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Redactioneel
Tekstvoorstel voor het volgende jubileumboek: “Op 22 april werd er historie geschreven. Sinds ongeveer 20 jaar was er
weer een vrouwenteam van AV Haarlem in de competitie. Nou ja, op die ene wedstrijd van 27 april 2008 na dan, toen in
een competitie-wedstrijd in Haarlem een ploeg met Sanne van Bughem, Jirina van Kesteren, Anouck Marchand, Tara
van Schie en Larissa Scholten 5859 punten haalden. De andere twee wedstrijden van dat jaar moest AV Haarlem verstek
laten gaan, omdat er geen ploeg op de been gebracht kon worden. Maar nu, in 2012, is er dus weer een vrouwenploeg,
mede dankzij enkele getalenteerde junioren A en B. Op 22 april nam dit team deel aan de eerste competitiewedstrijd, in
het Olympisch Stadion. Dit keer verzamelde AV Haarlem 5947 punten. De ploeg bestond uit Laura Adelaar, Jirina van
Kesteren, Larissa Scholten, Suzanne Tierie, Evelien Verbruggen en Marijke Zwaag. En dan was de ploeg nog niet eens
compleet. Op 20 mei ging de ploeg op volle oorlogssterkte naar Zaandam en .......” Een verslag van de wedstrijd in
Amsterdam leest u in dit nummer.
Ook op 22 april was de mannenploeg in de 2e divisie actief, en wel in Haarlem. En die deed het geweldig, met een
tweede plaats in de poule, op slechts 3 punten van nummer 1. Landelijk staan onze mannen op de vijfde plaats van 36
deelnemende verenigingen. Ook hiervan doen we uiteraard verslag.
Maar er is in dit nummer nog meer moois te lezen dat wellicht de geschiedenisboeken kan halen:
- over het hoogspring-PR van Niels Ran (2,01 m.)
- over de supersnelle 5.000 meter van Tom Wiggers (14.45,17)
- over de overwinning van Tom Wiggers op de 3.000 meter tijdens de Ter Specke Bokaal (8.04,28 min.)
- over tientallen PR’s bij de pupillen en de junioren
- over de eerste plaats van de jongens C in hun competitiepoule
- over het allereerste interview met D-junior Mike van Dijk
- over het terugtreden van clubarts Knuvelder
En misschien is er nog wel iets dat we nu over het hoofd zien, maar dat pas door de ‘tand des tijds’ relief krijgt.

Jongens C winnen competitiewedstrijd, pag. 10-11
Wedstrijdkalender
Seniorencompetitie, 2e wedstrijd
20 mei, Eindhoven (m); Zaandam (v)

NK Senioren
16/17 juni, O.S. Amsterdam

Pim Mulierloop
20 mei, Santpoort, Suomi

Marquetteloop
17 juni, Heemskerk

Trackmeeting
25 mei, Utrecht

CD-Competitie, 3e wedstrijd
23 juni, Lelystad

CD-Competitie, 2e wedstrijd
26 mei, Haarlem

Seniorencompetitie, 3e wedstrijd
24 juni, Weert (m); Spijkenisse (v)

Letterenloop
3 juni, Haarlem, IJsbaan

Pupillencompetitie (3)
30 juni, Santpoort

CD Evening Games
8 juni, Heiloo

Lycurgus Games
1 juli, Krommenie

Pupillencompetitie (2)
9 juni, Beverwijk

CD Evening Games
6 juli, Krommenie

A-Competitie, 2e wedstrijd
10 juni, Santpoort
Trackmeeting
15 juni, Utrecht
Grachtenloop
15 juni, Haarlem, Nieuwe Gracht

Cover: Vrouwenploeg.
Amsterdam, 22 april 2012.
Foto: redactie
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Leo van der Veer, namens het bestuur
FRITS KNUVELDER STOPT ALS HUISARTS en
CLUBARTS

voldoening
heeft gegeven.

Frits Knuvelder, geboren op 16-3-1945, werd op 1-31961 (als scholier op het gymnasium van het
Triniteitslyceum) lid van de vereniging. Op de onlangs
gehouden jaarvergadering werd hij in het zonnetje gezet
vanwege zijn vijftigjarig lidmaatschap. Onlangs nam
Frits, na 37 jaar, afscheid van zijn huisartspraktijk.
Onderstaand een korte terugblik op zijn carrière als
atleet en arts.
“Als atleet was verspringen mijn sterkste nummer. Mijn
pr op dit nummer staat op 6.52m, gesprongen tijdens een
studentenwedstrijd in 1966 te Leiden.
De 100m deed ik steevast in 11.8; dat is ook mijn pr op
deze afstand . Bij één wedstrijd liep ik voor mijn gevoel
de sterren van de hemel; dat was echt ‘knallen’. Maar in
plaats van door te rennen, deed ik de laatste 20 meter
freewheelend waardoor ik toch op 11.8 bleef steken.
Joop van Drunen was ziedend: ‘je had een pr
moeten lopen!’, tierde hij, ‘nu is het weer 11.8’.
Ik deed vaak ver en hink-stap-sprong voor de
competitie om de Prins Hendrik-beker. Er
waren atleten die duidelijk beter waren met
verspringen, zoals Jeltjo Doornbosch en Gerard
Kamp, maar die werden op andere nummers
ingezet.
Als dienstplichtig militair in de jaren ‘65/’66
heb ik nog getraind bij Hellas in Utrecht. In
dienst heeft een legerarts, naast een goede
vriend die al in Leiden medicijnen studeerde,
mij er van overtuigd dat een studie medicijnen
een betere keuze zou zijn dan de Academie
voor Lichamelijke Opvoeding. Ik wilde in die
tijd beroepsmatig met sport bezig zijn en dacht
aanvankelijk dat ALO dan het aangewezen
traject was. Maar dat werd dus de studie medicijnen, die
ik in Leiden heb gevolgd, met aanvankelijk het idee om
sportarts te worden en daarna het plan om mij te
specialiseren tot internist. Ik ben 2 jaar officieel in
opleiding geweest tot internist, maar dat paste toch niet
goed bij mijn persoon; ik had duidelijk meer algemene
interesse voor de mens. En daarom is het huisarts
geworden, wat mij - naast regelmatige drukte - altijd veel

Ik ben in 1973
afgestudeerd,
heb daarna dus
2 jaar de
specialisatie
‘interne’
gevolgd, ben in
1975 in dienst
getreden van huisarts (en befaamd basketballer bij
Flamingo’s en het Nederlands team) Erik Jager, om in
1976 mijn eigen praktijk als huisarts te beginnen. Ik heb
geen praktijk overgenomen; mijn eigen praktijk heb ik
helemaal zelf opgebouwd.
Direct na mijn afstuderen ben ik clubarts geworden van
onze vereniging. Aanvankelijk samen met fysiotherapeut
(wijlen) Andries van Zadel en daarna met Marthin Huta
Galung. Dan stonden we met z’n tweeën
langs de baan en konden de atleten
‘drempelloos’ naar ons toe. En ook
omgekeerd konden wij atleten
observeren en hen direct van advies
dienen. Tot het eind van de jaren
zeventig ben ik er vrij intensief mee
bezig geweest, daarna werd het langzaam
minder, ook door de komst van een Sport
Medisch Adviescentrum met
hoogwaardige sportgeneeskundige zorg.
Maar mede door het feit dat ik veel
atleten in mijn patiëntenbestand had, is
de interesse in sportgeneeskunde altijd
gebleven”.
Na 37 jaar zet Frits dus een punt achter
zijn huisartspraktijk en daarmee ook achter een
veertigjarige positie als clubarts. Het bestuur van AV
Haarlem bedankt hem hartelijk voor de vele
inspanningen die hij voor de vereniging heeft verricht en
wenst hem en zijn echtgenote veel plezier met zijn
hobby’s en bezigheden in de levensfase die nu aantreedt!
Bestuur AV Haarlem
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DE WISSEL-LIJST (12)

portretten van atleten, trainers & staf

MIKE VAN DIJK: “VERSPRINGEN IS MIJN BESTE ONDERDEEL”
Leo van der Veer

mijn persoonlijke records. Ver is mijn beste onderdeel.
Dat vind ik ook het allerleukste nummer. Ik wil daarmee
zo ver mogelijk zien te komen. Eerst over de grens van 4
meter, en dan verder. Misschien dit seizoen wel 4,5
meter; dat zou erg gaaf zijn”.

D-junior Mike van Dijk, geboren op 23 oktober 2000, is
sinds de zomer van 2008 lid van onze vereniging. Hij zat
al op schaatsen, maar zijn ouders deden hem niettemin
de suggestie ook eens te kijken of atletiek
hem zou bevallen. Dat idee sprak Mike aan
en hij trainde een paar keer mee om kennis
te maken. Er zaten toen nog geen vriendjes
of vriendinnetjes op, maar het beviel hem zo
goed dat hij lid werd. “Ik vind atletiek even
leuk als schaatsen”, aldus Mike. “ ’s Winters
is het erg druk, want dan train ik 2x per
week voor schaatsen en ook 2x per week
voor atletiek. En daar komen voor het
schaatsen nog regelmatig wedstrijden op
zondag en vrijdag bij. En ik doe ’s winters
ook met crossen mee. Ik ben van de winter
eerste geworden met een cross in Bussum.”
Hoewel de conditietraining voor schaatsen,
in de duinen, ook doorgaat, staat in de zomer
de atletiek op de eerste plaats. Dan wordt er
flink getraind bij Niels Weller en Niels Ran.
“Die trainingen zijn erg leuk en we maken
heel veel lol met onze groep. Ik doe
regelmatig aan wedstrijden mee: crossen en
op de baan. Zaterdag 10 maart was de
finalewedstrijd van de cross-competitie in
Woerden. Ik werd 20ste van de 66
deelnemers. Mijn trainer zei dat dat een heel
mooie plaats was omdat het de finale van
deze competitie was”.
Gevraagd naar wat Mike de leukste nummers
vindt, noemt hij ver en hoog. “Ik heb in april
in Purmerend 3.96m ver gesprongen en in
Beverwijk 12.0 op de 80 meter gelopen. Bij
hoogspringen heb ik 1.25m gehaald. Dat zijn

ONDERHOUD KRACHTHONK: WIE IS HANDIG MET LEIDINGWERK?
Nadat in de afgelopen maand februari een CV/WW-ketel (Bosch HRC-35) is geïnstalleerd, is het nu tijd voor een klein
vervolg. Dit bestaat uit het omleggen van een stukje CV-leidingwerk in de kleedkamer en in het keukentje. Nu loopt dat
leidingwerk nog ‘onderlangs’ en achter het aanrechtblok, hetgeen van de winter heeft geleid tot een bevroren leiding,
precies op de hoek waar een kier in het buitenschot zat en de snijdende, ijskoude wind vrij spel had.
Die leiding moet ‘bovenover’ en ‘voorlangs’ gaan lopen, zodat herhaling van dit uiterst vervelende voorval niet meer op kan
treden.
Ik schat dat dit karweitje een halve dag in beslag neemt. Ondergetekende kan hierbij assisteren.
Wie heeft er zin in dit klusje? Graag een bericht naar ondergetekende (contactgegevens: zie pagina Service).
Leo van der Veer, beheerder krachthonk

3

4

WEDSTRIJDVERSLAGEN

Senioren & Junioren AB

Niels Ran, Joop van Drunen, Rob de Wit, Gerard van Kesteren
1 april: Trainingsgrappenwedstrijd, Purmerend
100 m
1. Niels Ran
M 11,94 s
2. Robert Verschuren
JB 12,59 s
Hoogspringen
1. Niels Ran

M

2,01 m PR (foto)

Verspringen
1. Robert Verschuren

JB

5,00 m

Kogelstoten
1. Robert Verschuren

JB

8,56 m

Speerwerpen
1. Robert Verschuren

JB 37,27 m

atletiekbaan. Van de overige deelnemers ontkwamen
slechts enkele deelnemers aan een dubbel, een groot
aantal deelnemers werd zelfs 2 of 3 keer gedubbeld. Tom,
het was een race waar het publiek van heeft genoten.
Zijn puntenaantal (873) was de hoogste score van onze
ploeg. Luuk Oudendijk (A-junior) liep een dappere race,
een 20e plek voor hem. Luuk kan, wanneer hij goed blijft
trainen, zijn prestatie nog aanmerkelijk verbeteren.
110 meter horden (15)
6. Gydo van de Pieterman 16,79 (-0,9 m/s)
678
We hadden van Gydo een iets beter resultaat verwacht.
Gydo, goed blijven trainen dan komt het vast goed.
Zweedse estafette (12)
2. Haarlem
2.02,40
898
Als laatste looponderdeel van deze wedstrijd de Zweedse
estafette, 400 meter Simon Nijland – 300 meter Jurgen
Wielart – 200 meter Niels Ran – 100 m Wouter van
Gorselen.
Hoogspringen (15)
1. Niels Ran
2,00 m
857
Voor Niels een evenaring van zijn PR. Gezien de
weersomstandigheden was deze prestatie van 2,00 m (de
3e wedstrijd dat Niels deze hoogte sprong: zonder meer
de beste van de 3 wedstrijden). Niels, kom op 2,05 meter
klinkt toch anders.
Polsstokhoogspringen (10)
Helaas voor de deelnemers dat dit onderdeel van het
programma moest worden afgevoerd. De scheidsrechter
en de ploegleiders vonden het niet verantwoord om
verder te springen. De springlat vloog telken malen door
het luchtruim.
Onze deelnemer op dit onderdeel, Niels Weller, vond het
maar waardeloos deze beslissing. Niels was zonder meer
van plan een nieuw PR te laten optekenen! Een zwaar
teleurgestelde Niels was het gevolg.
Verspringen (12)
11. Gydo van de Pieterman 5,73 m
544
Hink-stap-sprong (12)
3. Niels Ran
13,02 m
678
Kogelstoten (19)
8. Peter Markwat
11,09 m
538
15. Tim Rombout
10,32 m
PR
Voor Peter was de 11,09 meter een evenaring van zijn
PR. Voor Tim een nieuw PR, dus TOP!
Kogelslingeren (12)
10. Jeroen Adelaar
24,86 m
PR
391
Jeroen verbeterde zijn PR met 4,98 m. Proficiat!
Speerwerpen (11)
8. Tim Rombout
44,25 m
PR
553
Ook voor Tim een verbetering van zijn PR. Oké Tim!
Nadat de punten geteld waren, bleek de “Haarlem” ploeg
op de 2e plaats te zijn beland, met slechts 3 punten
achterstand op de de ploeg van Prins Hendrik uit Vught.
Voor de gehele “Haarlem” ploeg betekent deze 2e plaats
in poule 4 een heel goed resultaat een dikke voldoende.
In de landelijke stand van de 36 ploegen uit de 2 e divisie
staat AV Haarlem op de 5e plaats.

22 april: 1e competitiewedstrijd heren senioren
2e divisie, Haarlem
Deze 1e wedstrijd van de competitie 2012 was een
wedstrijd die onder zeer slechte weersomstandigheden
plaats vond. Toch presteerde de ploeg uitstekend:
100 meter (22)
prestatie
punten
8. Wouter van Gorselen
12,25 (-4,7 m/s)
530
21. Gydo van de Pieterman 12,76 (-4,7 m/s)
200 meter (22)
6. Wouter van Gorselen
24,41
608
400 meter (18)
1. Jurgen Wielart
48,61
869
Jurgen was de enige 400 meter loper met een tijd onder
de 50 seconden, een uitstekend resultaat zeker gezien de
weersomstandigheden.
800 meter (17)
1. Jeroen Büller
1.59,44
757
7. Simon Nijland
2.07,58
Jeroen Büller liep een heel goede race (Jeroen 18 jaar dus
nog junior) eindigde op de 1e plaats in zijn serie. Zijn tijd
van 1.59,44 seconden was tevens goed voor de 1e plek in
het totaalklassement. Jeroen was de enige 800 meter
loper met een tijd onder de 2 minuten.
In dezelfde serie als Jeroen zagen wij Simon Nijland op
de 5e plaats eindigen. Simon had niet op het zeer snelle
startschot gerekend en vertrok te laat, maar gezien zijn
prima trainingsresultaten maken wij ons niet ongerust.
5000 meter (20)
1. Tom Wiggers
14.45.17
873
20. Luuk Oudendijk
19.04,98
Wat moeten wij hier nog aan toevoegen? Tom was niet te
stuiten. In een goede stijl denderde hij over de Haarlemse

(tekst&uitslagen: JvD)
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22 april: 1e competitiewedstrijd dames senioren
3e divisie, te Amsterdam
In het Olympisch Stadion in Amsterdam was de wind
door de beschutting van de tribunes een heel stuk minder
dan in Haarlem. Hier had de vrouwenploeg haar
wedstrijd in de 3e divisie.

Aan het eind van de middag moest Larissa nogmaals in
actie komen, nu voor de 3.000 meter. Met de 800 nog in
de benen wist ze toch heel keurig vierde te worden in
een tijd van 11.29,86.

Larissa Scholten liep dankzij een krachtige eindsprint
met 2.18,37 naar de winst op de 800 m. Ook Evelien
Verbruggen presteerde goed met 13,33 seconden op de
100 meter (-1,2 m/s) en met een goede prestatie op de
100 m horden: 16,47 seconden (-1,9 m/s). De tot springer
omgetoverde Jirina van Kesteren sprong 4,55 meter bij
het verspringen en 1,30 meter bij het hoogspringen.

Voor de debutant Suzanne Tierie (B-junior) stond er een
400 meter op het programma, een zware tocht door een
tijdens de race opspelende blessure die zij niettemin op
karakter in 1.10,95 seconden wist te volbrengen. De
blessure haalde
haar helaas uit de
strijd voor de rest
van de dag.
Laura Adelaar
wierp de discus
naar een mooie
19,81 m. en
kogelde naar 7,12
m. Marijke Zwaag
deed twee
sprintnummers;
haar tijden: 14,52
sec (-1,2 m/s) op de
100 meter en 31, 84
sec. (0,0 m/s) op de
200.

Evelien aan het begin van haar 300m-deel
De Zweedse estafette draaide aamvankelijk door een
combinatie van een overijverig jurylid en onervarenheid
van de ploeg op een teleurstelling. Jirina (400), Evelien
(300), Laura (200) en Marijke (100) liepen werkelijk een
fantastische estafette, maar omdat een van hen met een
been buiten het wisselvak stond te wachten op het stokje
– de wissel zelf was wel binnen de haken (en daarmee ‘in
de haak’) – volgde aanvankelijk gediskwalificatie.
Maar tot onze verrassing is deze toch weer ongedaan
gemaakt; in de uitslagen op de site van de Atletiekunie
staat de ploeg van AV Haarlem gewoon vermeld, en wel
met een tijd van 2.42,17. Goed voor 750 punten.
In de einduitslag is de vrouwenploeg met 5947 punten
10e geworden van de 15 deelnemende ploegen. We
kijken terug op een hele leuke dag en verheugen ons al
op de tweede ronde op 20 mei in Zaandam.

(tekst, uitslagen & foto’s: GvK)
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5 mei: Ter Specke Bokaal, Lisse
Tom Wiggers en Jurgen Wielart waren op deze bevrijdingsdag naar Lisse getogen voor de openingswedstrijd
van het Nationale Lotto Baancircuit. ‘Lisse’ kent een
aantal weinig voorkomende looponderdelen. Zo deed
Tom mee aan de 3.000 meter en Jurgen aan de 300 m.

Bij de Lions Heuvelloop van 9 april vestigde Tom
Wiggers een parcoursrecord met zijn tijd van 46.26
min over 15 kilometer. Hij was daarmee ruim 10
minuten !! sneller dan de nummer 2.
Vincent Witmond liep over de 15 km 1:04.38, Patrick
Koopmeiners over 10 km 41,50 min., Jurijn Jongkees
over 5 km 18.50 min en Daan Oppenhuis 19.43 min.
6 mei: 1e competitiewedstrijd Junioren A, Amstelveen
In totaal werden 3713 punten gescoord, wat goed is voor
een 14e plek. In de uitslagen omtbreken verschillende
onderdelen. De A junioren ploeg kwam namelijk
gehavend en incompleet aan de start. De hoop is dat deze
laatste opmerking een eenmalig karakter heeft!

De resultaten: (tussen haakjes het aantal deelnemers)
100 meter (23)
19 . Angelo Lolis
22. Tobias van Driessel

Bij de 3.000 meter stonden naast Tom (startnr 356) ook
enkele andere gedoodverfde toppers aan de start, zoals
Khalid Choukoud (rechts.), Gert-Jan Wassink (midden),
Thomas Poesiat en de Belg Dieter Vanstreels (nr 105).
Tom liep een bekeken race, liet anderen het werk doen
en sloeg toe met een sterke finish.

400 meter (23)
14. Alan van Rossum

prestatie
12,89 (+0.0)
14,41 (+0.0)

punten
395
0

55,85

571

2.10,36

583

10.08,47

535

Hoogspringen (20)
15. Angelo Lolis

1,55

PR 444

Verspringen (19)
18. Tobias van Driessel

3.90 (-0.3)

85

Hink-stap-springen (14)
11. Alan van Rossum

10,56 (+0.0)

404

800 meter (18)
10. Jurijn Jongkees
3000 meter (15)
8. Daan Oppenhuis

Kogelstoten, (21)
17 Marnix van Zadelhoff

8.14

317

Discuswerpen (14)
13. Marnix van Zadelhoff

24,03

331

Speerwerpen (15 )
13. Daan Oppenhuis

15,96

48

(tekst en uitslagen RdW)

Voor de tweede keer in korte tijd klopte hij Choukoud,
die dit maal vierde werd. De tijd van Tom was heel goed:
8.04,28. Ca 22 km/u! Waarschijnlijk – een leuke vraag
voor Evert van Ravensberg – is het clubrecord van Stijn
Jaspers nog niet eerder zo dicht benaderd door een
andere AV Haarlemmer. Het staat sinds 1984 op 7.47,40
min. op naam van Stijn Jaspers.

21 mei: Flynth Recordwedstrijden, Hoorn
Jurgen Wielart en Larissa Scholten waren onder de
deelnemers aan deze tweede wedstrijd van het Lotto
Baancircuit. Jurgen liep tweemaal een 400 meter,
individueel en in een 4x400-team. De individuele 400m
ging prima. De vorm is er weer; Jurgen nadert zijn PR
van vorig jaar. De 47,89 sec. was genoeg voor de winst in
zijn heat en was bijna een seconde sneller dan tijdens de
competitie. Het was de vijfde tijd van de dag.

Jurgen Wielart (2e van rechts) liep voor het eerst een 300
meter. Hij deed dit in 34,10 sec. en werd hiermee 4de.

De 4x400 met Jesper Arts, Jurgen, Sander van Eijck en
Bram Peters ging in 3.16,52 min., een mooie tijd, die
voldoende was voor de winst.
Larissa won haar serie op de 800 meter in 2.16,74 min,
overall een 10e plaats. Ook Larissa begint goed in vorm te
komen; deze tijd was al weer anderhalve seconde sneller
dan tijdens de competitie, een maand eerder.

(tekst&uitslagen: GvK, foto’s Erik van Leeuwen)

(GvK)
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WEDSTRIJDVERSLAGEN Junioren CD
Niels Ran
10 maart: Cross-finale in Woerden
Zaterdag 10 maart was de finalewedstrijd van de crosscompetitie in Woerden. Mike van Dijk was een van de 62
deelnemers bij de eerstejaars jongens D. Over een afstand
van 2125 meter liep hij naar een keurige 20 e plaats met
een tijd van 9.16 minuten.

Jelle Kelderman op de 80 m.

11 maart: Indoorwedstrijd in Utrecht
Zondag 11 maart werd er door de meeste atleten getraind
op de atletiekbaan. Pim Pauel (JC) had echter besloten
naar een indoorwedstrijd in Utrecht te gaan. Het was zijn
eerste wedstrijd in zes maanden en op alle vier de
onderdelen verbeterde hij zijn PR.
Sprintmeerkamp
50 m
4. Pim Pauel (JC) 7,12 s PR

60 m
8,33 s PR

Verspringen
8. Pim Pauel

4,71 m

JC

60 m horden
10,68 s PR
PR

1 april: Trainingsgrappenwedstrijd in Purmerend
Bij de ‘trainingsgrappenwedstrijd’ in Purmerend heeft
Niels Ran zijn PR bij het hoogspringen met 1 cm
verbeterd tot 2,01 m. Ook veel anderen atleten
presteerden goed en verbeterden hun PR:
- Anne Kuperus (MD1) werd tweede bij het kogelstoten
met een afstand van 8,28 m.
- Diede van der Loo (MD2) sprong met 3,29 m naar een
PR bij het verspringen.
- Iris Komen (MD2) wierp 17,67 m bij het
speerwerpen.
- Mike van Dijk (JD1) sprong 3,96 m bij het
verspringen.
- Jelle Kelderman (JD2) sprong 4,19 m bij het
verspringen.
- Paul Zuiderduin (JC) werd tweede bij het
speerwerpen met een afstand van 33,60 m.
- Pim Pauel (JC) wierp hier 32,91 m en liep 13,11 s op
de 100 m.
- Jason Komen (JC) wierp 27,00 m bij het speerwerpen.
- Siem Prins (JC) wierp 20,71 m bij het speerwerpen.
- Robert Verschuren (JB) wierp met 37,27 m net geen
PR bij het speerwerpen.

Diede van der Loo in actie bij het verspringen
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Uitslagen
60 m
9. Iris Komen
11. Diede van der Loo

MD2 9,93 s
MD2 10,10 s

PR
PR

80 m
3. Jelle Kelderman
4. Mike van Dijk

JD2
JD1

11,64 s
12,33 s

PR
PR

100 m
1. Pim Pauel

JC

13,11 s

PR

600 m
9. Diede van der Loo

MD2 2.19,62

1000 m
4. Mike van Dijk

Hieronder de uitslagen. PR’s zijn dikgedrukt.
JD1

3.40,56

80 m horden
2. Mike van Dijk

JD1

16,07 s

100 m horden
5. Paul Zuiderduin

JC

17,95 s

Verspringen
5. Paul Zuiderduin
6. Pim Pauel
4. Jelle Kelderman
3. Mike van Dijk
8. Anne Kuperus
4. Diede van der Loo

JC
JC
JD2
JD1
MD1
MD2

4,58 m
4,46 m
4,19 m
3,96 m
3,49 m
3.29 m

PR
PR
PR
PR

Kogelstoten
2. Anne Kuperus
8. Iris Komen
6. Siem Prins
5. Jelle Kelderman

MD1
MD2
JC
JD2

8,28 m
8,22 m
6,58 m
6,08 m

PR
PR
PR
PR

Speerwerpen
3. Paul Zuiderduin
4. Pim Pauel
5. Jason Komen
10. Siem Prins
8. Iris Komen
7. Anne Kuperus

JC 33,66 m
JC 32,92 m
JC 27,00 m
JC 20,71 m
MD2 17,64 m
MD1 14,41 m

PR
PR
PR
PR
PR
PR

PR

13 april: CD Evening Games, Beverwijk
Na zonneschijn komt regen
Prachtig weer was het! Veel zon en geen druppel water.
De eerste wedstrijd van de CD Evening Games had niet
op een beter moment kunnen beginnen. Zeven Haarlematleten togen op vrijdag 13 april naar Beverwijk en
veroorzaakte daar een ware PR-regen: bij 19 van de 21
prestaties werd het PR verbeterd.

Jongens D1
16. Mike van Dijk

80 m
12,0

Kogel
5,72

Discus pnt
13,00 946

Meisjes D1
12. Anne Kuperus
14. Lauret Kortman

1000 m Ver
4.27,1 3,38
4.17,5 3,74

Kogel
7,66
4,99

pnt
895
842

Meisjes D2
16. Sofie Bruggemann
18. Iris Komen

1000 m Ver
4.37,8 3,86
4.39,7 3,57

Kogel
7,57
8,37

pnt
946
924

Jongens C1
2. Pim Pauel
9. Jason Komen

150 m 100 mH Speer
19,3
17,0
34,51
22,0
18,9
28,59

pnt
1761
1319

Jongens C2
3. Paul Zuiderduin

150 m 100 mH Speer
19,8
16,9
34,51

pnt
1722

Pim Pauel, Jason Komen en Paul Zuiderduin bij het
speerwerpen

Voor Lauret Kortman (D1) was het haar allereerste
wedstrijd en bij het verspringen sprong zij naar een
mooie afstand van 3,74 meter. Anne Kuperus (D1)
verbeterde hier haar PR tot 3,38 meter. Tweedejaars Djunior Sofie Bruggemann sprong met 3,86 m zelfs nog iets
verder. Iris Komen presteerde goed bij het kogelstoten:
zij verbeterde haar PR tot 8,37 m en dat is al bijna een
meter meer dan vorig jaar.
Bij de jongens liep Mike van Dijk (D1) met 12,0 s alweer
sneller dan bij de vorige wedstrijd in Purmerend. De Cjunioren vielen vooral op door hun goede prestaties bij
het speerwerpen, waar Pim Pauel (C1) en Paul
Zuiderduin (C2) allebei hun PR verbeterden tot 34,51
meter en Jason Komen 28,59 meter wierp. Voor Pim
betekende dit ook de winst op dit onderdeel.

Anne Kuperus, Lauret Kortman, Sofie Bruggemann en
Iris Komen

In de tussenstand staat Pim Pauel op de tweede plaats bij
de jongens C 1e jaars en Paul Zuiderduin staat derde bij
de jongens C 2e jaars. Maar er kan nog veel gebeuren,
want er volgen nog drie wedstrijden.
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21 april: 1e competitiewedstrijd CD-junioren, Huizen

Jongens D
De jongens D-ploeg bestond net als de meisjes D-ploeg
uit de minimale bezetting van vijf atleten: Jan
Vermeulen, Marco Schutter, Niels Witmer, Mike van
Dijk en Jelle Kelderman. Voor de eerste vier jongens was
hun eerste competitiewedstrijd en zij mochten ook nog
eens de 4 x 80 m lopen. Maar oefening baart kunst, want
hoewel het op de training niet altijd goed leek te gaan,
gingen alle wissels nu wel goed en eindigden zij met
51,51 s op de 8e plaats.
Jelle had ondertussen zijn aanloop bij het hoogspringen
uitgezet en begon daarna goed aan de wedstrijd. Helaas
kreeg hij last van zijn enkel waardoor hij ‘slechts’ 1,20 m
sprong. Ook bij de 80 horden had hij hier duidelijk last
van en Mike (15,57 s) was dan ook beduidend sneller dan
Jelle (18,11 s). De 80 m ging gelukkig al weer een stuk
beter, want 12,07 s is even snel als vorig jaar.
Jan liep deze afstand in 13,63 s. Vlak daarvoor had hij bij
het verspringen, tussen de buien door, zijn PR verbeterd
tot 3,25 m.
Niels kwam deze dag in actie bij het speerwerpen. Na
twee ongeldige pogingen, volgde gelukkig ook twee
geldige worpen. De verste afstand was 16,77 m, een
nieuw PR. Op de 1000 m liep Niels met 3.59,19 net geen
PR. Mike deed dit wel met 3.36,82, wat goed was voor
een achtste plaats.
Marco Schutter deed vandaag voor het eerst een
wedstrijd en presteerde ook behoorlijk goed. Bij het
discuswerpen werd hij vijfde met een afstand van 15,75
m en bij het kogelstoten werd hij zesde met een afstand
van 6,78 m.

Veel PR´s en winst voor de jongens C
Op 21 april was de eerste competitiewedstrijd van de CDjunioren in Huizen. AV Haarlem ging hier met drie
ploegen naartoe: een team voor de meisjes D, de jongens
D en de jongens C.
Ondanks de regen begon de dag perfect, want alle drie de
estafettes verliepen goed. Maar ook de rest van de dag
werden er tussen de buien door PR’s verbeterd.
Hieronder een verslag per ploeg.

Diede van der Loo wisselt op Sofie Bruggemann.
Meisjes D
De meisjes D-ploeg bestond uit vijf deelnemers. Sofie
Bruggemann, Diede van der Loo, Luce Creman en Anne
Kuperus mochten het spits afbijten op de 4 x 60 m. In de
eerste serie zetten zij een tijd neer van 37,83 seconden,
wat goed was voor een 10e plaats.
Halverwege de middag verbeterde Anne haar PR bij het
hoogspringen tot 1,25 meter. Eerder die dag maakte zij
haar debuut op de 60 meter horden. Zij liep deze afstand
in 13,66 s, wat net iets langzamer was dan Sofie, die er
12, 85 seconden over deed. Het volgende onderdeel voor
Sofie was het discuswerpen. Zij wierp de discus over een
afstand van 19,77 meter en dat leverde haar een mooie
tweede plaats op.
Iris Komen nam de andere twee werponderdelen voor
haar rekening. Zij wierp de speer naar 14,23 meter en
later op de middag stootte zij 7,64 meter bij kogel.
Diede van der Loo deed net als vorig jaar het verspringen
(3,18 m), maar kwam nu ook in actie op de 1000 m.
Helaas kreeg zij hierbij zoveel last van haar ademhaling
dat ze halverwege moest uitstappen. Luce, liep de 1000
meter wel uit en finishte in 4.16,73.
Bij het laatste onderdeel van de dag, de 60 m, presteerde
Iris (9,99 s) en Luce (10,05) vrijwel gelijk. Met deze
tijden werden zijn 16e en 17e.

Pim Pauel geeft het stokje aan Shaquille de Rooij.
Jongens C
De jongens C Max Landheer, Jason Komen, Pim Pauel,
Shaquille de Rooij, Paul Zuiderduin en Siem Prins waren
van onze vereniging de oudste deelnemers en ook het
meest ervaren.
Dit leverde een tweede plek op bij het eerste onderdeel,
de 4 x 100 m estafette. Max, Jason, Pim en Shaquille
zetten een tijd neer van 50,94 s en dat is al meteen sneller
dan er vorig jaar is gelopen. Nog mooier is misschien wel
dat de wissels nog veel scherper kunnen en de tijd dus
nog verder omlaag kan.
De volgende tweede plaats werd behaald door Shaquille.
Hij werd tweede bij het kogelstoten met een nieuw PR
van 9,83 m. Siem Prins stootte hier de kogel naar 6,30 m.
Ook voor Paul waren er podiumplaatsen. Hij werd
tweede bij het speerwerpen met 33,99 meter, een halve
meter minder dan zijn recent behaalde PR van 34,51

Jan Vermeulen (rechts) wisselt op Marco Schutter (links)
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meter. Op Paul’s beste onderdeel, het hoogspringen,
verbeterde hij zijn PR tot 1,65 m, waarmee hij dit
onderdeel ruimschoots won. De 1,70 zou er voor hem
ook in moeten zitten, maar helaas moest hij tussendoor
de 110 m horden lopen, waardoor dat net niet lukte. Zijn
tijd op de horden (16,86 s) was goed voor een derde
plaats. De eerste plaats ging hier naar Max, die met 16,23
seconden 616 punten binnenhaalde.
Ook Max’ andere onderdeel leverde meer dan 600
punten op: op de 800 m werd hij tweede in 2,23,05. Jason
liep hier 2.39,05 en finishte als elfde.
Bij het discuswerpen verbeterde Jason zijn PR tot 23,49
meter en dat is bijna twee meter meer dan vorig jaar.
Siem verbeterde hier zijn PR tot 18,12 meter.
Voor Pim Pauel bestond de dag vooral uit wachten, want
na de estafette om 11.45 uur hoefde hij pas om 15.30 uur
weer in actie te komen, nl. bij het verspringen. Dit is een
onderdeel waar Pim altijd al goed in is geweest. Maar als
C-junior doe je eigenlijk pas echt mee als je een keer over
de vijf meter hebt gesprongen. Dit is Pim net niet gelukt,
maar met 4,97 meter was hij er dichtbij. Deze prestatie
bezorgde hem de derde plek.
Op de 100 m mochten Pim en Shaquille het in de eerste
serie tegen elkaar opnemen. De winst ging met 12,74
seconden naar Shaquille die in een keer 707 punten
binnen haalde. Pim werd tweede met een tijd van 13,07
seconden.

Jongens C
Onderdeel
4 x 100 m

Naam
Prestatie
Max, Jason, Pim,
Shaquille (2)
50,94 s
100 m
Shaquille de Rooij (4) 12,74 s
Pim Pauel (5)
13,07 s
800 m
Max Landheer (2)
2.23,05
Jason Komen (11)
2.39,01
100 m horden Max Landheer (1)
16,23 s
Paul Zuiderduin (3) 16,86 s
verspringen Pim Pauel (3)
4,97 m
hoogspringen Paul Zuiderduin (1) 1,65 m
kogelstoten
Shaquille de Rooij (2) 9,83 m
Siem Prins (10)
6,30 m
speerwerpen Paul Zuiderduin (2) 33,99 m
discuswerpen Jason Komen (6)
23,49 m
Siem Prins (9)
18,12 m
Jongens D
Onderdeel
4 x 80 m

Naam
Jan, Marco, Niels,
Mike (8)
80 m
Jelle Kelderman (10)
Jan Vermeulen (19)
1000 m
Mike van Dijk (8)
Niels Witmer (16)
80 m horden Mike van Dijk (8)
Jelle Kelderman (17)
verspringen Jan Vermeulen (16)
hoogspringen Jelle Kelderman (7)
kogelstoten
Marco Schutter (6)
speerwerpen Niels Witmer (12)
discuswerpen Marco Schutter (5)

Eindstand
In de eindstand van poule 52 staan de jongens C stevig op
de eerste plaats met 7125 punten. Ook landelijk gezien
doen ze goed mee, want van de 140 ploegen staan ze 18e.
De jongens en meisjes D eindigde in hun poule in de
middenmoot op een 7e en 9e plaats. In de landelijke stand
staan de jongens D 93e van de 173 ploegen en de meisjes
D staan 119e van de 178 ploegen.
Er volgen nu nog twee wedstrijden. De volgende
wedstrijd is op zaterdag 26 mei in Haarlem.

Pnt
678
707
658
629
477
616
566
615
741
514
555
PR 369
PR PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Prestatie

Pnt

51,51 s
12,07
13,63 s
3.36,82
3.59,19
15,57 s
18,11 s
3,25 m
1,20 m
6,78 m
16,77 m
15,75 m

333
458
269
438
319
357
194
268
389
353
260
223

Meisjes D
Onderdeel
4 x 60 m

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Naam
Prestatie
Pnt
Sofie, Luce, Diede,
Anne (10)
37,83 s
435
60 m
Iris Komen (16)
9,99 s
380
Luce Creman (17)
10,05 s
370
1000 m
Luce Creman (24)
4.16,73
240
Diede van de Loo
DNF
60 m horden Sofie Bruggemann (7) 12,85 s
297
Anne Kuperus (12) 13,66 s PR 233
verspringen Diede v/d Loo (19) 3,18 m
254
hoogspringen Anne Kuperus (7)
1,25 m PR 426
kogelstoten
Iris Komen (9)
7,64 m
402
speerwerpen Iris Komen (12)
14,23 m
205
discuswerpen Sofie Bruggemann (2) 19,77 m PR 338

Luce Creman in actie op de 60 m.

Mike van Dijk in actie op de 1000 meter.

Anne Kuperus tijdens haar eerste hordenrace.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tussenstand poule 52
Jongens C
1. AV Haarlem
2. Altis
3. AV Triatlon
4. AV Pijnenburg
5. BAV
6. Almere ´81
7. AV Zuidwal
8. AV Tempo
9. KAV Holland

7125
6010
5999
5989
4748
4239
4041
4005
3765

Jongens D
1. AV Triathlon 1
2. KAV Holland 1
3. AV Zuidwal 1
4. Almere '81
5. AV Pijnenburg 1
6. AV Spirit / AV Zeewolde
7. AV Haarlem
8. AV Triathlon 2
9. KAV Holland 2
10. AV Pijnenburg 2
11. AV Zuidwal 2
12. AV Tempo

5856
5244
4831
4691
4612
3895
3861
3543
3210
2119
1863
1262

Meisjes D
1. Almere '81 1
2. AV Triathlon 1
3. KAV Holland 1
4. AV Zuidwal 1

5253
5148
4919
4613

AV Tempo
AV Pijnenburg 1
Almere '81 2
AV Spirit / AV Zeewolde
AV Haarlem
AV Zuidwal 2
BAV
AV Triathlon 2
KAV Holland 2
AV Pijnenburg 2

3822
3790
3738
3578
3545
3417
3037
2852
2752
1862

Marco Schutter op kogel bij zijn eerste wedstrijd.

Plaatsje vrij in het bestuur
Het bestuur van av Haarlem roept leden of andere geinteresseerden op om zich te melden voor de
vacante bestuursfunctie. Deze functie is vacant sinds het vertrek van Leo van der Veer. Het gaat
hierbij om een algemene bestuursfunctie.
Wie een hart voor atletiek en onze club heeft en bestuurlijk werk wil doen in een prettige en open
sfeer meld zich aan bij de voorzitter Dick Bais (contactgegevens: zie Servicepagina)

Bericht ontleend aan het blad Runners.
Met dank aan Rob de Wit.
Bab was en Ton Gevaert is lid van AV
Haarlem. Alles over de hardloopgroep van
Bab van der Pol valt te lezen op de website
www.bappers.nl
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THE WIZZLE ABROAD (10)

rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland

JASPERS RUNNING TEAM IN MONTE GOTDO, PORTUGAL
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 blikken Larissa Scholten en Jeroen Büller terug op hun trainingskamp met het Jaspers
Running Team, het middenafstandteam bestaande uit atleten uit drie verenigingen.

Larissa: “Net als in voorgaande jaren vluchtte ook dit jaar
het Jaspers Running Team voor de meivakantie weer
naar een zuiderlijker gelegen lokatie om de trainingsuren
uit te voeren. Het team vertrok op vrijdag 27 april vroeg
in de ochtend met het vliegtuig vanaf Schiphol naar
Monte Gordo, aan de zuidelijke kust van Portugal. Na
een vlucht van drie uur en een busreis kwam het team
dan eindelijk aan in het hotel. De trainingsweek kon
beginnen.
De reden voor het JRT om elk jaar naar een warmere
plek te vliegen en daar vervolgens te gaan trainen is vrij
eenvoudig. In deze periode zijn de atleten bezig met het
trainen op wedstrijdtempo, om zich op deze manier zo
goed mogelijk voor te kunnen bereiden op de belangrijke
wedstrijden zoals het Nederlands Kampioenschap. Voor
het trainen op een hoge intensiteit zijn goede
weersomstandigheden van belang. Hierbij gaat het met
name om de temperatuur en de lekkere temperaturen in
het zuiden van Portugal maakt dat een met uitstek
geschikte lokatie voor een trainingsweek.

De indeling van de trainingsweek was voor vrijwel
iedereen gelijk. Elke ochtend een herstellende duurloop
en daarna rusten tot de tweede training van de dag die
halverwege de middag plaatsvond op de atletiekbaan.
Maar de week bestond niet alleen maar uit trainen en
slapen. Tussen de trainingen door was er genoeg tijd om
in het dorp rond te kijken of lekker aan het zwembad te
liggen. In de middag werd er gezamelijk gelunched op de
kamer van de coaches. De lunch werd de gehele week
verzorgd door dezelfde JRT atleten, de rest van de groep
had corveebeurten voor het opruimen van de kamer en
het doen van de afwas.

Luuk Oudendijk
Ook het avondeten was goed geregeld. We hadden elke
dag twee keuzes, eten in ons hotel of eten in een
restaurant in het dorp. Enkel de eerste avond hebben we
in het hotel zelf gegeten, dit om even rustig te wennen
aan onze aanwezigheid in Portugal. De rest van de week
hebben we heerlijk buiten de deur gegeten en konden we
genieten van de Portugese gastvrijheid.

Larissa geeft het tempo aan
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Een aantal leden van de groep is al vaker naar Portugal
gegaan voor een trainingsweek, maar voor Iris van der
Plas van DEM en Demi Zwiers van KAV Holland, twee
jonge meiden die nieuw zijn in de groep, was het de
eerste keer. Ook Jeroen Büller en Luuk Oudendijk van
AV Haarlem waren er bij.”

Oefeningen op het gras
Larissa: “Het was voor mij alweer de vierde keer dat ik
meeging naar Portugal. Ook dit jaar hoopte ik weer op
een succesvolle trainingsstage. Ondanks dat ik later
arriveerde dan de rest van het team heb ik mijn
tweedaagse trainingen goed kunnen volbrengen en hoop
ik dat dit een positieve invloed zal hebben op mijn
komende hardloopprestaties.
De aangename temperatuur, de atletiekbaan die vlak bij
Monte Gordo ligt, de omgeving daaromheen die met
name bestaat uit duinpaden, en de vele andere atleten,
maken het een heerlijke plek om te trainen. De
trainingsstage helpt mij daarnaast om een week alleen
maar bezig te zijn met hardlopen, zodat ik nog even
scherp mijn hardloopdoelen voor ogen krijg. Naast
hardlopen en eten is het slapen ook een favoriete
bezigheid van mij. Juist de combinatie van veel trainen
en veel rusten maakt dat ik mij erg fit voel. Bovendien
hebben de trainingsstages tot nu toe mede gezorgd voor
persoonlijke records in de wedstrijden die volgden.”

Jeroen in overleg met coach Koos Kiers
Jeroen Büller: “Voor mij was het de eerste keer dat ik
mee ging op de trainingsweek in Portugal. Vorig jaar was
ik net te laat lid van het team om nog mee te kunnen dus
toen zat er niks anders op dan thuis blijven. Dit jaar heb
ik er echter lang naar uitgekeken en hoe dichter bij het
kwam, hoe meer zin ik kreeg om te gaan. Hoewel de reis
vanaf mijn huis naar het hotel in Monte Gordo bijna
negen uur duurde heb ik mij niet verveeld.
De hele week was voor mij een nieuwe ervaring maar
wel een ervaring waar ik volop van heb genoten. De
combinatie van het trainen, het gezamelijke eten en de
vrije tijd die je had maakte het een fantastische
trainingsweek. Het enige minpuntje wat ik kan
vastplakken aan ons verblijf in Portugal was dat er tijdens
de baantrainingen vaak grijze wolken boven de baan
hingen, gelukkig liet de temperatuur het tegelijkertijd
wel toe om in korte kleding te trainen.”

NB Luuk Oudendijk, ook AV Haarlem, moest meteen na
terugkomst met school op excursie naar Rome en heeft
geen stukje kunnen schrijven over zijn ervaringen in
Portugal.

Jeroen in de bocht
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Wellers - Nietes

de enige echte column van Niels Weller

“Hoogmoed komt voor de val”

neemt. Voor mij als jurylid is dat niet erg, maar voor de
atleten is het minder. Het probleem met polshoog is
namelijk altijd dat er een aantal verenigingen zijn die
eigenlijk geen springer hebben maar gewoon iemand die
stok geven en veel succes wensen, er zijn een aantal
verenigingen die iemand hebben die het wel een beetje
kan en er zijn meestal 1 of 2 verenigingen die het echt
heel goed kunnen. Het feit dat er meestal op 2.00 meter
wordt begonnen, daarna 2.20 mrt, 2.40 mrt, 2.50 mrt en
daarna steeds met 10 cm omhoog in combinatie met het
grootte verschil in niveau maakt dus dat dit onderdeel
een dagvullend
programma is. Hier moet
je dus als (top)springer
rekening mee houden.
Zo bleek ook tijdens
deze wedstrijd.

Er wordt vaak beweerd dat
echte topsporters niet alleen
goed moeten zijn in hun
discipline, maar daarnaast
ook nog een behoorlijk stel
hersenen moeten hebben.
Dat verstand is nodig om
goed te kunnen trainen,
voldoende rustmomenten te nemen en om goed en snel
aanwijzingen van trainers op te kunnen nemen. Er zijn in
het recente verleden voldoende topsporters te vinden die
na hun sport een nieuwe carrière zijn gestart. Sommige
blijven in de sport werkzaam als trainer, andere zoeken
een ander soort functie binnen de sport en sommige gaan
het bedrijfsleven in. Vaak zijn het juist die sporters die
zich tijdens hun sportieve carrière al wisten te
onderscheiden door hun verstand de sporters waar je na
hun actieve loopbaan nog wat van hoort. De rest
verdwijnt in de archieven, en worden alleen herinnerd
aan hun prestaties. Zelfs in onze vereniging zijn er
voorbeelden te noemen van het feit dat je voor topsport
toch een bepaalde hersencapaciteit moet hebben. Ik
noem Jurgen Wielart en Tom Wiggers; beide
Nederlandse top en doen beide een studie geneeskunde.
Tijdens de A-junioren competitie van begin mei werd
weer eens duidelijk dat topsport en verstand hand in
hand gaan.

De weersomstandigheden tijdens deze wedstrijd waren voor polshoog best
lastig. Er stond een onbereken-bare wind, en tot
overmaat van ramp was deze wind ook nog tegen omdat
de accommodatie het niet toeliet om vanaf de andere
kant te springen. De wedstrijd begon op 2.00 meter, met
een extra inspringmoment op 3.40 mrt. Er waren 2
springers die op 4.60 mrt pas begonnen. Deze moesten
dus de eerste keer inspringen, daarna een uur wachten
om nogmaals een keer in te mogen springen, en daarna
nog drie kwartier wachten voordat ze daadwerkelijk
mochten beginnen. Hoewel dit natuurlijk niet de beste
voorbereiding is, moet je hier gewoon rekening mee
houden. Ook het feit dat de weersomstandigheden niet in
het voordeel van de springers was, was iets om rekening
mee te houden bij het aangeven van de aanvangshoogte.
Hier moet je dus goed je verstand bij gebruiken. Één van
deze twee
springers deed
dat, en won
vervolgens de
wedstrijd met
een hoogte van
4.80 mrt. De
andere, die
haalde zijn
aanvangshoogte niet en
sprong dus
geen punten voor zijn club. Hoewel de winnaar van de
dag een persoonlijk record had van 5.19 mrt, koos hij
ervoor om al op 4.60 mrt zijn wedstrijd te beginnen
gezien het feit dat hij lang had moeten wachten en de
wind onstuimig was. De andere springer had een veel
lager PR en heeft dus gegokt en verloren. De toekomst
zal uitmaken of hij hiervan heeft geleerd.

Het is sinds een aantal
jaar verplicht om tijdens
competitiewedstrijden
ook een jurylid af te
vaardigen voor diezelfde
wedstrijd. Dit omdat
verenigingen niet genoeg
vrijwilligers meer hebben
om de wedstrijd zelf van
voldoende juryleden te
zorgen. Tijdens de Ajunioren competitie was
het mijn beurt om mee te
gaan, en zo geschiedde.
Zelf had ik aangedrongen
om op het onderdeel
polsstokhoogspringen te mogen jureren. De reden
hiervoor was dat dit onderdeel toch wat specifieke kennis
betreft, en ik het zelf vaak genoeg heb meegemaakt dat er
juryleden bij dit onderdeel stonden die zelf niets van
polsstokhoogspringen afwisten. Voor de atleten is dit niet
prettig, dat kan ik uit eigen praktijk wel zeggen.
Het nadeel van polsstokhoogspringen tijdens
competitiewedstrijden is dat het een hele dag in beslag
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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
Aniek Klein Goldewijk
Secretaris
Niels Weller
Peter Pijnaker
023–5258709 Ruud Wielart
Joan Maetsuykerlaan 15
Baltien de Wit
2024 AR Haarlem
Rob de Wit
E-mail: peterpijnaker@gmail.com

Wedstrijdsecretariaten

06–42139755
06-43152565
06-48507269
06–48818942

06–27306179
023–5279080 Technische Commissie
06–48818942
023–5263123 Niels Ran
06–41721080 Van Dortstraat 34
2023 JN Haarlem
Email: niels.ran@gmail.com

Penningmeester
John Komen
023-5263125 Junioren A/B
Duinoordstraat 69
Rob de Wit
06–41721080
2023 WC Haarlem
Email: robdewit99@hotmail.com
E-mail: jce.komen@planet.nl
Junioren C/D
Leden
Niels Weller
06–27306179
Gerlies Nap
023– 5421287 Email: cdtrainers@hotmail.com
Overtonweg 14
Pupillen
2022 TB Haarlem
Jirina van Kesteren
06– 15186655
E-mail: gerlies@bruggemann.nu
Email: pupillentrainers@hotmail.com

Ledenadministratie

Clubkleding
De clubkleding is te koop op donderdagavond in de kantine (20.00 - 20.30 uur).

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

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

Fysiotherapie

Annette van Kesteren
023–5314714
Krokusstraat 10
Fysiotherapeuten Velserstraat
2015 AG Haarlem
023–5264668
Email: ledenadministratie@avhaarlem.nl
Velserstraat 4
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)

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

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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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
Beheer krachthonk
Leo van der Veer
023–5254288
Iepenlaan 94
2061 GN Bloemendaal
E-mail: veeradvies@planet.nl

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

