voor gaan en zal de
schaatssport geen obstakel
vormen.
Ik heb begrepen dat het
bestuur wil proberen om de
opvang en begeleiding van
de pupillen zo goed te
maken dat ze graag lid
blijven. Bij een
spelletjesmiddag voor de
kleintjes of bij de
nieuwjaarsreceptie zie je
toch weer even wat een leuke en gezellige sfeer er op
onze club heerst. Dat moeten we zo zien te houden”.

“Ik probeer ook aan
wedstrijden mee te
doen. Discus en kogel
vind ik de leukste
nummers, dat zijn ook
mijn beste onderdelen.
Maar ook sprint vind
ik heel leuk. Het is
met wedstrijden de
laatste tijd wel wat
minder geworden
omdat het met school
wat drukker wordt. Ik zit nu in 4 havo en hoop volgend
jaar eindexamen te doen. Daarna wil ik graag de
paramedische kan op. Ik zit te denken aan fysiotherapie

In de meivakantie organiseert T&F Camps een running camp in Soest. En later in het jaar, in de
zovervakantie, organiseert T&F Camps in Zeist voor het derde jaar de jeugdatletiekkampen. Elk kamp is
een week lang training, plezier, spel en atletiek onder goede begeleiding en met gasttrainingen van
topatleten. Verschillende AV Haarlemmers zijn er in 2010 en 20111 naar toe geweest; zij kwamen heel
enthousiast terug. Bob, Jirina en Rob waren toen begeleiders. Zij kunnen je er van alles over vertellen.
Zie ook www.tfcamps.nl
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EINDELIJK WERD LOPEN LEUK

Opgewekt heb ik mij toen aangesloten en ben voor goed
gestopt. Maar waar ik niet mee stopte was het in ruime
mate nuttigen van gevarieerd snoepgoed, waarvan - bij
de thee - koek en chocola, en - bij menig wijntje - Franse
kaas de hoofdbestanddelen vormden. Ook Engelse drop
vond gretig aftrek en menige zak werd op systematische
wijze binnen één dag geleegd. Totdat de wijzer op de
weegschaal vijftien kilo meer aanwees, ik mij vadsig
begon te voelen en meer moeite kreeg om mijn kleine
trimrondje bij Bleek en Berg zonder pauze te volbrengen.

Leo van der Veer
Tot vijf jaar geleden lukte het - terwijl ik een trouw
liefhebber van nicotine en alcohol was - de honderd
meter in een aanvaardbare stijl en tijd te volbrengen. De
start had zelfs nog iets van de explosiviteit uit mijn jeugd,
wat een bijzondere voldoening gaf. En de gelopen tijd liet
over een periode van meer dan vijfendertig jaar slechts
drie-en-een-halve seconden verval zien; minder dan één
seconde per decennium - wie had dat durven dromen?
Ja, die start, die was vroeger best aardig; soms gebeurde
het dat ik kort, heel kort, op kop lag. Maar een echte
sprinter was ik niet, de acceleratie was beperkt; ik lag als
het ware gelijk op volle snelheid. Die volle snelheid was
echter niet van een niveau dat bij een echte sprinter past.
Onlangs bleek dat ik op die startsnelheid zwaar had
ingeleverd; de start leek meer op een lang gerekte
struikelpartij dan dat er iets te herkennen viel van de
vroegere routine. Een routine die overigens beperkt bleef
tot een sprint over honderd meter; een vierhonderd
meter liep ik slechts één keer, als onderdeel van een
tienkamp. Dat was een grote vergissing om als jonge
senior bij de onderlinge wedstrijden in te schrijven voor
de tienkamp; dat had ik nooit moeten doen. Trieste
dieptepunten werden daarbij gevormd door polshoog en
de vijftienhonderd. Bij polshoog kwam ik, met een
bamboestok, pas bij de derde poging over de zeer
bescheiden aanvangshoogte, maar vergat vervolgens de
stok los te laten zodat er nul punten werden gescoord. De
afsluitende vijftienhonderd meter was een kwelling;
bijna vier volle ronden in een moordend tempo over de
sintelbaan. Als roker volkomen kapot en als laatste over
de finish komen en hiermee misschien dertig punten
verdiend hebben - wat was hier leuk aan?

Ik ging op dieet en heel voorzichtig kroop de wijzer van
de weegschaal naar links; er was al vijf kilo verdwenen.
Het lukte me om de tijd van mijn rondje, zonder te
pauzeren, terug te brengen van boven de vijftien
minuten naar 14.50, naar 14.20, zelfs naar 14.10! Hierbij
was het de kunst om niet te forceren; je eigen kracht
kennen en die optimaal verdelen over de lengte, heuvels
en bodemgesteldheid van het parcours, en verder zo min
mogelijk smoezen bedenken. „Ik doe dit niet omdat het
leuk is, maar voor mijn gezondheid‟, zo hield ik mijzelf
voor.

Deze vijftienhonderd meter was de allerergste afstand die
ik ooit gelopen had, nog veel erger dan een zeshonderd
of een achthonderd die bij de junioren doorgaans het
afsluitende nummer vormden bij de onderlinge
wedstrijden. Deze vijftienhonderd meter was echt
barbaars. Meegaan in een tempo waarvan je wist dat het
voor jou te hoog lag, noodgedwongen al na een halve
ronde afhaken, solo verder lopen, de achterstand tot de
atleten voor je steeds groter zien worden, beeld en geluid
dat vervaagt, aanmoedigingen die van heel ver lijken te
komen, een zwoegend en stampend lichaam waaruit
iedere souplesse verdwenen lijkt, diepe frustratie dat je er
nog niet bent maar nog twee hele ronden verder moet,
bittere teleurstelling dat er nog een ronde op je wacht,
eindelijk zicht op het laatste rechte einde, tergend
langzaam de finish naderen en passeren, en ten slotte ter
plekke door je hoeven zakken om minutenlang te
herstellen van deze ontbering.
Mijn herinneringen aan de langere afstanden zijn dus
niet best.

Ik vertelde trots in mijn omgeving waar ik mee bezig was
en welke resultaten ik al bereikt had. Maar echte kenners
wezen mij op een gebrek: „als je vet wil verbranden, moet
je niet kort en snel, maar lang en langzaam lopen‟, zo
luidde het devies.
En zo besloot ik mijn tempo te laten zakken en mijn
parcours te verlengen. Van vijftien minuten naar dertig.
Naar vijfenveertig. Naar een uur onafgebroken lopen! En
langzaam maar zeker voltrok zich, na vijftig jaar, een
wonder: ik begon het lange loopwerk echt leuk te
vinden, mag mij inmiddels een liefhebber noemen, sta
sinds kort op 1 uur 36 over veertien kilometer en richt
mij thans op de halve marathon.

Twee jaar geleden stopte ik met roken. Het stond al een
tijd op mijn lijstje, ik was super gemotiveerd, maar toch
kwam het er maar niet van - totdat ik zag dat mijn vrouw
gestopt was en ik begreep dat dit mijn kans was.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN
Niels Ran met bijdragen van Niels W., Sjoerd, Bob, Rob, Annette, Gerard en Evert van Ravensberg
27 november: NK Cross, Tilburg
Zondag 27 november was het NK Cross bij de
Warandeloop in Tilburg. Voor de A-junioren Jeroen
Buller en Luuk Oudendijk stond er een parcours van 6,2
km op het programma. In het internationale
deelnemersveld deden 56 Nederlandse jongens
mee. Jeroen eindigde als 17e Nederlander met een tijd
van 21.48 en Luuk als 52e met een tijd van 24.35.

Hieronder alle uitslagen van de AV Haarlemmers.

31 december: Sylvestercross, Soest
6000 m – Jongens A
13 Jeroen Büller
22.30 mln
7 januari: Cross in Bussum
Tijdens de tweede KNAU-cross in Bussum hebben Mike
van Dijk (JD1) en Romke van Dam (JPB) in hun
categorie de cross gewonnen! Gefeliciteerd.

Jongens A
3. Daan Oppenhuis

4000 meter
15.48

Jongens C
24. Jason Komen

3000 meter
13.32

Jongens D1
1. Mike van Dijk

2000 meter
8.08

Meisjes D2
20. Iris Komen

1500 meter
7.41

Jongens pupillen B
1. Romke van Dam

1250 meter
5.02

Meisjes pupillen B
26. Jip Pauel

1250 meter
6.23

8 januari: Nieuwjaarsloop, baan Haarlem

Na een stormachtige week is het een kalme zaterdag. De
bossen van de Franse kamp zijn de locatie van deze
wedstrijd en bieden een goede bescherming tegen de
laatste restjes koude wind. Uit de wind lopen is op deze
dag dus niet alleen maar mogelijk door achter een grote
tegenstander te gaan lopen! Er waren toch nog 6
deelnemers van AV Haarlem aan de start verschenen in
het laatste weekend van de kerstvakantie.
Mike liep de 2000 meter in 8.08 minuten en bleef
daarmee de concurrentie net voor. Daarna was het de
beurt aan Romke. Hij liep de 1.250 meter in 5.02 min.

De laatste meters van Mike.... en van Romke
Eerder die dag was er al een andere podiumplaats voor
AV Haarlem. Daan Oppenhuis (JA) liep de 4000 meter
in 15.48 minuten en werd daarmee 3e.
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Pupillen
Ole Bloemen
Daan Witmer
Rick Veltman
Omar Kaddouri
Jesse van Broekhoven
Els van Elderen
Jasmijn Landheer
Jip Pauel
Erick Könst
Jeroen Out
Simon Vriesema
Wisse de Vries
Jeppe Mul
Thymen de Koning
Max te Slaa
Roos Nijbroek

2 rondes
5.05
5.06
5.16
5.18
5.20
5.23
5.27
5.44
5.51
6.00
6.03
6.05
6.08
6.12
6.18
6.23

Junioren CD
Thymo Spaan
Pim Pauel
Mike van Dijk
Max Landheer
Jason Komen
Hugo Stam
Niels Witmer
Mees Truijens
Daniel Kraaijkamp
Anne Kuperes
Sofie Bruggemann
Iris Komen
Marco Schutter
Eline Toledo
Joaquim Wiers
Jelle Kelderman
Paul Zuiderduin

3 rondes
6.45
6.57
6.59
7.13
7.16
7.16
8.05
8.13
8.26
8.52
8.55
9.20
9.26
10.00
dnf
dns
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Junioren AB
Rob de Wit
Daan Oppenhuis
Robert Verschuren
Luuk Verzijden
Alan van Rossum
Lisa Büler
Britt Bourguignon
Julian Adelaar

2.58 m. als beste poging. Erick kwam alleen net iets
verder, hij sprong namelijk 2.78 m. Al met al was het een
leuke dag en waaren we weer lekker optijd thuis zodat er
nog even in de sneeuw gespeeld kon worden.

3 rondes
5.39
5.39
6.07
6.38
7.38
7.44
8.40
8.55

5 februari: Tom Wiggers wint Mastboscross
Tom Wiggers heeft zondag 5 februari in Breda de finale
van het Nationale Crosscircuit gewonnen met een tijd
van 30.33. Hiermee was hij vijf seconden sneller dan de
nummer 2. Het was een geweldige verrassing. Want
iedereen ging ervan uit dat Khalid Choukoud wel zou
winnen. Of anders wel de Burundische atleet Onesphere
Nkunzima. Met Tom werd van tevoren eigenlijk niet
echt rekening gehouden als een van de kanshebbers. Hij
was immers (tijdelijk) gestopt met topsport en maakte
met zijn studie en stages werkweken van veel meer dan
40 uur. Maar Tom kon sinds een maand weer meer
trainingsuren draaien. Met dit resultaat: winst bij de
sluitingswedstrijd van het Nationaal Baancircuit.
En die winst was niet gestolen of een gevolg van toeval.
Tom bepaalde en controleerde de wedstrijd. Steeds was
hij voorin te vinden. “Tot de laatste ronde kon ik soepel
mee en wisten Khalid en ik eerst de Belg en daarna die
loper uit Burundi te lossen”, aldus Tom. “Ik kon redelijk
soepel op kop lopen. In de laatste ronde probeerde
Choukoud twee keer te versnellen maar ik merkte dat de
overtuiging ontbrak. Op dat moment dacht ik al dat ik
hem kon pakken. Net na de korte afdaling ben ik voluit
weggesprongen en heb ik niet meer omgekeken. Dat ik
na een maand al zo goed mee kan komen is ook voor mij
bizar." Het was de eerste keer dat Tom een grote lange
cross won.
Voor een interview zie: http://vimeo.com/36280843

14 januari: Indoorwedstrijd, Zoetermeer
60 m – Jongens B
12. Robert Verschuren
7,90 s
Kogelstoten – Jongens B
12. Robert Verschuren

10,18 m

PR

15 januari: NSK Cross, Nijmegen
Bij de Nederlandse Studenten Kampioenschappen Cross
in Nijmegen heeft Tom Wiggers op overtuigende wijze
bij de mannen zowel de korte (4,2 km) als de lange cross
(9,3 km) gewonnen. Ook alle niet-studerende deelnemers
werden door hem verslagen met een verschil van meer
dan 30 seconden.
Korte cross (4,2 km)
1
Tom Wiggers

12.59,35

Lange cross (9,3 km)
1
Tom Wiggers

31.05,05

20 januari: Indoorwedstrijd, Utrecht
50 m
Niels Weller
7,15 s
Hoogspringen
Niels Ran
Kristel van Es

1,93 m
1,43 m

Verspringen
Niels Ran
Niels Weller

5,69 m
5,03 m

22 januari: Indoorwedstrijd, Amsterdam
60 m
Robert Verschuren
7,86 s
4 februari: Indoorwedstrijd, Amsterdam
Zaterdag 4 februari zijn we met een delegatie van 6
atleten en een grote groep ouders afgereisd naar de
Ookmeer Sporthallen in Amsterdam voor een indoor
meerkamp voor pupillen. Ondanks de sneeuw en de kou
was iedereen op tijd en had iedereen er zin in. Thijmen
de Koning heeft goed gepresteerd met een sprong van
2.28 m op ver. Ook de broertjes van Dam, Otte en
Romke, hebben beiden goed gepresteerd. Romke had een
goede 40 m sprint en is gefinished op 7.37 sec. en had
daarmee de 7e tijd van de jongens pupillen B. Otte heeft
uitstekend gepresteerd en dan vooral op kogel met bijna
7 meter. Louise heeft het ook goed gedaan, ze is
geeindigd als 11e wat een hele goede prestatie is. Ook
Jeroen had een aantal mooie sprongen op ver en noteerde

Tom Wiggers met achter hem Khalid Choukoud (foto:
Erik van Leeuwen)
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11 februari: Cross in Castricum
Hoewel half Nederland nog moest bijkomen van het feit
dat de Elfstedentocht niet door ging, hadden enkele
atleten toch besloten niet de schoenen, maar de schaatsen
aan te trekken. Het aantal deelnemers bij de derde
KNAU-cross was daarom wat lager dan gebruikelijk,
maar dat maakt de wedstrijd niet minder spannend. Voor
de pupillen pupillen Jeroen Out en Jeppe Mul was
namelijk het hun eerste wedstrijd. Verder waren de
prestaties er ook niet minder om: Mike van Dijk (JD1)
liep naar een keurige vierde plaats op de 2000 meter. De
overige uitslagen staan hieronder:
Jongens C
23 Jason Komen

3500 meter
17.28

Jongens D1
4
Mike van Dijk

2000 meter
8.47

Meisjes D2
15 Iris Komen

1500 meter
8.14

Jongens pupillen B
23 Jeroen Out

1250 meter
7.29

Jongens pupillen C
19 Jeppe Mul

1000 meter
6.28

Daarmee is Tom nu op drie afstanden de beste
Haarlemmer ooit:
10 km
29.05 Schoorl
12-02-2012
10 Engelse mijl
50.15 Bergen (NH) 02-10-2011
halve marathon 1.05.03 Haarlem
25-09-2011

Voor een prachtig „live‟ verslag vanaf de motor zie:
http://vimeo.com/36657757

Tom temidden van het veld Nederlandse toppers (foto
Orange Pictures)

Na drie wedstrijden is nu ook bekend dat Daan
Oppenhuis (JA), Mike van Dijk (JD1) en Romke van Dam
(JPB) zich hebben geplaatst voor de finale- wedstrijd op
10 maart in Woerden. Gefeliciteerd!

25 februari: NK indoor, Apeldoorn
Het hoogspringen bij het NK indoor was dit jaar van
hoger niveau dan vorig jaar en dat begon al bij de
inschrijving. Vorig jaar kon je je met 1,92 meter nog
plaatsen, maar dit jaar stond ik met 2,00 meter als laatste
geplaatst. Maar aan de andere kant was mijn PR slechts
drie centimeter minder dan dat van de nummer drie.
Kansloos voor medailles was ik dus niet.
Tot 1,94 meter ging het best aardig: want ik had nog nul
foutsprongen, maar bij 1,98 meter viel ik drie keer op de
lat. Hoogte had ik wel, maar snelheid… nee, niet echt. Ik
hing dus wel drie keer boven de lat, maar in plaats van
achter de lat te landen, landde ik bovenop de lat. En
terwijl ik even zat te balen, zag ik ondertussen dat
Nederlands kampioen Douwe Amels de lat er op de
volgende hoogte (zijn aanvangshoogte van 2,02 m) ook
afsprong. Met het eraf springen van de lat, bevond ik me
dus in goed gezelschap, dacht ik, want Douwe sprong er
vervolgens natuurlijk wel overheen. Daarna werd het een
spannende strijd tussen Jan-Peter Larsen en Douwe, want
Jan-Peter haalde zijn aanvangshoogte van 2,06 meter in
een keer, net als de drie volgende hoogtes (2,10 m, 2,14
m en 2,18 m). Pas bij de volgende hoogte werd de
wedstrijd beslist.
De Nederlandse titel ging naar Douwe Amels met een
hoogte van 2,21 m. Tweede werd Jan-Peter Larsen met
2,18 m en op de derde plaats eindigde Marco Caspers met
2,06 m. Zelf eindigde ik als negende.

11 februari: NSK indoor, Amsterdam
Het Nederlands kampioenschap voor Studenten werd dit
jaar niet gehouden in Apeldoorn, maar in de nieuwe
Ookmeerhal in Amsterdam. Ideaal dus, omdat het een
uur in reistijd scheelde. Alleen jammer dat ik nog last
had van een blessure aan mijn voet. Daarnaast was de
indoorhal ook behoorlijk smal, waardoor ik me tijdens
mijn aanloop langs de muur meer voelde als behang dan
als atleet. Of het nou aan mijn voet lag of dat het met die
lijm van het behang te maken had, weet ik niet, maar
hoogte zat er ook niet echt in bij mijn sprongen: bij de
eerste poging op 1,80 meter sprong ik de lat er gelijk af.
En hoewel de volgende hoogte wel in een keer lukte,
werd het daarna niet beter en eindigde ik met slechts
1,85 meter als zevende.
Hoogspringen
7. Niels Ran

1,85 m

12 februari: Tom Wiggers loopt snelste 10 km ooit
Tussen alle Nederlandse lange-afstandtoppers heeft Tom
Wiggers een week na zijn spectaculaire winst bij de
Mastboscross – waarbij hij de vijfvoudige Nederlandse
kampioen versloeg – opnieuw een toppositie behaald in
een grote wedstrijd. Bij de 35e Groet uit Schoorl liep
Tom tussen alle toppers de snelste 10 kilometer ooit
gelopen door een Haarlemmer en door Tom zelf: 29.05
min. Bovendien zat hij slechts 10 seconden achter de
winnaar.

Hoogspringen
9
Niels Ran
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1,94 m

Wellers - Nietes

de enige echte column van Niels Weller

“Wie van de 278………??”

laatste gouden medaille op een lang loopnumer die niet
naar een Afrikaan ging, ging naar Groot Britannië, in de

Dat Afrikanen hard kunnen
lopen is alom bekend.
Vooral de lange
loopnummers, eigenlijk
alles vanaf de 800 meter tot
en met de marathon,
worden gedomineerd door
Afrikanen. En dan
voornamelijk Ethiopiërs en Kenianen. Over de vraag
waarom juist zij zo hard kunnen lopen is al jarenlang een
discussie. De ene zegt dat het komt doordat mensen uit
deze landen meer rode bloedlichaampjes hebben, andere
zeggen weer dat Ethiopiërs en Kenianen een kortere
hiellengte hebben en daardoor hun energie beter kunnen
gebruiken. En er zijn ook nog sommige die blijven
beweren dat deze mensen zo hard kunnen lopen omdat
ze in hun jeugd zo snel mogelijk bij hun voedselpakket
moesten zijn. Hoewel deze laatste opmerking natuurlijk
nergens op slaat, zegt het wel iets over hoe de sport
wordt beleefd.

persoon van Mohammed Farah op de 5.000 m in Deagu
2011. Van oorsprong komt Farah echter uit Somalië.
Het toppunt van de macht op de lange loopnummers is
dat er 278 Keniaanse hardlopers zijn die de olympische
A-limiet van 2.15.00 hebben gelopen voor de marathon
in Londen op 12 augustus aanstaande. Ter vergelijking, in
heel Europa zijn dat er maar 43. Er mogen er echter aan
de start maar maximaal 3 per land verschijnen. En dus
moeten er tientallen Kenianen thuisblijven, die allemaal
sneller lopen dan de snelste Europeaan. Dit maakt de
Olympische marathon bij voorbaat al een van de minst
spannende…….
De Keniaanse atletiekbond heeft een voorselectie
gemaakt van 6 atleten; Wilson Kipsang, Abel Kirui,
Geoffrey Mutai, Emmanuel Mutai, Moses Mosop en
Patrick Macau. Deze 6 atleten mogen in 3 verschillende
marathons (Rotterdam, Londen en Boston) uit gaan
maken welke drie er naar de Olympische Spelen gaan. Er
is vooraf door de bond geen uitspraak gedaan over welke
prestatie genoeg zou zijn om je te plaatsen voor de
Olympische Spelen. Het kan dus zo zijn dat het lopen van
een wereldrecord in Rotterdam niet genoeg is voor
plaatsing voor de Olympische marathon. Hoewel het
natuurlijk raar is dat er een keuze wordt gemaakt op basis
van het lopen van 3 verschillende marathons, maak het
naar mijn mening niet veel uit welke drie lopers er
uiteindelijk naar Londen worden gestuurd. Het zou mij
ook niets verbazen als de drie Kenianen, die worden
uitgekozen door de bond, uiteindelijk ook 1, 2 en 3
worden. En er zullen op 12 augustus in een hoop
Keniaanse huiskamers worden gezegd: “Met mijn tijd had
ik makkelijk in de top 5 kunnen lopen, misschien moet ik
maar hetzelfde pad gaan bewandelen als Mohammed
Farah……”

Trainen, trainen en nog eens trainen.
Hoewel er ongetwijfeld fysieke verschillen zijn tussen
het lichaam van een Afrikaan en dat van een Europeaan,
zit het grootste verschil gewoon in de beleving van de
sport. Een aantal weken geleden was er op de NOS een
documantaire over een groep (marathon)lopers uit Kenia.
De training begon met een lange duurloop, een kleine 28
km. Hoewel het tempo moordend hoog was, was ik nog
het meest verbaasd over het tijdstip waarop de training
werd uitgevoerd. 03.15 uur. Buiten was het donker en
stil. Het enige wat te horen was, waren voetstappen op
een dorre ondergrond en een auto die met een laag
toerental een aantal meter achter het groepje lopers reed.
Na iedere 10 minuten werd er vanuit de auto op de toeter
geslagen, wat voor de lopers het teken was om 2 minuten
licht te versnellen. Na ongeveer anderhalf uur zat hun
rondje erop. De lopers gingen douchen, en via de
massagetafel het bed in. In de namiddag stond er nog een
korte intervaltraining op het programma.
Dit is wat deze groep lopers doet; trainen, trainen en nog
eens trainen. Geen andere verplichtingen, geen baan bij
de landmacht die het werk kan combineren met het
trainen, gewoon leven voor de sport. Dit is wat ze
kunnen, wat ze willen en ook het enige wat ze doen. Van
deze instelling kan menig andere topsporter nog wat
leren.

De keerzijde
Dit maakt dat, in het recente verleden, bijna alle lange
loopnummers tijdens WK‟s bij de mannen een
onderonsje werd tussen Ethiopiërs en Kenianen. Hier en
daar mag er nog eens een Europeaan, Amerikaan of
Chinees op het podium staan, maar meestal is het de
vraag of het een Ehtiopiër is die wint, of een Keniaan. De

“Mo” Farah na zijn winst op de 5.000 meter tijdens het
WK in Deagu (2011). Sinds zijn 8e woont hij in de UK en
is in alle opzichten “very British”.
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VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT

Door René Ruis

Het laatste l.a.-nieuws was afgelopen november. Het is
nu al maart. Het hele Tatasteel/runnersworld crosscircuit
zit er intussen alweer op
De deelname van onze l.a.lopers was niet overweldigend.
Door knieblessure heb ik zelf de hele winter over
geslagen. We nemen in één keer de hele winter door.

uiteindelijk in 1.17.37 te finishen (22e man en in totaal
23e).
Hopelijk zit er dit jaar nog meer in.
Met vriendelijke groet,
Frank van Ravensberg
Per 1 april gaan we het zomerseizoen in en verplaatst de
training zich van zondagmorgen naar donderdagavond.
Voor alle info zie clubblad of site.

6 november: Spaarnwoude. Ben ik zelf gaan kijken.
Jongens AB: 1. Jeroen Büller 3.3 km in 10.18
Voor de rest schitterden onze atleten vooral door
afwezigheid.

De wedstrijden verplaatsen zich naar hardere
ondergrond. De 20 van Alphen is intussen ook al
geweest. Ook dit jaar zijn er weer twee loop circuits. Het
runnersworld en het sportsupport circuit. Noteer:

27 november Wijk aan Zee
MAB 3,3km
6. Bente Elgersma 19.21
Al even magere opkomst
11 december Haarlemmermeersebos en15 januari
Zaandam
geen “Haarlem”ers gevonden.
29 januari Beeckestijn
m35 9,3km:
18. Patrick Koopmeiners 38.36
m45 9,3km:
28. Frank Peeters 47.40
29. John Komen 47.40
31. Marco Kok 48.38
Grote afwezige was hier natuurlijk Bert Boesten.

Zondag 18 maart

Spaarnwoudeloop (r‟wrld)

Zondag 25 maart

circuitloop (buiten circuits)

Maandag 9 april

(2e paasdag) LIONSLOOP
(r‟wrld)

Deze loop organiseren wij zelf. Allen die niet lopen
(gezien de afgelopen winter zijn dat er heel veel) worden
geacht te helpen bij deze loop!!!

19 februari Amsterdamse bos
Wegens interne problemen bij Phanos afgelast.
4 maart Heiloo
jAB 5,5km:
8. Jeroen Büller 11.25
vs 6km: 4. Larissa Scholten 25.53
Verder nog een aardig mailtje ontvangen, spreekt voor
zich: “Beste René, Voor het eerst sinds jaren heb ik weer
eens aan een loopje meegedaan.
Op zaterdag 18 februari j.l. deed ik mee aan de 136e
Zegerplasloop in Alphen a/d Rijn. AAV 36 organiseert al
jaren een 4-tal lopen in de winter met start en finish op
de baan. Goed georganiseerd en ruime keuze uit
afstanden: 5, 10, 15, 20 en 30 km.
Zelf nam ik deel aan de 15 km, of om preciezer te zijn, de
15,156 km. Eerst een ronde om een aantal sportvelden en
vervolgens 2 ronden om de Zegerplas. Na een rustige
start vanaf ca. 5 km een redelijk egaal tempo gedraaid.
Wel wat tijd verloren door een losse veter, maar de
laatste 3 km nog lekker kunnen doorversnellen om
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Zondag 15 april

Road run H‟meer (r‟wrld)

Zondag 29 april

Zorgspecialistloop (sp.supp.)

Vrijdag 11 mei

GGZ in Geestloop (r‟wrld)

Zondag 22 mei

Pim Mulierloop (sp.supp)

Zondag 3 juni

Letterenloop (sp.supp)

Vrijdag 15 juni

Grachtenloop (sp.supp)

Zondag 17 juni

Marquetteloop (r‟wrld)

Zaterdag 8 september

Pierloop (r‟wrld)

Zondag 30 september

ZKA-loop (sp.supp)

Zondag 14 oktober

RONDOM HAARLEM!!

Zondag 28 oktober

Heemstedeloop (sp.supp)

JAARVERGADERING

Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op:
DINSDAG 3 april 2012, om 20.00 uur in het krachtcentrum
Ouders van jeugdleden onder de 16 jaar hebben stemrecht conform de statuten van de vereniging.
Belangstellende ouders/verzorgers van onze oudere jeugd zijn als toehoorders welkom.
Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en voorstellen
3. Mededelingen
4. Mutaties bestuur en commissies
- Leo van der Veer is aftredend en niet herkiesbaar als bestuurslid
- John Komen is verkiesbaar als penningmeester
- Peter Pijnaker is herkiesbaar als secretaris
5. Uitreiking prestatiebekers (door betreffende trainers, resp. voorzitter)
6. Uitreiking onderscheidingen aan jubilarissen door oudgedienden die ze persoonlijk kennen
Pauze
7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2011
8. Goedkeuring jaarverslagen
secretaris
penningmeester
kascontrole commissie
technische commissie
9. Vaststellen van de begroting 2012
10. Stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan
11. Rondvraag
12. Sluiting
Te behandelen ingekomen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend, uiterlijk
24 maart 2012, bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR Haarlem of stuur een email: peterpijnaker@gmail.com
Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen ondertekend door 5 leden en vergezeld
van een bereidverklaring van de kandidaat 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend bij de
secretaris; uiterlijk 24 maart 2012.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.
Namens het bestuur: Peter Pijnaker, secretaris.
FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2010
Degene die het financieel verslag over 2011 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen dient
onderstaande strook uiterlijk 24 maart te sturen aan de secretaris; of mail naar peterpijnaker@gmail.com
Het verslag zal direct aan u worden toegezonden.

Ik wil graag het financieel verslag over 2011 ontvangen
Naam…………………………………..
Adres………………………………….
Postcode en woonplaats…………….
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING OP 29 MAART 2011
1. Opening
Bij de opening van de vergadering wordt door Dick Bais
de hamer van Jeltjo Doornbosch gehanteerd.
De agenda is gepubliceerd in De Wissel en een
gewijzigde versie op de website, dit i.v.m. het uitreiken
van de onderscheidingen, prestatiebekers en presentatie
van het jubileumboek. Verder hetzelfde.

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

2. Ingekomen stukken en voorstellen
De rapportage van de kascommissie.
3. Mededelingen
Joop van Drunen is opnieuw geopereerd aan zijn been,
een zgn. schoonmaakoperatie. De verwachtingen over
het mogelijk verdere verloop zijn niet bekend. We
wensen Joop beterschap toe en sterkte de komende tijd.

De bekers voor de A+B-junioren en de senioren worden
uitgereikt door Ruud Wielart.
- De Joop van Drunen beker voor jongens A-junior
Jurgen Wielart voor het Nederlands kampioenschap
op de 400 m: 48.90'.
- De prestatiebekers voor senioren dames aan Larissa
Scholten voor haar prestatie op de 800 m (Larissa
traint in het Jaspers Running Team bij Koos Kiers).
- Bij de heren aan Niels Ran voor zijn prestatie bij het
hoogspringen indoor: 1,98 m en outdoor 1,95 m.

4. Mutaties bestuur en commissies
Het bestuur:
Joop van Drunen is aftredend en stopt helemaal en dat na
62 jaar lidmaatschap en vele jaren als trainer en
clubvoorzitter. Twee jaar geleden bij zijn 60-jarig
lidmaatschap is Joop daarvoor uitgebreid gehuldigd. Het
is spijtig dat Joop er nu niet bij is. Het bestuur zal zorg
dragen voor een mooi afscheid.

De wisselbeker voor inzet voor de vereniging wordt door
voorzitter Dick Bais uitgereikt aan Jos van Belle voor zijn
26 jaar lange inzet t.b.v. de ledenadministratie. Jos heeft
toen de ledenadministratie overgenomen van Dick.
Annette van Kesteren neemt het nu over van Jos.

Jan Willem Kooij is aftredend, maar is bereid de
financiële administratie te blijven doen. Het bestuur is al
geruime tijd op zoek naar een vervanger, doch is tot op
heden er niet in geslaagd iemand hiertoe bereid te
vinden.

6. Uitreiking 3 jubileum-onderscheidingen
Er zijn dit keer drie jubilarissen. Twee met een
lidmaatschap gedurende 40 jaar en één met een
lidmaatschap van 60 jaar.

Er wordt gevraagd naar het moment van in functie
treden van de voorzitter. De vraag is of de datum van in
functie treden, volgens de statuten, niet dezelfde datum
moet zijn waarop Joop van Drunen is afgetreden.
Antwoord: Dick Bais is in 2009 in functie getreden en op

René Ruis reikt de onderscheidingen uit.

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

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

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

Rombout en John Komen overwegen om eventueel in
deze commissie te functioneren.
Technische commissie: hierin hebben zitting Ruud
Wielart, Niels Ran, Leo van der Veer, Dick Bais en Joop
van Drunen. De samenstelling blijft ongewijzigd.

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

Communicatie commissie: samenstelling Rob Schlűter,
Gerard van Kesteren en Leo van der Veer. De

samenstelling blijft ongewijzigd.
De commissie heeft veel tijd besteed aan het opzetten van
de nieuwe website. Michael Geelen (extern) is degene
geweest die de nieuwe vormgeving heeft gerealiseerd,
uiteraard in samenspraak met.
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En aan Jeltjo Doornbosch, voor wel 60 jaar lidmaatschap
sinds 1950 toen Jeltjo lid werd van HAV Haarlem. Van
morgen is René nog bij hem langs geweest om er zeker
van te zijn dat hij zou komen. Jeltjo's favoriete onderdelen waren speerwerpen, springen en lopen. Er wordt
door Jeltjo gememoriseerd dat er vroeger veel in de
duinen werd getraind en op het terrein van CIOS. Daar
viel René, die in 1963 lid is geworden, hem direct op.

Tim Rombout merkt op dat het in de notulen van de
jaarvergadering genotuleerde onder “12 rondvraag”
m.b.t. het betoog van Ruud Wielart over
maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed daarvan
op de sportbeoefening erg kort samengevat te vinden.
Hierbij een uitgebreidere:
We leven in een veeleisende samenleving met een
aanbod voor vrije tijdsinvulling en dus ook sport die veel
breder is dan vroeger. Het komt dan ook veel voor dat
kinderen maar wat hoppen van de ene naar de andere
sport of vrije tijdsbesteding. Resultaat is dat de prestaties
tegen vallen en ze dan vaak van sport af gaan.
Er ontstaat een soort niemandsland voor personen van
18-35 jaar, er is geen sport of andere vrije tijdbesteding
waar ze zich echt op concentreren.
Bij CD-jeugd moeten we leden zien te winnen. Atletiek
is een prestatie sport en vooral bij prestatie-sporten is er
een een piramide. Een brede basis met bovenaan de
topatleten. Vaak is het zo dat pupillen op het sportveld
worden gestald en de sport als het ware consumeren,
zonder echte betrokkenheid en motivatie. Het is ook
belangrijk om de ouders te benaderen, laten zien dat je
als vereniging een meerwaarde hebt; de binding met de
club moet groeien.

7. Presentatie jubileumboek 90 jaar (H)AV
Haarlem

Het jubileumboek wordt uitgereikt aan Evert van
Ravensberg, bij afwezigheid van zijn broer Frank.

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

Het jubileumboek is gemaakt door Frank van
Ravensberg, Nico Treep, Hans Douwes, Leo van der Veer
en Michael Geelen. Met inhoudelijke bijdragen van Jos
Fielmich, René Ruis en Co Lagendijk
De Ruigrok Stichting heeft € 1.500,= gedoneerd om het
project mogelijk te maken.
Het borduurt voort op de jubileumkalender (gemaakt
n.a.v. het 75-jarig bestaan in 1995) en geeft een
gedetailleerd beeld van de indrukwekkende geschiedenis
van de vereniging.

9.

Goedkeuren jaarverslagen

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

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

Gerard van Kesteren brengt naar voren dat het boek ook
de beschrijving van de ontwikkeling en geschiedenis van
de atletiek in Nederland is. Dan zullen er zeker
geïnteresseerde instellingen zijn om het te ontvangen
bijvoorbeeld de Atletiekunie, het Haarlems Dagblad,
wellicht de bibliotheek en ook de Koninklijke
Bibliotheek.

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

Het bestuur antwoordt dat toesturen aan de Atletiekunie
en het Haarlems Dagblad het plan al is. De anderen
zullen we overwegen c.q. naar informeren. René noemt
in dit verband ook het NOC.
8. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering
2010 (2 verslagen)
Het instellen van een ledenraad is nog niet van de grond.
Niels Ran stelt voor eventueel een of meerdere extra
(jaar)vergaderingen te houden, bijvoorbeeld om de
contributie vast te stellen. Na enig overleg met de

aanwezige leden wordt besloten tot een tweede
ledenvergadering over een half jaar. De agenda voor deze
vergadering zal in overleg met de leden / trainers worden
opgesteld.

● technische commissie
Het jaarverslag van de technische commissie wordt
akkoord bevonden.
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12. Rondvraag
In verband met het aantrekken van nieuwe jeugdleden is
voorgesteld om eventueel te gaan werken met lokkertjes,
bijvoorbeeld een nieuw lid krijgt een sweater met het
clublogo cadeau.
Antwoord: dit idee neemt het bestuur mee ter nadere

10. Vaststellen begroting 2011
De begroting 2011 wordt akkoord bevonden.
11. Stand van zaken met betrekking tot het vorig jaar
gelanceerde beleidsplan
Leo meldt dat er niet zoveel van valt te zeggen. Het
wegvallen van Joop heeft veel extra tijd gekost. Het
bestuur is in versneld tempo begonnen met de
herverdeling van taken gezien het feit dat Joop
gedurende langere tijd niet aanwezig kon en kan zijn.
Tevens is er veel tijd gaan zitten in het opzetten van de
nieuwe website en het jubileumboek.

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

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

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

van wedstrijd-deelname en prestatieverbetering, als wel
op een breed publiek. Het sporten moet leuk gevonden
worden, naast sport gaat het ook om de goede sfeer. Zie
het beleidsplan.

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

De vraag wordt gesteld of er voldoende aan ledenwerving
wordt gedaan.
Antwoord: de vereniging neemt deel aan de

jaarvergadering zal het worden vermeld. Het staat
overigens wel duidelijk in de statuten.

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

Tim merkt op dat in het clubblad heeft gestaan dat Elly
Dudock tot het bestuur zou toetreden. Vanavond blijkt
zij niet verkiesbaar te zijn.
Antwoord: wegens gezondheidsredenen heeft Elly hier

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

doen om te bezien of het bevalt. Tevens is er op 4 april
een kennismakingsavond voor de ouders van de pupillen;
een gelegenheid dus om op deze mogelijkheid te wijzen.

13. Sluiting
Dick Bais sluit de vergadering.
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JAARVERSLAG OVER HET JAAR 2011
Van de secretaris, Peter Pijnaker

Het blijft zaak de taken te verdelen over groter aantal
mensen. Er is een dreigend gebrek aan bestuursleden, er
is weinig mogelijkheid tot flexibiliteit bij uitval of
onverwacht noodzakelijke inspanning. Een ieder heeft al
genoeg te doen.
Bijvoorbeeld: de onderlinge wedstrijden zouden door een
clublid of ouder gecoördineerd kunnen worden.
Hiervoor zijn we nog op zoek – vrijwilligers welkom!

In de loop van 2011 kon er weer met een volledig
bestuur worden gewerkt. Dit heeft geleid tot een
evenwichtiger verdeling van taken, hoewel het bestuur
nog altijd extra menskracht zou kunnen gebruiken. Een
aantal belangrijke aandachtspunten dit jaar zijn in dit
verslag samengevat.
De gezondheid van Joop van Drunen
Het heeft Joop ook in het afgelopen jaar niet meegezeten
door lichamelijk ongemak. In 2010 was hij ten val
gekomen met een op diverse plaatsen gebroken schouder
als resultaat.
Dit jaar moest er worden besloten tot chirurgische
ingrepen aan een van zijn voeten. Het genezingsproces
voltrekt zich slechts langzaam, maar gelukkig is het nu zo
ver dat hij weer thuis is. De wond is nog niet helemaal
dicht, doch dat lijkt niet meer zo´n belemmering te zijn.

Het kantinebeheer
Elly Dudock coördineert de kantinebezetting; de
bezetting bestaat uit Suzan, Cock en Elly. Zij worden
bijgestaan door leden die af en toe ingeroosterd kunnen
worden, zoals John Komen, Gerlies Nap, Marco Kok en
Marcel Witmer.
Elly overlegt samen met Gerlies met Cees Roosen van
KAV Holland over de kantinebezetting en inkoop.
Een punt van zorg is de bezetting op de woensdagavond;
hiervoor zijn geen mensen bereid gevonden. KAV
Holland vult het nu in voor het gehele jaar terwijl de
afspraak was het beurtelings voor een half jaar in te
vullen. Gevolg is wel een andere verdeelsleutel bij de
verdeling van de kantineopbrengsten.

De verdeling van de taken
In verband met Joop‟s acute gezondheidsproblemen is
veel overleg gevoerd over wat te doen om geen gaten te
laten vallen in de organisatie. Joop zette zich de hele
week in, in het belang van de vereniging. Bijkomend
gevolg was echter een eenzijdige taakverdeling.
Leo van der Veer heeft zoveel mogelijk de eerste opvang
gedaan en een analyse gemaakt van de werkzaamheden.
Al snel bleken de werkzaamheden zo op te lopen dat
geleidelijk aan vrijwel het hele takenpakket van Joop op
Leo‟s bord lag.
De taken zijn vervolgens herverdeeld zoals
hiernavolgend omschreven.

Joop is de penningmeester van de Stichting Exploitatie
Kantine Atletiekbaan Pim Muliersportpark. Elly overlegt
met Joop over de overdracht van het geld en het
administreren daarvan.
Het clubblad
Onder de leden leefde de wens actiefoto's bij de uitslagen
te zien. Door de inbreng van verschillende fotografen is
hierin verbetering gerealiseerd.
Ook is de rubriek “Van het bestuur” gestart waarin één
van de bestuursleden iets schrijft voor De Wissel.

Leo is beheerder krachthonk, voor het clubblad
onderhoudt hij contacten met de adverteerders en levert
fantastische tekstproducties. Vermeldenswaard is dat Leo
voor de scholierenveldloop, de onderlinge wedstrijden en
andere clubactiviteiten draaiboeken heeft opgesteld.

Vanuit de trainers is er commentaar geleverd op de
uitstraling. De trainer staat voor de groep atleten: maar
als je het clubblad open slaat zie je de bestuursleden. Dit
inzicht heeft het bestuur meegenomen voor overdenking
en er op gewezen dat het blad in het afgelopen jaar
gemoderniseerd is, met nu mooie foto's op de cover en
ook interviews met leden.

Gerlies verzorgt de verkoop van clubkleding en de
inschrijving van nieuwe leden.
Tevens is Gerlies bestuurslid geworden van de Stichting
die AV Haarlem samen met KAV Holland heeft opgezet
voor de exploitatie van de kantine, dit ter vervanging van
René Moesman. Ook coördineert zij samen met Elly
Dudock de kantinebezetting.

Eindelijk een nieuwe penningmeester
John Komen is bereid gevonden de penningmeester van
de vereniging te worden.
Het bestuur is blij dat er eindelijk een opvolger is en
verheugt zich op een prettige samenwerking met John.
De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is
aangepast; met ingang van 13 september 2011 is John
formeel in functie. De algemene ledenvergadering moet
John op de komende vergadering in zijn functie
bekrachtigen
John heeft met Jan Willem afspraken gemaakt. Het
boekjaar 2011 wil Jan Willem nog afronden, daarna stopt
zijn inzet als ex-penningmeester maar hij is nog wel
beschikbaar voor adviezen. De overdracht van het beheer
van de rekeningen is geregeld.

René Ruis is bereid gevonden de taken in de
wedstrijdorganisatie commissie over te nemen. Joop
neemt de secretariaatwerkzaamheden nog wel voor zijn
rekening; voor zover mogelijk.
De sportdagen voor scholen zullen in het vervolg
volledig door Dick worden gemanaged.
In het kader van het verdelen van taken is er een goed
bericht: Wanda Nijbroek heeft aangegeven zitting te
willen nemen in de Jeugdcommissie. Wanda heeft een
dochter bij pupillen.
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Afscheid Joop en Jan Willem als bestuursleden
Joop heeft een waarderende brief van de wethouder sport
J. Chr. Van der Hoek gekregen. Nico Treep heeft een
mooie collage van “atletiekmomenten” waarbij Joop
betrokken was voor hem gemaakt, met de nadruk op
1958: het jaar van het Nederlands kampioenschap
junioren.

genomen besluit en ook moet er aangegeven kunnen
worden of men zich als vrijwilliger voor de vereniging
wil inzetten.
Zomerleden
Er is ook een aantal leden die alleen 's zomers trainen om
in conditie te blijven. Ze betalen voor een half jaar de
club-contributie. De afdracht aan de Atletiekunie wel
voor het hele jaar. Besloten wordt om deze mogelijkheid
van zomer-lidmaatschap duidelijker naar buiten toe te
communiceren in het kader van de ledenwerving. Er
hebben zich tot op heden zes kinderen gemeld voor
zomer-lidmaatschap in dit jaar.
Nadeel is dat deze atleten vaak minder geïnteresseerd zij
in deelname aan wedstrijden.

In het clubblad van juli 2011 was in de rubriek “Nieuws
van het bestuur” een stuk opgenomen om Jan Willem te
bedanken voor zijn inzet; met daarbij een beschrijving
van zijn sportieve prestaties en zijn motivatie om de
functie van penningmeester te vervullen. Tevens heeft
hij een dinerbon namens de vereniging gekregen.
Trainingen en trainers
Er zijn 50 pupillen. Dat is veel voor Bob en Sjoerd; tevens
kan Sjoerd af en toe niet vanwege ziekte. Gelukkig is
Jirina beschikbaar, sinds september traint zij een van de
groepen. Jirina kan op donderdag op de baan aanwezig
zijn en ook in de sporthal in het winterseizoen.
Gedurende de zomervakantie zijn de trainingen
doorgegaan; zij het met afgeslankte trainers-inzet. Per
week 2x trainen met één trainer per groep. De trainers
stemden onderling af.
Tevens is in samenspraak met de trainers en enkele leden
besloten in oktober door te gaan met de trainingen. Geen
maand “vakantie” meer tussen het zomerseizoen en het
winterseizoen.

Ledenwerving
De Scholierenveldloop wordt jaarlijks door de vereniging
georganiseerd in samenwerking met SportSupport, met
als doel ledenwerving. Er zijn sportdagen voor scholen
georganiseerd, waarbij de leerlingen een informatiesetje
over atletiek mee naar huis krijgen. Ook is er contact via
Dick en Leo met een overkoepelende scholenstichting;
waar flyers en informatie over atletiek is verspreid. De
scholenstichting zal ook benaderd worden voor het
organiseren van een trainingsdag.
Verder doen we mee met de Jeugdsportpas.
De jeugdcommissie
De jeugdcommissie heeft in 2011 de volgende activiteiten
georganiseerd voor de pupillen:
27 maart spelletjescompetitie als afsluiting van de
wintertrainingen
April: informatieavond voor de ouders van pupillen over
deelname aan wedstrijden
Mei/juni: onderlinge wedstrijdjes op iedere laatste
donderdag van de maand
10 juli: Linneaushof als afsluiting voor de zomervakantie
Oktober/november: bowlen bij de Bison bowling als start
van het winterseizoen.

Cedo Paic heeft Jaap van Deursen opgevolgd als trainer
van de langeafstandsgroep. Cedo is al trainer bij
Suomi. Dankzij een tip van Koos Kiers (Jaspers Running
Team) zijn wij met Cedo in contact gekomen.
De ledenadministratie
Jos van Belle had te kennen had gegeven dat hij wilde
stoppen met de ledenadministratie. Bij een gesprek
hierover na de training gaf Annette van Kesteren aan
bereid te zijn om het over te nemen. Een gedroomde
oplossing; gezien ook de inzet van Gerard voor de
vereniging.

Daarnaast wordt er door de trainers rond sinterklaas een
pietentraining met uitreiking van pietendiploma gegeven
in de hal en is er in januari de nieuwjaarsloop.
Afgelopen jaar heeft de jeugdcommissie zich alleen
gericht op de pupillen. Vanuit de andere jeugdtrainers is
aangegeven dat zij ook graag ondersteuning willen bij het
organiseren van activiteiten. Dit zal het komend jaar
gaan gebeuren.

De nieuwe website
Is goed geslaagd. Gerard van Kesteren en Niels Ran zijn
gemachtigd content toe te voegen. Rob Schlüter verzorgt
de techniek achter de site om deze in de lucht te houden.
Er is er ook een forum-pagina waar alleen leden
berichten op kunnen plaatsen. Verantwoordelijk voor
publicaties is de webmaster. Tevens kan het clubblad
worden aangeklikt.

Technische commissie:
Leo treedt uit. De commissie gaat over wedstrijden,
aanpak van training en de inkoop van oefen- en
wedstrijdmateriaal. De selectie van de atleten voor
deelname aan competitiewedstrijden ligt bij de trainers.

Het jubileumboek
Op de jaarvergadering van 29 maart is de presentatie
voor de leden geweest. Aan het begin van het
zomerseizoen is het boek aan de pers gepresenteerd.
Van alle digitale bestanden zijn door Dick dubbele backups gemaakt met het oog op mogelijk hergebruik in de
toekomst.

De scholierenveldoop
Is vlekkeloos en zonder regen verlopen. Er waren +/- 250
deelnemertjes; aanzienlijk minder dan een half jaar
geleden, dit i.v.m. eigen activiteiten van de normaal
deelnemende scholen en vanwege de korte tijdsspanne
met de vorige veldloop.
Larissa Scholten liep voor om een beheerst tempo in de
eerste ronde aan te geven.

Lidmaatschap en ledenwerving
Het bestuur heeft besloten met ingang van april incasso
betaling door nieuwe leden in te voeren.
Het inschrijfformulier zal worden aangepast aan het
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De onderlinge wedstrijden op zondag 18 september
Moesten gezien de slechte weersomstandigheden helaas
worden stopgezet, niet tot tevredenheid van een klein
aantal aanwezigen, doch in de ogen van het bestuur,
trainers en vele ouders noodzakelijk.
Op de trainingsavonden de week erna zijn de overige
onderdelen afgehandeld.
De prijsuitreiking werd afgesloten met een hapje en een
drankje.

Communicatie intern en extern
Het clubblad en de website zijn vernieuwd, e.e.a. heeft
fikse inspanning gevergd.
Naast een openbaar toegankelijk deel is de website voor
leden toegankelijk middels een naam en wachtwoord.
Daar is ook een forumpagina waar alleen leden berichten
op kunnen plaatsen. Tevens kan het clubblad worden
aangeklikt.
Op het openbare deel van de site staan de e-mail adressen
van Dick Bais, de ledenadministratie, de
wedstrijdsecretariaten, de redactie van De Wissel en de
clubarts. Tevens het telefoonnummer van Joop en Peter
Pijnaker.

De relatie met KAV Holland
De gesprekken met de voorzitter van KAV Holland zijn
plezierig verlopen. Gemeenschappelijke interesses van de
clubs en de goede onderlinge samenwerking kwamen o.a.
ter sprake. De intenties en het vertrouwen aan beide
zijden zijn goed. Op de baan zijn er af en toe irritaties
tijdens de trainingen op de woensdagavond.
Belangrijk is samen goed door een deur te kunnen,
invulling van de verdere samenwerking volgt daarna.
Zo heeft Rob de Wit op verzoek van KAV Holland tips
gegeven aan de jeugdtrainers over het staan voor een
groep.

Rob Schlüter heeft op verzoek van het bestuur een
document gemaakt met wachtwoorden en aanwijzingen
m.b.t. het technisch beheer van de site. Rob doet het
technisch beheer al jaren in zijn eentje.
Gerard van Kesteren en Niels Ran zijn gemachtigd
content toe te voegen.

Het beleidsplan 2010-2012

Het voornemen is om exit interviews te houden met
leden die de club wensen te verlaten. Dit aan de hand
van een door de Atletiekunie opgesteld systeem.

Waar staat AV Haarlem per april 2012
De taken zijn beter verdeeld dan in 2010 het geval was,
hoewel Leo in 2011een zeer omvangrijk takenpakket
heeft verzorgd.

Ledenbestand van A.V. Haarlem per 31 december 2011:

De betrokkenheid van de ouders, is ondanks de pogingen
die te vergroten, slechts in beperkte mate toegenomen.
De vereniging is niet echt gegroeid en heeft nog
ongeveer net zoveel leden als 3 jaar geleden, ondanks de
in dit verslag beschreven wervingsactiviteiten. Het doel
was met 100 leden te groeien.
Volgens de gegevens van de Atletiekunie had de
vereniging ten tijde van het opstellen van het beleidsplan
in oktober 2009 in het totaal 224 leden, waarvan 71
dames/meisjes en 153 heren/jongens.
Per eind 2011 bedroeg het aantal
Er wordt beter gepresteerd. Zie hiertoe het verslag van
de Technische Commissie.

Dames / meisjes

Heren / jongens

dames
33
junioren A
0
junioren B
5
junioren C
9
junioren D
8
pupillen A
13
pupillen B
5
pupillen C
3
ereleden
0
mini's
3
leden verdienste 0
__
79
Totaal: 230

heren
55
junioren A
9
junioren B
6
junioren C
17
junioren D
21
pupillen A
13
pupillen B
10
pupillen C
14
ereleden
1
mini's
3
leden verdienste 2
___
151

JAARVERSLAG 2011 TECHNISCHE COMMISSIE
In 2011 heeft AV Haarlem beter gepresteerd dan in 2010. Dit blijkt onder andere uit de ranglijsten (zie vorig clubblad),
want op bijna ieder onderdeel
In de landelijke jaarlijsten baanatletiek
is de beste prestatie uit 2010
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
overtroffen.
aantal AV Haarlemmers 6
11
6
6
7
4
4
6
8
Daarnaast is het aantal
aantal estafetteteams
1
1
0
1
1
3
2
1
2
vermeldingen in de
aantal prestaties
17
22
15
12
15
8
11
14
25
ranglijsten gestegen tot 29 en
aantal vermeldingen
18
27
19
12
18
9
14
19
29
is het aantal deelnemers aan
aantal top-10-prestaties 4
8
4
0
2
1
1
2
5
Nederlandse
kampioenschappen gestegen tot zeven en haalden Larissa Scholten, Jurgen Wielart en Niels Ran in totaal zeven medailles.
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Vier van deze medailles waren voor A-junior Jurgen
Prestatiemonitor
Wielart. Hij zette dit jaar zijn stijgende lijn op de 400
Op de website www.ranglijsten.tk houden Ton de Kleijn,
meter door en werd daardoor uitgenodigd om deel te
Wilmar Kortleever en Kris Beerens een landelijke
nemen aan het EK teams in Izmir en het EK junioren in
prestatieladder bij. Hier staan per jaar en per categorie de
Tallinn. Bij beide wedstrijden zat hij in het estafetteteam
beste landelijke prestaties vermeld. Aan de hand van het
van de 4 x 400 m. In Tallinn verbeterde hij samen met de
aantal vermeldingen van AV Haarlemmers kunnen we
andere estafettelopers het Nederlands Junioren record op
monitoren hoe onze club er voorstaat in het landelijke
de 4 x 400 m tot 3.11,22.
beeld. In 2011 haalden acht AV Haarlem-atleten de
Zijn snelste individuele 400 m liep hij op het moment dat
nationale ranglijst en dat zijn er twee meer dan in 2010.
het ook echt nodig was. In de 400 m
Ranglijsten baanatletiek
Onderdeel
Prest.
plaats
finale van het NK senioren liep hij 47,58
Pim Pauel
D-junioren
60 m indoor
8,60 s
18
en haalde hij een bronzen medaille.
80 m
10,72 s
19
Larissa Scholten finishte op het NK als
Verspringen indoor
4,52 m
23
11e op de 1500 m. Eerder dit seizoen
Speerwerpen
34,14 m
24
had zij op de middenlange afstand al drie
7-kamp
3801 pnt
13
clubrecords verbroken bij de vrouwen:
Max Landheer
D-junioren
80 m horden
13,28 s
17
800 m
2.15,70
Jeroen Büller
A-junioren
800 m
1.57,90
25
1000 m
2.57,26
1500 m
4.14,49
58
1500 m
4.43,09
Jurgen Wielart
A-junioren
60 m indoor
7,36 s
29
400 m indoor
49,68 s
3
Daarnaast werd Larissa in Groningen op
100 m
11,02 s
8
de 1500 m Nederlands kampioen bij de
200 m
22,16 s
5
studenten en won ze de 5 km bij de
400 m
47,82 s
2
Zilveren Kruis Achmea Loop.
senioren
400 m indoor
49,68 s
17
Niels Ran sprong bij de eerste
100 m
11,02 s
41
competitiewedstrijd in Santpoort voor
200 m
22,01 s
24
het eerst over 2,00 m. In februari werd
400
m
47,58
s
6
hij met 1,98 m tweede bij het NK indoor
Larissa
Scholten
senioren
800
m
2.15,70
40
voor studenten en in juli werd hij 8e op
1000 m
2.57,26
15
het NK.
1500 m
4.43,09
45
Wouter van Gorselen senioren
200 m
23,00 s
89
Naast deze medaillewinnaars vielen ook
Tom Wiggers
senioren
5000 m
14.32,1
15
de prestaties van Tom Wiggers en Pim
Niels Ran
senioren
Hoogspringen indoor
1,98 m
15
Pauel op.
Hink-stap-springen ind. 12,86 m
18
Sinds afgelopen jaar is het „Haarlemse‟
Hoogspringen
2,00 m
15
niveau op de lange afstand gestegen door
Hink-stap-springen
12,78 m
35
de komst van Tom Wiggers. Zijn eerste
10-kamp
5115 pnt
17
competitiewedstrijd in Gendringen liep
herenploeg
senioren
4 x 100 m
44,49 s
33
hij de 5000 m in een tijd van 14.32,1,
Zweedse estafette
2.02,19
19
waarmee hij ruim eerste werd. Ook op
de weg loopt Tom meestal vooraan. Zo
Nationale Teams
won hij de 10 km bij Grachtenloop in
Joerie Moerman, Bram Peters,
4 x 400 m
3.07,30
1
Haarlem in 29.34, de
Jurgen Wielart, Bjorn Blauwhof
Jesper Arts, Jurgen Wielart,
4 x 400 m
3.11,22
2
Zorgspecialistenloop in Heemstede in
Cliff Ellsworth, Sander Pupella
29.28 en werd hij met 1.05.03 vijfde op
de halve marathon bij de Zilveren Kruis
Ranglijsten wegatletiek
plaats
Achmea Loop. Daarmee is hij de snelste
Tom Wiggers
senioren
10 km
29.52
10
Haarlem atleet ooit op deze afstand. Ook
Tom Wiggers
senioren
15 km
47.08
14
op de 10 Engelse mijl (50.15 minuten) is
Tom
Wiggers
senioren
½
marathon
1.05.03
9
hij sinds 2 oktober 2011 de snelste.
D-junior Pim Pauel won dit jaar de
*Op ranglijsten.tk staan verschillende prestaties voor Jurgen Wielart als A-junior en
meerkampen in Zaandam en in
als senior. Daarnaast was zijn snelste tijd op de 200 m 21,69 s (-0,4 m/s), wat goed is
Schoonhoven. Bij de laatste wedstrijd
voor een 1e plaats bij de A-junioren en een 13e plaats bij de senioren.
verbeterde hij het clubrecord tot 3801
punten.
Het waren Pim Pauel (met 5 prestaties), Max Landheer
De trainersstaf bestond in 2011 uit Ruud Wielart
(1), Jeroen Büller (2), Larissa Scholten (3), Jurgen Wielart
(senioren), Cedo Paic (lange afstand), Tim Rombout
(9), Wouter van Gorselen (1), Tom Wiggers (1) en Niels
(werptraining), Rob de Wit (AB-junioren), Niels Weller
Ran (5). Daarnaast hebben twee estafetteploegen van de
en Niels Ran (CD-junioren), Bob de Groot en Sjoerd
mannen de lijst gehaald. Vier prestaties van de A-junior
Lether (pupillen), Jirina van Kesteren (pupillen vanaf
Jurgen Wielart waren zo goed dat ze ook zijn opgenomen
september) en Baltien de Wit (recreanten).
bij de senioren.
De Technische Commissie bestond in 2011 uit Joop van
Drunen, Ruud Wielart, Rob de Wit, Dick Bais, Leo van
der Veer en Niels Ran (secretaris).
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Op de website
www.atletiekunie.nl/index.php?pa
ge=2820 houdt de atletiekunie
ranglijsten van bij van de
wegatletiek. Tom Wiggers wordt
hierop drie keer vermeld.

Aantal AV Haarlemmers bij NK‟s
NK senioren
NK junioren
NK Indoor (sen+jun )
NK Meerkamp (sen+jun)
NK Meerkamp Indoor
NK Masters
NK Gehandicapten
Overig*

2004
4
5
4
1
-

2005
2
4
2
2
1
1
-

2006
1
1
1
1
1
1

2007
1
5
7
1
1
1
1
3

2008
1
1
1
1
1
3

2009
1
1
1
2

2010
1
1
2
2

2011
3
3
2
8

Competitie
In de nationale competitie werd
AV Haarlem dit jaar
vertegenwoordigd door vijf
Totaal
14
12
6
20
8
5
5
16
ploegen: de jongens D (2e divisie),
e
de jongens C (2 divisie), de
*2006: NK Estafette; 2007: NK Studenten; 2008: NK Cross; 2009: NK Cross +
meisjes C (2e divisie), de jongens A
Estafette; 2010: NK Indoor Studenten, 2011: NK Indoor Studenten + NSK Teams
e
en de mannen senioren (2 divisie).
+ NSK baan + NK Cross
Zowel de jongens C als de jongens
D plaatsten zich voor de
gebiedsfinale. De jongens C eindigde hier als negende en
CD-junioren
de jongens D als achtste.
- Luuk Verzijden werd in de eindstand van de CD
De mannen ploeg was vorig jaar gepromoveerd naar de
evening games derde bij de jongens C tweedejaars.
tweede divisie en eindigde dit jaar als 19e van de 36
- Dit jaar werden voor het eerst de nationale CD indoor
ploegen. In de laatste wedstrijd eindigde de ploeg als
wedstrijden gehouden in Apeldoorn. Pim Pauel (D)
tweede in de poule en verbeterde Jurgen Wielart (400
was de enige deelnemer van AV Haarlem.
m), Niels Ran (300 m), Gydo van de Pieterman (200 m)
- Bij D-spelen waren er 4 deelnemers. Hierbij viel
en Wouter van Gorselen (100 m) het uit 1965 stammende
vooral de prestatie van Max Landheer op: hij werd 7 e
clubrecord op de Zweedse estafette tot 2.02,19.
in de finale van de 80 m horden.
Cross
Voor de finale van de cross-competie plaatsen zich dit
jaar drie atleten: Jeroen Büller (A), Karel Brasser (A) en
Jason Komen (D2). De A-junioren plaatsten zich ook als
team en daarom mochten Jurijn Jongkees (B) en Daan
Oppenhuis (B) ook meedoen.
Jeroen Büller won hier een bronzen medaille op de 5 km
bij de A-junioren.

Uitslagen nationale D-indoor
Pim Pauel (D2)
60 m
8,60 s
verspringen
4,32 m
Uitslagen D-spelen
Jelle Kelderman (D1) hoogspringen
1,20 m
80 m series
12,11 s
Max Landheer (D2) 80 m horden series 13,63 s
80 m horden ½ finale 13,28 s
80 m horden finale 13,64 s
1000 m
3.09,14
Jason Komen (D2)
80 m horden series 15,72 s
discuswerpen
21,57 m
Pim Pauel (D2)
speerwerpen
34,14 m

Nederlandse Kampioenschappen
- Robert Verschuren (B) liep tijdens het NK indoor
junioren de 400 m in 1.01,00.
- Jurgen Wielart (200 m en 4 x 400 m) en Niels Ran
(hoogspringen, 4 x 100 m, en 4 x 400 m) deden naast
hun eerder vermelde NK‟s ook mee voor de stad
Amsterdam bij het NSK Teams. Met deze ploeg
behaalden zij een zilveren medaille.
- Jurgen Wielart (A) werd op de 400 m ook tweede bij
het NSK indoor (49,68) en het NK junioren (48,42).
- Kristel van Es werd met 1,50 m vijfde bij het
hoogspringen tijdens het NSK indoor.
- Jeroen Büller (A) liep bij het NK junioren de 800 m in
een tijd van 1.59,98. Zijn snelste tijd dit seizoen is
1.57,90. Daarmee is hij ruim 11 seconden sneller dan
vorig seizoen. Luuk Oudendijk (A) liep hier de 3000
m steeplechase in een tijd van 11.43,75 en eindigde
als 11e.
- Bij het NK Cross op 27 december liep Jeroen Büller
(A) de 6,2 km in 21.48 minuten. Dit was goed voor
een 17e plaats. Luuk Oudendijk (A) finishte hier na
24.35 minuten.

Overwegingen
- Hoewel er het afgelopen jaar goed is gepresteerd, is de
wedstrijddeelname nog steeds beperkt, vooral bij de
pupillen. Voor de truienactie kwamen slechts 16
atleten in aanmerking.
- De TC heeft het afgelopen jaar gesproken met KAV
Holland over het samenwerken bij de specialisatietrainingen op woensdagavond. Hier is uiteindelijk
niets uitgekomen.
- De TC heeft besloten aan het einde van het
zomerseizoen de trainingen niet langer volledig stil te
leggen. Dit betekent in de praktijk het volgende:
De zondagtraining begint de eerste zondag na de
onderlinge wedstrijden.
De donderdagtraining begint pas in november.
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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
John Komen
023-5263125 Junioren A/B
Rob de Wit
06–41721080
Duinoordstraat 69
Email: robdewit99@hotmail.com
2023 WC Haarlem
E-mail: jce.komen@planet.nl
Junioren C/D
Niels Weller
06–27306179
Leden
Gerlies Nap
023– 5421287 Email: cdtrainers@hotmail.com
Overtonweg 14
2022 TB Haarlem
E-mail: gerlies@bruggemann.nu

Clubarts

Ledenadministratie

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

Fysiotherapie

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

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
Pupillen
023–5317258
Jirina van Kesteren
06– 15186655 René Ruis
Email:
prruis@planet.nl
Email: pupillentrainers@hotmail.com

Leo van der Veer
023–5254288
Iepenlaan 94
2061 GN Bloemendaal
Frits Knuvelder
023–5530444
E-mail: veeradvies@planet.nl
Van Oosten de Bruijnstraat 2
2014 VS Haarlem
Email: knuvelder@zonnet.nl

Trainingen (november – maart)

Communicatie Commissie
(PR, website, clubblad)
Leo van der Veer
023–5254288
Rob Schlüter
023–5250752
Gerard van Kesteren
023-5314714
Email: redactie@avhaarlem.nl

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
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Diversen
Stichting exploitatie kantine atletiekbaan
namens A.V. Haarlem
Joop van Drunen
023–5244340
Email: j.m.van.drunen@kpnmail.nl
AV Haarlem op internet
Website:
www.avhaarlem.nl
Twitter:
@avhaarlem
Clubkleding
De clubkleding is te koop op zondag in de
kantine (11.15 - 12.00 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.

