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Redactioneel 
“Joop was AV Haarlem en AV Haarlem was Joop.” Beter dan deze 
zin, uitgesproken door René Ruis bij de crematieplechtigheid in 
Driehuis-Westerveld, kan Joop niet getypeerd worden. Hij had 
alles over voor de atletiek en voor zijn club. Hij hield zich bezig 
met alles, van de grote lijnen tot de kleinste details. Hij was 
beslist een perfectionist. Het moest goed zijn geregeld, en het 
liefst op zijn manier. Niets ontging hem. Voorbeelden: als de 
kantineramen vies waren ging hij ze persoonlijk schoonmaken; 
de kantinekas moest tot op de cent kloppen; hij hield precies bij 
wie er op de training aanwezig was; alle chauffeurs die atleten 
naar competitiewedstrijden brachten kregen een excact 
uitgerekende benzinevergoeding; hij waakte als een leeuw over 
het gebruik van het krachthonk; hij ijkte kandidaat-clubrecords 
streng aan de hiervoor (door hem) opgestelde regels. Zelf ben ik 
ook wel een Pietje Precies, maar als ik van Joop de ranglijsten 
moest opstellen van de senioren en AB-junioren lukte het Joop 
altijd wel om er nog drie fouten uit te halen.  Zijn kwaliteit als 
jeugdcoach heb ik niet meegemaakt, maar ik weet dat er 
toenmalige junioren zijn die met groot respect terugdenken aan 
Joop’s trainingen en de behaalde resultaten. Joop was bovenal een 
groot atletiekliefhebber. Hij kon echt genieten van goede 
prestaties, goede techniek en ook van een goede organiatie van 
een atletiekwedstrijd. Want ook daar lette hij op. Iedereen die 
Joop heeft gekend weet: AV Haarlem zal met het heengaan van 

Joop van Drunen, niet meer hetzelfde zijn. (GvK) 
 
 

Wedstrijdkalender  
 
Indoor Utrecht 

10 november, Utrecht 

Crosscompetitie 

17 november, Uithoorn 

Indoorwedstrijd 

24 november, Zoetermeer 

Kennemercross nr 2 

25 november, Wijk aan Zee 

Indoorwedstrijd 

8 december, Alkmaar 

Indoor Utrecht 

15 december, Utrecht 

Kennemercross nr 3 

6 januari 2013, Hoofddorp 

Indoorwedstrijd 

12 januari 2013 

Crosscompetitie 

12 januari, Bussum 

Indoor Utrecht 

26 januari, Utrecht 

Kennemercross nr 4 

27 januari, Beeckestijn 

Kennemercross nr 5 

3 februari, Castricum 

Kennemercross nr 6 
17 februari, Zaandam 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
John Komen 

 
In deze editie van De Wissel staan we uitgebreid stil bij 
het overlijden van Joop van Drunen. Er valt van hieraf 
weinig toe te voegen aan de mooie woorden die werden 
uitgesproken bij het afscheid van Joop, op 22 september 
te Driehuis. Twee toespraken zijn integraal opgenomen 
in het clubblad en schetsen Joop’s indrukwekkende 
persoonlijkheid en verdiensten voor de Nederlandse 
atletiek. Samengevat, in de woorden van Gerard 
Lenting1, “AV Haarlem heeft haar boegbeeld verloren. 
De Haarlemse atletiek een voorvechter van de moeder 
der sporten. De KNAU een gepassioneerd lid. Rust zacht, 
meneer van Drunen.” 
 
Het afscheid van Joop had zijn weerslag op de onderlinge 
wedstrijden van 23 september, die met de AV Haarlem 
vlag halfstok werden gehouden en voorafgegaan met een 
gepaste minuut stilte. Het werd al met al een geslaagde 
wedstrijd met prima weer en dito prestaties door jong en 
“oud”. De uitslagen en foto’s zijn te vinden op onze 
onvolprezen website. Bij deze een woord van dank aan 
René Ruis en alle andere vrijwilligers die het evenement 
uitstekend hebben georganiseerd, in een zeer bewogen 
periode. 
 
Inmiddels is het winterseizoen weer in volle gang en 
kunnen alle atleten weer vol aan de bak op de vroege 
zondagochtend. Dit zal hard nodig zijn want na een korte 
periode van relatieve rust staan er weer vele indoor- en 
cross-wedstrijden op de kalender. We hopen dan ook om 
in het volgende clubblad uitgebreid te kunnen berichten 
over de prestaties van AV Haarlemmers. In dat opzicht 
besteden we ook deze keer weer aandacht aan de 
opvallende prestaties van Tom Wiggers, bij de NK 10 
kilometer en een supersnelle Dam tot Damloop. 
Uiteraard zijn we ook zeer trots op de prima prestatie van 
Larissa Scholten bij de ZKA loop: winnares èn, uiteraard, 
snelste Haarlemse op de 5 kilometer.  Hulde! 
 
Momenteel besteedt het bestuur vooral aandacht aan het 
versterken van de trainersstaf. Zo hebben we helaas  
 
 
 

                                                           
1
 Internet: http://gerardlenting.blogspot.nl/2012/09/1926-

2012-meneer-van-drunen.html 

 
afscheid moeten nemen van Niels Weller als 
juniorentrainer. Niels heeft het toelatingsexamen voor de 
KLM Flight Academy glansrijk gehaald, en zal de 
komende tijd voornamelijk in de lucht en in Groningen 
doorbrengen. Een passende voortzetting van zijn carrière 
als polsstokhoogspringer, lijkt ons.  Nogmaals willen wij 
Niels heel hartelijk bedanken voor zijn vele jaren 
voorbeeldige inzet als trainer, en vooral ook de 
inspirerende wijze waarop hij vele pupillen en junioren 
enthousiast heeft gekregen en gehouden voor de moeder 
der sporten. Ook bleek onlangs dat Cedo Paic het trainen 
van de lange-afstandslopers niet langer kan combineren 
met zijn trainersactiviteiten bij AV Suomi. Helaas was 
Cedo’s trainersschap bij AV Haarlem van te korte duur, 
maar voldoende om een onuitwisbare indruk te maken 
met anekdotes uit zijn tijd als topsporter, zijn feilloze 
schema’s op maat voor lopers op alle niveaus, en 
natuurlijk zijn werk als kunstschilder. 
 
Een ander aandachtspunt blijft voorlopig het opknappen 
van het krachtcentrum. Eerder dit jaar is een nieuwe 
verwarmingsketel geplaatst, en onlangs zijn de CV 
leidingen “winterklaar” gemaakt zodat er geen 
problemen meer zullen zijn met bevroren leidingen. 
Deze werkzaamheden zijn hopelijk de inleiding tot een 
meer ingrijpende opknapbeurt in de nabije toekomst. 
Peter Pijnaker steekt momenteel veel tijd en energie in 
het ontwikkelen van deze plannen en ook het dagelijks 
beheer van het krachthonk. 
 
Voldoende werk voor het bestuur dus, en gelukkig heeft 
een nieuw kandidaat-bestuurslid zich gemeld. We 
hebben in oktober kennis mogen maken met Freek 
Beelen, vader van Mark Beelen en een doorgewinterd 
bestuurder in verschillende organisaties. We hopen hem 
binnenkort actief te kunnen betrekken in het bestuur 
van de vereniging.



3 
 

 

JOOP VAN DRUNEN OVERLEDEN 
 

De grote aula van crematorium Westerveld was afgeladen bij de uitvaartplechtigheid van Joop van Drunen, die op 17 
september 2012 op zesentachtigjarige leeftijd overleed. Naast familieleden, vrienden en bekenden was een zeer groot aantal 
(actieve en “gepensioneerde”) atletiekliefhebbers op 22 september aanwezig om afscheid te nemen van “Onze hardlopende 
doorzetter, atleet in hart en nieren”, zoals de rouwkaart vermeldde. 
Zoon Edwin heette namens de familie de aanwezigen welkom, hield een inleiding, kondigde de sprekers aan en sprak de 
verbindende teksten.  

Als eerste gedacht een kleinzoon met liefdevolle 
woorden zijn overleden opa. Vervolgens 
spraken Hans Douwes, René Ruis en Co 
Lagendijk - allen mensen die een zeer nauwe 
band met de vereniging hebben gehad of nog 
hebben - over hun ervaring met Joop. 
Onderstaand volgen de toespraken van Hans 
Douwes en René Ruis, die tezamen een aardig, 
maar noodzakelijkerwijs beknopt beeld geven 
van de betekenis van Joop voor met name de 
Haarlemse en Nederlandse jeugdatletiek. 
Hans Douwes was voorzitter van AV Haarlem 
in de jaren 1967 t/m begin 1970. In zijn 
werkzame leven vervulde hij destijds tevens de 
functie van Hoofd Concern Publiciteit bij 
Nationale-Nederlanden. René Ruis, lid van 
verdienste van AV Haarlem, is in het vorige 
nummer van het clubblad, middels een 
interview, uitgebreid aan jullie voorgesteld. 
(LvdV) 

Joop tijdens het NK indoor in Zuidbroek, 2004 
 
 
Hans Douwes 

De verdiensten van Joop voor de Nederlandse atletiek in 
kort bestek samen te vatten is onmogelijk, laat staan dit 
te doen – wat mij verzocht is – namens de Atletiekunie, 
als ook namens de Vereniging Vrienden van de KNAU en 
de Reünistenclub van de AV ‘Haarlem’.  
Want ja, zelfs AV Haarlem’s Reünistenclub, ook al is 
Joop daar nooit lid van geweest, heeft zijn oprichting 
indirect te danken aan de bevlogen jeugdleider, die ons 
maandag is ontvallen. 
 
Laat ik daarom volstaan met enkele highlights aan te 
stippen in Joops carrière en in zijn karakter, die mij het 
scherpst voor de geest staan en mij het meest hebben 
geraakt. Evenals (de) vorige spreker(s) heeft/hebben 
gedaan, kan ik daarbij niet voorbijgaan aan onze 
kennismaking in het voorjaar van 1952, toen ik door 
mijn gymnastiekleraar op het Coornhertlyceum, de heer 
Beets, naar de HAV Haarlem werd verwezen.                                    
Joops optreden als jeugdtrainer dateerde pas van het jaar 
daarvoor, maar al snel werd mij duidelijk dat deze man 
wist wat hij wilde en een bewonderenswaardige 
toewijding aan de dag legde voor zijn taak. Een 
compromisloze toewijding ook, die zijn pupillen hun 
leven lang zou bijblijven. Wilde je als aankomend atleet 
leren hardlopen, springen of werpen, akkoord, maar dan 
was een aantal andere liefhebberijen taboe. Gevolgen 
voor mijn latere leven waren een afschuw van roken en 
sterke drank; een ernstig gemis dat van een zwem-
diploma, tot grote hilariteit van mijn kleinkinderen.  

 
Lopen leerde je op gras, maar wanneer het 
wedstrijdseizoen naderde, moesten de beenspieren 
wennen aan de harde ondergrond van een sintelbaan.  
Dus nam Joop ons op zaterdagmiddag mee naar die van 
de Hoogovens in Velsen – hij met Co Wullems op 
splinternieuwe identieke sportfietsen voorop, en beiden 
vergezeld van op het oog even identieke vriendinnen.  
In het diepste geheim werd daar door een 4 x 100m-
estafetteploeg  ook op het wisselen geoefend, net zolang 
tot die wissels er ingeslepen waren. Dermate ingeslepen 
dat die jongens bij de Nederlandse 
estafettekampioenschappen van dat jaar blindelings naar 
de overwinning snelden. Een triomf waarmee Joop 
meteen naam maakte, zodat het groepje jeugdatleten van 
‘Haarlem’ hard aangroeide. In 1954 overschreed het de 
60 en in 1960 de 100, nadat een zeer talentvol 
juniorenteam in 1958 voor het eerst het 
clubkampioenschap van Nederland in de wacht had 
gesleept.  
 
De successenreeks van Haarlems junioren zette zich in de 
jaren ’60 voort – een trend die haaks stond op het 
presteren van de senioren. Een conflict over 
trainersposities en het technisch beleid was het gevolg en 
liep tenslotte zo hoog op dat er twee kampen ontstonden. 
In een Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 7 
februari 1970, nota bene aan de vooravond van het 50-
jarig jubileum van ‘Haarlem’ barstte de bom. Gesteld 
tegenover een meerderheid van stemgerechtigde 
junioren aan Joops zijde, zag het bestuur zich 
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genoodzaakt af te treden, waarna een groot aantal oudere  

Joop temidden van zijn juniorenteam op 21 september 
1958. Voor het eerst clubkampioen van Nederland 
 
 
senioren, gebruuskeerd door een gebrek aan respect bij 
de jeugd, zich van de AV ‘Haarlem’ afkeerden en 
besloten een reünistenclub op te richten, waarin zij 
elkaar zouden kunnen blijven ontmoeten. 
 
Haarlems interne strubbelingen ten spijt, rees Joops ster 
in de landelijke atletiek snel. Zijn talent junioren te 
motiveren en inspireren had in 1967 al geleid tot 
toekenning van de Kolonel Thompson Beker, de hoogste 
onderscheiding binnen de KNAU, die hij in 1975 
opnieuw in ontvangst mocht nemen.  
In 1970 vindt zijn voorstel een commissie Jeugdatletiek 
in te stellen instemming bij het KNAU-bestuur, de NTC 
J, waarvan hij 26 jaar lang deel zal gaan uitmaken. Van 
1982 tot 1996 doet hij dat samen met Esther Goedhart-
Schot, die hem leert kennen als een bevlogen 
perfectionist, onvermoeibaar zijn doel nastrevend, en 
maar moeilijk van een eenmaal ingenomen standpunt af 
te brengen. Beiden begeleiden juniorenteams onder meer 
in de jaren negentig naar de Koninkrijksspelen op Aruba 
en Curaçao. 
 
Een verrassende move van Joop was het aantrekken van 
Nationale-Nederlanden als sponsor voor de nationale 
jeugdselectie van de KNAU. Ik moet bekennen dat ik 
mijn twijfels had, toen hij daarvoor in 1973 bij mij, die 
het medium sportsponsoring een jaar eerder bij mijn 
werkgever had geïntroduceerd, aanklopte. Een 
tegenprestatie in de vorm van tv-reclame was daarvan 
niet te verwachten, maar de goodwill bij atleten en hun 
achterban zou aanzienlijk zijn, wist Joop. En hij hield 
woord.  
 
Leentjebuur spelend bij de Nederlandse IJshockey Bond, 
waar de bekercompetitie ter wille van de sponsor was 
herdoopt in de strijd om de Coupe Nationale-

Nederlanden, introduceerde hij dit begrip ook bij de 
KNAU en organiseerde een 
jaarlijkse wedstrijd om die 
trofee, waar honderden 
jeugdatleten aan deelnamen. 
Verrassend voor mij was ook, 
dat toen NN die sponsoring na 
de afgesproken 10 jaar 
beëindigde, Joop een reserve 
bleek te hebben opgebouwd, 
waar hij nog twee jaar mee 
vooruit kon. Want penningen 
beheren, zo hoorden we al, kon 
hij als de beste. 
 
Langjarig lid van het 
Hoofdbestuur van de KNAU, 
Erelid van de Atletiekunie sinds 
1981, lid – sinds het jaar 2000 – 
van de ‘Vrienden van de 
KNAU’, is Joop voor mij vooral 
een inspiratiebron geweest om 
eigen talent te ontplooien, 
vreugde te beleven aan de 

atletieksport en deze te blijven volgen en koesteren. Een 
vriend aan wie ik 4 kostelijke juniorenjaren te danken 
heb en die werkte vanuit een ongekende bezieling – 
misschien wel, om Esther Goedhart te citeren, omdat 
hijzelf het liefst zijn leven lang junior was gebleven. 
 
 
René Ruis 

Rie, Edwin, verdere familie vrienden, atleten of, zoals 
Joop zou zeggen: JONGELUI. 
 
De atletiekvereniging Haarlem, tot 1968 de “HAV” 
geheten is een oude vereniging. Dit jaar 92 jaar, dus zes 
jaar ouder dan Joop is geworden. De vereniging bestond 
28 jaar toen Joop in het najaar van 1948 lid werd. Van die 
tijd weet ik niet veel dus ik moet uit andere bronnen 
putten.  
Over Joop zijn sportieve carrière is niet veel bekend. Er 
werd eigenlijk ook nooit naar gevraagd of over 
gesproken. Alleen van 1949 zijn er prestaties bekend, 
maar die zal ik niet noemen.  
Na een korte, beloftevolle carrière ging hij zich binnen 
de vereniging al snel erg actief met allerlei andere dingen 
bezig houden. Al in het eerste jaar wordt zijn adres het 
verzendadres van het clubblad en in 1951 komt hij als 2e 
penningmeester in het bestuur. Ik weet niet wat 2e 
penningmeester betekent, maar een jaar later is Joop 
penningmeester en heeft de 1ste eruit gewerkt. Hij was 
een goed penningmeester en lette op de kleintjes - en 
vele kleintjes maken één grote. Zoals de pool-commissie 
waarbij elke week voetbalpool formulieren opgehaald en 
rondgebracht moesten worden. Alles ging met zegeltjes, 
die geteld en afgerekend moesten worden. Contributie 
werd nog elke maand aan de deur opgehaald. 
 
Tegelijkertijd begon Joop zich in te zetten voor 
jeugdatletiek en hij werd trainer, een gedreven trainer. 
En die twee dingen - gedrevenheid en jeugd - zijn bij 
Joop nooit verdwenen. Er was in het begin nog weinig 
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echte jeugdatletiek. A- en B-junioren trainden gewoon 
met de senioren mee. Maar met een groot 
doorzettingsvermogen en ondanks veel verzet kwam de 
jeugdatletiek tot stand en tot bloei zowel in de 
vereniging als in het hele land. Als je veel wilt, heb je 
ook veel verzet. Ik zeg altijd: Als je hard fietst heb je 
veel tegenwind. En Joop fietste hard; ja figuurlijk dan, 
want letterlijk ging het vaak zo langzaam dat we bang 
waren dat hij om zou vallen. 
 
Hele generaties jongeren hebben onder zijn leiding 
atletiek bedreven. Hoogtepunt in zijn trainersloopbaan 
moet het clubkampioenschap van Nederland geweest 
zijn, beter bekend als de WG-beker, in 1958. 
 
Maar het verschil in inzicht met betrekking tot het te 
voeren junioren- en seniorenbeleid kwam tot 
uitbarsting in 1970, en het einde van wat toen al AV 
Haarlem heette leek nabij. Tragisch, dat dat juist in het 
jaar van het 50 jarig bestaan moest gebeuren. 
Joop komt door steun van veel, vooral jongere leden 
zegevierend uit de strijd. Veel ouderen verlaten de 
vereniging en richten een reüniecommissie op, die tot op 
de dag van vandaag nog voortleeft, elk jaar bij elkaar 
komt, en ook toenmalige medestanders van Joop tot zijn 
leden mag rekenen. Vandaag zou die reünie zijn, maar 
het is nu een beetje andere reünie geworden. Joop is daar 
trouwens nooit verschenen ….. 
Wat doe je op zo’n reünie? Oude foto’s kijken en 
opscheppen over prestaties. Dat was niets voor Joop; hij 
was niet iemand van historie en terugkijken, nee 
vooruitkijken …toekomst…. hoe gaan we verder. 
Joop werd/was AV Haarlem en AV Haarlem was Joop. 
Joop was atletiek en atletiek was Joop. Technische 
commissie, wedstrijd organisatie commissie, 
kantinecommissie etc. etc. en natuurlijk jarenlang 
voorzitter. 
 
Je moest Joop wel een beetje kennen om met hem te 
kunnen samenwerken. Dat was niet altijd gemakkelijk. 
In discussies weet hij vaak het gelijk aan zijn zijde te 
krijgen door kennis van sport en allerlei randzaken, die 
zo groot was dat er weinig tegenspel mogelijk was. Als je 
een keer iets anders wilde zei hij: jullie gaan je gang maar 
en dan wist je meteen dat je plan in de prullenbak kon. 
Als er een conflict was met een lastige atleet, en daar zijn 
er nogal wat van, werd dat uitgepraat met een glaasje 
sinas in het Coachhouse op de Gedempte Oudegracht. 
Heel lang (precies weet ik het niet), heeft Joop 
meegelopen op de trainingen. Inlopen op het CIOS of het 
militaire terrein en ’s avonds in het donker op het strand. 
Met daarna een kopje thee bij die snor in een tent op de 
kop van de Zeeweg. Maar ook na de zondagtraining altijd 
nazit, eerst in de kantine van het militaire terrein en later 
in Het Witte Huis en Het Eindpunt. 
 
Een aantal jaren geleden dacht ik dat aan Joops 
activiteiten een einde zou komen. Hij maakte bij het 
ophangen van kerstversiering in het krachtcentrum een 
lelijke val van een stoel. Ja, dat laat je niet iemand anders 
doen, want niemand hangt beter kerstversiering op dan 
Joop. Maar hij krabbelde weer op. 
Al eens eerder was hij tijdens een stoeipartijtje onder de 
douche op het CIOS lelijk onderuit gegaan. Hij kwam in 

het Marinehospitaal te liggen met een bed voor het raam  
 
 

Joop met het 4x200 meter team die zojuist het 
Nederlands record hebben verbeterd (1979) 
 
 
met uitzicht op de Bloemendaalseweg en kon zo 
bijhouden wie er op zondagochtend nog naar de training 
ging. 
En tot het laatst alles in de gaten houden. Behalve centjes 
hield hij echt alles in de gaten. Heb je het licht op de 
baan wel uitgedaan? Weet je wel wat dat kost? En, een 
hele bekende: Sluit je vooral goed af!  
Op een of andere manier had hij alles in de gaten; zoals 
hij vroeger wist waar je de avond voor een belangrijke 
wedstrijd had rondgehangen, of - in het ergste geval - 
hem laat in de stad “toevallig” tegenkwam. 
 
Ik heb de afgelopen week nog enkele reacties van 
(oud)leden verzameld: 
Ferry Lamie: Hij heeft mede voor een groot deel mijn 
jeugd bepaald.  
Vincent van der Lans: Joop heeft altijd veel voor ons 
betekend.  
Frank van Ravensberg: Ik ben al de hele dag in een soort 
shock.  
Henk te Nuyl: Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in 
onze jeugdperiode. 
 
In januari 1963, nu bijna 50 jaar geleden, kwam ik op 15-
jarige leeftijd bij de club. En voor mij persoonlijk geldt 
dat ik een groot deel van mijn opvoeding aan hem heb te 
danken. 
Alleen wat de vier door Joop opgelegde verboden betreft 
- niet roken, niet drinken, niet zonnebaden en niet 
zwemmen - moet ik hem teleurgesteld hebben: alleen het 
eerste is gelukt. 
 
Ten slotte lees ik een reactie voor van Joop Vissers, waar 
ik mij graag bij aan wil sluiten: 
“We hebben een icoon verloren. Een inspiratiebron voor 
honderden jonge mensen die van hem leerden dat 
doorzetten en hard werken perspectief biedt voor de rest 
van je leven. ‘Ik heb fouten gemaakt’, zei hij de laatste 
keer dat ik hem sprak in het ziekenhuis. Ja wie niet? 
Voor mij staat zijn kasboek dik in de plus”. 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN EN -UITSLAGEN

ONDERLINGE WEDSTRIJD 23 SEPTEMBER 2012 
 
Jongens pupillen C 40m 600m Ver Balwerpen ptn 
Boaz Muller 7.6 2.19.1 2.60 17.10 1240 
Joosu de Rijk 8.1 2.35.6 3.25 12.78 1094 
Thijmen de Koning 8.4 2.44.6 2.60 12.75   862 

 
Meisjes pupillen C 40m 600m Ver Balwerpen ptn 
Anna Fien Cikot 8.8 2.47.1 2.70 14.01 834 
Denice v. Dijk 8.5 2.52.7 2.55 15.20 833 
 
Jongens pupillen B 40m 1000m Ver Kogelstoten ptn 
Romke v. Dam 7.6 3.42.6 3.15 4.09 1514 
Erick Könst 7.7 4.49.4 3.25 5.75 1344 
Jeroen Out 8.0 4.57.2 2.85 4.08 1075 
Johan v. Elderen 8.0 5.03.5 2.60 4.89 1063 De JC-pupillen 

 
Meisjes pupillen B 40m 1000m Ver Kogelstoten ptn 
Jip Pauel 7.4 4.13.1 2.85 3.97 1332 
Loulou Overdevest 8.1 5.12.0 2.35 3.25   850 
 
Jongens pupillen A1 60m 1000m Ver Kogelstoten ptn 
Ole Bloemen 9.9 3.40.1 3.55 6.07 1814 
Hamza Hammoudi 10.2 3.42.4 3.15 6.12 1680 
Delano Loupatty 10.6 4.23.4 3.15 5.14 1370 
Jesse Broekhoven 11.4 4.16.4 2.95 4.21 1196 
 
Meisjes pupillen A2 60m 1000m Ver Kogelstoten ptn 
Julia Snick 9.7 4.08.2 3.75 6.57 1773 
Els v. Elderen 9.9 4.19.1 3.65 5.40 1603 
Jasmijn Landheer 10.1 4.27.6 3.55 4.91 1486  De MA2-pupillen 
 
Jongens junioren D 80m 1000m Ver Hoog Kogel  Speer ptn 
Steven Blank 11.4 3.55.4 3.90 1.35 7.21 21.64 2486  
Martijn v.d. Meer 12.0 3.41.7 4.05 1.30 7.53 17.16 2398  
Mike v. Dijk 12.0 3.38.1 3.82 1.30 5.68 22.91 2374  
Marco Schutter 12.2 3.59.7 3.23 1.20 7.65 24.24 2181  
Jelle Kelderman 11.9 5.00.1 3.48 1.20 6.36 19.02 1868  
Jan van der Meulen 13.5 3.39.7 3.33 1.05 4.50 9.70 1540  
       
Meisjes junioren D 60m 600m Ver Hoog Kogel Speer ptn 
Luce Creman 9.4 2.23.3 3.74 1.20 6.55 19.45 2050  
Sofie Bruggeman 9.6 2.26.8 3.90 1.20 8.49 13.16 1998  
Iris Komen 10.0 2.28.0 3.67 1.25 9.05 15.26 1996  
Anne Kuperus 10.2 2.42.1 3.24 1.20 8.75 20.24 1835  
Lauret Kortman 10.0 2.20.0 3.48 1.05 5.50 10.38 1554  
Veerle Toledo 9.9 3.51.5 2.87 1.15 5.85 12.48 1362  
Minou Janssens 11.5  2.90 0.95 4.25    742  
 

 MD JC 



8 
 

Jongens junioren C 100m 800m Ver Hoog Kogel Speer ptn 
Paul Zuiderduin 12.8 2.27.6 5.19 1.60 9.07 32.35 3613 ptn 
Pim Pauel 12.7 2.28.2 5.13 1.45 10.20 34.54 3577 
Shaquille de Rooij 12.4 2.31.9 5.07 1.50 10.55 22.15 3433 
Tim v. Vugt 12.9 2.48.0 5.20 1.45 6.97 23.37 3044 
Jason Komen 13.9 2.32.8 4.44 1.40 8.31 26.19 2969 
Thimo Spaan 14.6 2.29.3 3.81 1.40 9.99 29.51 2932 
Max Landheer 13.0 2.26.4 4.55 1.35 7.58 17.50 2930 
Daniel Kraaijkamp 15.4 3.20.1 3.40 1.20 5.39 14.62 1716 
Siem Prins 16.8  3.02 1.10 6.19 15.39 1308 
       
Meisjes junioren C 80m 600m Ver Hoog Kogel Speer ptn 
Bente Elgersma 12.1 2.03.7 3.75 1.20 6.35 18.59 2188 
Eline Toledo 12.6 3.08.9 4.14 1.25 6.85 17.35 1860 
       
Jongens junioren B 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn  
Robert Verschuren 12.8 3.13.9 4.98 9.74 41.39 2055   
Gijs Eijgenram 12.5 3.13.1 5.14 6.68 34.80 1804   
       
Meisjes junioren B 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn  
Lisa Büller 14.5 3.56.9 3.95 9.97 23.76 2257   
 

    
Jongens junioren A 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn  
Dik de Groot 11.9 3.30.4 5.55 10.35 33.54 2154   
Marnix v. Zadelhoff 12.8 3.40.8 5.25 8.90 23.57 1558   
Julian Adelaar 14.7 4.05.3 4.37 7.18 24.80   789   
        
Mannen Senioren 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen ptn  
Simon Nijland 12.1 2.49.0 5.39 8.64 28.25 2227   
Peter Markwat 13.1 3.18.6 4.91 10.40 37.43 1936   
Gydo van de Pieterman 12.1 3.11.9 5.44 6.93 31.09 1923   
Tim Rombout  3.29.7 4.74 9.52 43.38 1502   
Wouter van Gorselen 11.6  5.16 6.80 24.91 1465   
Mark Beelen 13.2 3.34.9 4.18 5.91 16.95   864   
 
5000m      
Rob de Wit 18.05 minuut      
Sander Overdevest 19.15    
Frank Peeters 19.26     
Adrie Tol 20.28     
Marco Kok 22.46     
Jeroen Peeters 22.59     
John Komen 24.04     
Gerard Kesteren 24.25     
       
Vrouwen Senioren 100m 1000m Verspringen Kogelstoten Speerwerpen Ptn  
Laura Adelaar 15.4 4.33.0 4.07 6.41 19.75 1628   
Marijke Zwaag 15.0 4.31.5 4.00 6.36 13.41 1509   
        
Recreanten 80m 600m Verspringen Kogelstoten ptn   
Gerard v. Kesteren 11.6 2.07.5 3.91 6.50 1573    
Marco Kok 12.8 2.04.8 3.88 7.45 1494    
John Komen 13.3 2.13.7 3.43 7.15 1245   



 9 

ZILVEREN KRUIS ACHMEALOOP 30 SEPTEMBER 2012 
 
 
Hierbij de uitslagen van deze 28e editie van deze grote sportmanifestatie die heel Haarlem op zijn kop zet. Er waren 
4900 deelnemenrs. Een record. Larissa Scholten prologeerde haar titel als snelste vrouw op de 5 kilometer. Jeroen 
Bùller werd tweede bij de mannen op deze afstand. 
 
Family run 
7. Mike van Dijk 5.26 min 
31. Jip Pauel 6.30 
90. Joosu de Rijk 7.20 
 
5 kilometer 
2. Jeroen Büller 16.28 min. 
1. Larissa Scholten 20.12 
25. Vincent Witmond 21.11 
138. Paul Zuiderduin 25.15 
 
10 kilometer 
11. Daan Oppenhuis 39.23 min 
14. Nico Treep 40.42 
42. Kareljan Schoutens 42.58 
55. Thimo Spaan 43.51 
407. Gerard van Kesteren 51.58 
 
21 kilometer 
89. Christaan Pfrommer 1.33.10 
96 Sander Overdevest 1.33,51 
114. Frank Peters 1.34.43 
307. Adrie Tol 1.43.12 
392. Saskia Spapen 1.45.38 
569. Ron de Rijk 1.52.03 
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THE WIZZLE ABROAD  (12) rubriek over AV Haarlemmers in het buitenland 
 

TOM WIGGERS PIEKT DANKZIJ DE ZWITSERSE BERGEN 
 
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?   
Ditmaal een bijdrage van Tom Wiggers, die vier weken in Sankt Moritz verbleef op een TDR-trainingsstage. 
 

 
 

Tom Wiggers 

 
Van 4 t/m 31 augustus ben ik met mijn teamgenoten en 
trainer van Team Distance Runners (TDR) op trainings-
stage geweest in het Zwitserse Sankt Moritz. 
  
Het was voor mij 
niet de eerste keer 
dat ik in Sankt 
Moritz was om te 
trainen. Naast alle 
voordelen van een 
trainingsstage (veel 
trainen, veel rusten, 
andere omgeving) 
heeft het op 1800 
meter hoogte gelegen 
Sankt Moritz nog 
meer voordelen. Op 
deze hoogte is er een 
lagere 
zuurstofspanning in 
de lucht, wat ervoor 
zorgt dat het veel 
meer moeite kost om 
een inspanning te 
doen. Immers, er 
wordt minder 
zuurstof ingeademd 
met elke ademhaling 
en dus gaat er 
minder zuurstof naar de spieren. Hier reageert het 
lichaam echter op door meer rode bloedcellen (die 
zuurstof door het lichaam vervoe-ren) aan te maken, 
zodat er toch genoeg zuurstof naar de spieren gaat. Ook 
vindt er aanpassing van de ademhaling (sspieren) plaats. 
Dit merk je als hardloper doordat de trainingen steeds 
wat minder moeite kosten, maar toch blijven de 
trainingen intensiever dan op zeeniveau.  
 
Naast het voordeel van deze hoogte, ligt er in Sankt 
Moritz een atletiekbaan, is er een krachtruimte en is de 
omgeving prachtig om te trainen. Er kan gelopen worden 
langs uitgestrekte meren en door bossen die tussen de 
bergen liggen. De combinatie van deze factoren maakt 
het dat veel internationale topatleten hun weg 
hiernaartoe weten te vinden. Zo heb ik onder andere de 
Amerikanen Galen Rupp (2e op de Olympische Spelen in 

Londen op de 10.000 meter) en Matt Centrowitz (4e op 
de Olympische Spelen in Londen op de 1500 meter) zien 
trainen. Andere jaren heb ik ook veel Keniaanse atleten, 
de Rabobank wielerploeg en de schaatsploeg van TVM 
gezien. Het lijkt me duidelijk dat dit een fantastische en 
inspirerende omgeving is om te trainen.  
 

 
Bovendien is het goed om te weten dat dit sportieve 
gedeelte zich bevindt in Sankt Moritz-Bad. Dit ligt vast 
aan het mondaine Sankt Moritz-Dorf met zijn talrijke 
vijfsterrenhotels en dure winkels. Met TDR zat ik in een 
hotel van een Belgische eigenaar, die veel affiniteit met 
sporters heeft en daarom een mooi arrangement voor ons 
had. Op de foto hiernaast het uitzicht vanuit mijn 
hotelkamer. 
Ook is er een mooie jeugdherberg, waar voor een goede 
prijs overnacht kan worden. 
 
Na een aantal dagen om te acclimatiseren, trainden we 
meestal twee keer per dag. Een voorbeeld van hoe een 
dag voor mij eruit zag is als volgt: 
7.25u:   opstaan 
7.45u – 8.45u: eerste training, meestal een duurloop 
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van 45-60minuten 
9.00u-9.30u:  ontbijt 
9.30-12.30u:  tijd voor rust en/of fysio behandeling. 

Meestal sliep ik dan ook anderhalf uur. 
12.30u-13.30u:  lunch 
13.30-15.30u:  tijd voor jezelf (boek lezen, studeren, 

gesprek met de coach, terrasje etc.) 
15.30-16.00u:  klaarmaken voor de middagtraining 

(oefeningen, bidon klaarmaken, etc.) 
16.00-18.00u:  tweede training. Bijvoorbeeld een 

langere duurloop, een vaartspel of een 
baantraining. 

19.00u:   diner 
Avond:   tijd voor jezelf (zie bij de middag) 
22.00u:   slapen 
 
Uiteraard had ik ook wel eens een ochtend of een middag 
geen training of was de middagtraining korter. Het is 
heel belangrijk om op hoogte heel goed naar jezelf te 
luisteren, want de aanpassing (adaptatie) aan de hoogte 

verloopt voor elke atleet anders. Ook is elke training al 
iets intensiever dan op zeeniveau en met 
tempotrainingen is het dus altijd erg oppassen, zeker de 
eerste twee weken. Ik vind het heerlijk om me zo op 
mijn sport te kunnen richten. Ook buiten de trainingen 
om is er veel tijd om van je medeatleten, trainer/coach en 
fysiotherapeut te leren op zo’n trainingskamp.  
 
Voor mij persoonlijk was het ook erg speciaal omdat ik 
na twee jaar afwezigheid weer bij TDR ben gaan trainen. 
Ik voel me nog steeds heel erg thuis in die groep en heb 
heel veel vertrouwen in mijn trainer Guido Hartensveld. 
We hebben daar meerdere gesprekken gevoerd over de 
invulling van onze nieuwe samenwerking en daar zijn 
hele mooie plannen uit voort gekomen. Momenteel ligt 
mijn voornaamste focus op het veldloopseizoen, waarbij 
het NK en (hopelijk) het EK de hoogtepunten moeten 
worden. Op de weg daarnaar toe heb ik in september 
twee wegwedstrijden gedaan, met goed resultaat. (Zie 
hier onder).

  
 
 

WEDSTRIJDVERSLAGEN

Niels Ran en Evert van Ravensberg

23 september - Dam tot Damloop, Amsterdam-Zaandam 
Tijdens deze wedstrijd was Tom de eerste Haarlemmer 
die de 50 minuten barrière heeft doorbroken op de 10 
Engelse Mijl. Hij ging ook gelijk maar door de 49 en zelfs 
de 48 minuten-grens! Dat wil zeggen dat hij de hele weg 
boven de 20 km per uur heeft gelopen. Voor de meeste 
mensen is het lopen van een kilometer binnen de 3 
minuten al een hele opgave. Tom werd bij de Dam tot 
Damloop 16e in 47.59 over de 16.097 meter. 
 ‘Het was mijn eerste wedstrijd na de trainingsstage dus 
ik wilde er niet te agressief invliegen. Na vier kilometer 
heb ik Jesper van der Wielen en Khalid Choukoud laten 
gaan en ben ik mijn eigen tempo gaan lopen maar hield 
de focus naar voren. Ik ben heel erg tevreden met de tijd 
en de opbouw van de race.’ (citaat : website Losse veter’) 
Op 2 oktober 2011 was Tom in het bezit gekomen van de 
snelste Haarlem-tijd op de 10 mijl. Hij deed dat met 50.15 
in Bergen. Hij ging daar tussen Amsterdam en Zaandam 
maar liefst 2.16 minuten onderdoor. 
 

 

30 september – NK 10 km, Utrecht 
Op zondag 30 september stond Tom Wiggers weer aan de 
start, en wel bij het NK 10 km dat werd gehouden tijdens 
de Utrechtse Singelloop. In het internationale veld kwam 
Tom na vijf Kenianen en een Oekraïner als 9e over de 
streep en daarmee is het de tweede succesvolle wedstrijd 
op rij Tom’s tijd van 29.40 was 14 seconden langzamer 
dan de winnaar van het NK en 1.18 minuten sneller dan 
de eerst drie Kenianen die alle drie in 28.22 finishten. 
 
 

 
Haarlemse sportliefhebbers wordt opgeroepen om te 
stemmen op hun favorieten voor het JAN Topsport Gala 
Kennemerland 2012! Er worden prijzen uitgereikt in de 
categorieën: Sportman, –vrouw, -talent, -ploeg, -
evenement, -special en -vrijwilliger van het Jaar. En in de 
categorie sportman van het jaar is AV Haarlem atleet 
Tom Wiggers genomineerd. Help Tom naar de 
overwinning door te stemmen op: 
www.topsportkennemerland.nl/stem.html. 
 
Stemmers maken ook nog eens kans op een leuke prijs 
met hun stem: een geheel verzorgde reis voor 2 personen 
naar Barcelona. 
De uitslag van de stemming wordt bekend gemaakt op 
woensdag 19 december in de Philharmonie Haarlem. 
Kijk voor meer informatie op: 
http://www.topsportkennemerland.nl/?page=nieuws&ite
m=932 
 

http://evenementen.uitslagen.nl/2012/damloop/uitslag01001.html
http://evenementen.uitslagen.nl/2012/singellooputrecht/nk.html
http://www.topsportkennemerland.nl/stem.html
http://www.topsportkennemerland.nl/?page=nieuws&item=932
http://www.topsportkennemerland.nl/?page=nieuws&item=932
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NIELS WELLAIR VLIEGT UIT 
Zwaantje is klaar om de vleugels uit te slaan 

 
 

Rob de Wit 

Als sommige leden vertrekken dan wordt daar in het 
bijzonder bij stilgestaan. Sommigen doorlopen, zoals dat 
zo mooi heet, de gehele opleiding. Enkelen worden dan 
ook nog trainer en dan is het gebruikelijk dat daar mooie 
woorden aan gewijd worden. Gebruikelijk worden dan 
anekdotes opgehaald, weet je nog…….en toen 
gebeurde……. Natuurlijk zou dat nu ook op zijn plek zijn 
echter…… 
 
De eerste kennismaking met Niels had ik in een gesprek 
met mijn zusje, toen de trainer van Niels. “er zit er nu 
een in mijn groep………..” ”altijd een antwoord 
terug………” ”gek wordt je af en toe van hem…..” ”en 
dan heeft hij óók nog zo’n brilletje…..” Ik zou de training 
van mijn zusje over gaan nemen voor 1 keer. Na zulke 
uitspraken hoop je op 2 dingen, 1 Niels zou op die 
training niet aanwezig zijn, 2 Hopelijk wordt ik niet nog 
een keer gevraagd om training te geven aan deze groep. 
De bewuste training begon uiteraard met inlopen, de 
groep was ongeveer 20 pupillen groot en dat manneke 
met dat brilletje dat moest die ene jongen zijn. Inderdaad, 
het was die ene jongen, vanaf het begin van de training 
had hij over alles wat te vertellen. Voor een toeschouwer 
moet het een leuk beeld geweest zijn, voor iemand die 
het contact moest ondergaan was het een ware proeve 
van bekwaamheid op het gebied van geduld. Er zouden 
na deze laatste zin een hele reeks aan elkaar 
overtreffende woorden kunnen volgen om dat gevoel tot 
uiting te laten komen. Zijn column Wellers Nietes vat 
dat kort en bondig samen. 
 

 
Niels was altijd in strijd met de zwaartekracht. Hier als 
B-junior bij een competitiewedstrijd bij DEM, Beverwijk 
 
Een paar jaar later, Niels als B junioren in mijn 
trainingsgroep, kunnen we terugkijkend zeggen dat het 
manneke aardig opgedroogd is. Eigenwijsheid en 
strooiend met zijn mening is er (gelukkig) nog steeds in 
ruime mate. De groep die er op dat moment is rijdt vele 
weekenden met elkaar mee naar de verschillende 
wedstrijden. Uit deze groep komen onder andere Niels 

Ran, Tim Rombout en wat later ook Jurgen Wielart. 
Allen, geheel op eigen wijze, nog steeds erg betrokken bij 
de vereniging. 
Niels was altijd al in strijd met de zwaartekracht en kon 
in competitieverband altijd opgesteld worden op 
hoogspringen of polsstokhoogspringen. 
De relatie trainer - atleet groeit langzaam maar gestaag 
naar collega trainers. Niels en collega trainer Jirina 
zorgen voor een pupillengroep van  zo’n  60 tot 70 
pupillen.  Als echte kuikentjes rennen zij achter grote 
broer en zus aan over de baan.  
In deze samenwerking met Niels komt ook de 
gezamenlijke gekheid voor een Amsterdams 
voetbalclubje. Al enige tijd rennen wij zondags rond 
11:30 snel weg van de training om rond 12:30 op rij 8 
plaats te nemen. Standaard wat nare woorden voor een 
rechtsback of een naar onze mening wat minder 
competente middenvelder.  
 

 
John Komen bedankt Niels namens het bestuur 
 
Niels kan een uitstekend uithangbord zijn voor een 
bedrijf, babbelt makkelijk, volgens sommigen heeft hij 
ook de looks. Nog even een brevetje halen en Wellair 
kan de gedroomde woorden, this is your captain speaking 
gaan gebruiken. Na dit alles rest de vraag of er dan echt 
geen slechte eigenschappen aan zijn staart hangen? Als ik 
dat aan dit stuk toe zou moeten voegen dan zou dit 
clubblad waarschijnlijk niet bij de leden door de 
brievenbus passen. Niet dat hij zo veel slechte 
eigenschappen heeft. Niels babbelt niet alleen veel hij 
blijft ook maar (luid) babbelen. Mocht het zo zijn dat u 
over een paar jaar ergens op Schiphol in een vliegtuig 
stapt schrikt dan niet en denk aan dit stukje. 
Waarschijnlijk hoor je eerst iets te luid en te lang 
Hooooiiihooooiii, Niels begroet het grondpersoneel waar 
hij ooit looptraining aan gaf. Bij het instappen gaat er een 
grote grijns naar de passagiers, en daarna. Daarna is het 
hopen dat de intercom nog even uitstaat. Dit zodat de 
inmiddels standaard nare woorden over ook te weinig 
beenruimte in de cockpit en de schunnige woorden naar 
de copiloot en de stewardess niet in de cabine uitkomen.  
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CLUBRECORDS BAAN SENIOREN EN JUNIOREN, STAND 19 OKTOBER 2012 
 
Alle handtijden zijn omgezet in elektronische tijden. Dit betekent dat bij alle handtijden van afstanden korter dan 400 
meter 0,24 seconden is opgeteld. Bij afstanden van precies 400 m (ook de 4 x 100 m) is 0,14 seconden opgeteld. Bij 
afstanden langer dan 400 m wordt niets opgeteld. De oude handtijd staat nog wel vermeld tussen haakjes. Op afstanden tot 
en met 400 m worden geen nieuwe handtijden meer opgenomen, behalve bij CD-junioren.  
 
Clubrecords heren senioren 

 
Onderdeel Naam Prestatie Plaats Datum 
100 meter Sammy Monsels 10,49 Nijmegen 19-07-1981 
200 meter Sammy Monsels 21,03 Koblenz (D) 26-08-1981  
400 meter Jurgen Wielart 46,65 Kessel-Lo (B) 18-08-2012 
800 meter Stijn Jaspers 1.50,6 Haarlem 09-09-1981  
1000 meter Paul Jaspers 2.26,3 Leiden 16-09-1983  
1500 meter Stijn Jaspers 3.40,29 Hengelo 12-07-1983  
1 Engelse mijl (1609 m) Stijn Jaspers 3.57,28 Koblenz (D) 25-08-1982 
2000 meter Stijn Jaspers 5.05,9 Arnhem 17-08-1983 
3000 meter Stijn Jaspers 7.47,40 Brussel (B) 24-08-1984  
5000 meter Stijn Jaspers 13.24,46 Leuven (B) 01-06-1984  
10000 meter Stijn Jaspers 29.43,46 Baton Rouge (USA) 1984 
110 meter horden Marc Kok 14,73 Krommenie 25-06-1989  
400 meter horden Frank Versteeg 53,88 Hengelo 21-05-1988  
3000 meter steeplechase Evert van Ravensberg 8.48,0 Roosendaal 28-08-1979  
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 44.38,4 Rotterdam 25-03-1984 
20 km snelwandelen Frank van Ravensberg 1.29.37,5 Sittard 24-06-1984  
30 km snelwandelen Frank van Ravensberg 2.34,11 Stiphout 24-10-1982 
50 km snelwandelen Frank van Ravensberg 4.47,05 Stiphout 24-10-1982 
hoogspringen Ruud Wielart 2,28 Leiden 01-09-1979 
polsstokhoogspringen Pim Göbel 4,90 Merksem (B) 22-06-1980  
verspringen Hein Macnack 7,56 Amsterdam 29-05-1988  
hink-stap-springen Aafbrecht vd Veen 16,11 Vught 03-08-1986  
kogelstoten Rob Bakker 17,01 Zoetermeer 04-06-1992  
discuswerpen Less Brown 50,02 Krommenie 11-07-1982  
kogelslingeren Schelto Scheltens 56,18 Lisse 07-05-1994  
speerwerpen Niels Terol 67,08 Haarlem 13-06-1997 
 Niels Terol 67,08 Groningen 11-07-1998 
4 x 100 meter Sammy Monsels, Mario Westbroek,  
 Henk Macnack, Mike Bienfait   41,67 Den Haag 13-09-1980 
4 x 200 meter Jan Willem vd Wal, Nilo Emerenciana,  
 Mike Bienfait, Mario Westbroek 1.25,29 Zwolle 23-05-1982  NR 
4 x 400 meter Nilo Emerenciana, Allen Ellsworth,  
 Mike Bienfait, Mario Westbroek 3.14,1 Haarlem 14-07-1982 
4 x 800 meter Richard Cabri, Dan Portegijs, Evert  
 van Ravensberg, Michel Hulsman 7,50,1 Den Haag 01-07-1978 
4 x 1500 meter Dan Portegijs, Pieter Fris, Evert  
 van Ravensberg, Stijn Jaspers 15,56,73 Vught 12-09-1981 
Zweedse estafette Jurgen Wielart, Gydo vd Pieterman,  
 Niels Ran, Wouter v Gorselen 2.02,19 Gendringen 26-06-2011 
tienkamp Jeltjo Doornbosch 6545 pnt Vlissingen 15/16-09-1962 
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Clubrecords jongens junioren A 
 
Onderdeel Naam Prestatie Plaats Datum  
100 meter Chris Berger 10,74 (10,5) Hilversum 17-08-1930 
 Mario Westbroek 10,74 (10,5) Merksem (B) 26-08-1978 
200 meter Chris Berger 21,34 (21,1) Amsterdam 15-06-1930 
 Mario Westbroek 21,34 (21,1) Haarlem 21-05-1980 
400 meter Mario Westbroek 47,14 Den Haag 04-07-1980 
800 meter Stijn Jaspers 1.51,3 Sittard 10-08-1980 
1000 meter Paul Jaspers 2.26,3 Leiden 16-09-1983 
1500 meter Paul Jaspers 3.43,8 Neerpelt (B) 02-08-1984 
3000 meter Paul Jaspers 7.57,62 Hechtel (B) 14-08-1984 NR  
5000 meter Paul Jaspers 14.34,38 Amsterdam 02-09-1984 
110 meter horden Ruud Wielart 15,64 (15,4) Amsterdam 25-06-1972 
400 meter horden Rob Strik 56,04 (55,9) Haarlem 09-07-1967 
2000 meter steeplechase Paul Jaspers (B) 6.09,2 Veldhoven 20-05-1982 
3000 meter steeplechase Evert van Ravensberg 10.20,6 Haarlem 02-07-1972 
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 47.20,4 Drachten 06-10-1979 NR 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 12.837,35m Zaandam 03-08-1979 NR 
hoogspringen Ruud Wielart 2,13 Brussel (B) 30-06-1973 
polsstokhoogspringen Arno van Vugt 4,40 Haarlem 29-05-1982 
verspringen Hein Macnack 7,33 Utrecht 01-09-1985 
hink-stap-springen Hein Macnack 15,02 Utrecht 26-08-1984 
kogelstoten Leo van der Veer 14,66 Brugge (B) 02-10-1966 
discuswerpen Martijn Spruit 47,28 Den Haag 26-06-1994 
kogelslingeren Martijn Spruit 34,44 Groningen 27-06-1993 
speerwerpen Niels Terol 63,50 Hengelo 04-06-1994 
4 x 100 meter Kenneth Portanger, Hein Macnack,  42,54 (42,4) Haarlem 09-10-1983 
 René Moesman, Allan Ellsworth   
4 x 400 meter Daan van Rijsbergen, Stijn Jaspers, 3.22,90 Den Haag 14-09-1980 
 Bart van Rijsbergen, Raymond Hoefman  
4 x 800 meter Bart v Rijsbergen, Raymond Hoefman, 8.16,5 Den Haag 29-08-1980 
 Roland de Ruig, Stijn Jaspers  
tienkamp Niels Terol 5987 pnt Haarlem 1/2-10-1994 
 
Clubrecords jongens junioren B 
100 meter Mario Westbroek 10,74 (10,5) Merksem (B) 26-08-1978 
200 meter Mario Westbroek 22,44 (22,2) Den Haag 20-08-1978 
400 meter Casper Sloos 49,64 (49,5) Haarlem 06-06-1982 
800 meter Paul Jaspers 1.56,9 Arnhem 31-05-1982 
1000 meter Jan Kiewiet 2.41,2 Iserlohn (D) 09-06-1957 
1500 meter Paul Jaspers 4.00,5 Den Haag 24-09-1982 
3000 meter Paul Jaspers 8.37,83 Haarlem 29-05-1982 
110 meter horden Walter Kruk 14,78 Vught 28-06-1987 
400 meter horden Sjoerd Lether 61,02 Amsterdam 14-05-2004 
1500 meter steeplechase Paul Jaspers 4.24,7 Nijmegen 05-06-1982 
2000 meter steeplechase Paul Jaspers 6.09,2 Veldhoven 20-05-1982 
5 km snelwandelen Frank van Ravensberg 24.40,0 Sønder Omme (DK) 25-06-1977 
10 km snelwandelen Frank van Ravensberg 49.47,2 Rotterdam 30-01-1977 
1 uur snelwandelen Frank van Ravensberg 11.444,60m Rotterdam 17-10-1976 
hoogspringen Walter Kruk 2,01 Vught 28-06-1987 
polsstokhoogspringen Kenneth Portanger           3,85 Haarlem 23-05-1981 
verspringen Hein Macnack 7,27 Den Haag 24-09-1983 
hink-stap-springen Hein Macnack 15,02 Utrecht 26-08-1984 
kogelstoten Leo van der Veer 15,55 Leiden 13-06-1965 
discuswerpen Dennis Kruithof 44,58 Vught 26-06-1982 
kogelslingeren Martijn Spruit 33,72 Utrecht 27-09-1992 
speerwerpen Niels Terol 56,86 Breda 28-06-1992 
4 x 100 meter Tony v/d Prijt, Chris v/d Werff, 44,64 (44,5) Spijkenisse 26-09-1987 
 Jerry Brouwer, Walter Kruk 
negenkamp Walter Kruk 5784 pnt Vught 27/28-06-1987
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Clubrecords dames senioren 
Onderdeel Naam Prestatie Plaats Datum 
100 meter Mieke van der Kolk 12,34 (12,1) Santpoort 04-07-1993 
200 meter Brenda Stoete 25,94 (25,7) Amsterdam 26-05-1990 
400 meter Carla van der Klei 59,54 (59,4) Amsterdam 20-05-1990 
800 meter Larissa Scholten 2.14,09 Utrecht 13-07-2012 
1000 meter Larissa Scholten 2.57,26 Lisse 14-05-2011 
1500 meter Larissa Scholten 4.39,07 Utrecht 25-05-2012 
2000 meter Marjanne van de Linde 6.30,0 Haarlem 13-04-1989 
3000 meter Marianne van de Linde 9.22,86 Haarlem 24-07-1992 
5000 meter Marianne van de Linde 16.22,4 Santpoort 08-07-1984 
10000 meter Marianne van de Linde 33.44,0 Santpoort 13-09-1991 
100 meter horden Brenda Stoete 15,14 (14,9) Santpoort 19-06-1994 
400 meter horden Jirina van Kesteren 66,29 Amsterdam 30-06-2007 
hoogspringen Anja Smits 1,65 Arnhem 20-05-1973 
verspringen Mieke van der Kolk 6,21 Leiden 26-06-1993 
 Mieke van der Kolk 6,21 Assen 16-07-1994 
hink-stap-springen Mieke van der Kolk 12,24 Assen 17-07-1994 
kogelstoten Toos Stoete 11,16 Haarlem 12-04-1992 
discuswerpen Toos Stoete 31,28 Santpoort 17-06-1992 
speerwerpen Toos Stoete 44,96 Haarlem 20-04-1992 
4 x 100 meter Brenda Stoete, Carla v/d Klei,  49,24 (49,1) Santpoort 19-06-1994 
 Jaqueline Konermann, Mieke v/d Kolk   
zevenkamp   Tara van Schie 4161 pnt Sittard 11/12-05-2008 
 
Clubrecords meisjes junioren A 
100 meter Brenda Stoete 12,74 (12,5) Amsterdam 24-07-1988 
200 meter Brenda Stoete 25,94 (25,7) Amsterdam 26-05-1990  
400 meter Brenda Stoete 60,64 (60,5) Santpoort 29-04-1990  
800 meter Ingrid de Jager 2.16,5 Arnhem 27-06-1974  
1000 meter Larissa Scholten 3.10,64 Utrecht 22-06-2002 
1500 meter Larissa Scholten 5.02,39 Utrecht 08-07-2007 
100 meter horden Anja Smits 15,24 (15,0) Papendal 20-05-1973 
400 meter horden Jirina van Kesteren 67,75 Helmond 24-06-2005 
hoogspringen Anja Smits 1,65 Papendal 20-05-1973  
verspringen Anja Smits 5,73 Papendal 20-05-1973 
hink-stap-springen Sanne Immer 11,16 Sittard 26-06-2004  
kogelstoten Baltine de Wit 10,79 Haarlem 23-05-2001  
discuswerpen Brenda Stoete 23,26 Beverwijk 27-05-1988  
speerwerpen Ingeborg Zandbergen 31,30 Alphen a/d Rijn 12-06-1994 
4 x 100 meter Aneska de Windt, Chantal Bruyn,  50,64 (50,5) Lisse 24-06-1990 
 Kivelly Grotendorst, Brenda Stoete    
zevenkamp   Tara van Schie 4161 pnt Sittard 11/12-05-2008 
 
Clubrecords meisjes junioren B 
100 meter Brenda Stoete 12,74 (12,5) Krommenie 24-07-1988  
200 meter Tara van Schie 26,17 Best 30-06-2007  
400 meter Chantal Bruyn 61,74 (61,6) Haarlem 16-09-1990 
800 meter Jirina van Kesteren 2.26,18 Emmeloord 26-09-2004 
1000 meter Larissa Scholten (C) 3.10,64 Utrecht 22-06-2002 
1500 meter Jirina van Kesteren 5.25,81 Haarlem 13-08-2003 
100 meter horden Tara van Schie 15,28 Best 30-06-2007 
400 meter horden Jirina van Kesteren 68,82 Sittard 25-06-2004 
hoogspringen Sanne Immer (C) 1,60 Krommenie 19-08-2000 
 Sanne Immer (C) 1,60 Amsterdam 26-08-2000 
verspringen Tara van Schie 5,42 Utrecht 08-07-2007 
hink-stap-springen Tara van Schie 10,63 Utrecht 08-07-2007  
kogelstoten Tara van Schie 12,14 Valkenswaard 01-09-2007  
discuswerpen Baltine de Wit 29,70 Haarlem 18-04-1999 
speerwerpen Ingeborg Zandbergen 31,30 Alphen a/d Rijn 12-06-1994  
4 x 100 meter Larissa Scholten, Oline Stokhof, 53,89 Alphen a/d Rijn 12-06-2005 
 Tara van Schie, Fleur van Galen 
zevenkamp Tara van Schie 4388 pnt Best 30-06/01-07-2007 
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Clubrecords jongens junioren C 
Onderdeel Naam Prestatie Plaats Datum 
100 meter Kan Dinkla 11,76 Emmeloord 25-09-2004 
800 meter Vincent van der Lans 2.05,5 Haarlem 18-09-1996 
1000 meter Vincent van der Lans 2.47,2 Haarlem 06-10-1996 
1500 meter Walter Salzmann 4.29,7 Amsterdam 02-09-1973 
100 meter horden Kan Dinkla 14,43 Emmeloord 26-09-2004 
300 meter horden Chris van der Werff 41,74 (41,5) Amsterdam 25-08-1985 
hoogspringen Niels Pijnaker 1,80 Krommenie 04-09-2004 
polsstokhoogspringen Olivier Barreveld 3,10 Hoorn 19-09-1992 
verspringen Eldridge Isselt 6,34 Amsterdam 25-08-1991 
kogelstoten Eric Noom 14,11 Amsterdam 28-08-1983 
discuswerpen Dennis Kruithof 46,50 Haarlem 21-06-1980 
speerwerpen Dennis Kruithof 50,76 Haarlem 23-08-1980 
4 x 100 meter Patrick Been, Marvin Isselt 47,54 (47,4) Beverwijk 14-06-1986 
 Edward Leter, Tony v/d Prijt    
 Patrick Been, Stefan van Keulen, 47,54 (47,4) Beverwijk 13-06-1987 
 Martijn te Velden, Ricardo Wielingen    
achtkamp Alex Overkamp 5355 pnt Schoonhoven 01/02-07-2006 
 
Clubrecords jongens junioren D 
80 meter Michael Parkinson 10,44 (10,2) Haarlem 06-08-1988 
1000 meter Peter Markwat 3.04,3 Haarlem 06-10-1991 
80 meter horden Jeltjo Doornbosch 13,14 (12,9) Haarlem 11-10-1981 
hoogspringen Marvin Isselt 1,60 Amstelveen 02-06-1984 
verspringen Edward Leter 5,40 Beverwijk 01-09-1984 
kogelstoten Dennis Kruithof 12,30 Zaandam 20-05-1978 
discuswerpen Dennis Kruithof 35,32 Haarlem 01-07-1978 
speerwerpen Thomas Wouterse 42,00 Alkmaar 12-05-2001 
4 x 80 meter Anton Blok, Paul Sloos, 43,04 (42,8) Haarlem 19-09-1970 
 Ron Smits, Frank Bakker  
zevenkamp Pim Pauel 3801 pnt Schoonhoven 02/03-07-2011 

 
Clubrecords meisjes junioren C 
80 meter Aneska de Windt 10,64 (10,4)  1988 
 Marjanne van Sambeek 10,64 (10,4) Amsterdam 21-08-1993 
150 meter Tara van Schie 19,54 (19,3) Beverwijk 03-07-2004 
600 meter Jirina van Kesteren 1.44,08 Barendrecht 07-07-2002 
1000 meter Larissa Scholten 3.10,64 Utrecht 22-06-2002 
80 meter horden Marije Zandstra 12,84 (12,6) Zaandam 14-06-1997 
300 meter horden Joanna Andrews 48,74 (48,5) Beverwijk 23-05-1993 
hoogspringen Sanne Immer 1,60 Krommenie 19-08-2000 
 Sanne Immer 1,60 Amsterdam 26-08-2000 
verspringen Marjanne van Sambeek 5,31 Beverwijk 05-06-1993 
kogelstoten Wendy IJzerman 12,07 Amersfoort 24-04-1993 
discuswerpen Wendy IJzerman 24,92 Beverwijk 05-06-1993 
speerwerpen Wendy IJzerman 28,12 Krommenie 18-09-1993 
4 x 80 meter Sanna Piscaer, Janna de Waard 41,94 (41,7) Heerhugowaard 17-06-1996 
 Marije Zandstra, Baltine de Wit    
zevenkamp Tara van Schie 3925 pnt Heerhugowaard 4/5-06-2005 

 
Clubrecords meisjes junioren D 
60 meter Marjanne van Sambeek 8,14 (7,9) Krommenie 28-05-1992 
600 meter Joanna Andrews 1.47,1 Haarlem 04-10-1992 
1000 meter Pien Roozen 3.15,85 Amsterdam 07-09-2003 
60 meter horden Joanna Andrews 10,14 (9,9) Krommenie 28-05-1992 
hoogspringen Baltine de Wit  1,55 Enschede 16-09-1995 
verspringen Marjanne van Sambeek 5,12 Amsterdam 13-06-1992 
kogelstoten Sanna Piscaer 11,80 Hilversum 18-06-1994 
discuswerpen Baltine de Wit  22,06 Haarlem 23-09-1995 
speerwerpen Joanna Andrews 27,66 Huizen 27-06-1992 
4 x 60 meter Jessica Ramakers, Wendy Twisk 33,54 (33,3) Santpoort 22-06-1991 
 Marj, v, Sambeek, Joanna Andrews  
zeskamp Tara van Schie 3083 pnt Gorinchem 27/28-09-2003 



 17 

CLUBRECORDS MEERKAMPEN BAAN, STAND 19 OKTOBER 2012 
Junioren D jongens 
Pim Pauel,  
Schoonhoven, 2 en 3 juli 2011 
Totaal 3801 punten 
80 meter  11,14 (10,9)  (596) 
verspringen  4,70 (560) 
speerwerpen  32,18 (529) 
80 meter horden  14,24 (14,0)  (466) 
hoogspringen  1,45 (582) 
kogelstoten  9,82  (514) 
1000 m  3.18,8 (554) 
 
Junioren C jongens 
Alex Overkamp,  
Schoonhoven, 1 en 2 juli 2006 
Totaal 5355 punten 
100 meter  12,44 (12,2)  (753) 
verspringen  5,68 (751) 
kogelstoten  10,84  (562) 
hoogspringen  1,65 (741) 
100 meter horden  15,14 (14,9) (712) 
discuswerpen  32,03 (505) 
speerwerpen  39,94 (639) 
1000 m  3.00,9 (692) 
 
Junioren B jongens 
Walter Kruk,  
Vught, 27 en 28 juni 1987 
Totaal 5784 punten 
100 meter  11,54  (744) 
verspringen  6,49 (695) 
kogelstoten  11,64  (585) 
hoogspringen  2,01 (813) 
110 meter horden  14,78  (876) 
discuswerpen  29,49  (454) 
polsstokhoogspringen 3,40 (457) 
speerwerpen  47,06 (545) 
1500 m  4.50,63 (615) 
 
Junioren A jongens   
Niels Terol,  
Haarlem, 1 en 2 oktober 1994 
Totaal 5987 punten  
100 meter  11,64 (11,4) (723) 
verspringen  6,34 (661) 
kogelstoten  11,66 (586) 
hoogspringen  1,72 (560) 
400 m  57,74 (57,6) (493) 
110 meter horden  17,04 (16,8) (620) 
discuswerpen  37,64 (617) 
polsstokhoogspringen 3,80 (562) 
speerwerpen  56,12 (680) 
1500 m  5.13,4 (485) 
 
Senioren mannen 
Jeltjo Doornbosch,  
Vlissingen 15 en 16 september 1962 
Totaal 6545 punten2 
100 meter 11,44 (11,2) (765) 
verspringen  6,68  (739) 
kogelstoten  13,64  (706) 
hoogspringen  1,65  (504) 
400 m  52,74 (52,6)  (693) 
110 meter horden  15,94 (15,7) (740) 

                                                           
2
 Het puntenaantal is gecorrigeerd naar de nieuwe 

  IAAF telling van 1985. 

discuswerpen  39,30  (650) 
polsstokhoogspringen 3,25  (418) 
speerwerpen  54,90  (661) 
1500 m  4.41,8 (669) 
 
Junioren D meisjes 
Tara van Schie,  
Gorinchem, 27 en 28 september 2003 
Totaal 3083 punten 
60 meter horden  10,27 (572)  
hoogspringen  1,35 (499) 
speerwerpen  23,30  (384) 
verspringen  4,78 (576) 
kogelstoten  10,52 (547) 
600 meter  1.53,22 (505) 

 
Junioren C meisjes 
Tara van Schie,  
Haarlem, 5 en 6 juni 2005 
Totaal 3925 punten 
80 meter horden  12,85 (604)  
hoogspringen  1,45 (582) 
kogelstoten  9,47 (497)  
150 meter  19,64 (652)  
verspringen  5,14 (648) 
speerwerpen  23,36  (386) 
600 meter  1.49,34 (556) 

 
Junioren B meisjes 
Tara van Schie, 
Best, 30 juni en 1 juli 2007 
Totaal 4388 punten 
100 meter horden 15,28 (805) 
hoogspringen 1,51 (632) 
kogelstoten 11,41 (622) 
200 meter 26,17 (782) 
verspringen 5,31 (645) 
speerwerpen 26,19 (405) 
800 meter 2.46,79 (497) 
 
Junioren A meisjes 
Tara van Schie,  
Sittard, 11 en 12 mei 2008 
Totaal 4161 punten 
100 meter horden  16,68 (633) 
hoogspringen  1,54  (666) 
kogelstoten  9,72  (511) 
200 meter  26,31 (770) 
verspringen  5,36  (660) 
speerwerpen  26,99  (420) 
800 meter  2.46,43 (501)  
 
Senioren vrouwen 
Tara van Schie (A),  
Sittard, 11 en 12 mei 2009 
Totaal 4161 punten 
100 meter horden  16,68 (633) 
hoogspringen  1,54  (666) 
kogelstoten  9,72  (511) 
200 meter  26,31 (770) 
verspringen  5,36  (660) 
speerwerpen  26,99  (420) 
800 meter  2.46,43 (501) 
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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 
E-mail: 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 
Ruud Wielart 023–5279080 
Baltien de Wit 023–5263123 
Rob de Wit 06–41721080 

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

Junioren C/D 
Niels Ran 06–48818942 
E-mail: cdtrainers@hotmail.com 

Pupillen 
Jirina van Kesteren 06– 15186655 
E-mail: pupillentrainers@hotmail.com 
  

Fysiotherapie 
Fysiotherapeuten Velserstraat 
 023–5264668 
Velserstraat 4 
2023 EC Haarlem 
E-mail: 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 
E-mail: niels.ran@gmail.com 

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

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

Diversen 
Kantine atletiekbaan 
Elly Dudock, kantinediensten 
E-mail: elly.dudock@planet.nl 
Gerlies Nap, Stichting exploitatie kantine 
E-Mail: gerlies@bruggeman.nu 

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

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

 
 
 
 

Trainingen (oktober – april) 
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                         
(1-11-2012 t/m 31-10-2013) 

Categorie Geboortejaar 
Mini pupillen 2006 
C pupillen 2005 
B pupillen 2004 
A pupillen 2002 & 2003 
D junioren 2000 & 2001 
C junioren 1998 & 1999 
B junioren 1996 & 1997 
A junioren 1994 & 1995 
Senioren 1993 of eerder 
Masters 1978 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
mailto:elly.dudock@planet.nl
http://www.avhaarlem.nl/


 

Fysiotherapeuten Velserstraat 
Is een fysiotherapiepraktijk waar drie therapeuten met verschillende specialisaties 
samenwerken. 
 

Bij Floris Siegelaar, Jos Peters en Saskia Pauel kun je terecht voor: 

3. Fysiotherapie 

4. Manuele therapie, waaronder KISS 

5. Haptonomie 

6. Medical taping (Kinesiotaping) 

7. Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling 

8. 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  



 

 

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 


