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Redactioneel 
Ook zo genoten van de Olympische Spelen? Kan haast niet anders. 
Tijdens de Spelen is atletiek de smaakmaker, samen met zwemmen en 
misschien nog een enkele andere sport: eens in de vier jaar is atletiek 
belangrijker dan voetbal, basketbal en wielrennen. In het Olympisch 
Stadion met zijn 80.000 toeschouwers worden atleten als helden 
aangemoedigd en worden de grootste helden ‘legendes’. Waar komt 
die positieve beeldvorming van de atletiek vandaan? Ja allicht: het 
begon bij de Grieken met atletiek, maar dat was lang geleden. 
Misschien heeft het iets met de puurheid en de eerlijkheid van deze 
sport te maken. Er is geen jury die bepaalt wie er wint, afgezien dan 
bij het snelwandelen (zie pag. 11). Nog slechts af en toe valt er 
iemand door de dopingmand, zoals de (nu ex-) winnares bij het 
kogelstoten. Ik denk dat de positieve beeldvorming aan de atleten zelf 
is te danken. Het zijn mensen die alles voor hun sport overhebben, 
niet over het paard getild zijn en positief in het leven staan. Sommige 
atleten zijn iconen geworden. De grootste is wat mij betreft iemand 
die er in Londen niet meer bij was: Haile Gebreselassie (foto). Die 
man heeft een geweldige bijdrage geleverd aan de beeldvorming van 
de atletiek en was en is een voorbeeld voor velen. 
Bij AV Haarlem hebben we in het klein onze eigen atletiekhelden. 
Lees op pag. 5 over de zomerse topprestaties van Tom, Jurgen, Jeroen 
en Larissa en op pag. 9 over de internationale wedstrijden van Jurgen 
in The Wizzle Abroad. Laten we hopen dat zij op clubniveau en in 
Haarlem e.o. de beeldvorming van de atletiek gaan beïnvloeden. 

 
 

Wedstrijdkalender  
 
Pupillenwedstrijd 

8 september, Haarlem 

Rabobank Pierloop Velsen 

8 september, IJmuiden 

Avondinstuif 

14 september, Purmerend 

ONDERLINGE WEDSTRIJDEN 
23 september, Haarlem 

Zilveren Kruis Achmea Loop 

30 september, Haarlem 

Rondom Haarlem Estafette  
(50km; het is geen wedstrijd) 

14 oktober, Overveen 

LifeFit Heemstedeloop 

28 oktober, Heemstede  
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Op 23 september zijn de 
onderlinge wedstrijden. 
Iedereen wordt 
aangemoedigd hieraan 
deel te nemen.  

Winterseizoen: dit 
jaar korte ‘winterstop’ 
In tegenstelling tot voorgaande 
jaren is er dit jaar geen lange 
pauze na de onderlinge 
wedstrijden. Wel zullen we het 
tot november rustig aan doen 
met één training in de week.  
De laatste zomertraining is 
donderdag 27 september. 

Vanaf zondag 14 oktober zal er 
weer om 10.00 uur getraind 
worden op de atletiekbaan en 
vanaf donderdag 1 november 
starten ook de zaaltrainingen in 
het Kennemer Sportcenter. Deze 
trainingen beginnen om 17.00 
uur. 

 
Foto cover: het inloopveld van 
het Stadio Olimpico in Rome met 
zijn beeldengalerij 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Gerlies Nap 

 

De vakantieperiode zit er weer op. De trainingen zijn in 

de vakantie weliswaar gewoon doorgegaan, maar zullen 

vanaf september weer druk bezocht gaan worden. Voor 

de pupillen is er direct al een wedstrijd op onze eigen 

club op zaterdag 8 september en een uitje naar de 

Linnaeushof op zondag 9 september om een goede start 

te maken na de zomervakantie. 

 

Zoals onze voorzitter Dick Bais in het vorige nummer al 

vermeldde is het bestuur bezig met het kijken naar de 

mogelijkheden voor renovatie van het krachthonk. We 

gaan ons richten op een betere klimaatbeheersing door 

met name de radiatoren op andere plekken te zetten en 

op een betere gevel- en dakisolatie. Daarnaast 

onderzoeken we de mogelijkheden om eventueel een 

groot raam te laten plaatsen met zicht op de baan. We 

hebben inmiddels offerte aangevraagd en bekijken nu 

wat we kunnen realiseren. 

In de kantine zal begin september een defibrillator 

worden geplaatst. De defibrillator komt in een kastje te 

hangen, waarvan alle trainers een sleutel krijgen. 

 

Baltien de Wit gaat helaas stoppen als trainster van de 

recreanten. Zij heeft de recreanten gedurende vele jaren 

met veel plezier getraind. Vooral haar vermogen om een 

voor iedereen aantrekkelijke training te geven, ondanks 

de soms grote conditieverschillen, is 

bewonderenswaardig. De recreanten zullen haar gaan 

missen!  Gelukkig hebben we voor Baltien een vervanger 

gevonden. Zijn naam is Hans Adelaar. Hij is al eerder lid 

geweest van de club en heeft toen ook training gegeven 

aan een loopgroep, die toen de “breedtegroep” heette. 

Zijn zoon Jeroen traint bij de senioren. Hans Adelaar zal 

eind dit jaar Baltien vervangen. 

 

Ook Niels Weller stopt als trainer van de junioren. Hij is 

toegelaten op de KLM Flight Academy. Deze opleiding 

vindt voor een deel in Groningen en voor een ander deel 

in Arizona plaats en is dus helaas niet te combineren met 

zijn trainerschap. Hij heeft eerst de pupillen en 

vervolgens de junioren met veel plezier en inzet getraind. 

Wij wensen hem veel succes met zijn opleiding tot 

piloot! 

 

Tot slot wensen wij u als bestuur hele plezierige en 

sportieve onderlinge wedstrijden toe op 23 september 

aanstaande. Wij gaan ervan dat u zich daar allen voor 

aanmeldt! 

 

Gerlies Nap 
 
 
 
 

 

Nog steeds een plaatsje vrij in het bestuur 
 
Het bestuur van av Haarlem roept leden of andere geinteresseerden op om zich te melden voor de 
vacante bestuursfunctie. 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 (14) portretten van atleten, trainers & staf 
 

RENÉ RUIS, EEN VOORBEELDIGE VERENIGINGSMAN 
 

 
Leo van der Veer 

“Ik ben begin 1963, op mijn vijftiende, lid geworden. Ik 
zat op het Triniteits aan de Zijlweg, en daar was het 
sportonderwijs bijzonder goed verzorgd.  Voetbal, 
hockey, volleybal, basketbal, turnen, atletiek; we deden 
van alles.  Met sprinten was ik geen topper, maar wel 
duidelijk ‘bovengemiddeld’. Ton van der Voort en 
Vincent Mascini - telg uit een befaamde atletiekfamilie -, 
beiden lid van HAV Haarlem, zaten bij mij in de klas. 
Maar ook andere, oudere jongens waren lid van de HAV 
en liepen bij gym in die hele fraaie HAV-
trainingspakken. Dat had een enorme uitstraling en trok 
dus geweldig. Daar kwam verder bij dat mijn vader vlak 
na de oorlog - in CCD-verband - medailles had 
gewonnen met o.a. speerwerpen.  Ik kreeg daardoor ook 
van thuis al iets mee van atletiek.”  
 
“Bijna vijftig jaar geleden dus al, 1963. Ik herinner mij 
nog goed dat we tijdens de strenge winter dat jaar bij de 
training op zondagochtend over de Zeeweg naar het 
strand liepen. Geen auto te bekennen, alleen atleten van 
HAV Haarlem; dat gaf een geweldige kick.”  
“1963, dat was ook  de tijd dat HAV Haarlem bij zowel de 
junioren als de senioren in de hoogste klasse van de 
landelijke competitie uitkwam.  Grote namen uit die tijd 
bij de senioren als: Jeltjo Doornbosch, Rein Knol, Wim 
Krijnen en Harry Joacim. Tot mijn leeftijdsgenoten bij de 
junioren behoorden rijkgetalenteerde jongens als Pim 
van Beek,  Fer Lamie, Wim Aaij, Gerard Zwart en Henk 
te Nuijl.  Er werd hard getraind en er heerste een prima 
sfeer. Op wedstrijden - zowel  individueel als voor de 
competitie - was HAV Haarlem een ploeg die er wezen 
mocht.” 
 
“Aanvankelijk deed ik de ‘standaardnummers’ als sprint, 
hoog en ver, maar al snel bleek mijn grootste talent toch 
bij de middenafstand te liggen. Als junior B liep ik ca. 
1.30 min. op de 600 meter.  Mijn beste tijd op de 800 is 
1.56,2 min. en de 1500 liep ik in ca. 4.10 min. Medio 
jaren zeventig kwam er een eind aan mijn lidmaatschap 
van de wedstrijdploeg. Ik heb mij vervolgens gericht op 
individuele langeafstandwedstrijden, en veel halve 
marathons gelopen, veldlopen gedaan, en mij ook een 
keer aan een 50 km lange strandloop gewaagd.“ 
 
“Naast de daadwerkelijke atletiekbeoefening ben ik 
vrijwel mijn hele carrière actief geweest voor de 
vereniging zelf. Hoewel ik in 1968 en ’69 als  
wedstrijdsecretaris lid ben geweest van het bestuur, moet 
ik toch zeggen dat een bestuursfunctie mij niet zo erg  
ligt; ik ben meer een uitvoerend type.  Ik ben op dat 
gebied gestart met een bijdrage aan het toenmalige 
fenomeen “toto-formulieren”.  
 
 

 
Die taak heb ik overgenomen van Dick Jordens. Die toto  
was nog een heel administratief en logistiek circus, maar 
het leverde de vereniging behoorlijk wat geld op. Ik heb 
dat enige jaren gedaan. Later werden de toto-
inspanningen gebundeld in de TIC (Toto Inlever 
Combinatie). 
 
Ik ben verder heel lang lid geweest van de Technische 
Commissie, en in die hoedanigheid ook ploegleider bij 
competitiewedstrijden. Ik heb - met de aanvankelijk 
unieke kunststofbaan die voor veel instroom van 
topatleten zorgde - de de gouden tijd meegemaakt dat de 
senioren van AV Haarlem van 1979 t/m 1984 zesmaal 
achter elkaar in de competitie tweede van Nederland 
werden.  
 
Ook voor het clubblad heb ik mij geruime tijd ingezet, 
met name in de periode dat het blad nog werd gestencild. 
Dat vroeg, zowel bij het typewerk als bij het afdraaien, de 
nodige aandacht, want zo’n stencil vroeg enige 
voorzichtigheid bij het type- en correctiewerk en kon bij 
het afdraaien vol inkt lopen of -erger- scheuren. 
Aanvankelijk stond die stencilmachine bij ons in de 
slaapkamer - dan lag mijn vrouw Margriet al te pitten en 
stond ik te stencilen -, later kreeg de machine een plaats 
boven het wedstrijdsecretariaat. 
 



4 

 
 
Tegenwoordig zit ik dus in de WOC (Wedstrijd 
Organisatie Commissie) en ben in die hoedanigheid - 
samen met mensen van KAV Holland - belast met de 
voorbereiding en uitvoering van wedstrijden. ” 
 
“Ik heb voor mijn inspanningen diverse blijken van 
waardering mogen ontvangen; in 1967 en 1975 heb ik de 
Ad Paulen-beker (die staat voor inzet voor de vereniging, 
redactie) mogen ontvangen en in 1986 ben ik benoemd 
tot lid van verdienste”.  

 
“Als je mij nu vraagt of ik nog reële kansen zie voor een 
zelfstandig voortbestaan van onze vereniging, dan vind ik 
dat een lastige vraag. Er zijn gelukkig enige jongeren, 
zoals Niels Ran, Tim Rombout en Wouter van Gorselen, 
die goed meehelpen bij de organisatie van wedstrijden. 
Maar de inbreng van de zijde van KAV Holland is 
duidelijk groter. Bij KAV Holland heeft het aspect 
‘gezelligheid’ altijd meer gewicht gekend dan bij AV 
Haarlem, en dat is toch bevorderlijk voor de band die je 
met de vereniging vormt en houdt.  Een eventuele fusie 
vraagt een grondige voorbereiding, want het risico dat 
mensen juist dan afhaken - omdat zij hun bekende stek 
kwijt zijn- lijkt mij groot. Afgezien van de loopgroepen, 
die het goed doen, heb ik de indruk dat de traditionele 
baanatletiek het vandaag de dag vrij moeilijk heeft. Ik 
heb dit niet gecheckt aan de hand van de KNAU-site, 
maar ik heb zo maar het idee dat de (jarenlange) 
inspanning die (top) atletiek vraagt een barrière vormt in 
een wereld waar het vaak vooral om ‘fun’ lijkt te gaan.” 
 
“Ik heb een tijdje geleden een kijkoperatie aan mijn knie 
gehad en ben inmiddels weer aardig op de been. Door 
omstandigheden is het nu echter voor mij een erg drukke 
tijd. Als het wat rustiger is geworden en de revalidatie 
helemaal afgerond, dan hoop ik weer op de baan te gaan 
lopen.“

 
 
 

 

TON VAN DOORN OVERLEDEN 
 
Ton van Doorn is op 20 juli 2012 aan de gevolgen van 
een slopende ziekte overleden.  
Ton, geboren op 2 augustus 1951, werd in maart 1987 als 
35-jarige lid van AV Haarlem. Als journalist van het 
Haarlems Dagblad, werd hij enthousiast voor het lopen 
nadat hij enkele deelnemers aan de New York-marathon 
had geïnterviewd. Zelf liep hij één keer deze marathon, 
waarbij hij zich liet sponsoren door het Haarlems 
Dagblad. Hij eindigde in een tijd van 2.52,10 als nummer 
588, wat hoog is voor een marathon waaraan 
tienduizenden meedoen. Hoofdredacteur Frans Nypels 
organiseerde een heldenontvangst op de redactie van het 
Haarlems Dagblad. 
Hij was dus een laatbloeier, maar wel een laatbloeier van 
grote klasse. In 1989 liep hij zijn meeste persoonlijke 
records, maar zijn carrière duurde tot het eind van de 
jaren negentig. Het jaar 1997 bracht Ton een lange reeks 
successen; hij werd veteranenkampioen van Nederland 
op: de cross, de 15 km (in 49.07) en de 5.000 m. Op de 
3.000 m indoor zette hij met 8.59,26 een Nederlands 
veteranenrecord in zijn categorie neer. Op de halve 
marathon van Egmond en de Spaarnwoudecross pakte hij 
de winst. Voor zijn successen in 1997 kreeg Ton van het 
bestuur van onze vereniging de Bap van der Pol-beker 
uitgereikt.  
Ton werd zeven keer Nederlands kampioen, onder meer 
op de marathon bij de veteranen. 
 

Op de door onze onovertroffen clubarchivaris, Frank van 
Ravensberg, opgestelde ranglijst Honderd Haarlemse 
Helden van de 20ste eeuw neemt Ton de 42ste plaats in. 
Dat klinkt voor een buitenstaander misschien niet echt 
indrukwekkend maar bedenk hierbij wel dat dit een 
erelijst is die meer dan 75 jaar topatletiek van (H)AV 
Haarlem bestrijkt – wat in belangrijke mate ook 
betekent: Nederlandse topatletiek. 
Op woensdag 25 juli 2012 vond de drukbezochte 
crematieplechtigheid plaats. Tons kwaliteiten als 
journalist, auteur en redacteur werden bij deze 
gelegenheid in zeer ruime mate geprezen; bij wijze van 
groet, dank en eerbetoon legde één van zijn collega’s 
Tons vers gedrukte boek - Honderd uitvinders - op de 
rijk van bloemstukken voorziene kist.  
Tot de gekozen muziek behoorde onder meer Perfect 
Day van Lou Reed. Dit schitterende nummer gaf deze 
afscheidsbijeenkomst iets sereens; een perfecte terugblik 
- zonder een spoor van vals drama - op het leven van een 
rijk getalenteerde en zeer sympathieke persoonlijkheid. 
Ook de afscheidswoorden die namens Tons vriendin 
Leonie werden uitgesproken droegen in sterke mate bij 
aan dit beeld.  
Het was die woensdag perfect weer. Maar was het voor 
Tons dierbaren een perfecte dag? Het is te hopen dat zij 
spoedig troost mogen vinden in perfecte herinneringen! 
 
Leo van der Veer 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN       Senioren & Junioren AB

Niels Ran, Simon Nijland en Gerard van Kesteren  

 

HEEL VEEL ZOMERSE TOPPRESTATIES  
 
7 juli – Nacht van de Atletiek, Heusden (België) 
Tom Wiggers nam in deze internationale wedstrijd deel 
aan de 5.000 meter. Hij liep een fantastische tijd 
van 14.02,15 minuten. Dit is maar 21 honderdsten boven 
zijn PR.  
 
8 juli – Arena Games, Hilversum 
Op de vierde wedstrijd van het Nationaal Baancircuit liep 
Larissa Scholten de 800 meter in 2.15,73, wat slechts drie 
honderdsten boven haar PR (en het clubrecord) is.  
A-junior Jeroen Büller liep de 800 meter. Hij liep een 
keurige tijd van 1.56,40 min. 
 
13 juli – Track Meeting, Utrecht. Clubrecord ! 
Larissa Scholten verbeterde tijdens deze wedstrijd haar 
clubrecord op de 800 meter. Larissa liep 2.14,09 minuut. 
Het record stond al op haar naam met 2.15,70 minuut. 
Nu was ze dus ruim anderhalve seconde sneller. In de 
wedstrijd eindigde Larissa als tweede. 
 
14 juli – Guldensporen Meeting, Kortrijk (België) 
Tom Wiggers was een week later weer afgereisd naar 
België. Hij kwam dit keer in actie op de 1500 m, waar hij 
in een internationaal veld met 3.47,28 minuut de achtste 
tijd neerzette. Dit is volgens de ranglijstensite van Ton de 
Kleijn de op zeven na snelste tijd die dit jaar door een 
Nederlander is gelopen.  
Zes atleten finishten binnen een seconde van elkaar. Het 
PR van Tom staat op 3.41,55 min.  
 
 20 juli - Tweede Wageningen Track Meeting 
 Jeroen Büller (A-junior) scherpte hier zijn PR op de 800 
meter aan: 1.55.04 minuut is de nieuwe time to 
beat. Alleen Bram Som (1.53,07) en Jaap Gerben Vellinga 
(1.54,27) waren sneller dan Jeroen. 
 
21 juli – Memorial Geert Rasschaert, Ninove (België) 
Voor het derde weekend in successie was Tom Wiggers 
naar onze zuiderburen getogen voor een grote wedstrijd. 
Hij vond zich op deze zaterdagavond terug in een in een 
internationaal gezelschap zonder Belgen, die allen het 
doel hadden een snelle tijd op de 5.000 meter neer te 
zetten. Tom had als doel onder de 14 minuten te duiken. 
Dat lukte net niet, maar hij liep wel een nieuw 
PR: 14.00,22 minuut. Als je bedenkt dat dit de 18e plaats 
was, wordt wel duidelijk dat hier een topselectie liep. 
Tom liep tussen atleten uit onder meer Nieuw-Zeeland, 
Kenia, Japan, Equador, Spanje, Bahrein en de VS.  
 
3 augustus - Tweede Avondinstuif, Heiloo 
 In deze door AV Trias georganiseerde wedstrijd kwamen 
Jurgen Wielart, Larissa Scholten en Jeroen Büller in actie. 
Het was een echte zomeravond: zon, weinig wind en een 
goede temperatuur. Ideale omstandigheden. 

Na zes series wachten mocht Jurgen eindelijk in actie 
komen op de 100 meter. In deze laatste serie pakte hij 
met een goede finish de winst met een tijd van 10,99 
seconden! (+0.1) Voor het eerst onder de 11 sec, PR voor 
Jurgen. Een uur later liep Jurgen de 200 meter, Jurgen 
liep na een uitstekende bocht op kop en sprintte naar 
21.51 seconden (+0.0), opnieuw een PR! 
Tussen deze twee sprintnummers door werd de 
incourante 1.000 meter gelopen. Larissa  liep een tijd van 
3.01.77 min., op 4 sec. na geen PR. Larissa gaf na de race 
aan dat ze te langzaam van start is gegaan en de laatste 
400 meter te veel kracht over had. 
Deelname van Jeroen liet lang op zich wachten, door een 
fout bij de organisatie. Na 15 minuten oponthoud mocht 
Jeroen lopen. Vanaf de start nam Jeroen kop en gaf deze 
niet meer af, hij liep naar een PR van 2.32,16 min. 
 
18 augustus – Meeting van Mon, Kessel-Lo (Bel). CR! 
Jurgen Wielart verbeterde zaterdag 18 augustus in 
Kessel-Lo, deelgemeente van het Belgische Leuven, het 
clubrecord op de 400 meter. In een wedstrijd met veel 
buitenlandse deelnemers, kwam hij tot een tijd van 46,65 
seconden. Een dik PR + clubrecord. Hij moest de 
wedstrijd helemaal alleen maken; hij won met met 
overmacht. Zijn oude PR stond op 47,02 sec. 
Jurgen’s 46,65 sec. is op dit moment goed voor een derde 
plek op de lijst van beste seizoensprestaties. Om deze tijd 
in het juiste perspectief te zetten: Jurgen dringt nu de 
Nederlandse Ranglijst Allertijden binnen en komt uit op 
een gedeelde 22 plaats (2 andere snelle tijden zijn nog 
niet verwerkt). Twaalf 400-meteratleten van de 
Olympische Spelen waren langzamer dan Jurgen!  
 
24 augustus – 3e Goudse Kaas en Stroopwafelinstuif 
400 meter 
1. Jurijn Jongkees JA 56,57 s PR 
800 meter 
2. Jurijn Jongkees JA 2.08,59 PR 
3. Daan Oppenhuis JA 2.14,39 PR 
3000 meter 
1. Daan Oppenhuis JA 10.13,58 
 
29 augustus – Avondinstuif, Leiden 
400 meter 
4. Simon Nijland M 52,71 
 
31 augustus – Track Meeting, Utrecht 
Drie AV Haarlem atleten uit het Jaspers Running Team 
waren deze vrijdag in Utrecht om te trachten hun PR’s 
aan te scherpen. Alle drie schreven zich in voor de 1500 
meter. Hier hun prestaties: 
Larissa Scholten: 4,53,41 min. (4e plaats) 
Jeroen Büller (A-junior): 4.09,48 (1e plaats) PR 
Luuk Oudendijk (A-junior): 4.36,62 (6e plaats) PR 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN Junioren CD

Niels Ran  

6 juli – CD Evening Games, Krommenie  
Vrijdagavond 6 juli was de finale van de CD Evening 
Games en vooraf leek het een mooie wedstrijd te worden, 
want zowel Paul Zuiderduin (JC2) als Pim Pauel (JC1) 
stonden eerste in het tussenklassement. 
 

 
Voor deze jongens begon de wedstrijd goed, want Pim 
(links), Jason (midden) en Paul (rechts) verbeterden alle 
drie hun PR bij het verspringen. Pim sprong met 5,17 
meter voor de tweede keer over de 5 meter. Op de 300 m 
horden liep Paul ook weer een PR, net als Jason, maar 
Pim kwam helaas ten val en moest de rest van de 
wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. 
 
De andere jongen, Mike van Dijk (JD1) debuteerde bij 
het speerwerpen met een afstand van 16,82 meter. Bij de 
meisjes D vielen vooral de prestaties bij het kogelstoten 
op. Sofie verbeterde haar PR tot 8,11 m en Luce tot 7,17 
m. Ook bij het hoogspringen was Luce verrassend goed 
met een hoogte van 1,35 meter. En met wat meer 
training kan daar nog makkelijk 10 centimeter bij. 
Na afloop van de wedstrijd volgde de prijsuitreiking en 
hierbij bleken Paul en Pim toch iets te zijn gezakt. Pim 
werd ondanks dat hij de laatste twee onderdelen niet 
meedeed, derde en Paul eindigde als vierde. Beide 
jongens gingen naar huis met cadeaubon. Gefeliciteerd! 
 
Uitslagen Krommenie 
Jongens D1 600 m ver speer pnt 
13. Mike van Dijk 1.59,2 3,73 16,82 1059 
 
Jongens C1 300 mH ver 800 m pnt 
13. Jason Komen 49,6 4,48 DNS 1063 
15. Pim Pauel DNF 5,17 DNS 654 
 
Jongens C2 300 mH ver 800 m pnt 
4. Paul Zuiderduin 47,8 4,97 2.34,9 1729 
 
Meisjes D2 150 m kogel hoog pnt 
12. Luce Creman 22,9 7,17 1,35 1246 
13. Iris Komen 24,0 8,12 1,20 1116 
15. Sofie Bruggeman 24,3 8,11 1,15 957 
 
 

Eindstand CD Evening Games 
Jongens D1   pnt 
11. Mike van Dijk 3358 

Jongens D2   pnt 
19. Niels Witmer   876 

Jongens C1   pnt 
3. Pim Pauel 5351 
12. Jason Komen 4219 
17. Thimo Spaan 1340 
22. Daniël Kraaijkamp   884 

Jongens C2   pnt 
4. Paul Zuiderduin 5306 

Meisjes D1   pnt 
15. Anne Kuperus 2585 
24. Lauret Kortman 1487 

Meisjes D2   pnt 
13. Sofie Bruggeman 3251 
14. Iris Komen 3152 
35. Luce Creman 1246 
41. Diede van der Loo   703 

Meisjes C1   pnt 
32. Bente Elgersma   786 
 
 
7/8 juli – Meerkamp in Haarlem 
Het aantal deelnemers aan de meerkamp in Haarlem viel 
helaas behoorlijk tegen, zowel van onze eigen vereniging 
als van andere verenigingen. Toch waren er genoeg 
“Haarlem” prestaties die opvielen: 
- Anne Kuperus (MD) en Iris Komen (MD) verbeterden 

allebei hun PR bij het kogelstoten tot 8,79 m en 8,61 
m. Op dit onderdeel werden eindigde zij als tweede en 
derde. 

- Marco (JD) en Mike (JD) wierpen hun speer naar een 
nieuw PR van 20,56 m en 18,58 m. Daarnaast liep 
Mike met een nieuw PR van 3.24,71 naar de vierde 
plek op de 1000 meter. 

- Bente Elgersma (MC) scoorde het best bij het 
hoogspringen, waar zij met 1,25 m (PR) 426 punten 
behaalde, maar mooier was haar race op de 600 m, 
waar zij tweede werd in een keurige tijd van 2.01,93. 

- Tim van Vugt (JC) eindigde bij het veerspringen 
verrassend als tweede met een goede sprong van 5,26 
m. 

- Thimo Spaan werd tweede op de 1000 meter in een 
nieuw PR van 3.15,10. 

- Paul Zuiderduin haalde met 4,98 m de vijf meter net 
niet, maar verbeterde wel zijn PR (met 1 cm). Bij het 
hoogspringen won hij door zijn PR van 1,65 meter te 
evenaren. Ook op de andere nummers presteerde Paul 
goed waardoor hij als derde eindigde in de eindstand. 

Op de volgende pagina de uitslagen. PR’s zijn dik gedrukt.  
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Meisjes D – 6-kamp 60 mH hoog speer ver kogel 600 m       pnt 
8. Anne Kuperus 13,46 1,25 18,44 3,37 8,79 2.22,66    1935 
10. Iris Komen 13,57 1,25 13,74 3,45 8,61 2.20,55    1850 
 
Jongens D – 7-kamp 80 m ver speer 80 mH hoog kogel 1000 m      pnt 
10. Mike van Dijk 12,57 3,91 18,58 16,07 1,30 5,19 3.24,71   2639 
14. Marco Schutter 13,16 3,38 20,65 18,31 1,20 7,16 3.59,73   2215 
 
Meisjes C – 7-kamp 80 mH hoog kogel 150 m ver speer 600 m      pnt 
4. Bente Elgersma 17,13 1,25 7,04 24,22 3,79 14,18 2.01,93   2332 
 
Jongens C – 8-kamp 100 m ver kogel hoog 100 mH discus speer 1000 m  pnt 
3. Paul Zuiderduin 13,38 4,98 9,20 1,65 17,08 25,43 32,03 3.19,81  4480 
6. Tim van Vugt 13,23 5,26 8,51 1,50 17,36 20,11 24,72 3.18,78  3997 
8. Thimo Spaan 15,32 4,06 9,40 1,35 20,09 23,51 26,60 3.15,1  3554 
9. Jason Komen 14,89 4,35 8,34 1,35 20,03 22,71 26,47 3.26,93  3511 
12. Siem Prins 17,54 3,02 6,36 - - 15,78 19,20 -  1264 
 
 
26/27 augustus – Meerkamp in Krommenie  
Je moet er maar zin in hebben: een meerkamp doen net in 
het weekend dat het hele land geteisterd word door fikse 
regen en onweersbuien. Toch had Bente Elgersma (MC) er 
goede moed in en op het eerste onderdeel, de 80 meter 
horden, zat ze slechts vier tiende boven haar PR. Het 
hoogspringen viel met 1,15 meter echter wat tegen, want 
hoewel ze de ene sprong wel de hoogte had en de andere 
sprong wel de snelheid, lukte het niet deze twee te 
combineren in een sprong. Aan het eind van de dag ging 
het weer een stuk beter en liep ze een nieuw PR op de 150 
meter: 23,21 seconden. 
De tweede dag sprong Bente bij het verspringen met 3,73 
meter slechts zes centimeter onder haar PR, maar helaas 
mislukte haar poging om op de 600 meter onder de 2 
minuten te duiken. Na afloop van de tweede dag stond zij 
met 2170 punten op de negende plaats. 
 
Meisjes C – 7-kamp 80 mH hoog kogel 150 m 
9. Bente Elgersma 17,53 1,15 6,32 23,21
  ver speer 600 m pnt 
  3,73 12,05 2.04,24 2170 
 
27 augustus – C-spelen in Amsterdam 
De C-spelen waren zoals gebruikelijk ook dit jaar aan het 

eind van augustus bij AAC in Amsterdam. Tim van Vugt 
had zich met een PR van 5,26 meter ingeschreven voor 
het verspringen. ’s Morgens vroeg om 11.00 uur moest hij 
zich in de kwalificatieronde plaatsen voor de finale die ’s 
middags zou plaats vinden. De kwalificatielimiet lag op 
5,75 meter, een behoorlijke afstand voor de meeste 
deelnemers van de 49 deelnemers. Slechts drie atleten 
wisten deze limiet te halen en daarom werd de groep nog 
aangevuld met 12 andere jongens. Of Tim daarbij zat was 
lange tijd best spannend, omdat het voor de toeschouwers 
moeilijk was om de prestaties van alle deelnemers bij te 
houden. Tim had ook niet altijd even goed gesprongen, 
want bij de landing waren het meermaals zijn handen die 
het eerst het zand raakten. Toch sprong hij met 5,36 meter 
een nieuw PR. Tim, gefeliciteerd! 
Gelukkig bleek na anderhalf uur en enkele fikse 
regenbuien dat Tim als tiende door was naar de finale.  
De eerste poging in de finale viel helaas nogal tegen, want 
hij was minder dan vijf meter ver. Later verbeterde hij 
zich nog tot 5,25 meter waarmee hij als 13e eindigde. 
 
Kwalificatie verspringen 
10. Tim van Vugt 5,36 m PR 
Finale verspringen 
13. Tim van Vugt 5,25 m 

 
  

 
 

(herhaling:  ) 

Winterseizoen: dit jaar geen ‘winterstop’ 

In tegenstelling tot voorgaande jaren is er dit jaar geen lange pauze na de onderlinge wedstrijden.  

Wel zullen we het tot november rustig aan doen met één training in de week.  

Vanaf zondag 14 oktober zal er weer om 10.00 uur getraind worden op de atletiekbaan en vanaf 

donderdag 1 november starten ook de zaaltrainingen in het Kennemer Sportcenter. Deze trainingen 

beginnen om 17.00 uur.
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THE WIZZLE ABROAD  (11) rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland 
 

JURGEN WIELART LOOPT IN DIAMOND LEAGUE  

VOOR MEER DAN 40.000 TOESCHOUWERS  
 
Sommige AV-Haarlemmers wijken voor korte of langere tijd uit naar het buitenland. Voor werk, studie, stage, 
trainingsweek of voor wedstrijden. 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?   
De Wizzle van deze keer gaat over drie internationale wedstrijden van Jurgen Wielart, waar hij wereldtoppers en Europese 
toppers tegen het lijf liep Zelf liep hij zich op de 400 meter in de allertijdenlijst. 
 

 
 
Je eerste avontuur was je deelname aan de Diamond 
League in Rome, op donderdag 31 mei. Hoe heb je dit 
avontuur beleefd? 
Ongeveer een maand voor de Diamond League in Rome 
was bekend dat de Atletiekunie een 4x400-meterploeg 
zou afvaardigen, bestaande uit de vijf snelste mannen van 
dat moment in Nederland. In de drie wedstrijden die 
toen volgden liep ik een reeks van 47,89, 47,43 en 47,02 
seconden. Hiermee had ik me tot de vier snelste joingens 
gelopen, waardoor ik opgesteld zou worden.  
Een dag voor de Diamond League kwamen we, dat wil 
zeggen coach Troy Douglas, de 4x100- en de 4x400-
ploegen, aan in Rome. Alle atleten zaten in hetzelfde 
hotel, dus gelijk zag ik al 
wat bekende gezichten op 
de banken in de lobby. In 
de avond bij het banket in 
het hotel kwamen er nog 
meer bekenden langs. In 
de lift stond ik al naast de 
Zuid-Afrikaanse 800-
meterloop-ster Caster 
Semenya en in de zaal sta 
je plotseling naast de 
sprinters Asafa Powell en 
Christophe Lemaitre en 
loop je onder andere langs 
hoogspringer Ivan Ukhov 
en Usain Bolt. Het was 
natuurlijk heel raar om 
opeens, terwijl ik in de 
winter vier maanden 
stilzat door de ziekte van 
Pfeiffer, tussen alle 
sterren van de atletiek te 
lopen en aan de tafel 
ernaast te zitten.  
 
De hele avond rond de 
wedstrijd was een enorme ervaring. Er hing de hele dag 
al een flinke spanning, het is natuurlijk een olympisch 
jaar. Het begon met de busreis, die anders was dan mijn 
dagelijkse door file overheerste reis naar de VU in 
Amsterdam. Deze keer begeleid door drie politiemotoren 
tussen de files door, naar het Stadio Olimpico. Bij het 
stadion aangekomen werden we naar de inloopbaan 

geleid. Een baan omringd door een stenen tribune met 
beelden rondom (foto). Bij de warming-up, waarbij ik 
met een schuin oog natuurlijk keek naar de warming-up 
van Bolt en Lemaitre, hoorden we het publiek in het 
stadion al aardig gek worden, wat bij de 100 meter 
natuurlijk een enorm geluid was. Na in de callroom ons 
wedstrijdtenuetje en spikes aangetrokken te hebben 
werden we door de tunnel het stadion binnengeleid. 
Daar zaten opeens 40.000 tot 50.000 Italianen op de 
tribune, die naar je schreeuwden en voor je race al je 
shirt wilden hebben. Het overweldigde me eigenlijk heel 
erg, maar gaf eerder een adrenalineboost dan dat ik onder 
de druk bezweek. 

 
Joeri Moerman startte en via Youssef Rhalfioui kwam het 
stokje bij Dennis Spillekom, waarna ik klaar moest gaan 
staan. Het lawaai van al die mensen is midden op de baan 
niet te vergelijken met wat je op tv meekrijgt. 
Uiteindelijk kreeg ik het stokje als vijfde en wist ook als 
vijfde te finishen. Onze tijd was 3.05,80 minuut. 
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Jurgen loopt hier in Rome als vierde loper in de 4x400 
estafette met nog 200 meter te gaan.  
 
Dat was weliswaar net boven de EK-limiet van 3.05,20 
minuut. Maar toch mochten jullie van de Atletiekunie 
naar het Europees Kampioenschap in Helsinki (27 juni-
1 juli). Ook hier mocht je dus heen, maar uiteindelijk 
werd je niet opgesteld. Hoe zit dat?  
Vlak na Rome werd bekendgemaakt wat we moesten 
doen om alsnog naar het EK te mogen, wat op zich niet 
moeilijk leek om te behalen. Voor mijzelf wist ik dat ik 
veel harder kon dan de 47,02 seconden tot dan toe. 
Tijdens het Het NK werd ik derde van de ploeg, maar de 
opstelling zou in Helsinki pas bekend worden gemaakt. 
Er werd daar niet veel meer getraind, omdat iedereen in 
topvorm naar een EK afreist en ik heb nog best wat 
onderdelen gezien. Natuurlijk hang je niet hele dagen in 
zo'n stadion omdat je zelf nog aan de bak mag. Dan komt 
het besluit dat je in de series niet wordt opgesteld. De 
overwegingen van de coach waren niet echt duidelijk. 
Maar ik had op dat moment de vijfde tijd gelopen op 0.01 
seconden van Spillekom en nog geen tiende van 
Rhalfioui, dat zal wel hebben meegespeeld. De tijd van 
de jongens in de series was aardig (3.06,15 min), maar we 
wisten dat we sneller konden en moesten in de finale. 
 

 
Usain Bolt won tijdens de Diamond League wedstrijd in 
Rome de 100 m in 9,76 sec. 
 

Vlak voor de finale hoorde ik na de warming-up dat ik 
niet zou lopen. Natuurlijk een teleurstelling, omdat ik op 
dat moment in topvorm was, maar het is toch weer een 
ervaring om ook eens mee te maken. De ploeg liep 
overigens 3.05,68 min. en werd daarmee laatste. 
 
Volgens mij was Leuven je derde buitenlandse stop. Het 
leverde je persoonlijk hoogtepunt op van dit jaar. Je 
bent ermee tot de allertijdenlijst doorgedrongen. Hoe 
verklaar je die prachtige tijd van 46,65 sec.? En wat 
voor moois zit er nog in het vat? 
Met mijn PR's op de 100 (10,99 sec.) en 200 (21,51 sec.) 
pas geleden, wist ik dat ik nog wel in vorm was en dus 
nog een goede tijd neer zou kunnen zetten op de 400 
meter. Dat ik in Leuven vrijwel solo, de loper achter me 
liep 48,3, naar zo'n PR zou lopen verbaasde me toch wel. 
Ik had bovendien twee maanden geen 400 meter meer 
gelopen. Het is natuurlijk enorm motiverend om na zo'n 
winter met Pfeiffer nog bijna een seconde van je PR af te 
halen en ik ben dus benieuwd waar ik na een goede 
winter volgend jaar op uit zou kunnen komen. 
 

 
De finish van Jurgen tijdens zijn vorige, in Tilburg 
gelopen PR van 47,02 sec.  
 
De snelheid kan natuurlijk altijd nog hoger, maar de 
grootste winst is volgend jaar voor mij te halen in het 
stukje uithoudingsvermogen. In de winter heb ik bijna 
geen tempowerk kunnen doen, omdat ik nog best lang 
een nasleep had van m'n Pfeiffer en hierbij ook nog eens 
wat studiedruk kreeg omdat ik het één en ander gemist 
had in de maanden dat ik niet op de VU was. Nadat ik 
alle inhaaltentamens haalde, kon ik weer langzaam gaan 
opbouwen, maar dit alles merk ik toch wel op het laatste 
rechte stuk. Als ik daar deze winter goed aan zou kunnen 
werken zijn er denk ik volgend jaar mooie dingen 
mogelijk. 
 
 

---------------- 
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 Wellers - Nietes de enige echte column van Niels Weller  
 

“Het hoort er zeg maar net niet bij” 
 

Na een overvolle 
sportzomer is er voldoende 
stof tot het schrijven van 
een column. Zo kunnen we 
nog even doorgaan over het 
compleet mislukte EK 
voetbal in Polen en 
Oekraïne, de ontluisterende 

prestatie van alle Nederlandse wielrenners tijdens de 
Tour de France, of het niet behalen van een atletiek 
medaille tijdens de Olympische Spelen. Om toch maar 
dicht bij de eigen sport te blijven staat deze column in 
het teken van het atletiektoernooi tijdens de spelen in 
Londen. 
Hoewel het een prachtige spelen waren voor Nederland, 
met een record van 20 medailles, viel het atletiektoernooi 
toch een beetje tegen. Hoewel, het is maar hoe je er naar 
kijkt. De Nederlanders vielen inderdaad tegen, maar het 
waren wel een prachtige tien dagen atletieksport. Ik 
noem maar  de (drie) dubbel van Usain Bolt, het 
wereldrecord van David Rudisha, de Brit Mo Farah die in 
eigen huis zowel de 5000 meter als de 10000 meter wint, 
Allysion Felix die eindelijk haar individuele Olympische 
medaille pakt en natuurlijk Jessica Ennis die haar hoofd 2 
dagen koel hield tijdens 7 onderdelen. Stuk voor stuk 
prachtige prestaties waar je als atletiek liefhebber van 
geniet. In al dat atletiekgeweld kon namens de 
Nederlanders alleen Churandy Martina een beetje 
meekomen met twee finaleplekken op de 100 m en 200 
m. Helaas was op beide afstanden een podiumplek voor 
het hem te hoog gegrepen.  
 
Het atletiektoernooi is altijd iets waar je voor gaat zitten, 
zowel bij mensen uit de sport, alsmede mensen die vanuit 
zichzelf niet zoveel met atletiek hebben. Er is echter 
altijd één onderdeel dat een beetje buiten de boot valt: 
snelwandelen.  
“Snelwandelen is het zich voortbewegen door middel van 
stappen waarbij het contact met de grond, voor zover 
zichtbaar, ononderbroken gehandhaafd blijft. Het voorste 
been moet gestrekt zijn (dat wil zeggen niet gebogen in 
de knie) vanaf het moment van het eerste contact met de 
grond tot het moment dat dit been zich in verticale stand 
bevindt”. 
 
Oké, tot zo ver de theorie. Bij snelwandelen moet dus 
constant één voet volledig contact houden met de grond. 
Dit wordt gecontroleerd door juryleden die langs de kant 
staan. Mocht een atleet zich niet aan de regel houden, 
kan hij/zij een waarschuwing geven. Bij drie 
waarschuwingen is het einde wedstrijd.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Dit gaat een beetje in tegen alles waar atletiek voor staat. 
Dit onderdeel wordt namelijk een halve jurysport. En het 
bewijs dat dat nou net niet kan binnen de atletiek werd 
geleverd tijdens het snelwandelen op de Olympische 
Spelen van Londen. Tijdens dit onderdeel hadden ze slow 
motion beelden van de contactfase tijdens het lopen. 
Doel hiervan was om voor de kijker uit te leggen en 
duidelijk te maken wat precies de bedoeling was van dit 
onderdeel. Het probleem was echter dat niemand, maar 
dan ook echt helemaal niemand, zich aan de 
voorgeschreven regel hield. Iedere loper had namelijk 
een zweeffase tijdens het lopen, ofwel een fase waarbij 
géén van beide voeten contact heeft met de grond. Het 
meest schrijnende aan deze hele zaak was nog wel dat de 
juryleden bijna volledig willekeurig de ene atleet wel 
diskwalificeerde, en de andere niet. Op basis van de tv-
beelden had namelijk iedereen uit de wedstrijd moeten 
worden gehaald. Want zowel bij de dames als bij de 
heren heeft de winnaar nooit volledig volgens de regels 
gelopen, maar ja, uiteindelijk deed niemand dat. 
 
Wat dat betreft is snelwandelen eigenlijk een onderdeel 
wat er net niet bij hoort. Los van het feit dat het 
onderdeel slecht is voor je lichaam, en zeker voor de 
heupen, is het in deze vorm niet eerlijk, en daardoor dus 
eigenlijk niet te handhaven in de moderne atletiek. In dat 
geval kunnen er 2 dingen worden gedaan. Er kan gebruik 
worden gemaakt tv beelden waarbij precies kan worden 
bekeken of de atleet een grondcontact heeft. Het 
voordeel is dat snelwandelen meestal op een parcours is 
van meerdere ronde, en zo kan je makkelijk een 
waarschuwing geven aan een atleet. Op deze manier 
wordt de sport een stuk eerlijker, alleen denk ik dat je na 
een aantal kilometers geen deelnemersveld mee over 
hebt. Daarom is er ook nog een tweede optie; er 
simpelweg mee stoppen. Ik denk dat weinig mensen dit 
atletiekonderdeel zullen missen. 
  

 
De 20 km snelwandelen voor dames in Londen 
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SERVICE 

 

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

Secretaris 
Peter Pijnaker 023–5258709 
Joan Maetsuykerlaan 15  
2024 AR Haarlem 
E-mail: peterpijnaker@gmail.com 

Penningmeester 
John Komen 023-5263125 
Duinoordstraat 69 
2023 WC Haarlem 
E-mail: jce.komen@planet.nl 

Leden 
Gerlies Nap 023– 5421287 
Overtonweg 14  
2022 TB Haarlem 
E-mail: gerlies@bruggemann.nu  
 

Ledenadministratie 
Annette van Kesteren 023–5314714 
Krokusstraat 10 
2015 AG Haarlem 
Email: ledenadministratie@avhaarlem.nl 

Opzegging lidmaatschap 
Het lidmaatschap geldt voor het gehele 
kalenderjaar. Opzeggen dient te gebeuren 
vóór 15 november. Ofwel schriftelijk, 
ofwel per e-mail (zie hierboven). 

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

Trainers 
 
Bob de Groot 06–42139755 
Sjoerd Lether 06-43152565 
Cedo Paic  06-48507269 
Niels Ran 06–48818942 
Aniek Klein Goldewijk 06–24345960 
Niels Weller 06–27306179 
Ruud Wielart 023–5279080 
Baltien de Wit 023–5263123 
Rob de Wit 06–41721080 

Wedstrijdsecretariaten 
Junioren A/B 
Rob de Wit  06–41721080  
Email: robdewit99@hotmail.com 

Junioren C/D 
Niels Weller 06–27306179 
Email: cdtrainers@hotmail.com 

Pupillen 
Jirina van Kesteren 06– 15186655 
Email: pupillentrainers@hotmail.com 
  

Fysiotherapie 
Fysiotherapeuten Velserstraat 
 023–5264668 
Velserstraat 4 
2023 EC Haarlem 
Email: ftvelserstraat@hetnet.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commissies 
Communicatie Commissie                    

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

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

Langeafstandgroep 
René Ruis 023–5317258 
Hyacintenlaan 2 
2015 BC, Haarlem 
Email: prruis@planet.nl 

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

Diversen 
Stichting exploitatie kantine atletiekbaan 
namens A.V. Haarlem 
Joop van Drunen 023–5244340 
Email: j.m.van.drunen@kpnmail.nl 

AV Haarlem op internet 
Website:  www.avhaarlem.nl 
Twitter:  @avhaarlem 

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

 
 
 
 

Trainingen (april – oktober) 
Zondag, 

atletiekbaan Pim Muliersportpark 
Senioren & Junioren A/B 10:00-12:00 
Junioren C 10:00-11:30 
Junioren D 10:00-11:30 
Pupillen 10:00-11:15 
Lange afstandgroep 10.00-11.30 
Recreanten 10.00-11.15 

Woensdagavond, 

atletiekbaan Pim Muliersportpark 
Senioren 19:00-20:45 

Donderdag, Kennemer Sportcenter 
Pupillen & Junioren 17.00-18.00 
 

Leeftijdsindeling                         
(1-11-2011 t/m 31-10-2012) 

Categorie Geboortejaar 
Mini pupillen 2005 
C pupillen 2004 
B pupillen 2003 
A pupillen 2001 & 2002 
D junioren 1999 & 2000 
C junioren 1997 & 1998 
B junioren 1995 & 1996 
A junioren 1993 & 1994 
Senioren 1992 of eerder 
Masters 1977 of eerder  

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.  

mailto:pupillentrainers@hotmail.com
mailto:prruis@planet.nl
http://www.avhaarlem.nl/


 

 
 
 
 

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.: 023-5264668 

e-mail: ftvelserstraat@hetnet.nl  

web: www.fysiovelserstraat.nl  

Fysiotherapeuten Velserstraat 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 


