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Redactioneel
Batien de Wit stopt (als trainer). Guus Hoogmoed stopt ook (als sprinter). Niels
Ran moet noodgedwongen een tijd stoppen (afgescheurde achillespees). Leo van
der Veer was al gestopt (als bestuurdlid). Gregory Sedoc is daarentegen gestopt
met stoppen: hij mag weer. Tom Wiggers wàs gestopt (als topsporter), maar wil
weer (hij gaat naar TDR, maar blijft ook bij AV Haarlem).
De 800-meterlopers Yvonne Hak en Bram Som gaan niet (naar Londen; ze
waren gewoon niet goed genoeg). Marathonloopster Miranda Boonstra gaat ook
niet, want ze mag niet (van de NOC*NSF; dat vinden we onterecht). Het
estafetteteam 4x100 meter voldeed officieel ook niet, maar mag wel (dat vinden
we terecht).
Jurgen Wielart mocht ook (met de 4x400-ploeg naar het EK in Helsinki; en
terecht!). Maar hij mocht ook weer niet (helaas werd hij niet opgesteld;
natuurlijk heel onterecht).
Als jij binnenkort wel gaat (op vakantie), dan wenst de redactie je veel plezier.
En als je niet mag (van je werkgever) of gewoon niet gaat (geen geld), dan hoef
je niet te stoppen (met atletiek), want de trainingen gaan gewoon door.
Maar of je nu wel of niet stopt, gaat of mag: volg de atletiek op de Olympische
Spelen tussen 3 en 12 augustus.
Zo. En nu maar eens stoppen (met deze onzin).

PS. Churandy Martina (hier tijdens bij NK 2012) gaat natuurlijk ook.

Baltien de Wit stopt als trainer, pag. 3-4
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In dit nummer
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NIEUWS VAN HET BESTUUR
Dick Bais
Na de afgelopen jaarvergadering hebben we ons
bestuurswerk weer opgepakt.
We zijn nu, na het vertrek van Leo van der Veer met
vier bestuursleden. Dat is er zeker een te weinig.
Bij vertrek van nog een bestuurslid zouden er nog maar
drie over blijven. Voor de continuïteit van de club is het
uitermate belangrijk dat we een bestuur van redelijke
omvang hebben plus een flink aantal commissieleden en
andere vrijwilligers.

het verheugende feit bij dat we weer een damesploeg in
de strijd hadden. Zie voor details het clubblad en de site.
Het bestuur overweegt verder een verbouwing van het
krachtcentrum. Daarover zal de secretaris in het
volgende clubblad nader over berichten. Het
krachtcentrum is alweer 30 jaar oud en begint gedateerd
te worden. Wij hopen dat we bij deze verbouwing ,
waar dat mogelijk is, een beroep kunnen doen op de
leden. Dat kan veel geld schelen.

Hierbij dus de oproep aan de leden en andere
belangstellenden zoals ouders om zich aan te melden als
bestuurslid. Het bestuur zal ook personen die ze geschikt
acht persoonlijk aan te spreken.
De afgelopen periode zijn er met succes door de club
twee jeugdmanifestaties georganiseerd. De scholieren
veldloop, thans met voortrekker Adrie Tol , en een
schoolsportdag met 100 scholieren.
Op deze laatste dag was er ook een polsstokhoog
demonstratie van Rianne Galiart, vele malen Nederlands
kampioen.

Dan nog een laatste punt. In een jaarvergadering is ooit
het instellen van een adviesraad overwogen. Daar is tot
nu toe nog niets van gekomen. We denken nu aan een
andere oplossing namelijk een soort van plenaire
vergadering van het bestuur met bijv. de jeugdcommissie
en de technische commissie. We gaan de betreffende
leden daarvoor een uitnodiging sturen. Datum indicatie:
na de zomervakantie.
Ik hoop dat de atleten de komende zomer mooie
prestaties neerzetten en dat met veel sportplezier, want
daar gaat het om.

In de competitie hebben alle ploegen het goed gedaan
met ook mooie individuele prestaties. Daar komt nog

Ik wens jullie allen een mooie zomer toe. En voor Niels
Ran en Joop van Drunen een snel herstel.

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)
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DE WISSEL-LIJST (13)

portretten van atleten, trainers & staf

BALTIEN DE WIT NEEMT BINNENKORT AFSCHEID ALS TRAINSTER

Baltien de Wit temidden van een deel van de recreantengroep, 18 september 2008
Leo van der Veer

waaraan de deelname thuis zwaar bevochten werd; de
jaarlijks weekeinden waar je met elkaar op de fiets naar
toe ging, waar de nachten roerig waren en de cross een
dag later oneindig lang en zwaar; trainers die enigszins
moeite hadden met een stel meiden met de slappe lach;
de zelfgemaakte sportkleding, waarvan het elastiek op de
meest ongelegen momenten knapte; de sportbroekjes, die
we zelf vermaakten tot ongenoegen van voorzitster Ria,
die als een kloek over haar meiden waakte en die ons
desnoods midden op het veld een broekje liet aantrekken
van het voorgeschreven model; trainen op
zondagochtend op het (voormalige) CIOS-terrein aan de
Duinlustweg”.
“Ik was lid van de
nieuwelingenploeg
en keek met een
scheef oog naar de
wedstrijdploeg met
grote namen als
Greet Versterre,
Mieke Sterk en
Ellen Ort.

Een frappant verschil tussen twee generaties: enerzijds de
vader van Baltien die geen hoge dunk had van sport en
een sportcarrière helemaal niet zag zitten voor zijn
dochter, anderzijds de drie ALO-kinderen van Baltien
(Rob, Baltine en Bas) en uiteindelijk Baltien zelf die
allemaal voor de sport hebben gekozen.
Er kon, na de middelbare school op het Kennemer
Lyceum, wel worden gestudeerd, maar dat moest van
haar vader een serieuze studie worden. Dat werd sociale
geografie, “een redelijk interessante studie maar mijn
hart lag daar niet”, aldus Baltien.
“Ik kon gelukkig als spoorstudent de atletiek bij de
Haarlemse Damesatletiekvereniging Atmodes
voortzetten. Atmodes heeft een grote rol in mijn leven
gespeeld. Ik werd, na eerst mijn zwemdiploma’s te
hebben gehaald en op een gymclub te hebben gezeten,
als 13-jarige lid”.
“Ik heb een schitterende tijd gehad bij Atmodes: mijn
eerste wedstrijd in Amsterdam op het Olympiaplein,
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Uiteindelijk werd ik ook uitgenodigd om bij deze ploeg te
komen trainen. Terugkijkend op die tijd denk ik dat ik
een behoorlijk trainingsbeest was maar niet de keiharde
wedstrijdmentaliteit had en het talent om een topatlete te
worden. Wel heb ik vele jaren op allerlei nummers
meegedaan aan de competitie en op individuele
wedstrijden, van 80 meter tot en met de 10 km op de
baan, hoog, ver, kogel, speer, discus en horden. Als één
van de eerste Atmodinnen flopte ik over de lat bij hoog
toen in de landingsbak het zand werd vervangen door
schuimplastic blokken”.

Toen heeft Atmodes de stap gezet om aansluiting te
zoeken bij Haarlem. Op 21 oktober 1987 vond een
buitengewone ledenvergadering plaats waar besloten
werd de vereniging met onmiddellijke ingang op te
heffen. Een groot deel van de leden zocht aansluiting bij
AV Haarlem; een klein deel koos voor KAV Holland”.
“Via het trainen van trimploegen, het geven van
jeugdgymlessen, het verzorgen van conditietraining voor
dames en volleybaltraining, groeide langzaam maar zeker
mijn sportcarrière, iets dat ik altijd had gewild. Bij de
Noorderschool werd ik sportmoeder, verantwoordelijk
voor de buitenschoolse toernooien, voetbal, handbal,
korfbal en zwemmen. Ik gaf training bij de jeugdsportpas,
en stond - begin jaren negentig - mede aan de basis van
de jaarlijkse scholierenveldloop (waarvan dit jaar de
twintigste editie plaatsvond – redactie) en ik heb de
jeugdvoetballers van DSS looptraining gegeven. Door
mijn moeder maakte ik kennis met Bewegen voor
Ouderen. Ik kreeg, ondanks het ontbreken van de
vereiste vooropleiding (CIOS, sportacademie of
fysiotherapie), toestemming om de opleiding te gaan
volgen, haalde in 1993 mijn diploma en ging vervolgens
in deze sector aan de slag” en doe dit nu nog steeds 20
uur per week met veel plezier”.
Baltien vervulde in de periode 1987 t/m 1991 en 1996
t/m 1999 een bestuursfunctie bij onze vereniging, was tot
2001 pupillentrainster bij AV Haarlem, fungeert sinds
2003 als trainster van de recreantengroep en is nog altijd
jurylid.

Baltien op hoog in haar Atmodes-tijd
“Naast atletiek zelf heb ik altijd veel verenigingstaken
gehad binnen Atmodes, ik heb gewerkt voor het clubblad
en de jeugdcommissie, ben bestuurslid geweest en, na het
behalen van het algemene basis diploma en het diploma
jeugdatletiek, heb ik vele jaren pupillen getraind en af en
toe de C/D of een andere ploeg. Ik viel in waar dat nodig
was, tot aan de trimploegen toe”.
“Eind jaren 70 gaf Ria Ineke te kennen te willen stoppen
als voorzitter van Atmodes en ze vroeg mij haar taak over
te nemen. Ria was eigenlijk een soortgenoot van Joop van
Drunen, ook iemand die van het verenigingswerk een
dagtaak had gemaakt.
Hoewel ik aanvankelijk ruim tijd had – je werd in die tijd
(begin jaren tachtig) nog ontslagen bij de start van het
moederschap – werd het later steeds lastiger. Ik kreeg
nog twee kinderen, ik had de zorg voor mijn zieke
moeder. De toenemende individualisering maakte het
verenigingskader steeds schaarser en de belangstelling
voor dames-atletiek nam helaas af.

Jurytaak bij ondelinge wedstrijden 2010
Inmiddels de zestig gepasseerd, wil Baltien het –
begrijpelijkerwijs – wat rustiger aan gaan doen. Zij heeft
daarom besloten, na dit zomerseizoen een punt te zetten
achter haar trainerschap van de recreantenploeg. De
vaste kern van dit gezelschap heeft begrip voor haar
besluit, maar vindt het niettemin erg spijtig om straks
haar enthousiaste en stimulerende inbreng en het door
haar geleverde “maatwerk” te moeten missen.

Red.: Leo van der Veer is lid van de recreantengroep.
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WEDSTRIJDVERSLAGEN

Senioren & Junioren AB

Joop van Drunen, Rob de Wit, Simon Nijland, Niels Ran en Gerard van Kesteren
20 mei – 2e competitiewedstrijd heren 2 e divisie,
Eindhoven
Na een snelle autotocht arriveerden we op de atletiek
accommodatie van de vereniging Eindhoven Atletiek.
Een accommodatie die echt een unieke accommodatie
genoemd mag worden. Alles ziet er tiptop uit. Vooral de
werpkooien zijn van uitstekende kwaliteit.
Langs de baan een drietal beeldengroepen van lopende
atleten, een grote tribune en een prachtige kantine.
Kortom, het geheel ziet er goed uit!
Na de pluspunten moet ik helaas verder met een
hopeloos minpunt dat onze ploeg overkwam.
Onze puntenverzamelaar Niels Ran raakte bij het
inspringen voor het onderdeel hoogspringen ernstig
geblesseerd, een afgescheurde achillespees. Niels werd
naar het ziekenhuis vervoerd door Niels Weller alwaar
hij bijna de hele dag verbleef (Tim Rombout stond per
telefoon regelmatig in contact met het ziekenhuis om ons
op de hoogte te houden).
In de loop van de middag zagen we Niels terug op de
tribune, zijn been geheel in het gips, wij hopen dat Niels
weer geneest van deze zware blessure; Niels heel veel
sterkte de komende maanden!

9 mei – Avondinstuif, Leiden
Simon Nijland won de 600 m. in een goede tijd van
1.25,81. Daarnaast liep hij 17,80 seconden op de 150 m.
17 en 18 mei – NK voor Studenten, Hengelo
Larissa Scholten prolongeerde haar titel op de 1500 meter
met een tijd van 4.54,33 min. Ze bleef de nummer 2 een
halve seconde voor.
17 mei – NK 10.000 meter, Emmeloord
Tom Wiggers kwam op dit NK zijn opponent Khalid
Choukoud weer tegen. Tweemaal won Tom van hem dit
jaar, en wel op kortere afstanden. Ditmaal kon hij
Choukoud, de titelverdediger op dit nummer, niet
bijbenen. Na 2,5 kilometer in een moordend tempo
moest hij hem laten gaan en een zilveren medaille was
zijn deel. De tijd van Tom: 29.47,16. (GvK)

De resultaten:
Helaas door het uitvallen van Niels Ran moest de ploeg
op een drietal onderdelen gewijzigd worden.
100 meter (24)
punten
Wouter van Gorselen
Na alle problemen rond het uitvallen van Niels kregen
we nog een tegenvaller. Een valse start van Wouter, dus
geen punten op dit onderdeel.
200 meter (22)
1. Jurgen Wielart
21,64 s
884
12. Wouter van Gorselen
23,55 s
0
Van de 22 deelnemers bereikte Jurgen de 1e plaats. Zijn
tijd van 21,64 seconden was goed voor een nieuw PR.
400 meter (22)
9. Simon Nijland
52,41 s
PR
0
Een nieuw PR voor Simon. Klasse!
1. Jurgen Wielart
47,43 s
927
Deze 927 punten van Jurgen betekende de hoogste
puntenscore deze wedstrijd!
1500 meter (20)
13. Simon Nijland
4.28,34
601
Simon kan en moet een betere tijd kunnen neerzetten als
je die gozer in de training gadeslaat dan loopt hij wel
super.
400 meter horden (12)
8. Gydo van de Pieterman 60,20 s
PR
695
Gydo vestigde met deze tijd een nieuw PR. Proficiat!
3000 meter steeple Chase (12)
5. Rob de Wit
10.59,36
PR
581
Op dit zware onderdeel verscheen onze alleskunner aan
de start. Rob de Wit liep een uitstekende race. Zijn tijd
10.59,36 betekende tevens een PR zoals altijd goed, zeer
goed!

Tom Wiggers loopt hier achter Choukoud en de Belg El
Hachimi, die buiten mededinging meedeed
17 mei – Hemelvaartwedstrijd, Heiloo
Zeven AV Haarlemmers reisden op deze zonnige dag af
naar de traditionele Hemelvaartwedstrijd van AV Trias.
De 100 meter werd gewonnen door Jurgen Wielart in
een tijd van 11.11 sec. Wouter van Gorselen werd 7de
van de senioren met een tijd van 11.52 en Niels Weller
eindigde op de 19de plaats met 12.92 sec.
Dan de 200 meter. Wouter van Gorselen behaalde met
23.60 sec een 8ste plaats van de senioren. Een deceptie
voor Jurgen: hij won de snelste serie maar werd op
terugwerkende kracht gedisqualificeerd wegens een valse
start. Het startpistool haperde bij het terugschieten.
Daan Oppenhuis wist midden op de dag voor het eerst
onder de 10 minuten te duiken op de 3.000 meter:
9.51,70 min, een dik PR! voor Daan.
Niels Ran won het hoogspringen met 1.95 meter. Enkele
pogingen op 2.02 meter (PR-hoogte) mislukten, toch was
Niels erg tevreden.
Bij de technische onderdelen deden Rolf Bruijn en Peter
Markwat mee. Peter wist de kogel naar een afstand van
10.76 m. te stoten, Rolf stootte de kogel naar 9.18 m. Bij
het discuswerpen kwam Peter tot een afstand van 33.97
m. en Rolf wierp de discus 26.98 meter ver. (SN)
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hoogspringen (12)
6. Gydo van de Pieterman 1,75 m
634
Gydo had de taak Niels te vervangen. Met zijn 6e plaats
van de 12 deelnemers heeft hij het goed gedaan.
verspringen (12)
Door het wegvallen van Niels op dit onderdeel werd Rob
de Wit op dit nummer verwacht. Direct na de finish op
de steeple chase moest Rob aan dit onderdeel beginnen.
Hij belande op de 9e plaats met als resultaat 5,61 meter.
Een diepe buiging voor Rob is hier zeker op z’n plaats.
9. Rob de Wit
5,61 m
516
kogelstoten (17)
Onze vaste waarde op kogel en discus Peter Markwat kon
helaas deze dag niet aanwezig zijn. Tim Rombout was de
vervanger op deze onderdelen. Die 7¼ kg kogel stootte
Tim 10,01 m ver.
14. Tim Rombout
10,01 m
461
discuswerpen (12)
Tim Rombout kwam tot een worp van 24,85 meter wat
de 12e plaats opleverde en goed was voor 351 punten.
12. Tim Rombout
24,85 m
351
4 x 100 meter
3. Gydo van de Pieterman 44,03 s
803
Simon Nijland
Jurgen Wielart
Wouter van Gorselen
Totaal klassement
9e AV Haarlem

6453 punten

100 meter (18)
15. Britt Bourguignon

prestatie
14,49 (-0,7 m/s)

punten
434

29,57 (-0,2 m/s)
30,27 (-1,2 m/s)

508
0

200 meter (17)
11. Evelien Verbruggen
13. Suzanne Tierie
400 meter (14)
9. Susanne Tierie

1.08,56

800 meter (15)
1. Larissa Scholten

2.18,99

803

400 meter horden (9)
5. Jirina van Kesteren

1.18,17

516

54,51

566

4 x 100 meter (10)
6. AV Haarlem

PR

545

(JvD)

20 mei – 2e competitiewedstrijd dames, Zaandam
De damesploeg deed het deze zondag prima en werd in
beduidend slechter weer dan bij de heren in Eindhoven
6e van de 12 deelnemende ploegen. En dat ondanks het
feit dat er geen bezetting was op het onderdeel 3.000
meter. Larissa Scholten zorgde voor de enige winst, en
wel op de 800 meter. Zij bleef als enige onder de 2.20
min (1.18,99). Verder waren er 3 PR’s.

Suzanne Tierie liep in haar 400 meter 2,5 seconde sneller
dan haar eerste 400-meterrace een maand eerder in
Amsterdam (1.08,56) Britt Bourguignon verbeterde
zichzelf op hoog (nu 1,40 m.). En Aniek Klein Goldewijn
wierp de discus een meter verder dan ooit: 21,63 m. De
4×400 ging gesmeerd: Britt, Aniek, Jirina en Evelien
brachten het stokje in 54,51 sec over de streep. Het
totale aantal punten bedroeg 6424. Dat zijn er 477 meer
dan in de eerste wedstrijd.
Hiernaast de uitslagen. Tussen haakjes het aantal
deelnemers c.q. ploegen. (GvK)
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Hoogspringen (9)
3. Britt Bourguignon

1,40

Verspringen (11)
7. Evelien Verbruggen

4,65 (0,0 m/s)

591

Hink-stap-springen (10)
5. Jirina van Kesteren

9,13

536

Kogelstoten, (19)
10. Aniek Klein Goldewijk
12. Lisa Büller

8,67
8,23

496
0

Discuswerpen (10)
8. Aniek Klein Goldewijk

22,05

369

Speerwerpen (10)
9. Lisa Büller

22,09

PR

PR

615

445

25 mei – Utrack meeting, Utrecht
Hier liep Larissa Scholten een clubrecord senioren op de
1500 meter. Het stond al met 4.43,09 min. op haar naam,
maar tijdens deze avondinstuif in Utrecht ging er nu 4
seconden vanaf. Het nieuwe record is nu 4.39.07
min. (GvK)

meter kon Jeroen geen gaatje vinden in de groep en
besloot op kop te lopen, na 600 meter kopwerk schoot hij
de verzuring in en werd gepasseerd, hij kon aanklampen
en werd 4de met een eindtijd van 1.56,54 min. Helaas
werd Jeroen gedisqualificeerd, hij zou tijdens de eerste
100 meter een stuk in baan 7 hebben gelopen,
aangetekend protest mocht niet baten. Jeroen vond het in
eerste instantie erg jammer dat hij geen medaille heeft
behaald. Achteraf is hij erg tevreden met zijn races en
vond het een mooie ervaring.
Om 15.30u kwam Luuk Oudendijk in actie op de steeple
chase en werd 5de in een tijd van 11.27,98 wat een PR
voor hem betekende. (SN)

27 mei – FBK Challenge, Hengelo
In het bijprogramma van de Fanny Blankers Koen Games
in Hengelo snelde Jeroen Büller naar een heel dik PR op
de 800 meter. In zijn serie werd hij vierde in de tijd van
1.55,10. Dat is 3 seconden sneller dan hij ooit gedaan
heeft. (GvK)
28 mei – T-meeting, Tilburg
Jurgen Wielart won bij de T-meeting in Tilburg de 400
meter in een fantastisch snelle tijd van 47,02 seconden.
Een PR. Met deze tijd verbeterde hij het uit 1980
stammende clubrecord van Mario Westbroek met 12
honderdsten. (GvK)

9 juni – Gouden Spike, Leiden
3000 meter
6. Tom Wiggers
8.20,07
10 juni – A- junioren competitie: 2 x vierde plaats!
Zondag 10 juni vond de 2e competitiewedstrijd voor A
junioren plaats in Santpoort. De mannen gingen onder
leiding van Niels Weller en jurylid Sjoerd Lether, per
fiets, naar de baan van de AV Suomi.
De mannen hebben zich redelijk hersteld van de 1e
wedstrijd waarin een aantal onderdelen om verschillende
redenen niet ingevuld konden worden. De 4 x 100 meter
liep uit op een teleurstelling door een verkeerde wissel.
De individuele resultaten van de A jongens waren op
niveau, op naar volgend seizoen.
Gijs Eijgenraam
Daan Oppenhuis

Jurgen aan de finish in Tilburg. Ee nieuw PR.
Foto: Kees Nouws voor Losse Veter

Robert Verschuren
Alan van Rossem

31 mei – Diamond League, Rome
Op de dag dat iedereen ongetwijfeld heel hard heeft
getraind, was er donderdag 31 mei ook een atleet die een
wedstrijd had. En dit was niet zo maar een wedstrijd,
want Jurgen Wielart deed mee aan 4 x 400 meter op de
Diamond League in Rome. Het Nederlandse
estafetteteam bestond uit Joeri Moerman, Youssef el
Rhalfioui, Dennis Spillekom en Jurgen Wielart. In de
finale eindigde dit team als 5e met een tijd van 3.05,80 op
vier seconden van de Britten die de race wonnen met
3.01,76. De Nederlandse equipe miste helaas net de limiet
voor de EK in Helsinki. Op het NK (zie verder) konden
ze zich nog plaatsten met snelle individuele tijden.
Voor Jurgen was het in ieder geval “raar om mee te
maken”, want het “is echt ongelofelijk als in het hotel
Bolt en Powell gewoon een tafel naast je zitten.” (NR)
Overigens mocht de ploeg toch naar Helsinki.

Dik de Groot
Jurijn Jongkees

110 mh
Ver
3000m
800m
100m
Speer
400m
HSS
Hoog
Polshoog
1500m

21,96
4,77
10.06.80
2.16,94
12,55
38,21
56,52
10,76
1,60
2,80
4.28,02

(tekst&uitslagen RdW)
16 en 17 juni – NK Atletiek, Amsterdam
Voor deze wedstrijd hadden Jurgen Wielart (400 meter),
Tom Wiggers (5 .000 meter) en Larissa Scholten (1500
meter) zich gekwalificeerd.
Jurgen moest zaterdag in zijn serie volle bak om zondag
tot de finale door te dringen. Ranglijstaanvoerder
Liemarvin Bonavencia is met 45,77 seconden namelijk
een stuk sneller dan Jurgen (47,02), maar ook Youssef El
Rhalfioui (47,11) zou Jurgen kunnen bedreigen.
Jurgen startte in baan zeven en had al snel de atleet in
baan 8 ingehaald, maar hoe hij ten opzichte van de rest
liep was eerste instantie moeilijk in te schatten. Bij de
aankomst op het laatste rechte stuk lag Jurgen een meter
of 8 achter op Bonavencia en El Rhalfioui. Gelukkig
zette Jurgen flink door en haalde hij zijn tegenstanders
bij op de finish.
Het bleek de snelste serie te zijn en de winst met 47,33
naar Bonavencia. Tweede werd Jurgen met 47,34 en
derde werd El Rahlfioui met 47, 38. De eerste serie werd
gewonnen door Bram Peters in 47,57 en de tweede serie
door Joeri Moerman in 47,35. Hiermee was Jurgen met

1 t/m 3 juni – NK Junioren, Breda
Voor het NK junioren in Breda wisten 2 AV Haarlem
atleten zich te plaatsen, Jeroen Büller op de 800 en Luuk
Oudendijk op de 3000m Steeple.
Op dag 1 (vrijdag 1 juni) wist Jeroen in een degelijke 800
meter zich te kwalificeren voor de finale. Hij werd 2de in
zijn serie met een tijd van 2.00,12 min.
Dag 2 klonk om 12.50u het startschot voor de finale,
Jeroen startte in baan 8 en ging voortvarend weg, na 100
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de derde tijd door naar de finale op zondagmiddag.
Vandaag ging Jurgen opnieuw snel van start, maar
halverwege de laatste bocht werd duidelijk dat Moerman,
Bonavencia en El Rhalfioui als eerste op het rechte stuk
zouden aankomen. Een aansluiting volgde echter niet en
Jurgen werd vierde met een tijd van 47,47 sec.

13. Wouter van Gorselen
23,87 s (-2,0 m/s) Jurgen noteerde van de 19 deelnemers de beste tijd.
400 meter (20)
1. Jurgen Wielart
47,55 s
921
Ook op dit onderdeel wederom de beste tijd van de 20
deelnemers en goed voor 921 punten, uitstekend
gepresteerd.
800 meter (19)
1. Jeroen Büller
1.57,47
792
Jeroen, A junior, liep een heel goede race. Hij noteerde
zelfs de beste tijd van de 19 deelnemers aan deze 800 m.
5000 meter (18)
1. Tom Wiggers
14.20,32
931
15. Daan Oppenhuis
18.03,66
Tom liep wederom als een spoortrein. Van begin tot het
einde van deze 5000 meter liep Tom aan kop. Bijna het
gehele veld van deelnemers kreeg een lap aan hun
drijfnatte broek, een uitstekende prestatie en tevens een
PR in zijn “Haarlem” periode.
110 meter horden (15)
10. Gydo van de Pieterman 16,88 s (-0,1 m/s) 621
Een serie-overwinning voor Gydo.
Zweedse estafette (12)
2. Jeroen Büller (400 m) 2.02,22
901
Jurgen Wielart (300 m)
Wouter van Gorselen (200 m)
Simon Nijland (100 m)
Een tweede plaats voor onze mannen. Met een tijd van
slechts 0,03 sec. boven het clubrecord. Ook in deze
wedstrijd werd weer aangetoond dat Jurgen een groot
aandeel heeft in de AV Haarlem-ploeg. Hij zorgde voor
een totaal aantal punten van 1985 punten (200 m – 839,
400 m – 931, Zweedse – 225).
Hoogspringen (18)
9. Gydo van de Pieterman 1,70 m
587
Verspringen (12)
12. Rob de Wit
5,34 m
453
Hink-stap-springen (12)
11. Gydo van de Pieterman 11,48 m
510
Gydo, als vervanger van Niels Ran op dit moeilijke
onderdeel, trainde donderdag voorafgaand aan deze
wedstrijd voor het eerst op dit onderdeel. Om twee dagen
later tot deze prestatie te komen is toch wel uitstekend.
Gydo, probeer het aantal trainingen nog wat op te
voeren. Ik weet dat het moeilijk is. Je hebt alles mee: lang
– lenig – weinig kilo’s. Wat wil je nog meer?
Polsstokhoogspringen Wederom moest dit onderdeel
door de slechte weersomstandigheden komen te
vervallen. Niels Weller, 3 keer opgesteld dit seizoen, 2
komt zijn onderdeel door de slechte weersomstandigheden te vervallen, eerste wedstrijd in Haarlem, 3e
wedstrijd in Weert. In de tweede wedstrijd in Eindhoven
was Niels begeleider naar en in het ziekenhuis voor Niels
Ran. Pech, pech, en nog eens pech voor Niels. We
kunnen je echter beloven: volgend jaar word het echt
zomer, en Niels Weller springt de sterren van de hemel,
want hij heeft een hoop in te halen.
Kogelstoten (17)
10. Peter Markwat
10,78 m
516
15. Tim Rombout
9,38 m
Discuswerpen (12)
5 Peter Markwat
36,60 m
617
en een verbetering van zijn PR. In 2005 verbeterde Peter
zijn PR tot 36,12 meter, nu 7 jaar later (op 7 juli

Jurgen in 4e positie 40 meter voor de finish
Tom Wiggers begon zijn race op de 5 km net als de
andere atleten vrij rustig, maar het tempo was wel
zodanig dat de kopgroep steeds kleiner werd. Tom wist
echter keurig in deze groep te blijven en na een lichte
versnelling zo rond de 4.400 meter rukte hij op van de
zevende naar de tweede plaats. Maar toen was de toon
gezet en werd hij weer voorbijgelopen. In de eindsprint
kwam hij op duidelijke achterstand van de drie
koplopers, maar hij wist wel nipt vierde te worden met
een tijd van 14.27,68 min. en dat is sneller dan zijn
snelste tijd van vorig jaar.
Larissa Scholten had het moeilijk; de goede vorm kwam
er deze dag niet uit. En dat terwijl ze een rustig weekend
had, althans rustiger dan verwacht. Want wegens het
hoge aantal, afmeldingen (14) gingen de series op
zaterdag niet door en mocht zij beginnen in de finale. In
de finale zat een vroege verzuring Larissa niet mee,
waardoor zij al na 500 meter op achterstand liep. Haar
eindtijd van 4.53,41 was goed voor een 14e plaats.
24 juni – 3e competitiewedstrijd heren 2 e divisie, Weert
Om 8.30 uur was het verzamelen geblazen in het
krachtcentrum waar Leo van der Veer voor de koffie etc.
had gezorgd. Bedankt, Leo! We vertrokken om 8.50 uur
richting Weert, om ongeveer 12 uur later weer aan te
komen bij ons krachtcentrum.
Bij vertrek uit Haarlem regen, tijdens de reis regen, bij
aankomst in Weert regen, en die regen bleef gedurende
de gehele wedstrijd plenzen. Het moet gezegd worden:
de stemming in de ploeg was gelukkig geen regen.
De resultaten:
Twaalf ploegen namen aan deze wedstrijd deel. Van de
dertien verwerkte onderdelen eindigde op vier een AV
Haarlemdeelnemer op de 1e plaats.
100 meter (22)
punten
10. Wouter van Gorselen
11,91 s (-1,0 m/s) 599
22. Rob de Wit
13,27 s (-2,0 m/s) 200 meter (19)
1. Jurgen Wielart
22,04 s (-0,8 m/s) 839
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24 juni – 3e competitiewedstrijd dames 3e divisie,
Spijkenisse
Het kostte dit keer wat moeite om alle onderdelen bezet
te krijgen. Proefwerken en tentames speelden parten.
Maar met een ploeg van vijf dames lukte het uiteindelijk
toch. Het weer zat niet echt mee. Wat heet: hoeveel
regen kun je hebben?
Er zaten nog een paar dingen tegen: Evelien ging na vier
hordes door haar knie en moest daarna dribbelend en
zonder haar normale driepas tussen de horden haar weg
vervolgen. En Suzanne ging halverwege de 400 meter
door haar enkel, maar kwam toch in een heel redelijke
tijd binnen.
Larissa liep 1100 meter op een schema van 4.45 min.
maar moest daarna toch terrein prijsgeven; de laatste
ronde was een kwestie van overleven. Maar met haar
tweede plaats in 4.54,49 haalde ze toch behoorlijk wat
punten binnen.

aanstaande 34 jaar). Peter je kan nog jaren mee! Je hebt
vast een goed kosthuis bij je drie vrouwen.
Speerwerpen (12)
9 Tim Rombout
42,77 m
532
Tim, je zal toch wat meer aan de bak moeten tijdens de
trainingsavonden. Je leerlingen liggen op je voor!
De meeste punten op één onderdeel werden behaald door
Tom Wiggers (931), nog net voor Jurgen Wielart met 921
punten. Je mag op de eerstvolgende training een flesje
halen bij Jurgen.
In het totaal klassement van deze wedstrijd van de 12
deelnemende ploegen behaalde de ploeg van AV
Haarlem de derde plaats. Onze stadsgenoot Holland werd
vijfde met 8602 punten. Roel van Ree, met een kleine
traktatie zijn we al tevreden. 48 gevulde koeken, wat kan
dat je nou kosten. In het landelijke eindklassement van
de 2e divisie is AV Haarlem van de 36 ploegen op de 19e
plek geëindigd.
Tot slot hartelijk dank aan onze chauffeur en jurylid Jan
Willem Kooij. Jan Willem, volgend seizoen mag je weer
mee. Dit dankwoord is zeker ook van toepassing voor alle
chauffeurs die de ploeg dit seizoen vervoerd hebben. JvD)

Maar er waren ook meevallers. Zo wisten zowel Britt als
Suzanne hun series 200 meter keurig te winnen. En
zonder enige training wierp Jirina de speer tot 26,45
meter. En wat te zeggen over de Zweedse estafette; ook
die ging buiten verwachting goed. Anderhalve seconde
sneller dan in Amsterdam.
Onze dames werden in Spijkenisse 6e van de 12
deelnemende ploegen met een totaalscore van 5511
punten.
Landelijk gezien hebben we helemaal een mooie prestatie
neergezet: na de drie wedstrijden in Amsterdam,
Zaandam en Spijkenisse is de ploeg 18e geworden van 71
deelnemende ploegen. Chappeau!

Poule
3
3
3
4
3
3
4
5
5
4
4

22apr
8941
8908
8811
7866
8389
8393
8696
8599
8740
8673
8479

20mei
8068
7870
7640
8456
7415
7603
6452
7368
7317
7288
7487

24-jun
9094
9222
9051
8735
8926
8706
9529
8699
8540
8476
8395

Totaal
26103
26000
25502
25057
24730
24702
24677
24666
24597
24437
24361

12 AV Impala

5

8390

7140

8822

24352

13 KAV Holland

4

8411

7228

8602

24241

14 Prins Hendrik

4

8777

7067

8392

24236

15 Spado

4

8584

7237

8411

24232

16 Isala '96

5

8536

6989

8675

24200

17 de Keien

4

8582

6311

9240

24133

18 AV Hollandia

3

8336

6872

8902

24110

19 Haarlem

4

8774

6453

8869

24096

20 AV Heerenveen

5

8682

7217

8151

24050

21 AV Flevo Delta

5

8411

6988

8403

23802

22 Altis

5

8449

7232

7837

23518

23 AV Phoenix

3

8308

7493

7716

23517

24 AV Clytoneus

3

7418

7312

8683

23413

25 AV Startbaan

3

7089

7584

8530

23203

26 AV Athlos

5

7906

6774

7819

22499

27 Wychen

4

7376

7179

7802

22357

28 Groningen Atletiek

5

7257

7113

7887

22257

29 AV Passaat

3

7252

6454

8312

22018

30 Ciko 66

4

7221

6256

7833

21310

31 't Haasje

4

6993

6540

7682

21215

32 Typhoon

3

7220

5938

7928

21086

33 AV PEC 1910

5

7386

6714

6375

20475

Speerwerpen (12)
6. Jirina van Kesteren

34 AV Atverni

5

7236

6874

6344

20454

(GvK)

35 Haag Atletiek

3

4093

5916

4538

14547

36 Atletico '73

5

4774

0

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ploeg
PAC
AV Zaanland
AV Olympus'70
Eindhoven Atletiek
Leiden Atletiek
De Spartaan
Unitas
AV Hylas
SAV
Atletiek Maastricht
Scorpio

100 meter (18)
5. Evelien Verbruggen
200 meter (21)
9. Suzanne Tierie
13. Britt Bourguignon

517
0

1.10,67

496

1500 meter (16)
2. Larissa Scholten

4.54,49

711

Zweedse estafette (11)
7. Jirina, Larissa,
Susanne, Britt

10

29,42 (0,0 m/s) PR
30,59 (0,0 m/s)

punten
545

400 meter (18)
10. Susanne Tierie

100 meter horden (12)
8. Evelien Verbruggen

4774

prestatie
13,71 (0,0 m/s)

18,83 (0,0 m/s)

414

2.40,87

763

Hoogspringen (10)
7. Britt Bourguignon

1,35

550

Verspringen (11)
5. Jirina van Kesteren

4,45 (0,0 m/s)

541

Kogelstoten, (18)
13. Larissa Scholten

7,82

432

26,45

533

WEDSTRIJDVERSLAGEN Junioren CD
Niels Ran
26 mei – 2e competitiewedstrijd CD-junioren, Haarlem
Namens AV Haarlem waren een jongens C-, een jongens
D- en een meisjes D-ploeg aanwezig. Al bestond de
meisjes groep helaas maar uit twee deelnemers: Anne en
Iris. Gelukkig waren de jongens ploegen beter bezet dan
bij de vorige wedstrijd in Huizen. Dus er lagen meer
punten klaar om verzilverd te worden.
De begeleiding lag dit keer niet in handen van het wel
bekende duo Niels en Niels, maar in die van Tim
Rombout, onze werptrainer. Hij werd daarin bijgestaan
door Marcel Witmer en John Komen. Heren, bedankt!

Bij het verspringen was er een eerste plaats voor Pim. De
vorige keer sprong hij 4,97 meter, maar dit keer mag hij
zich een 5-meter springer noemen, want met 5,09 m
sprong hij naar de winst en een nieuw PR. Ook voor
Daniël was er met 3,72 m een nieuw PR.
Na het verspringen konden Pim en Daniël samen met
Shaquille door naar de 100 meter. Alle drie de jongens
haalden hier een nieuw PR: Shaquille (12,36), Pim
(12,86) en Daniël (14,75). Shaquille had eerder die dag

Jongens C
De jongens C-ploeg bestond net als de vorige keer uit Max
Landheer, Jason Komen, Pim Pauel, Shaquille de Rooij,
Paul Zuiderduin en Siem Prins, maar kreeg nu ook
versterking van Daniël Kraaijkamp en Tim van Vugt.
Het eerste onderdeel, de estafette, ging net als de vorige
keer in een keer goed afgezien van een paar
schoonheidsfoutjes. Max, Jason, Pim en Shaquille waren
in ieder geval twee tienden sneller dan de vorige keer en
veroverde met 50,74 seconden de eerste plaats.
Er was ook een eerste plaats voor Paul die alweer 1,65
meter sprong bij het hoogspringen. Ook Tim viel hier op
door bij zijn eerste hoogspringwedstrijd 1,55 meter te
springen. Gelijk hierna konden Paul en Tim samen met
Max naar de 100 meter horden. Ze zaten alle drie in
dezelfde serie, die met een eindsprint nipt werd
gewonnen door Paul.

ook al uitstekend gepresteerd bij het kogelstoten, want
hij had zijn PR met een halve meter verbeterd tot 10,32
meter. Siem stootte de kogel naar 6.32 meter.

Jongens D
Ten opzichte van de vorige wedstrijd is er op ieder
onderdeel beter
gepresteerd.
Misschien komt het
door de goede
begeleiding door
Tim Rombout en
Marcel Witmer. Ik
weet het niet.
In ieder geval was
het al raak op het
eerste onderdeel.
Martijn van der
Meer, Marco
Schutter, Niels
Witmer en Mike
van Dijk waren op
de 4 x 80 meter drie
seconden sneller
dan de vorige keer.
Tim van Vugt, Paul Zuiderduin, en Max Landheer op de 100 meter horden
Met 48,26 zetten zij
e tijd neer.
de
8
Ook bij het speerwerpen presteerde Paul naar behoren.
Ook op de andere onderdelen ging het uitstekend. Op de
Met 33,05 m werd hij vierde op dit onderdeel. Ook Siem
80 meter horden viel vooral de snelle tijd van Martijn op.
was goed bezig, want deze keer verbeterde hij zijn PR tot
Met een flinke rugwind van 3,7 m/s liep hij 15,51
21,74 meter.
seconden. De andere hordeloper was Jelle Kelderman. Hij
Op de 800 liep Max in 2.19,13 naar de vierde tijd en een
liep met 17,67 ook een nieuw PR.
nieuw PR. Jason noteerde 2.41,97 en Daniël haalde een
PR met 2.56,06.
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Snelle tijden waren er ook op de 80 en de 1000 meter.
Mike en Niels liepen met 3.53,95 en 3.34,04 allebei een
PR op de 1000 meter. Op de 80 meter liep alleen Marco
een PR (12,60 seconden), maar Jelle was sneller en
noteerde de 19e tijd (12,07).
De springnummers werden vandaag gedaan door Mike
en Jelle. Jelle evenaarde op het hoogspringen zijn PR van
1,30 meter en Mike sprong 3,82 meter bij het
verspringen.
Bij het werpen werden door Martijn (kogel), Marco
(discus), Niels (speer) en Hugo Stam (speer, discus) alleen
maar PR’s gehaald. Martijn stootte de kogel over 7,33
meter en eindigde als 6e. Marco werd ook 6e, maar dan
met 16,26 meter bij discus. Hugo eindigde hier met 14,03
meter als tiende en bij het speer wierp hij 15,89 meter.
Op dit laatste onderdeel verbeterde Niels zijn PR met 5
meter tot 21,46 meter.

Eindstand
De jongens C hebben bijna 100 punten meer gehaald dan
in de vorige wedstrijd. De 7217 punten waren helaas net
niet genoeg voor de overwinning in poule 52, want die
ging met 7218 punten naar AV Triatlon. Ook landelijk
gezien zijn er meer ploegen die beter hebben gescoord en
dus zakte de jongens C van plek 18 naar plek 19 van de
140 ploegen. Toch is dit een uitstekend resultaat.
De jongens D-ploeg scoorde 4451 punten en dat is bijna
600 punten meer dan in de vorige wedstrijd. In de
eindstand van poule 52 eindigde ze als 8e. Landelijk
gezien staan ze nu 80e van de 176 ploegen. En dat is 13
plekken hoger dan de vorige keer.
Jongens C
Onderdeel
4 x 100 m

Naam
Prestatie
Max, Jason, Pim,
Shaquille (1)
50,74 s
100 m
Shaquille de Rooij (3) 12,36 s
Pim Pauel (6)
12,81 s
Daniël Kraaijkamp(16) 14,75
800 m
Max Landheer (4)
2.19,13
Jason Komen (13)
2.41,97
Daniël Kraaijkamp(17) 2.56,06
100 m horden Paul Zuiderduin (2) 16,92 s
Max Landheer (3)
16,95 s
Tim van Vugt (7)
18,08 s
verspringen Pim Pauel (1)
5,09 m
Daniël Kraaijkamp(15) 3,72 m
hoogspringen Paul Zuiderduin (1) 1,65 m
Tim van Vugt (4)
1,55 m
kogelstoten
Shaquille de Rooij (2) 10,32 m
Siem Prins (10)
6,32 m
speerwerpen Paul Zuiderduin (4) 33,05 m
Siem Prins (9)
21,46 m
discuswerpen Jason Komen (6)
23,33 m
Siem Prins (14)
15,38 m

Meisjes D

Anne Kuperus

Pnt
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

Jongens D
Onderdeel
4 x 80 m

Naam
Prestatie
Martijn, Marco, Niels,
Mike (8)
48,26 s
80 m
Jelle Kelderman (19) 12,28 s
Marco Schutter (24) 12,60 s
1000 m
Mike van Dijk (12) 3.34,04
Niels Witmer (19)
3.53,95
80 m horden Martijn v/d Meer (9) 15,51 s
Jelle Kelderman (17) 17,67 s
verspringen Mike van Dijk (10) 3,82 m
hoogspringen Jelle Kelderman (8) 1,30 m
kogelstoten
Martijn v/d Meer (6) 7,33 m
speerwerpen Niels Witmer (9)
21,74 m
Hugo Stam (19)
15,89 m
discuswerpen Marco Schutter (6) 16,26 m
Hugo Stam (10)
14,03 m

Iris Komen op de 60 m
Over een meisjesploeg kan niet echt gesproken worden,
want Anne Kuperus en Iris Komen vormden met z’n
tweeën slechts een duo. Toch waren sommige prestaties
behoorlijk goed. Anne veroverde de derde positie bij het
discuswerpen met een nieuw PR van 18,05 meter en
eindigde als zesde bij het speerwerpen met 18,54 meter.
Iris wierp hier 15,55 meter. Bij het kogelstoten werd
Anne (7,80 meter) voorbijgestreefd door Iris die 8,20
meter stootte en achtste werd. Op de 60 meter kwam Iris
net niet bij haar toptijd (9,93 s). Met 10,00 seconden
eindigde ze als 22e.

Meisjes D
Onderdeel
60 m
kogelstoten
discuswepen
speerwerpen
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Naam
Iris Komen (22)
Iris Komen (8)
Anne Kuperus (12)
Anne Kuperus (3)
Anne Kuperus (6)
Iris Komen (11)

685
766
696
672
452
561
559
638
741
538
542
367
Pnt

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

434
430
388
455
345
362
219
382
462
384
356
234
-

Prestatie
Pnt
10,00 s
378
8,20 m
432
7,80 m
18,05 m PR 270
18,54 m PR 296
15,55 m
-

23 juni – 3e competitiewedstrijd CD-junioren, Lelystad
De derde en laatste wedstrijd van de CD-competitie was
zaterdag 23 juni bij AV Spirit in Lelystad. Namens AV
Haarlem waren er een meisjes D-, een jongens D- en een
jongens C-ploeg aanwezig. De hele delegatie bestond uit
meer dan 30 mensen. Dus er waren ook genoeg
supporters mee, waaronder vijf met een camera. Kijk op
de website voor meer foto’s.
Jongens C
De jongens C-ploeg was onze grootste ploeg en bestond
uit acht jongens: Tim van Vugt, Jason Komen, Max
Landheer, Shaquille de Rooij, Thimo Spaan, Siem Prins,
Paul Zuiderduin en Pim Pauel. Pim mocht van de dokter
helaas niet hardlopen, maar werd op de estafette goed
vervangen door Tim van Vugt. Tim, Jason, Max en
Shaquille zetten met 50,94 seconden de derde tijd neer
en waren precies even snel als bij de eerste wedstrijd dit
seizoen. Bij het kogelstoten wist Shaquille daarna zijn PR
met 80 cm te verbeteren to 11,12 meter. Zou dit het
effect zijn van de werptraining op woensdag? Het was in
ieder geval goed voor een tweede plaats en 575 punten.
Ook Siem Prins verbeterde zijn PR.
De andere werpnummers werden deze dag gedaan door
Pim, Siem (speer) en Thimo (discus). Als eerste stond het
discuswerpen op het programma en hoewel Pim hier al
lang niet meer op getraind had, verbeterde hij zijn PR
met 3 meter tot 30,64 meter en werd hij tweede op dit
onderdeel. Maar ook Thimo scoorde goed, want hij
verbeterde zijn PR met 5 meter tot 26,83 meter en werd
vijfde.

In het kielzog van Max snelt ook Thimo naar een PR
Bij het speerwerpen wierp Pim meteen in zijn eerste
poging een PR, maar in de tweede en derde poging wist
hij dit te verbeteren tot 36,05 meter, wat uiteindelijk
goed was voor de winst op dit onderdeel. Siem Prins
wierp een nieuw PR van 21,70 meter.
Eerder op de dag hadden Paul en Tim weer hun kunstje
laten zien bij het hoogspringen. En dat kunstje deden ze
net zo goed als de vorige keer. Paul ging in één keer over
de 1,65 meter, maar de 1,70 wil steeds maar niet lukken.
Tim die zijn tweede wedstrijd als hoogspringer beleefde,
sprong weer 1,55 meter, wat goed was voor een vierde
plaats.
Op de horden series die hierop volgden liep Jason helaas
een lichte blessure op. Zijn tijd was dan ook niet
geweldig, maar gelukkig liepen Max en vooral Paul een
stuk beter. In de vierde serie noteerde Paul de tweede tijd
en met 16.17 haalde hij acht tienden van zijn PR. Max
liep hier 17,03 seconden,
Voor Max stond vervolgens de 800 meter op het
programma en hoewel hij er van te voren nog steeds
tegen op ziet, weet hij wel wat doorlopen is, want zijn
tijd van 2.19,74 is maar net boven zijn PR. Voor Thimo
was het zijn debuut op de 800 meter en hij presteerde
zoals verwacht: hij finishte met 2.23,65 vlak achter Max.
Bij het verspringen werd Pim dit keer vervangen door
Paul en wat we eigenlijk al dachten was ook waar: Paul
springt bijna net zover als Pim, want met 4,95 meter
werd Paul keurig derde op dit onderdeel en haalde 611
punten.
De afsluitende 100 meter werd gelopen door Thimo, Tim
en Shaquille. Tim won de eerste serie in 13,12 seconden
en Thimo werd zesde in 14,68. Shaquille liep de 100
meter in 12,82 seconden en werd tweede in de derde
serie.

Pim Pauel op weg naar de winst op speerwerpen

Jongens D
Jan van der Meulen, Marco Schutter, Niels Witmer, Mike
van Dijk en Jelle Kelderman waren de jongens die samen
de jongens D-ploeg vormden. De estafette werd net als
bij de eerste wedstrijd gelopen door de eerste vier van
deze vijf, maar nu waren ze twee seconden sneller. Met
49,39 seconden werden ze zevende.
De werpers van vandaag waren Marco en Niels. Marco
verbeterde op zowel het kogelstoten (6,82 m) als het
discuswerpen (17,71 m) zijn PR. En vooral bij het
kogelstoten zou hij gemakkelijk verder komen als de
kogel wat meer omhoog zou gaan.

Max Landheer snelt naar een nieuw PR op de 800 m
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Niels wierp de speer tot 17,51 meter, iets minder dan de
vorige keer, maar dat compenseerde hij weer op de 1000
meter, waar hij zeer goed van start ging. Misschien ging
hij zelfs wel iets te snel van start, maar de durf begint te
komen. Ook Mike begon goed en viel vooral op door zijn
sterke eindsprint, waarmee hij de serie won in een nieuw
PR van 3.27. Eerder had Mike op de 80 meter horden zijn
PR van 15,57 al geëvenaard.
In een serie daarvoor liep Jelle, die steeds minder last
heeft van de blessure aan z’n enkel, zes tienden sneller
dan zijn PR (17,05), nadat hij eerder al 1,25 meter sprong
met hoog.
Aan het eind van de dag kwam ook Jan weer in actie. Na
een pauze van vier uur mocht hij verspringen. Zijn 3,12
meter betekende net geen PR. Gelijk hierna kwam hij in
actie op de 80 meter. Met 13,89 seconden werd hij vierde
in de eerste serie. In de derde serie liep Jelle 12,08
seconden en ook hij finishte als vierde.

11,68 meter met het speerwerpen.
o Iris stootte met 8,39 meter een PR met kogelstoten en
liep 10,16 op de 60 meter.
Eindstand
Alles bij elkaar hebben de jongens C 7486 punten
gescoord. Hiermee staan ze ruim op de eerste plaats in
poule 52. Gefeliciteerd! In de landelijke stand staan ze
met 21.828 punten 19e van de 140 ploegen, op slechts
542 punten van een finaleplaats.
De jongens D-ploeg was weer exact hetzelfde als bij de
eerste wedstrijd, maar ze hebben wel 300 punten meer
gehaald. Goed gedaan jongens! Met 4109 punten
eindigden ze als 7e in de poule. In de landelijke stand
staan ze 85e van de 176 ploegen.
Nog eenmaal de resultaten op een rij:
Jongens C
Onderdeel
4 x 100 m

Naam
Prestatie
Tim, Jason, Max,
Shaquille (3)
50,84
100 m
Shaquille de Rooij (4) 12,82 s
Tim van Vugt (5)
13,12 s
Thimo Spaan (15)
14,68 s
800 m
Max Landheer (3)
2.19,74
Thimo Spaan (6)
2.23,65
100 m horden Paul Zuiderduin (3) 16,17 s
Max Landheer (5)
17,03 s
Jason Komen (18)
23,00 s
verspringen Paul Zuiderduin (3) 4,95 m
hoogspringen Paul Zuiderduin (2) 1,65 m
Tim van Vugt (4)
1,55 m
kogelstoten
Shaquille de Rooij (2) 11,16 m
Siem Prins (14)
6,46 m
speerwerpen Pim Pauel (1)
36,05 m
Siem Prins (12)
21,70 m
discuswerpen Pim Pauel (2)
30,64 m
Thimo Spaan (5)
26,82 m

Niels Witmer en Mike van Dijk op de 1000 meter

Jongens D
Onderdeel
4 x 80 m

Naam
Jan, Marco, Niels,
Mike (8)
80 m
Jelle Kelderman (8)
Jan v/d Meulen (24)
1000 m
Mike van Dijk (9)
Niels Witmer (18)
80 m horden Mike van Dijk (9)
Jelle Kelderman (12)
verspringen Jan v/d Meulen (12)
hoogspringen Jelle Kelderman (6)
kogelstoten
Marco Schutter (6)
speerwerpen Niels Witmer (9)
discuswerpen Marco Schutter (4)

Diede van der Loo
Meisjes D
Het verhaal van de meisjes D-ploeg begon in eerste
instantie nog goed, want er zou weer een estafette
gelopen kunnen worden. Maar helaas kon Luce wegens
ziekte niet meedoen en dus werd het voor Diede van der
Loo, Sofie Bruggemann en Iris Komen een ‘gewone’
wedstrijd:
o Sofie wierp 17,81 meter met discuswerpen en werd
knap 6e op de 60 meter horden met 12,49 s.
o Diede sprong 3,02 meter met verspringen en wierp

Meisjes D
Onderdeel
60 m
60 m horden
verspringen
kogelstoten
discuswepen
speerwerpen
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Naam
Iris Komen (23)
Sofie Bruggeman (6)
Diede v/d Loo (20)
Iris Komen (4)
Sofie Bruggeman (4)
Diede v/d Loo (13)

Pnt
682
PR 695
PR 651
PR 665
PR 623
PR 621
553
PR 611
741
PR 575
PR PR 585
PR PR 484
PR -

Prestatie

Pnt

49,39 s
12,08 s
13.89 s
3.29,74
3.51.48
15.57 s
17,05 s
3,12 m
1,25 m
6,82 m
17,51 m
17,71 m

PR 397
457
242
PR 481
PR 357
357
PR 257
242
426
355
PR 275
PR 263

Prestatie
10,16 s
12,49 s
3,02 m
8,39 m PR
17,71 m
11,68 m PR

11 mei en 8 juni – CD Evening Games in Hoofddorp en
Heiloo
De CD Evening Games in Hoofddorp (11 mei) werd
bezocht door 13 atleten van AV Haarlem, een behoorlijk
grote groep voor deze wedstrijden. Het was er koud en
dat had zo zijn invloed op de toeschouwers (en trainers),
maar zoals is te zien in de uitslagen hieronder, zijn er
door de atleten bijna alleen maar PR’s gehaald. Ga zo
door! PR’s zijn dikgedrukt.
Jongens D1
10. Mike van Dijk

80 m H hoog
15.8
1.20

150 m pnt
23.2
1098

Jongens D2
13. Niels Witmer

80 m H hoog
16.8
1.20

150 m pnt
25.2
904

Meisjes D1
24. Anne Kuperus
26. Lauret Kortman

60 m
10,2
9,7

Speer
16,23
7,54

600 m pnt
2.26,5 780
2.20,8 684

Meisjes D2
26. Sofie Bruggemann
29. Iris Komen
31. Diede van der Loo

60 m
9,5
9,8
10,1

Speer
13,06
12,54
10,75

600 m
2.23,2
2.17,1
2.17,5

Meisjes C1
13. Bente Elgersma

80 m H Ver
17,0
3,44

1000 m pnt
4.17,8 801

Jongens C1
1. Pim Pauel
7. Thimo Spaan
11. Jason Komen
17. Daniël Kraaijkamp

1500 m
5.18,1
5.19,1
5.46,1
6.02,1

Discus
27,75
21,63
23,09
16,19

Jongens C2
5. Paul Zuiderduin

1500 m Kogel
5.22,1 8,36

Kogel
10,22
8,70
7,78
5,35

Pim Pauel op weg naar zijn nieuwe PR
Tussenstand CD Evening Games (na twee wedstrijden)

pnt
845
833
738

pnt
1522
1315
1212
884

Discus pnt
25,41 1374

Bij de CD Evening Games in Heiloo (8 juni) was het een
stuk rustiger wat AV Haarlem deelname betreft.
Opvallend waren de prestatie verbeteringen bij het
hoogspringen. Jason Komen verbeterde zijn PR met 15
cm tot 1,40 en Pim Pauel verbeterde zijn PR met 10 cm
tot 1,55 m. Verder viel op dat Sofie Bruggemann met een
prestatie van 7,51 meter Iris Komen (7,30 m) had
verslagen bij het kogelstoten. Hieronder alle uitslagen.
PR’s zijn dik gedrukt.
Jongens D1
Mike van Dijk

Kogel
5,32

80 m
12,6

Meisjes D1
Anne Kuperus

60 m H Kogel
13,2
8,17

Discus
16,96

Meisjes D2
Sofie Bruggemann
Iris Komen

60 m H Kogel
12,7
7,51
13,2
7,30

Discus
19,58
13,66

Jongens C1
Pim Pauel
Jason Komen

100 m Hoog
12,7
1.55
14,5
1.40

1000 m
3.24,7
-

Jongens C2
Paul Zuiderduin

100 m Hoog
13,1
1,60

1000 m
3.26,8

Meisjes D1
13. Anne Kuperus
15. Lauret Kortman

pnt
1640
1487

Meisjes D2
17. Sofie Bruggeman
20. Iris Komen
38. Diede van der Loo

pnt
1752
1714
703

Meisjes C1
23. Bente Elgersma

pnt
786

Jongens D1
9. Mike van Dijk
Jongens D2
18. Niels Witmer

pnt
1949
pnt
876

Jongens C1
1. Pim Pauel
12. Jason Komen
15. Thimo Spaan
18. Daniel Kraaijkamp

pnt
3283
2531
1340
864

Jongens C2
3. Paul Zuiderduin

pnt
3097

De uitslag van de derde wedstrijd is nog niet verwerkt in
de tussenstand, maar Paul Zuiderduin (JC2) stijgt
waarschijnlijk naar de 1e plaats. Ook Pim Pauel blijft op
die plaats staan.

1000 m
3.41,9

CD-Mini Bokaal in Hoorn, 2 juni
Zaterdag 2 juni heeft Marco Schutter in Hoorn 2 PR’s
verbeterd. Bij de wedstrijd om de CD-mini-bokaal stootte
hij de kogel naar 7,23 meter, bijna een halve meter
verder dan zijn PR. Bij het discuswerpen wierp
hij 17,05 meter.
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TOM WIGGERS TERUG OP HET OUDE NEST
(Dit artikel is met toestemming overgenomen van LosseVeter.nl, gepubliceerd op 28 juni 2012)

Alwin Groen
Tom Wiggers keert terug naar zijn oude liefde: TDR. Na een afwezigheid van 20 maanden is de terugkeer een feit. Wiggers
besloot twee jaar terug afscheid te nemen van de topsport. Maatschappelijke redenen gaven de doorslag: de co-schappen
van zijn studie geneeskunde kregen voorrang. Een afscheid van de hardloopsport was het echter allerminst. De
Haarlemmer bleef doortrainen en al snel dook zijn naam op in enkele kleine wegwedstrijdjes. Gaandeweg selecteerde
Wiggers echter steeds grotere wedstrijden, waardoor zijn sterke optredens steeds duidelijker zichtbaar werden. Eind 2011
schroefde Wiggers zijn trainingen verder op en stelde hij zichzelf weer doelen op nationaal niveau. Winst in de
Mastboscross, een tijd van 29.05 op de 10km (Groet uit Schoorl Run) en een halve marathon in 1.06.53 (City-Pier-City
Loop) waren de wapenfeiten. Daar achteraan plakte Wiggers een succesvolle start van het baanseizoen, met winst op de
3000m tijdens de Ter Specke Bokaal (8.04.28), een tweede plaats op het NK 10.000m (29.47.16) en een vierde plaats op het
NK 5000m (14.27.68). De contouren rond de sportieve carrière van Wiggers werden steeds duidelijker zichtbaar. Nu
Wiggers inmiddels ook de benodigde maatschappelijke zekerheid heeft, staat hij volledig achter zijn keuze om weer volop
voor de sport te gaan en zich te committeren aan TDR, waar hij zijn opleiding heeft genoten. We besloten zowel de atleet
als zijn coach, tevens zijn ontdekker, Guido Hartensveld aan het woord te laten om deze interessante beslissing toe te
lichten.
Beginperiode
De carrière van Wiggers start op jonge leeftijd, wanneer
hij als tweedejaars c-junior wordt gescout door TDR.
“Daarvoor trainde ik bij atletiekvereniging Hylas in
Alkmaar,” aldus Wiggers. “Daar was ik al snel de beste
langeafstandsloper. Vervolgens ga je verder kijken, hoe je
de volgende stap kunt zetten in je ontwikkeling. Via het
Nuon-project (destijds het scoutingsproject van TDR,
red.) kreeg ik de gelegenheid om te zien hoe het er bij
TDR aan toe ging. Het was me al snel duidelijk dat bij
TDR de mogelijkheden worden geboden om als atleet
alles uit je carrière te halen. Dat uit zich in veel
verschillende zaken: de kwaliteit van je trainingsmaten,
het begeleidingsteam, de trainingskampen. Aan het
gehele plaatje wordt gedacht. Daarom was het voor mij
geen lastige keuze om uiteindelijk definitief voor TDR te
kiezen.”

voorrang te geven en het lopen op een lager pitje te
zetten. “Voor mezelf heb ik in maart 2010 besloten om
afscheid te nemen van TDR. Het lopen van co-schappen
is een heel intensieve en leerzame periode in de studie
geneeskunde. Wanneer je je daar 100% op richt, beleef je
er het meeste plezier aan. En valt het je ook veel minder
zwaar. Ik wist dat ik daar, net als bij topsport, volledig
voor wilde gaan. Daarom stond ik vol achter mijn
beslissing, een keuze die heel goed heeft uitgepakt.” Het
was voor Wiggers echter een veel lastigere opgave om dat
kenbaar te maken aan zijn coach Guido Hartensveld. “Na
verloop van tijd begon het me flink dwars te zitten. In
juni 2010 vond ik uiteindelijk dat de kogel maar door de
kerk moest. Ik wist dat Guido op trainingskamp zat op
Texel. Ik heb hem opgebeld en ben naar Texel gekomen
met het verzoek “om over de trainingen te praten.” Ik
wist natuurlijk wel beter. Het eerste half uur hadden we
het ook daadwerkelijk over de trainingen, maar daarna
heb ik mijn echte verhaal gedaan. Gelukkig reageerde
Guido daar goed op. Daar was ik ook wel van overtuigd.
Ik weet dat Guido de persoonlijke ontwikkeling van een
atleet voorop stelt en achter mijn keuze staat. Maar zo’n
besluit komt toch onverwachts, het is toch een
verrassing.”

Onder de hoede van TDR ontwikkelt Wiggers zich
gestaag. Van een eerste nationale titel bij de junioren B
naar deelname aan het Wereldkampioenschap voor
junioren. Van 4.04.7 op de 1500m (2003) naar 3.41.55
(2010). En in zijn acht jaar bij TDR neemt Wiggers deel
aan maar liefst vijf Europese Kampioenschappen op de
Cross. “Elk jaar een stapje beter worden, dat was onze
grote kracht. We keken telkens verder. Geleidelijk
werden er steeds meer prikkels toegevoegd. Dat begon
met het opvoeren van de duurlopen. Dan kwam er een
trainingskamp bij. Vervolgens een trainingskamp in het
buitenland en deelname aan buitenlandse wedstrijden.
Guido weet als geen ander wat een topatleet nodig heeft
en kan dat vertalen naar de praktijk. Ook het atletenhuis
was een belangrijke stap in dat proces.” Het atletenhuis is
een woning in Castricum die gedeeld wordt door
verschillende atleten, waar Wiggers een groot aantal jaar
verbleef. “Het gaf een praktisch voordeel, omdat je dicht
bij je trainingslocatie zat. Maar wat me vooral bijblijft is
de beleving: samen trainen, samen eten, samen praten
over de atletiek. De beleving en passie maakten het een
onwijs mooie tijd, waar ik veel van heb geleerd.”

“Ik zag natuurlijk hoe moeilijk Tom het had om het me te
zeggen, maar ik waardeer het ontzettend dat ‘ie helemaal
de boot naar Texel nam, me recht in de ogen aankeek en
zijn verhaal zo openhartig deed,” reageert Hartensveld.
“Het was een enorm dilemma voor hem, maar hij had er
goed over nagedacht en kwam met een sterk verhaal.
Samen konden we er heel goed over praten. Natuurlijk
had ik begrip voor zijn keuze. Ik verloor dan wel een
atleet, maar de relatie met de mens Tom Wiggers is er
alleen maar sterker door geworden. Sowieso is het
wederzijdse respect altijd heel groot geweest. De
maanden erna besloten we het eerst stil te houden omdat
Tom erop gebrand was in stijl afscheid te nemen. Dat
wilde hij zichzelf en TDR graag geven en daar had hij
alle focus voor nodig. Typisch Tom. Hij liep ook
opvallend sterk die laatste maanden, met o.a. 3.41 op de
1500m, maar ook brons op het NK 10km en een 48-er op
de Damloop (met flinke tegenwind).”

Afscheid
Maar na acht “prachtige jaren” volgde dan toch het
afscheid. Wiggers besloot zijn studie geneeskunde
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Tom zal de komende tijd gewoon in AV Haarlem outfit blijven lopen. Hier is hij in actie op het NK 2012 en loopt in vierde
positie, drie ronden voor de finish.
Nadat Wiggers zijn vertrek heeft aangekondigd rijgt hij
een sterke reeks wegwedstrijden aan elkaar. In zijn
laatste maanden bij TDR toont hij zijn potentie voor de
wegatletiek. Verlost van zijn dilemma en gebrand op een
goed afscheid loopt hij naar het brons op het Nederlands
Kampioenschap 10km (29.33) en is hij snel in de Dam tot
Damloop (48.44). Maar wat wellicht de meeste mensen
nog bijblijft, is zijn haaswerk voor Ronald Schröer in de
Amsterdam Marathon 2010. Wiggers weet de groep tot
ruim voorbij de 30km te leiden onder winderige
omstandigheden. De arts in spé lijkt nauwelijks moeite te
hebben met het 2.16-tempo. Wiggers: “In mijn laatste
wedstrijden voor TDR had ik voor het eerst echt serieus
voor de wegwedstrijden getraind. Dat pakte verrassend
goed uit. Mijn niveau bleek erg hoog. In Amsterdam
kreeg ik de opdracht zo ver mogelijk door te lopen; “zie
maar hoe het gaat.” Mijn langste training in de
voorbereiding was 32km, nu liep ik 33km lang door. Dat
was heel speciaal.” Na het hazen in Amsterdam volgde
nog een officieel afscheid op de TDR Teampresentatie,
waarna voor Wiggers de periode na de topsport aanbrak.

Toch hield Wiggers het niet alleen bij trainingen.
Geregeld liep hij een wedstrijdje, met succes. Zoals de
Haarlemse Grachtenloop, waar hij met 29.34 een
parcoursrecord op de 10km noteerde. Was lopen niet
meer dan een uitlaatklep voor Wiggers? “Dat ik aan die
wedstrijdjes meedeed was pure liefhebberij,” vertelt hij.
“Ik deed die wedstrijdjes omdat ik het leuk vond. En ik
was wel benieuwd wat ik nog zou kunnen. Gewoon
lopen, onbevangen starten en je ziet wel waar je op
uitkomt.” Heeft het Hartensveld niet verbaasd dat
Wiggers zo goed bleef presteren? “Kijk, wat we vooraf
niet wisten is of Tom de passie voor de wedstrijdsport
zou houden. Maar discipline en planmatig werken waren
altijd al kernkwaliteiten van hem. Na acht jaar TDRopleiding moet het opstellen van een basisschema voor
een intelligente jongen dan echt wel lukken.
Periodiseren en pieken op het juiste moment is natuurlijk
weer een ander verhaal.”
Wiggers zegt dat hij veel geleerd heeft van de periode.
“Ik bleek toch behoorlijk goed uit de voeten te kunnen,
zonder alles op de sport te zetten. Misschien heb ik
mezelf wel een beetje onderschat. Ik heb een hoop
trainingsjaren en kennis meegenomen vanuit TDR en
mijn lichaam was nog altijd ‘in shape’. Maar wat
misschien nog wel het beste werkte, was de
onbevangenheid die ik had. Dat heeft me veel inzicht
gegeven. Die onbevangenheid wil ik behouden. Ik voel
dat ik weer een stuk verder ben in mijn ontwikkeling en
dat zie ik nu al terug in mijn recente uitslagen.”
Hartensveld: “Dat is het mooiste om te zien: dat Tom zich
als persoon ontwikkeld heeft. Dat zie je zeker terug in de
manier waarop hij de wedstrijden ingaat. Vooral in het
Mastbos heb ik daar zo van genoten, omdat ik wist dat
die persoonlijke ontwikkeling zo’n rijkdom moest zijn
voor zowel de mens als de atleet Tom Wiggers.”

Co-schappen
Als ‘atleet af’ maakte hij lange dagen in het ziekenhuis.
“Mijn werkweek besloeg zo’n 55 tot 60 uur. Vijf volle
werkdagen met een avond- of weekenddienst extra. En
dan kwam de reistijd er nog bij. Om de acht weken
kwam ik op een nieuwe afdeling of in een nieuw
ziekenhuis. Heel interessant, maar ook heel intensief.
Hardlopen was in die periode voor mij een ideale
uitlaatklep. Op een willekeurige dag in de week liep ik
een duurloopje als ik daar behoefte aan had. Dat maakte
het heel relaxt. In de weekenden deed ik op zaterdag of
zondag een lange duurloop. En in Amsterdam liep ik wel
eens mee met de Bramsterdammers, de trainingsgroep
van Bram Wassenaar. Het Olympisch stadion was om de
hoek bij het ziekenhuis waar ik werkte. Een leuke en
praktische manier om lekker te kunnen trainen en
sociale contacten op te doen. Bij elkaar opgeteld trainde
ik zo’n vier keer in de week.”

Terug naar TDR
Toen Wiggers zijn co-schappen afrondde, begon hij
actiever over zijn loopcarrière na te denken. Het besef
kwam dat hij door wilde. Hij had het gevoel weer
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dolgraag met zijn sportcarrière aan de slag te gaan.
“Richting het einde van mijn co-schappen kreeg ik een
prachtig aanbod, om opgeleid te worden tot specialist in
de hematologie, het vakgebied waarop mijn interesse ligt.
In zes jaar word je opgeleid tot medisch specialist. Een
meer dan fulltime baan, waar je volledig voor moet gaan.
Ik wist dat het dan over zou zijn als atleet.” Wiggers
besloot het aanbod af te slaan en voor de sport te kiezen.
“Het zou zo zonde zijn om het nu op te geven. Mijn
gevoel was zo sterk dat ik nog door wilde met de sport,
dat ik die keuze van mezelf wel moest maken. Nu heb ik
het in een andere vorm gegoten. Ik ga parttime
onderzoek doen bij de afdeling hematologie in het VUmc
in Amsterdam. Op die manier kan ik mijn tijd flexibel
indelen en heb ik tegelijkertijd de juiste mogelijkheden
om mezelf verder te kunnen ontwikkelen als arts.”

Wiggers. “Geschikte trainingsmaten voor de specifieke
trainingen. Tot op zekere hoogte kan ik mijn
trainingsschema zelf vormgeven, maar voor de puntjes op
de i heb ik sterke trainingsmaten en een goede coach
nodig. TDR voldoet daar als geen ander in. Alle
voorwaarden zijn er. Van de trainingskampen tot aan de
trainingstechnische kennis van Guido. Ik denk dat er niet
veel coaches in het vakgebied zijn die hem daarin
benaderen. Tel daarbij op de kennis die ik in de
afgelopen twee jaar heb opgedaan en je krijgt de nieuwe
samenwerking Tom Wiggers – TDR. Een frisse,
vernieuwende samenwerking, waarin ik veel vertouwen
heb.”
Toekomst
Na het NK 5000m heeft Wiggers al aan enkele
groepstrainingen deelgenomen en in het Zwitserse Sankt
Moritz zal hij weer zijn eerste trainingsstage met TDR
beleven. In het bergdorp heeft TDR in augustus haar
zomertrainingskamp, waar Wiggers en Hartensveld de
plannen verder zullen smeden. “Zie het als het begin van
de volgende stap in mijn carrière,” aldus Wiggers. De
komende jaren wil hij zich richten op de baanatletiek.

De keuze om opnieuw voor de sport te gaan, noopt
Wiggers tot het nemen van enkele belangrijke
beslissingen wat betreft de inrichting van zijn leven.
Waar gaat hij trainen en waar gaat hij wonen? “De
afgelopen twee jaar heb ik ontdekt dat ik het prettig vind
om zelf trainingen te doen,” aldus Wiggers. “Ik heb het
heel goed naar mijn zin in Haarlem en wil hier graag
blijven wonen. In eerste instantie had ik daarom mijn
twijfels bij TDR, of het nog bij me zou passen. Ik
associeerde TDR met Castricum, het atletenhuis, het
altijd samen trainen. Dat 10 keer samen in de week eten
en trainen past niet meer bij de 24-jarige Tom. De Tom
van nu is een andere dan die van vijf jaar geleden.” Toen
Wiggers het gesprek met Hartensveld aanging, bleken de
zaken echter anders te liggen dan gedacht. “De persoon
Tom Wiggers heeft zich de afgelopen jaren enorm
ontwikkeld,” aldus Hartensveld. “Tom is een volwassen
vent geworden en dat geldt voor alle atleten. Ze komen
binnen als jochies en gaan weg als topsporter. Een atleet
heeft verschillende stadia en het is de rol van de coach
om daarop aan te sluiten.” “Inderdaad,” reageert Wiggers.
“Ook Guido is zich blijven doorontwikkelen als trainer.
Hij levert nu veel meer maatwerk, afgestemd op de
specifieke eisen van de individuele atleet.”

Tom werd op het NK 2012 vierde op de 5 km, nipt voor
Roy Hoornweg. Zie cover voor de ‘finishfoto’.
Hoewel hij heeft gemerkt dat hij ook op de weg sterk uit
de voeten kan, is hij duidelijk over zijn keuze. “Ik voel
me toch echt een baanatleet. Op de baan zie ik de
uitdagingen, daar denk ik nog veel te kunnen halen. Dit
seizoen wil ik eerst maar eens onder de 14 minuten op de
5000m. En voor de langere termijn richt ik me op
deelname aan de EK Atletiek in Zürich, op de 5000 of
10.000m. Dat is een heel mooi doel voor de eerste twee
jaar.” “Ik ben erg blij met de terugkeer van Tom,” besluit
Hartensveld. “En niet alleen persoonlijk ben ik blij met
de uitdaging om Tom te helpen bij het vervullen van zijn
dromen. Het is namelijk ook voor TDR, in het bijzonder
voor Schröer en Butter, en voor de Nederlandse atletiek
een zeer positieve ontwikkeling. Tom zal de Nederlandse
atletiek nog veel moois gaan schenken.”

Hartensveld benadrukt dat individueel maatwerk voor
hem altijd al de sleutel tot succes was, maar dat hij daar
sinds 2010 ook steeds meer voor durfde en kon kiezen.
“Ik heb toen de gok genomen en mijn
fysiotherapiepraktijk van de hand gedaan. Vervolgens
kreeg ik veel meer mogelijkheden om in kleinere
groepjes of individueel te werken. En ik heb sindsdien
meer tijd en rust om met het individu om tafel te kunnen
zitten, veel meer dan ik al deed. Bovendien kunnen we
leunen op een zeer solide begeleidingsstaf, die intensief
samenwerkt en elkaar echt aanvult. Een verademing,”
aldus Hartensveld. “Het indvidu staat voorop. De groep
moet het individu versterken en niet andersom. Er staat
maar één afweging centraal: wordt de atleet er beter van?
Juist voor de toppers binnen TDR moet ik ervoor waken
dat een bepaalde groepscultuur niet remmend werkt op
hun ontwikkeling. Ook bij Tom wil ik kijken wat hij
nodig heeft om die onnodige “ballast” bij hem
weghouden. Tom heeft in die twee jaar geleerd om heel
dicht bij de kern te blijven en dat wil ik graag zo
houden.” “En juist dat is waarnaar ik op zoek ben,” aldus

Naschrift redactie. De terugkeer naar Team Distance
Runners betekent overigens geen afscheid van AV
Haarlem. “Ik blijf gewoon lid van AV Haarlem, dus met
de competitie en de NKs loop ik gewoon nog in het tenue
van AV Haarlem!”, waren de geruststellende woorden
van Tom. Wij wensen hem veel succes op het nieuw
ingeslagen pad van zijn loopcarrière.
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Notulen van de jaarvergadering op 3 april 2010
Peter Pijnaker, secretaris
1. Opening
Dick Bais heet iedereen welkom en is verheugd over de
goede opkomst. Er zijn 22 leden aanwezig.

training krijgt ze hem van de trainer.
Paul Zuiderduin voor het hoogspringen met als beste
prestatie 1,60 m.

2. Ingekomen stukken en voorstellen
De volgende stukken zijn ontvangen:
- Het financieel jaarverslag 2011 van AV Haarlem.
- Het financieel jaarverslag 2011 van het Krachtcentrum
AV Haarlem.
- Het financieel verslag 2011 van de Stichting Exploitatie
kantine Pim Mulier Sportpark.
- Het financieel verslag 2010 van de Stichting Exploitatie
kantine Pim Mulier Sportpark.
- Het financieel verslag 2011 van de Wedstrijd
Organisatie Commissie.
- Het financieel verslag 2010 van de Wedstrijd
Organisatie Commissie.

De Jan Hut-bokaal aan Pim Pauel voor zijn 7-kamp met
als resultaat 3801 punten. Een verbetering van het
clubrecord.
Rob de Wit reikt de bekers voor de AB-junioren uit aan:
Evelien Verbruggen voor het verspringen met als beste
prestatie 4,90 m.
Jongens AB: Jurgen Wielart voor de 400 m in 47,38 s.
Ook op de 100 m, 200 m en de Zweedse estafette zijn
goede resultaten geboekt.
Ruud Wielart reikt de bekers voor de senioren uit aan:
Larissa Scholten voor de 1000 m in 2.57,26 een
clubrecord. Ook op de 800 m zijn goede resultaten
geboekt.

3. Mededelingen
De vergadering stelt het bijzonder op prijs dat Joop van
Drunen er weer is. Zijn herstel vraagt veel van zijn
geduld, doch verloopt gestaag.

Tom Wiggers, de beste atleet bij de senioren voor de
5000 m in 14.32,1. Tom is niet aanwezig, maar aan het
trainen. De trainer zal hem de beker bij de volgende
training overhandigen.

4. Mutaties bestuur en commissies
Het bestuur:
Leo van der Veer is niet herkiesbaar als bestuurslid. Leo
blijft beheerder van het krachthonk en ook zijn bijdrage
aan De Wissel zullen we niet hoeven missen.
John Komen wordt door het bestuur voorgedragen als
penningmeester. John is reeds sinds het afgelopen najaar
actief op interim basis, nadat Dick Bais na het
terugtreden van Jan Willem de functie had
waargenomen.
Peter Pijnaker wordt herkozen als secretaris.
Het bestuur bestaat nu uit 4 personen, het kan
versterking gebruiken.
Vrijwilligers werven voor een functie in het bestuur of
ter ondersteuning van het bestuur heeft prioriteit. Als
iemand zich wil inzetten, graag melden!

6. Uitreiking jubileumschilden aan jubilarissen
René Ruis reikt de jubileumschilden uit aan de
jubilarissen:
Arnoud Bosch voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Arnoud
behaalde zilver (4x1500 m in 1965) en brons (4x800 m in
1965) op de NK. 3 interlands; 1e Haarlemmer onder de
4.00 op de 1500 m.
Frank van Ravensberg voor zijn 40-jarig lidmaatschap.
Frank staat op plaats 8 van de 100 Haarlemse Helden.
Zijn sportieve prestaties zijn legio, vooral bij het
snelwandelen liep hij de sterren van de hemel. Voor een
volledig overzicht zie de site van de 100 HH. Ook heeft
Frank belangrijke bijdragen geleverd aan het
jubileumboek bij het 90-jarig bestaan van onze
vereniging.

De commissies:
Kascommissie: Gydo van de Pieterman en Niels Weller
functioneren nieuw in deze commissie. Bert Boesten en
Niels Ran zijn afgetreden.

Frits Knuvelder voor zijn 50-jarig lidmaatschap en omdat
Frits sinds jaar en dag de clubarts van onze verenging is
geweest. Afgelopen weekend heeft hij afscheid van zijn
praktijk genomen, wij wensen Frits een fijne
pensionering toe en bedanken hem voor zijn inzet al die
jaren.

Technische commissie: hierin hebben zitting Ruud
Wielart, Niels Ran, Dick Bais en Joop van Drunen. De

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

Tot slot reikt Peter Pijnaker de H.A. van der Meij beker
(ook wel A. Paulen beker genoemd) aan Joop van Drunen
vanwege zijn grote betekenis voor de vereniging en de
atletiek.

5. Uitreiking prestatiebekers
Niels Ran reikt de bekers aan de CD-junioren uit aan:
Britt Bourguignon voor het hoogspringen met als beste
prestatie 1,35 m. Britt is niet aanwezig, bij de volgende

7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2011
De notulen van de jaarvergadering 2011zijn akkoord.
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De doelstelling: “vergroting van het ledenbestand’’ is niet
gerealiseerd. Het aantal is ongeveer gelijk gebleven. Op
zich is dat niet slecht aangezien er veel clubs zijn waar
het aantal leden is afgenomen (vaak door de veranderde
economische omstandigheden).

8. Goedkeuren van de jaarverslagen over 2011
● secretaris
Er is een groter ledenaantal dan vorig jaar vermeld,
hetgeen een te groot verschil is volgens de leden; dit is
veroorzaakt o.a. doordat de leden van de triatlonclub per
1 januari ook lid zijn van AV Haarlem. Verder is er een
aantal juryleden meegeteld.
Het vermelde aangaande het geven van tips door Rob de
Wit aan de jeugdtrainers van KAV Holland is niet
doorgegaan.

De vereniging ontplooit een aantal activi-teiten om meer
jeugd aan te trekken.
Zo doen we mee met de Jeugdsportpas, organiseren
sportdagen voor basisscholen (en laatst ook voor de
Schoter Scholenge-meenschap).
Tevens organiseren we samen met SportSupport de
Scholierenveldloop.
Om de naamsbekendheid te vergroten is twee maal een
artikel in een huis- aan- huisblad gepubliceerd

● penningmeester
Gydo van de Pieterman en Niels Weller hebben het
verslag met penningmeester John Komen en voormalig
penningmeester Jan Willem Kooij doorgenomen en
akkoord bevonden.

Het bestuur zal het beleidsplan updaten en in het
clubblad publiceren.

De overdracht van het penningmeesterschap van Jan
Willem naar John is afgerond op enkele detailpunten na.

11. Rondvraag
In het kader van de ledenwerving stelt Arnoud Bosch
voor een puntentelling bij sportdagen in te voeren om
het spannend te maken. Dick Bais antwoordt dat er bij de

John benadrukt het belang van soepel lopende inning
van de contributie daar de financiële marges voor de
vereniging smal zijn

sportdagen geen jury aanwezig is. De prestaties worden
door de scholen zelf in de gaten gehouden.

● technische commissie
Het jaarverslag van de technische commissie wordt
akkoord bevonden.

Er wordt voorgesteld het trainingsaanbod voor de Lange
Afstandsgroep te verdubbelen naar 2 maal per week.

9. Vaststellen begroting 2012
De begroting 2012 wordt akkoord bevonden.
Vanuit de vergadering zijn er enkele vragen die door de
penningmeester naar tevredenheid worden beantwoord.
Onder andere over de geraamde inkomsten van
€ 30.000,- . Dit is een raming op basis van de verstuurde
contributiebrieven, en een voorzichtige schatting voor
aanwas van nieuwe leden.
Aangaande de inkomsten van het krachthonk wordt
vermeld dat deze dit jaar lager zullen zijn omdat KAV
Holland elders is gaan huren; daarentegen heeft Suomi
juist meer uren gereserveerd.
Op langere termijn staat het moderniseren en beter
isoleren van het krachthonk op het programma.

Erik Pauel stelt voor om bij SportSupport te informeren
naar de mogelijkheid om naamsbekendheid te vergroten
door in hun e-mail nieuwsbrief te adverteren o.i.d.
Baltien stelt voor in de zomervakantie (gedeeltelijk) geen
training te geven, gedurende 6 weken. Zal in het bestuur

en in de Technische Commissie worden besproken.
Ruud stelt om i.p.v. de Scholierenveldloop
sprintwedstrijdjes of estafette-tjes te organiseren. Dat is
spectaculairder van een veldloop. Wordt door velen een

goed voorstel gevonden. Wordt vervolgd.
12. Sluiting
Dick Bais sluit de vergadering en vraagt of er leden of
ouders zijn die aan de cursus “Meer vrijwilligers in
kortere tijd”, 4 workshops, van SportSupport en
Sportservice Noord-Holland deel willen nemen. Er zijn 3
mensen nodig. Hiervoor meldt geen van de aanwezigen

10. Stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan
De doelstelling t.a.v. het moderniseren van de website is
bereikt.
Voor de training ven de lange-afstandsgroep hebben we
Cedo Paic kunnen aantrekken.

zich.
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Wellers - Nietes

de enige echte column van Niels Weller

“Je hebt limieten en limieten…”
NOC*NSF is een van de weinige bonden die met een
eigen limiet werkt voor de Olympische Spelen.
Uiteindelijk bepaald NOC*NSF wie Nederland naar de
spelen afvaardigt. Dus hoewel de Olympische A-limiet
gewoon is gelopen, bepaalt NOC*NSF dus wie er wordt
afgevaardigd. En dit doen zij op basis van een eigen
limiet. De gedachte daarachter is dat je hierdoor alleen
mensen naar de Spelen laat gaan die kans hebben op een
top-8 notering. Naar mijn mening een rare gedachte. Ik
vind, dat als je de Olympische A-limiet loopt, gewoon
lekker naar Londen moet gaan. Mijn mening is namelijk
dat als je mee kan doen, ook altijd een kans hebt om te
winnen. Onze mannen competitieploeg heeft zich 2 jaar
geleden geplaatst voor een promotiewedstrijd naar de
tweede divisie. Wij gingen als laatste ploeg die finale in,
en hadden op papier geen enkele kans om te
promoveren. Uiteindelijk werden we tweede, zijn
gewoon gepromoveerd en draaien al twee jaar moeiteloos
mee in de tweede divisie. Dus een verscherpte limiet, en
een potentiële top-8 notering zeggen mij helemaal niets.
Op basis daarvan hadden de Nederlandse
waterpolovrouwen ook niets te zoeken op de OS van
Beijing van 2008. Uiteindelijk zijn zij wel Olympisch
kampioen geworden.

Het is zondagochtend 15
april 2012. Op de Coolsingel
staan duizenden lopers,
marathonlopers wel te
verstaan. Iedereen staat daar
met een eigen doel.
Parcoursrecord,
wereldrecord, Olympische
limiet of het uitlopen van de marathon zelf. De
weersomstandigheden zijn verre van optimaal. Met de
temperatuur is niets mis, maar de wind is eigenlijk iets te
hard, voornamelijk omdat deze wind op het tweede
gedeelte van het parcours tegen is. Tussen al deze lopers
staat een Nederlandse vrouw, Miranda Boonstra. Hoewel
ze weet dat de weersomstandigheden niet in haar
voordeel zijn, weet ze dat ze maar één kans heeft, één
kans om de Olympische Spelen van Londen te halen.
Waarschijnlijk ook de enige kans om überhaupt de
Olympische Spelen te halen, want Miranda is 39 jaar. De
hele winter heeft in het teken gestaan van deze marathon
van Rotterdam. Hier moet het gebeuren. Er moet hier
een limiet worden gelopen. De Olympische A-limiet is
2:37.00. NOC*NSF heeft echter een verscherpte limiet
aangesteld van 2:27.24. Hoe belangrijk deze limiet is
komt later nog aan de orde.

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF liet
eigenlijk direct na de finish al weten dat Miranda niet
wordt uitgezonden naar de Olympische Spelen. “Een
limiet is een limiet, en deze is niet vloeibaar”, liet
Maurits weten. “We zullen altijd een analyse maken van
de prestaties, maar de limiet is wel hard”, voegde hij er
nog aan toe. De atletiekunie heeft haar nog wel
voorgedragen, maar tevergeefs. Miranda zag haar enige
kans op deelname aan een Olympische toernooi
mislukken op 8 seconden. Hoewel ze dus gewoon de
Olympische A-limiet ruim heeft gelopen, vaardigt
NOC*NSF haar niet af. En zo gaat het gebeuren dat er
straks in Londen vrouwen aan de start verschijnen die bij
lange na niet aan de tijd van Miranda gaan komen, maar
wel door hun land woorden afgevaardigd. Als ik Maurits
Hendriks was zou ik niet een analyse maken van de
prestaties van de sporters, maar een analyse van het
afvaardigbeleid van NOC*NSF.

Het doel is dus bekend, er moet een tijd komen onder de
2:27.24. Miranda heeft voor Rotterdam slechts twee
marathons gelopen, één in 2010 en één in 2011. De
tijden: 2:34.24 in 2010 en 2:29.23 in 2011. De hele winter
heeft dus in het teken gestaan om 1.59 minuut sneller te
lopen van haar persoonlijk record. Ze weet dat het erin
zit, en vandaag moet het eruit komen.
De eerste 20 km gaan lekker, met een beetje wind in de
rug loopt ze ruim onder het schema dat op de
Olympische limiet moet uitkomen. Maar ook dan weet ze
al dat de laatste 15 km de wind niet meer in haar
voordeel is. Door de combinatie van de kou en de wind
krijgt ze zelfs last van een beetje kramp, maar het woord
uitstappen staat niet in het vocabulaire van vandaag.
Uiteindelijk geeft ze alles, waarbij vooral de laatste 4 km
wel een eeuwigheid lijken te duren en het op de streep
uiteindelijk op seconden gaat aankomen. Uiteindelijk
komt ze op de Coolsingel aan in een tijd van 2:27.32;
8 seconden boven de limiet.
Direct na de finish is er blijdschap en teleurstelling.
Natuurlijk blijdschap omdat er een hap van haar
persoonlijk record is gegaan, maar ook teleurstelling
omdat de limiet niet is gelopen.
Tijdens een interview met de NOS schommelt haar
gemoedstoestand tussen blijdschap en teleurstelling en
lijkt het alsof ze ieder moment op huilen kan uitbarsten,
omdat ze misschien al weet wat er gaat komen….

Miranda Boonstra, direct na haar race
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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

KOMT HIER UW ADVERTENTIE ????
De prijzen bedragen:
1/4 pagina à € 75,00 per 1 jaar, en € 125,00 per 2 jaar
1/2 pagina à € 125,00 per 1 jaar, en € 225,00 per 2 jaar
1/1 pagina à € 225,00 per 1 jaar, en € 400,00 per 2 jaar
Deze prijzen zijn gebaseerd op 6 nummers per jaar.
Bij tussentijds instappen wordt de prijs naar rato bepaald.
Uitvoering: hoogwaardig kopieerwerk in zwart/wit.
De oplage bedraagt 250 stuks.
Bovendien wordt éénmalig redactionele aandacht aan de adverteerder besteed.
Inlichtingen en suggesties bij Leo van der Veer
email: veeradvies@planet.nl
telefoon werk/privé: 023-5254288

