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Redactioneel 
Deze Wissel staat in het teken van de jaarwisseling. We kijken 
terug naar de prestaties van het afgelopen jaar in de vorm van 
ranglijsten en we kijken vooruit naar wat 2013 te bieden heeft. 
Terugblikken en vooruitblikken doen we ook met vijf atleten 
en vier trainers. Verder kijkt Baltien terug op een rijke 
atletiekloopbaan. Het bestuur kijkt vooruit naar wat er volgend 
jaar gedaan moet worden. Met de onlangs overleden schrijver 
J. Bernlef kijken we ver in de tijd terug, toen hij lid was van 
AV Haarlem. En van Leo van der Veer, een van de pijlers van 
onze club, kreeg de redactie toestemming om zijn openhartige 
en beeldende verwoording van de ziekte die hem dit jaar trof 
met de clubleden te delen. Dank daarvoor.  
Ook schreef hij een opiniestuk over de toekomst van de 
atletiek in Haarlem en wat daar voor nodig is. Over 
vooruitkijken gesproken. 
Natuurlijk werd er ook nog gesport. Veel aandacht gaat dit 
keer uit naar de lange-afstandsgroep die regen, orkaan en 
blubber trotseerde voor een goed resultaat.  Zie ook de foto 
hiernaast van het besmeurde onderstel van een onzer leden 
van de langeafstandsgroep na de blubberloop in Hoofddorp. 
Verder nam Tom Wiggers deel aan het EK veldlopen in 
Hongarije en waren verschillende atleten actief bij 
crosswedstrijden of indoor. 
De redactie wenst alle leden een gezond en sportief 2013 met 
puike prestaties. (GvK) 

 
 

Wedstrijdkalender  
 
Training en nieuwjaarsloop 

6 januari 2013, Baan 

Nieuwjaarsreceptie 

6 januari 2013, Kantine 

Kennemercross nr 4 

6 januari 2013, Amstelveen 

Indoorwedstrijd 

12 januari 2013, Utrecht 

Crosscompetitie 

12 januari, Bussum 

Indoor Utrecht 

26 januari, Utrecht 

Kennemercross nr 5 

27 januari, Beeckestijn 

Kennemercross nr 6 

3 februari, Castricum 

 
 

Crosscompetitie 

9 februari, Amsterdam 

Kennemercross nr 7 

17 februari, Zaandam 

Kennemercross nr 8 

3 maart, Heiloo 

Finale crosscompetitie 

9 maart, Castricum 
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NIEUWS VAN HET BESTUUR  
 
Peter Pijnaker 

 

In de vorige editie van De Wissel heeft John het 

opknappen van het krachthonk al even aangestipt. Qua 

onderhoud moet er veel aan het gebouw gebeuren.  

Het krachthonk is 30 jaar geleden gebouwd en is 

inmiddels toe aan een face-lift. Het interieur is 

onveranderd, aan de gevel zijn rotte houten rabatdelen 

reeds vervangen. 

 

Het plan is het volgende: 

- de gevel- en dakisolatie te verbeteren om te besparen 

op stookkosten en om het comfort te vergroten. 

- In de gevel aan de baanzijde een groot raamkozijn 

plaatsen om contact met de baan tot stand te brengen. 

- Het wijzigen van de verwarmingsinstallatie in de 

trainingsruimte. De radiatoren, waarmee nu in de 

verwarming wordt voorzien, staan op de grond en 

daarmee in de weg.  

- Het verven van het gehele interieur in eigentijdse 

kleuren.  

 

Er is tot op heden nog geen geld aan de face-lift plannen 

uitgegeven. Het doel is om aan de algemene 

ledenvergadering in maart 2013 een plan met de daaraan 

verbonden kosten ter goedkeuring te kunnen voorleggen. 

Vooruitlopend op de renovatie is besloten vóór de winter 

alleen werkzaamheden in het kader van het beheer uit te 

laten voeren. Concreet: de leidingen van de centrale 

verwarming zijn gedeeltelijk verplaatst en hangen nu 

vorstvrij. 

Sinds kort ben ik Leo van der Veer opgevolgd als 

beheerder van het krachthonk. Het houdt in dat ik de 

verhuur coördineer, contactpersoon ben voor de 

nutsbedrijven en, afgewisseld door anderen, zorg voor 

het schoon maken. 

 

Het werven van vrijwilligers blijft bijzonder moeilijk. 

We zetten regelmatig een oproep in het clubblad en 

spreken enthousiaste ouders aan tijdens de trainingen. 

Zo is het bijvoorbeeld jammer dat de Grote Clubactie niet 

is doorgegaan. Die had heel goed door een van de ouders 

gecoördineerd kunnen worden. 

Een volgend probleem is dat er veel te weinig juryleden 

zijn. Er moet echt iets gebeuren; tevens zijn de meeste 

juryleden 65-plussers.  

Dus hierbij de oproep aan de ouders zich hiervoor 

beschikbaar te stellen. 

 

Voor de kantine heeft de AV Haarlem samen met 

zustervereniging KAV Holland de Stichting Exploitatie 

Kantine. Joop van Drunen en Ruud Wielart zaten 

namens onze vereniging in het bestuur. Gerlies Nap en 

Elly Dudock worden namens AV Haarlem de nieuwe 

bestuurders.  

Cees Roosen en Ria Rekers zijn de bestuurders vanuit 

KAV Holland. Cees Roosen behartigt het secretariaat en 

Gerlies Nap wordt voorzitter. 

 

De vereniging doet veel aan ledenwerving. Zo 

organiseren we samen met SportSupport de 

scholierenveldloop. Ook zijn er zijn sportdagen voor 

scholen georganiseerd, waarbij de leerlingen een 

informatiesetje over atletiek mee naar huis krijgen. 

Ook is er contact via Dick Bais en Leo van der Veer met 

een overkoepelende scholenstichting; waar flyers en 

informatie over atletiek is verspreid. De scholenstichting 

zal ook benaderd worden voor het organiseren van een 

trainingsdag. Verder doen we mee met de Jeugdsportpas. 

Momenteel heeft de vereniging ongeveer 200 leden. 

 

Genoeg om op de volgende algemene ledenvergadering 

over te praten. In de volgende Wissel wordt het 

jaarverslag over 2012 opgenomen en ook de agenda van 

de vergadering. 

Voor nu wens ik jullie toe: prettige feestdagen, een goed 

begin en goede prestaties in het nieuwe jaar. 
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5 x 5.  

VIJF ATLETEN BLIKKEN TERUG OP 2012 EN VOORUIT OP 2013 
 
1. Waar kijk je met de meeste voldoening op terug wat 
betreft de atletiek van 2012? 
 
Tom Wiggers: “Mijn mooiste prestatie was mijn winst in 
de Mastboscross in Breda. Dat was vooral zo mooi omdat 
ik mijzelf heel erg verbaasde met mijn niveau. Verder 
ben ik heel blij dat ik mijn topsportcarriere weer 100% 
heb opgepakt na het afronden van mijn studie 
geneeskunde.” 
 
Larissa Scholten: “Het atletiekjaar 2012 was voor mij een 
bijzonder jaar. Dit omdat het een succesvol jaar is 
geweest, en ook omdat dit mijn laatste jaar bleek waarin 
ik fanatiek met het hardlopen bezig zou zijn. Op mijn 
favoriete afstanden, de 800 en de 1500 m heb ik in 2012 
nieuwe persoonlijke records gelopen. Van beide 
wedstrijden staat er nog een litteken in mijn been van 
een spike van een loper voor mij. Wel cool, zo'n 
aandenken. In september heb ik het besluit genomen om 
als atleet van het Jaspers Runningteam te stoppen, om zo 
meer tijd en energie over te hebben. Dit blijkt geen 
overbodige luxe nu ik met de verkorte Pabo-opleiding 
begonnen ben.”  
 
Jurgen Wielart: “Na 3 maanden Pfeiffer was er in januari 
flink wat werk te doen en pas in februari was ik in staat 
echt goed te trainen. In 4 maanden mocht ik weer in 
Rome bij de Diamond League aan de 4x400 meter 
deelnemen terwijl Usain Bolt op het middenterrein nog 
uitliep en werden we 5de, waarna ik in de catacomben 
tegen Asafa Powell aanliep, wat natuurlijk heel 
onwerkelijk was. Later in het jaar stond ik in Helsinki 
voor het EK atletiek. Hierna verbeterde ik na mijn beste 
vorm in augustus nog mijn PR op zowel de 100 meter 
naar 10,99 seconden, de 200 naar 21,51 seconden en 
natuurlijk vooral de 400 naar 46,65 seconden en daarmee 
een derde plaats op de Nederlandse ranglijst. Hiermee 
haalde ik nog bijna een seconde van mijn PR uit 2011 af, 
wat stond 47,58 seconden.” 
 
Simon Nijland: “Aangezien ik vind dat 2012 voor mij 
geen topjaar qua wedstrijdprestaties is geweest kijk ik 
met de meeste voldoening naar de trainingen waarin 
plezier en lol met mede-atleten centraal stond. En verder 
naar mijn nieuwe baan.” 
 
Jeroen Buller: “Wanneer ik terugdenk aan het seizoen 
van 2012 denk ik vooral aan de keer dat ik in het 
voorprogramma van de FBK games de 800 meter mocht 
lopen. Toen ik samen met Hans, mijn coach, aan kwam 
en we het stadion in liepen heb ik mijn ogen uitgekeken. 
Ik had nog nooit eerder bij zo’n grote wedstrijd 
deelgenomen en dat maakte dan ook grote indruk op mij. 
Daarnaast heb ik goede herinneringen aan de 
trainingsweek in Portugal. Verder ben ik erg tevreden 
met het gehele seizoen en de groei die in dit seizoen heb 
gemaakt.” 

2. Wat vond je het dieptepunt van het afgelopen jaar? 
Of positiever geformuleerd: wat had beter gekund? 
 
Tom Wiggers: “Mijn baanseizoen kenmerkte zich door 
wisselvalligheid en daar zitten dus ook minder prestaties 
tussen.” 
 
Larissa Scholten: “Wat dit jaar beter had gekund was 
mijn optreden op de 1500m tijdens de Nederlandse 
Kampioenschappen. Tijdens deze wedstrijd was ik te veel 
met andere dingen bezig dan een goede tijd te lopen. 
Aangezien ik had gedacht dat mijn medeloopsters puur 
voor de winst zouden gaan en niet voor de tijd, kwam het 
voor mij als een verrassing dat ze meteen hard van start 
gingen. Hierop heb ik onvoldoende geanticipeerd, en 
werd voor mij de wedstrijd iet wat teleurstellend. 
Jammer voor mij, aangezien uit eerdere wedstrijden 
bleek dat ik juist op tijd kan schakelen als dat nodig is.” 
 
Jurgen Wielart: “Eigenlijk vrij logisch: de voorbereiding. 
Ik heb in de winter 3 tot 4 maanden niet kunnen trainen, 
waardoor ik een belangrijke basis, vooral qua langer 
tempowerk, miste. Later werd ik in Helsinki bij het EK 
atletiek niet opgesteld, terwijl ik in mijn beste vorm was 
op dat moment en de derde Nederlander was op het NK 
atletiek 2 weken hiervoor.”  
 
Simon Nijland: “Ik ben net Arjen Robben, ik ren van 
blessure naar blessure, kwam er ook nog wat pfeiffer bij, 
2012 was geen gelukkig jaar qua atletiek. Wat echt beter 
kan is de ontspannenheid bij het lopen van wedstrijden, 
in 2012 heb ik een aantal wedstrijden gelopen waar dit 
niet het geval bij was.” 
 
Jeroen Buller: ‘Over prestaties die ik het afgelopen 
seizoen heb geleverd kan ik niet ontevreden zijn. Er zijn 
echter wel wat kleine puntjes die ik graag wat anders had 
zien lopen. De grootste blunder die ik heb begaan was 
tijdens de finale van het Nederlands Kampioenschap 
Junioren op de baan. In de eerste bocht ging ik over de 
lijn aan de binnenkant van mijn baan en kreeg ik 
achteraf dus te horen dat ik was gediskwalificeerd. 
Gelukkig ben ik toen met een vierde plaats en niet met 
een medaille plaats gefinisht.”  
 
3. Hoe zou je het afgelopen jaar in 1 zin of 1 woord 
omschrijven? 
-  “Comeback!” (Tom) 
-  “Succesvolle afronding van een leuke 
hardloopcarriere.” (Larissa) 
-  “Een redelijk geslaagd seizoen ondanks de korte 
voorbereiding.” (Jurgen) 
- “Tumultueus.” (Simon) 
- “Succesvol. Ik hoop als afzwaaiende junior genoeg 
progressie te hebben gemaakt om in het seizoen van 2013 
goede aansluiting te hebben bij de senioren.” (Jeroen) 
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4. Wat zijn je doelen voor 2013? Wat hoop je te 
bereiken? Wanneer is 2013 voor jou geslaagd? 
 
Tom Wiggers: “Ik wil mijn persoonlijke records op de 
3000m, 5000m en 10km aanscherpen, zodat ik weer wat 
dichter bij de clubrecords van Stijn Jaspers kom. Aan 
exacte tijden waag ik mij niet, maar ik denk dat ik een 
grote stap voorwaarts kan zetten in het komende jaar.” 
 
Larissa Scholten: ‘Mijn doelen voor 2013 zijn, in 
tegenstelling tot vorige jaren, niet heel concreet. Ik wil 
blijven hardlopen, maar aangezien ik niet meer zo vaak 
kan trainen, kan ik ook niet meer goed presteren op 
wedstrijden. De wedstrijden vond ik het aller leukst, daar 
gingen de trainingen voor mij vooral om. Nu ik geen 
geplande wedstrijden in het vooruitzicht heb, zijn mijn 
doelen ook nog niet gepland. 2013 is voor mij geslaagd 
als ik zonder blessures mijn conditie op redelijk niveau 
weet te behouden.” 
 
Jurgen Wielart: ‘Een goede verbetering van mijn PR, 
natuurlijk vooral op de 400 meter. Daarmee wil ik mij 
plaatsen voor het EK <23 en hopelijk zijn er weer mooie 
dingen mogelijk met de 4x400 estafette.” 
 
Simon Nijland: “Ik loop nu al een aantal jaren mee, heb 
in verschillende loopgroepen getraind (JRT en TDR), 
trainen bij deze groepen was te eenzijdig, te serieus, ik 
had geen plezier in deze “professionele” groepen, 
zodoende is plezier houden in de trainingen een 
belangrijk doel. Ik heb de verwachting om goede tijden 
te lopen op de 400 of 800 meter opgegeven, ik sluit 
echter niet uit dat ik het clubrecord op de 800 meter 
(1.50,3) nog kan evenaren maar daar houdt het ook op.” 
 

Jeroen Buller: “Ik wil mij voor het volgende seizoen wat 
meer gaan richten op de 1500 meter. Vorig seizoen ben 
ik op de laatste wedstrijden van het seizoen pas een paar 
1500tjes gaan lopen wat voor mij eigenlijk te laat was. 
Dus in 2013 wil ik hierop mijn pr. flink aanscherpen. 
Ook op de 800 meter wil ik een paar seconden van mijn 
pr. aflopen.’  
 
5. Wat verwacht je daarbij van onze vereniging? 
 
Tom Wiggers: ‘Ik denk dat we een hele mooie 
competitieploeg hebben als iedereen fit is. Daar wil ik 
mij (als de wedstrijden mij enigszins uitkomen) ook graag 
voor inzetten. Eigenlijk verwacht ik niet zoveel van de 
club, omdat ik mijn trainingssituatie bij Team Distance 
Runners heb. Desalniettemin vind ik het erg leuk dat AV 
Haarlem mijn prestaties op de voet volgt. Iedereen 
bedankt daarvoor!’ 
 
Larissa Scholten: ‘AV-Haarlem zal ik nu weer geregelder 
zien, aangezien ik me bij de trainingsgroep graag weer 
zou willen aansluiten. 
 
Jurgen Wielart: De omstandigheden om goed te trainen. 
We hebben bij Ruud een leuke groep en daarnaast is 
Ruud natuurlijk een erg goede trainer.”  
 
Simon Nijland: ‘Het liefst onbeperkt toegang tot het 
krachtcentrum gezien daar mijn basis wordt gebouwd 
maar goed zonnig weer is ook prima.” 
 
Jeroen Buller: ‘Van de vereniging verwacht ik dat zij 
gewoon zo door blijft gaan. Mijn relatie met de club is 
zeker niet verslechterd sinds ik bij het JRT zit en ik heb 
nooit problemen gehad met de club dus ik ben hier zeer 
tevreden over.”

 
 

JURYCURSUS 
Als u wel eens bij een wedstrijd aanwezig bent geweest dan kan het u zijn opgevallen dat veel organisaties te kampen 

hebben met een tekort aan juryleden. Om een atletiekwedstrijd goed te laten verlopen zijn nu eenmaal meer mensen nodig 

dan voor een voetbalwedstrijd. Bij ons in Haarlem valt het tekort aan juryleden nu nog mee, maar gelet op de leeftijd van 

de meeste juryleden kunnen we daar op wachten. Wij willen dit voor zijn en daarom willen wij in maart 2013 een 

jurycursus organiseren. Wij zoeken daarvoor sportieve en enthousiaste mensen die bereid zijn om tijdens het baanseizoen 

enkele keren te komen jureren. 

 

Kortom: Wij vragen lopers, ouders, atleten (vanaf C-junior) en andere atletiekliefhebbers om zich aan te melden voor het 

volgen van een jurycursus. 

 

Wat wordt er van u verwacht? De jurycursus duurt 4 avonden van ongeveer 19.30 tot 21.30 uur. Gedurende deze avonden 

worden de wedstrijdregels uitgelegd, zowel theoretisch als praktisch. Na afloop wordt u in staat geacht om als zelfstandig 

jurylid te opereren. De kosten voor deze cursus wordt door de vereniging betaald. Bij voldoende deelname kan de cursus 

bij ons op de baan worden gehouden. 

 

Wat zijn de gevolgen? U zult gedurende het zomerseizoen een aantal malen per e-mail worden benaderd om bij een van 

de wedstrijden in Haarlem als jurylid te functioneren. U mag natuurlijk iedere wedstrijd komen (c.a. 6 x per seizoen) maar 

dat is niet noodzakelijk. Wanneer u wilt komen, bepaald u uiteraard zelf. 

 

Reageren Heeft u interesse? Meld u dan aan bij Niels Ran (niels.ran@gmail.com). 
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Op zondag 16 december was het de laatste keer 
dat Baltien de Wit een training verzorgde op de 
club. Ze werd door de voorzitter toegesproken 
in de kantine en kreeg cadeaus. Het afscheid van 
de recreantengroep, de laatste groep die ze 
jarenlang training gaf, vond plaats in de 
Rusthoek in Bloemendaal. Ineke Bijl sprak 
Baltien hier namens de groep toe en gaf haar 
een mooi boek over de Olympische Spelen en 
een theaterbon. 
Het Haarlems Dagblad wijdde ongeveer een halve pagina 
aan het uitzwaaimoment. Baltien kan terugkijken op een 
rijke atletiekcarrière als atlete en bestuurslid bij Atmodes 
en bestuurslid en trainer bij AV Haarlem.  
 

 
 
 
 
 
Zoon Rob, trainer van de ouder junioren, zond de 
redactie bijgaand gedicht: 
 

 

Sportmoeders 

 

Ze staan altijd langs de kant, 

zonder stopwatch in hun hand 

een pakje drinken en een 

lekkere koek 

 foto maken, voor in een 

plakboek. 

 

Ze geven je altijd een aai over je 

bol, 

In plaats van een  

“stimulerende” trap onder je…… 

Ze schreeuwen je altijd 

tegemoet, 

Bij een sportmoeder doe je het 

altijd goed 

 

Soms hebben ze geen idee, van 

wat je deed, 

Van PR of speciale schoenen 

hebben ze geen weet. 

Wat ze onderscheidt is dat ze er altijd voor je 

zijn, 

Sportzonen zeggen ‘t niet, maar wat vinden ze 

dat fijn. 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN EN -UITSLAGEN
 
Rob de Wit en Niels Ran 

 
10 november - Utrecht Herfst indoor  
Op een koude zaterdagmiddag in november werd in 
Utrecht door een aantal Haarlems atleten gestreden. Een 
aantal pupillen en junioren verschenen aan de start, op 
jacht naar persoonlijke records en een leuke 
wedstrijdervaring. 
 
Bij de pupillen kwamen 2 mannen in actie, Erick Könst 
en Hamza Hammoudi. Beide mannen deden vol 
enthousiasme mee aan hun meerkamp. De meerkamp 
bestond uit 3 onderdelen, 60m, verspringen en kogel-
stoten. Op de 60 meter stond er elektronische tijdwaar-
neming. Er staat een camera op de finishlijn en die 
maakt een foto van de sprinters. Zo kan de 
wedstrijdleiding goed zien wie er gelopen hebben. Extra 
leuk, in Utrecht kon je ook zelf zien hoe jouw finish er 
uit zag. 

 
Hamza gaat als tweede over de finish 
 
Bij de C junioren kwamen 2 jongens aan de start, Jelle 
Kelderman en Pim Pauel. Hun prestaties waren 
uitstekend. Jelle kwam uit op drie onderdelen en 
beloonde zichzelf met een hele goede wedstrijd. Pim 
moest noodgedwongen de sprint laten gaan om een 
blessure te voorkomen. Zijn verspringen ging erg goed 
en het kogelstoten zelfs uitstekend. Beide mannen lieten 
op hun onderdelen zien goed tot zeer goed in vorm te 
zijn.  
In de komende 3 maanden, tot het eind van het 
winterseizoen, zijn er nog een aantal wedstrijden indoor. 
Schrijf je in bij de trainers of kijk op www.avhaarlem.nl 
voor het overzicht. (RdW) 
 
Uitslagen 
Jongens pupillen A2 60m ver kogel 
19. Hamza Hammoudi 10,27s 3,06m 6,42m  
 
Jongens pupillen A1 60m ver kogel 
15. Erick Könst  11,20 3,30 5,86 
 
Jongens C-junioren 60m ver kogel 
Jelle Kelderman  9,10 3,50 4,88 
Pim Pauel  - 5,09 10,60 
 
 
 
 
 
 

17 november – Mistige  cross in Uithoon 
Zaterdag 17 november was de eerste wedstrijd van de 
cross competitie. Het parcours was op en rond de 
atletiekbaan van AKU aan de rand van het open 
poldergebied ten noorden van Uithoorn. Bij het vertrek 
in Haarlem kwam er nog een waterig zonnetje door de 
mist heen, maar in Uithoorn was het gewoon stokmistig 
en koud. 
Toch deden er ruim 500 atleten mee en kwamen er vele 
toeschouwers, waaronder onze B-pupil Jeroen Out die 
zelf niet mee kon doen omdat hij ziek was. Mede dankzij 
zijn aanmoediging gingen de Haarlem-atleten een stuk 
sneller. 
De Haarlemse afvaardiging bestond uit acht atleten: 
Jason Komen (JC2), Iris Komen (MC1), Tijmen 
Schuurman (JD2), Hamza Hammoudi (JPA2), Jesse 
Broekhoven (JPA2), Max te Slaa (JPA1), Jeppe Mul (JPB) 
en Thijmen Koning (JPB). De meeste van hen konden 
aardig meekomen in de middenmoot. De beste prestatie 
was van Hamza, die op de 1000 meter met 4.19,9 9e 
werd in een groep van 50. (NR) 
 

 
Tijmen Schuurman 
 
Jongens C (53 deelnemers) 2500 meter 
20. Jason Komen 10.37.0  

Meisjes C (30 deelnemers) 2000 meter 
29. Iris Komen 10.57.3  

Jongens D2 (24 deelnemers) 2000 meter 
16. Tijmen Schuurman 9.18.1   

Jongens pupillen A2 (50 deeln.) 1000 meter 
9. Hamza Hammoudi 4.19.9 
44. Jesse Broekhoven 4.55.2  

Jongens pupillen A1 (55 deeln,) 1000 meter 
47. Max te Slaa 5.27.6  

Jongens pupupillen B (49 deeln.) 1000 meter 
30. Jeppe Mul 5.13.8 
42. Thijmen de Koning 5.37.2 

http://www.avhaarlem.nl/
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10 november, Papendalcross, Arnhem
1. Tom Wiggers 24.06 min (8200m) 
 

24 november – Westrandweg run, Amsterdam 
47. Rob de Wit 37,54 min (10 km)   

25 november – Warandeloop, Tilburg 
Deze zondag vond in Tilburg tijdens de Warandeloop 
het NK Cross plaats. Namens AV Haarlem deden TDR-
atleet Tom Wiggers en JRT-atleet Jeroen Büller mee. 
Tom was net als bij de Papendalcross goed op dreef. 
Halverwege, na drie ronden op 5 km kwam hij als 
tweede door. In de tweede helft moest hij wat toegeven 
op de concurrentie. Hij volbracht de 10 km in 31.09 
min, slechts 36 seconden achter de winnaar. Op basis 
van deze uitslag werd Tom toegevoegd aan 
de selectie voor het EK Cross nabij Boedapest. ‘Na 3x bij 
de junioren en 2x onder 23 jaar, mag ik nu mijn kunsten 
vertonen in de seniorencategorie!’, aldus Tom zelf. 
Voor Jeroen was het zijn debuut als senior op een NK. 
Op de korte cross van 2500 meter finishte hij 
met 7,31 min. als 23e. 
 

9 december – EK Cross, Boedapest 

 
In ijzige kou en met sneeuw en ijs als ondergrond werd 
Tom 67e. Door een val vroeg in de race kon hij niet meer 
aanpikken bij de besten. Hij liep de 9840 meter in 32.14.

................................................................. 

 

EEN COMPLEET NIEUW NUMMER 
Onderstaand verhaal is de persoonlijke verwoording van wat Leo het afgelopen jaar mee heeft gemaakt. Hij stuurde het 
naar familie en bekenden, die op de hoogte zijn van zijn ziekte, longkanker. Op aandringen van de redactie stelde hij het 
stuk beschikbaar voor de Wissel. De redactie bedankt hem voor zijn openhartigheid en wenst hem een spoedig herstel. 
 
Leo van der Veer 

Door een toeval belandde ik op 26 september jl. in een 
compleet andere wereld. Hoewel in atletiektermen 
gesproken dezelfde basiselementen - techniek, en 
fysieke en mentale kracht - aan de orde bleven, zorgden 
het specifieke karakter van deze elementen alsmede de 
entourage voor een volledig ander beeld en 
bijbehorende beleving. 
 
Op de techniek kon je zelf niet trainen, dat kwam voor 
rekening van zeer gespecialiseerde professionals, die hier 
hun levenswerk van hadden gemaakt. Je kon hooguit 
een poging doen te begrijpen hoe intensiteit, duur en 
locatiebepaling van de toegediende middelen werden 
bepaald en hoe de hierbij gebruikte apparatuur 
functioneerde.  
 
Op fysieke kracht hoefde eveneens niet te worden 
getraind; je kon volstaan met de eerder opgebouwde 
basisconditie, en naarmate deze beter was, waren de 
kansen op een overwinning duidelijk groter. Vele 
deelnemers zag je om deze reden eigenlijk al aan het 
begin van de rit afvallen. Maar had je er zelf de 
achterliggende jaren flink aan getrokken, dan behoorde 
je tot de favorieten. Dus de winst is tweeledig: én plezier 
in het eerdere trimwerk, én betere kansen op een 
overwinning. 
 
Mentale kracht is eigenlijk het enige element waarop je 
voor dit nieuwe nummer kon én moest trainen. Je moest 
de knop echt omdraaien en je - als een echte atleet - 
volledig concentreren op dit nummer; een beetje 
aandacht was beslist onvoldoende. Stap voor stap de 
voorgeschreven routing volgen; de realiteit onder ogen 

zien; je niet vermoeien met nutteloze ‘wat-als-vragen’; 
rusten als je moe bent; ‘nee’ zeggen als het nodig is; 
ondanks een druk programma toch afleiding proberen te 
zoeken; familie, vrienden en kennissen informeren over 
het verloop. 
 
Hoewel dicht gelegen bij sportpark Ookmeer is de 
entourage toch volstrekt anders; in plaats van de 
vitaliteit in Ookmeer is bij dit, in het Antonie van 
Leeuwenhoek-ziekenhuis te Slotervaart opgevoerde 
nummer eerder het tegendeel aan de orde; de dood lijkt 
overal op de loer te liggen.  
 
Inmiddels is de uitvoering van dit nummer al aardig 
gevorderd. Na een uitgebreide verkenning met diverse 
beeld- en onderzoekstechnieken werd de marsroute 
bepaald: (1) een gecombineerde chemo/radiotherapie-
kuur van 24 sessies; (2) vervolgens (medio januari 2013) 
nieuwe beeldopnames en zo nodig een operatief kijkje in 
de borstholte, en ten slotte bij een gunstig oordeel (3) 
een zware longoperatie, te weten: verwijdering van de 
bovenste kwab van de rechter long, inclusief omliggende 
klieren. 
 
De kuur zat er op 11 december jl. op, en Truusje en ik 
hebben nu gelukkig even rust. Een mooi moment om 
velen van jullie te bedanken voor de warme 
belangstelling en beste wensen.  
Het is dus een compleet nieuw nummer, maar toch met 
herkenbare elementen. En zoals je vroeger bij atletiek 
wist dat je tot de kanshebbers behoorde, zo heb ik nu 
ook het idee: dit gaat lukken! 
11 december 2012 

http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=109&nieuwsitem=8133
http://evenementen.uitslagen.nl/2012/warandeloop/uitslag.php?on=3
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4 x 4.  
VIER TRAINERS BLIKKEN TERUG OP 2012 EN VOORUIT OP 2013  
 
1. Waar kijk je met de meeste voldoening op terug wat 
betreft de atletiek van 2012? 
 
Rob de Wit: “In het afgelopen jaar is het weer gelukt om 
nieuwe trainers toe te voegen aan de trainersstaf. AV 
Haarlem heeft het afgelopen jaar moeten zoeken om 
trainers te vervangen. Er zijn een aantal criteria waaraan 
een trainer moet voldoen om tot een succesvolle 
aanstelling te komen. Hierdoor is het lastig om een 
trainer te vinden. Als dat dan toch lukt en een trainer 
bindt zich aan de vereniging dan is dat een mooi succes.” 
 
Niels Ran: “Als trainer zijn de competitiewedstrijden 
altijd de drukste, maar ook de gezelligste wedstrijden. 
Daarnaast werd er ook nog goed gepresteerd, vooral 
door de sterke jongens C-ploeg die 19e van de 143 
ploegen werd. Of dit door de samenwerking met Niels 
Weller komt weet ik niet, maar zijn jarenlange ervaring 
en vooral zijn gezelligheid zal ik zeker missen. Verder 
kijk ik met enige weemoed terug op het NK Atletiek 
waar ik samen Joop en Tim naar toe ben geweest.” 
 
Sjoerd Lether: “Wat mij betreft zijn dat de dingen die ik 
geleerd van het training geven aan pupillen. Eigenlijk 
leer ik iedere week wel weer iets bij en leren we van de 
dingen die mis gaan of niet zo goed liepen tijdens een 
training. Bijvoorbeeld het inlopen leuker maken door 
meer spelvormen in te brengen. Gelukkiger merken we 
nu dat de pupillen veel plezier hebben tijdens de 
trainingen. Wel hoop ik dat we volgend jaar met meer 
pupillen naar de wedstrijden gaan.  
Natuurlijk ook de komst van Aniek als nieuwe 
pupillentrainer.” 
 
Bob de Groot: “De Olympische Spelen natuurlijk. Alle 
sporten volgen en dan met name atletiek. Gezellig achter 
de tv kijken met vrienden en familie en vervolgens 
allemaal reacties lezen op facebook van de atleten zelf en 
mensen die aanwezig waren in het stadion.” 
  
2. Wat had het afgelopen jaar beter gekund? 
 
Rob de Wit: “Wedstrijdbezoek door de atleten. we 
hebben een aantal atleten die regelmatig wedstrijden 
bezoeken. zij gaan de uitdaging aan om tegen zichzelf of 
een ander te strijden. er zit veel voorbereiding in deze 
wedstrijden, zowel van atleten als trainers. het is erg 
mooi om te zien hoe een select groepje de wedstrijden 
bezoekt, hopenlijk worden dit er meer in het komende 
seizoen.” 
 
Sjoerd Lether: “De communicatie tussen de 
pupillentrainers had beter gekund. Eind september zijn 
we rond de tafel gegaan en hebben dit probleem 
besproken. Sinds dien hebben we Tim aangewezen om 
alles wat betreft wedstrijden voor de pupillen te gaan 

regelen. Pupillen hebben nu meer duidelijkheid 
gekregen en weten waar ze terecht kunnen voor 
inschrijvingen en informatie over wedstrijden. Ik moet 
zeggen sinds we hier mee begonnen zijn verloopt alles 
een stuk prettiger en georganiseerder.” 
 
Bob de Groot: Meer atleten van AV Haarlem die 
deelnemen aan wedstrijden. Want hoe meer mensen er 
mee doen hoe leuker en gezelliger het word op zo'n 
wedstrijd.” 
 
3. Hoe zou je het afgelopen atletiekjaar in 1 zin of 1 
woord omschrijven? 
- “Afscheid van Joop.” (Rob) 
- “Leerzaam”(Sjoerd) 
- “Druk. er zijn internationaal zo veel belangrijke 
wedstrijden geweest die ik gevolgd heb en daarnaast 
natuurlijk ook voor mijzelf druk als trainer met de 
trainingen, wedstrijden en natuurlijk T&F camps waar 
ik dit jaar drie weken ben geweest.”(Bob) 
 
4. Wat zijn je doelen voor 2013? Wat hoop je te 
bereiken? Wanneer is 2013 voor jou geslaagd? 
 
Rob de Wit: bijdragen aan een sterkere vereniging. Al 
enige tijd zijn het werven van vrijwilligers en het 
vergroten van wedstrijddeelname belangrijke punten om 
te verbeteren. De groep mensen die zich hier voor inzet 
is klein maar het vuurtje brand gestaag! Het structureel 
verhogen van deelnemende atleten en het betrekken van 
vrijwilligers bij de vereniging is hiervoor erg belangrijk. 
Daarnaast versterken deze twee punten elkaar.  2013 is 
geslaagd als we op deze twee punten vooruit gaan. 
 
Niels Ran: Waar ik als trainer al jaren op hoop, is een 
grotere wedstrijddeelname. Meer atleten betekent meer 
gezelligheid en dat is een extra stimulans voor andere 
atleten om ook eens aan een wedstrijd mee te doen. Ik 
hoop op een groter enthousiasme bij de ouders en de 
kinderen om aan wedstrijden meet e doen. 
 
Sjoerd Lether: Voor mij zou 2013 een geslaagd jaar zijn, 
als alle communicatie onderling goed verloopt. We een 
geslaagde winter en zomerseizoen kunnen neerzetten. 
Dus leerzame maar gezellige trainingen maar ook 
drukke bezettingen op de wedstrijden. Er gaan al meer 
pupillen naar de wedstrijden en er is al meer 
duidelijkheid. Maar nog steeds kan de toestroom naar 
wedstrijden van pupillen nog zeker veel groter. Dan 
gaan we een goed en sportief 2013 tegemoet! 
 
Bob de Groot: Voor mij is 2013 geslaagd  als de kinderen 
mijn trainingen leuk vinden en dat dat ook terug te zien 
is in de resultaten. Ik ga hard mijn best doen om de 
trainingen zo leuk mogelijk te maken en kinderen die 
deel nemen aan wedstrijden. 
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VAN HET LANGE-AFSTANDFRONT 

 
 
14 oktober – Rondom Haarlem Estafetteloop:  
“Nieuwe helden” 

door Frank Peeters  

De langeafstandsgroep is aan een nieuw hoofdstuk 
begonnen. Het trainen onder Ruud Wielart begint 
meteen al zijn vruchten af te werpen. 
Het begon al met de inmiddels beruchte estafetteloop 
‘Rondom Haarlem’, 50 kilometer met 7 deelnemers per 
team. (Ruud was toen nog niet onze trainer, maar dat 
doet er even niet toe….) Het weer was dit jaar iets 
minder goed, zeg maar gerust slecht, maar dat mocht de 
pret niet drukken.  
Er stonden 27 teams aan de start (en 3 ultralopers); drie 
daarvan van AV Haarlem. (Wat een club, dat AV 
Haarlem!). Alle drie de AV Haarlem-teams waren 
dusdanig samengesteld uit superatleten, dat ze alle drie 
aanspraak konden maken op de felbegeerde titel: 
Clubkampioen Rondom Haarlem 2012. Het mooiste was, 
dat alle teams een keer op kop liepen.  
Team1 werd uiteindelijk toch kampioen, dankzij perfecte 
wissels, het optimaal aansnijden van de bochten dankzij 
het coachen van de fietsende begeleiders, en puur geluk.  
 

 
Voorbeeld van een perfecte wissel van Kristel op Frank 
 
Het scheelt natuurlijk wel, als een ander team de weg 
kwijt raakt. Details, daar draait het om bij deze wedstrijd, 
die natuurlijk helemaal geen wedstrijd is. Tenminste dat 
beweren de organisatoren van deze fantastische loop 
iedere jaar weer…. Maar ja, zij worden ook geen 
clubkampioen Rondom Haarlem 2012! En ik wel, want ik 
zat in team1.  
Na afloop, tijdens het nuttigen van een broodje en een 
kabouterbiertje, kwamen de sterke verhalen natuurlijk 
weer naar boven. “Als we dit gedaan hadden of als we dat 
gedaan hadden….” 
Maar uiteindelijk is team1 toch kampioen geworden!  

 
 
De drie Rondom-Haarlemteams: 
 
 

 
AV Haarlem Team 1: Zonder superloopster Kristel. 
Clubkampioen en 5e plaats overall in 3:58.06 uur 
 
 

 
AV Haarlem Team 2:    Compleet met mental coach René 
(Renato) Ruis. Maar zonder startloper Emrys. 8e plaats 
overall in 4:02.00 uur 
 
 

 
Team 3    Zonder topatleten Chris en Niels. 11e plaats 
overall in 4:04.29 uur 
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4 november – Eerste cross Kennemercross circuit, 
Spaarnwoude:  “Badmuts verplicht” 

door Marco Kok 

Eindelijk de eerste cross van het seizoen,op de 
wielerbaan van Wheeler Planet gelegen tussen 
Spaarndam en pontje Buitenhuis. De drie musketiers van 
AV Haarlem stonden daar dan vroeg in de ochtend en 
dachten: nemen we de pont of gaan we gewoon door het 
water en de modder rennen. Want wat een water was er 
die nacht gevallen. Maar wij, als echte kerels, moesten 
toch de naam van de club hoog houden en trokken onze 
badmutsen nog even recht en gingen er als een haas 
vandoor. Het was immers maar 8,4 km dus als we een 
beetje door ploeteren zijn we zo weer thuis, was de 
gedachte. Het eerste stuk op het asfalt ging dit inderdaad 
nog redelijk, maar na de eerste bocht het bos in was het 
moeilijk om de andere lopers in te halen (we konden 
gelukkig ook niet ingehaald worden) en was het alleen 
maar goed opletten om niet te vallen of te struikelen over 
andere deelnemers. Uiteindelijk zijn we allemaal 
ongeschonden de drie rondjes doorgekomen en hebben 
toch maar mooi een voorsprong genomen op de rest van 
onze medelopers. Wij hadden nu een mooi verhaal om de 
rest van de loopgroep te overtuigen ook mee te gaan doen 
aan de cross-competitie. En zoals later op 25 nov. zou 
blijken, heeft dit verhaal voor een ongekend hoge 
opkomst gezorgd. Heren lange-afstandlopers, ik wens 
jullie bij deze een heel prettig en vooral gezellig 
crossseizoen toe.  
(Er moet wel even gemeld worden dat er nog een 
correctie in de uitslag van Frank Peeters kan komen ,dit 
omdat hij niet eerlijk is geweest over zijn leeftijd .ook al 
ziet hij er natuurlijk nog erg jong uit mag hij toch niet in 
de categorie M40 uitkomen). 
 
Uitslagen  
Frank Peeters  39.11 
Marco Kok  42.59 
Jeroen Peeters  47.18        
 
 
25 november – cross in Wijk aan Zee: “Stormloop op 
het strand” 

door Frank Peeters  

De tweede cross van 8 was deze keer een ware veldslag. 
Er stond namelijk een briesje van windkracht 8 met 
uitschieters tot windkracht 10. Kortom, ideaal weer om 
eens een strandloopje te doen. Alleen jammer dat je niets 
kon zien. Het zand vloog je letterlijk om de oren (en in je 
ogen, neus en andere lichaamsopeningen). 
Het inlopen was deze keer heel apart. Na drie seconden 
op het strand gelopen te hebben, zijn we in 
sneltreinvaart weer naar de kantine gevlucht. Hierbij 
keken andere atleten vol bewondering naar ons. Wat een 
snelheid hebben die mannen van AV Haarlem, zeg! 
Alleen jammer dat het er later, tijdens de wedstrijd, bij 
sommige AV Haarlem atleten niet helemaal uitkwam. De 
sprint naar de kantine was voor sommigen net iets teveel 
van het goede geweest…. 
Uiteindelijk zijn we toch gestart. Het eerste gedeelte ging 
pal tegen de wind in. De kuiten van onze voorganger 
waren het richtpunt.  

Bart Witmond (2e links) en Gerard van Kesteren (3e) 
hier met vliegende storm in de rug 
 
Uiteindelijk zijn we toch bij de pier van IJmuiden terecht 
gekomen. Ik heb werkelijk geen idee hoe ik daar 
gekomen ben. Mijn voorganger had trouwens wel 
prachtige kuiten! Hierna ga je het strand op, en wordt je 
4 kilometer richting finish geblazen. Dit lijkt heel fijn, 
maar op een met rotzooi bezaaid strand en een storm in 
de rug is het niet echt lekker lopen. (De benen gaan 
sneller dan de hersens). Na nog één keer de strandopgang 
bij Wijk aan Zee op te zijn gegaan kwam de finish in 
zicht. Wat kan zo’n finishdoek toch mooi zijn. Ik kreeg 
er tranen van in mijn ogen. Of kwam dit door al het zand 
wat er in zat.  
Ik geloof dat uiteindelijk niemand is zoekgeraakt tijdens 
deze barre tocht. Bijzonder is nog wel dat onze Marcel 
stiekem bij de dames heeft meegedaan. En ik moet 
zeggen, onze ‘Marcella’ liep daarbij niet onverdienstelijk. 
Het vreemde is, dat ze niet in de uitslag terug te vinden 
is….. We vonden het ook al zo vreemd dat hij/zij er bij 
de finish nog zo fris uitzag….   
 
Uitslagen 6 kilometer 
Vrouwen 35:       
4e Michelle Collingham  32.32  
 
Uitslagen 10,4 kilometer 
Mannen 40: 
12e Jeroen Peeters  59.42  
Mannen 45:  
9e  Frank Peeters  47.55   
10e Marco Bijtenhoorn  48.09 
13e Bram Couperus  48.29 
15e Pieter Tauber  50.55 
17e Sander Overdevest  51.11  
18e Adrie Tol   52.19 
19e Marco Kok   54.56 
Mannen 50: 
4e Kees v. Leuven  47.08 
Mannen 55: 
9e  Gerard v.Kesteren  58.37 
Mannen trim: 
11e Vincent Witmond  53.03 
31e   Bart Witmond  57.01  
 
NB Bram Couperus, Pieter Tauber en Kees v. Leuven 
maken deel uit van het smaldeel triatlonatleten van AV 
Haarlem. 

http://buitenhuis.de/
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9 december - Crossloop in het Haarlemmermeerse bos: 
“Van de regen in de blub” 

door Marco Bijtenhoorn 

Allereerst wil ik vermelden dat ik het een hele eer vind 
om als kersvers lid (vanaf oktober 2012) direct al te 
worden benaderd om een stukje te schrijven voor het 
verenigingsblad. Dat geeft natuurlijk ook wat te denken 
over de animo om een stukje te schrijven of de wanhoop 

van de redactie, 
maar ik geloof 
toch echt in de 
eerste 
beweegredenen 
en wel hierom: 
De eerste 
kennismaking 
met de 
vereniging heb 
ik als heel 
hartelijk en 
uitnodigend 
ervaren en ik 
vind de lange-
afstandgroep 
waar ik op de 
zondagochtend 
bij train ook  
 

een leuke club mensen.  
 
Ik was een verwoed sololoper en moest eigenlijk niet zo 
veel van ‘samen’ trainen hebben. Maar sinds twee 
maanden ben ik helemaal om. Een voorbeeld van de 
uitnodigende houding is de uitspraak "Je komt toch wel 
op de donderdagavond naar de Hout", waar de lange-
afstandsgroep op eigen houtje ook een training verzorgt. 
En vervolgens, "Marco, je gaat toch wel meedoen met de 
crossloopjes, dat is hartstikke leuk joh". Deze uitnodiging 
was hartelijk en open en ik ben mee gaan doen, niet 
wetende waar ik aan begon. Crossloopjes? Wat zijn dat 
nu weer voor een soort loopjes. Ik was al gewend aan 
verschillende uitwassen, zoals de Circuitrun op een 
circuit, de Letterenloop die op de IJsbaan begint en de 
Westrandwegloop over een snelweg. Men verzint 
tegenwoordig de vreemdste loopevenementen. Maar de 
crossloop blijkt helemaal niet trendy te zijn. Op sommige 
plaatsen wordt deze al meer dan 30 jaar georganiseerd.  
 
Na de eerste crossloop in Wijk aan Zee in een vliegende 
storm, togen we deze keer met een goede afvaardiging op 
zondag 9 december naar het Haarlemmermeerse Bos, 
waar AV Haarlemmermeer een crossloop had 
georganiseerd. Op de vrijdag voor de crossloop was er 
een weeralarm met de code oranje afgegeven vanwege de 
sneeuwval en op zondagochtend code oranje vanwege de 
ijzel. Het schijnt zo te zijn dat de organisatie bij een cross 
ook het weer laat meedoen en dan vooral in een barre 
vorm. In een korte inspectie van het parcours samen met 
Frank Peeters leek het heuveltje en de hoger gelegen 
delen er goed bij te liggen. Het gras had ik echter niet 
bekeken en dat was maar goed ook; anders had ik me nog 
kunnen bedenken of ik wel zou meedoen. Namelijk kort 

na de start spatte het water ineens tot middelhoogte op. 
Er lagen diepe plassen op het gras die afkomstig waren 
van de grote hoeveelheden sneeuw die in water waren 
veranderd en van de regen die ‘s nachts was gevallen. Het 
leek wel of we door de voormalige Haarlemmermeer 
moesten gaan in plaats van door het Haarlemmermeerse 
Bos. Al na 20 meter lopen waren mijn schoenen volledig 
doorweekt en liep ik te soppen in mijn schoenen. Dan 
rest alleen nog maar wilskracht en 
doorzettingsvermogen.  
 
Het parcours van 2,5 km diende viermaal gelopen te 
worden om aan de 10 km te komen. De zware natte 
grond met veel modder en water maakte het loodzwaar 
en er werd veel geglibberd. Bij de vierde keer de heuvel 
op voelde ik mijn bovenbenen heftig protesteren maar 
dankzij de aanmoedigingen van Marco Kok die tijdelijk 
door een blessure is uitgeschakeld, maar evengoed ons de 
heuvel op kon schreeuwen, haalde ik het gelukkig wel. 
Aan het eind ontspon zich nog een wedstrijd binnen een 
wedstrijd tussen Gerard van Kesteren en Jeroen Peeters 
die net aan door Gerard beslecht kon worden. Na afloop 
kregen we als beloning een kop erwtensoep. 
Langzaamaan voelde ik de kou via mijn volledig 
doorweekte voeten omhoogkruipen en voelde mijn 
beenspieren van de inspanning nog natrillen en ik dacht, 
de cross is goed en 
de vereniging is 
goed. Ik zie nu al 
uit naar een 
nieuw potje afzien 
op 6 januari in het 
Amsterdamse Bos 
waar naar het 
schijnt de Ajax-
heuvel wacht op 
een bestorming. 
Ik ben benieuwd 
welk weertype de 
organisatie dan 
voor ons in 
gedachten heeft.  
 

 
John-met-het vingetje 

  
Uitslagen: 
5 km  
V35:  6. Michelle Collingham  25.46 
M40:  13. Marcel Witmer  31.48 
 
10 km 
M40: 20. Jeroen Peeters  55.26 
M45: 10. Bram Couperus  44.15 

12. Marco Bijtenhoorn  45.26 
13. Frank Peeters  46.01 
16. Peter Tauber   47.09 
17. Christiaan Pfrommer  47.29 

M50: 3. Kees van Leuven  43.14 
M55: 12. Gerard van Kesteren  55.24 
Trim: 30. John Komen   52.22 
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TIJD VOOR EEN NIEUW PERSPECTIEF? 
 
Leo van der Veer 

 
Het idee van een bundeling heeft de afgelopen decennia 
met enige regelmaat binnen de Haarlemse verenigingen 
de kop opgestoken. Als je spreekt met atleten en kader 
die de naoorlogse hoogtijdagen (waaronder het 
clubkampioenschap van Nederland bij de junioren in 
1958) van onze vereniging hebben meegemaakt, dan kan 
je geregeld horen: “natuurlijk hadden de Haarlemse 
atletiekkrachten al lang moeten worden gebundeld.” 
Sinds 1988 wordt de kantine samen met KAV Holland 
geëxploiteerd en sinds enige decennia organiseren beide 
verenigingen (via de WOC = Wedstrijd Organisatie 
Commissie) gezamenlijk wedstrijden op het Pim 
Mulierpark, maar tot een samengaan van de Haarlemse 
(of Kennemerlandse) verenigingen is het nooit gekomen.  
 
Stond vroeger, bij wijze van spreken, een omvangrijk 
vrijwilligersbestand in de startblokken - tegenwoordig is 
de vrijwilliger een vrij schaars artikel geworden. Naast 
algemeen maatschappelijke ontwikkelingen (zoals een 
grote arbeidsparticipatie van man én vrouw; een groot 
recreatief aanbod; meer consumentisme; meer 
sportbeoefening buiten verenigingsverband) speelt hierin 
voor AV Haarlem ook een rol dat in de cultuur van deze 
vereniging ‘prestatiegerichtheid ‘ steeds een dominant 
aspect is geweest. Enigszins overdreven: als je als atleet 
geen prestaties meer leverde, dan had je kennelijk weinig 
meer te zoeken bij deze vereniging; van de 
seniorenploeg, die van 1979 t/m 1984 zes maal achtereen 
2de van Nederland werd, is nog slechts een enkeling lid of 
donateur van de vereniging. Er zijn gelukkig 
verenigingen waar de clubbinding een veel sterker en 
langduriger karakter heeft. 
 
Hoewel er op onderdelen ook wel eens een succesje 
wordt behaald (Elly Dudock weet bijvoorbeeld af en toe 
een nieuwe kracht voor een kantinedienst te strikken, 
soms meldt zich een nieuwe medewerker voor website of 
clubblad, en Adrie Tol nam van ondergetekende de 
coördinerende rol van de Scholierenveldloop over) en 
binnen het bestuur de noodzaak van vrijwilligerswerving 
wordt erkend, blijft “harde” verenigingsbrede actie uit. 
Een dergelijke wervingsactie zou door het bestuur 
moeten worden geëntameerd, maar je kan je afvragen of 
het reëel is van het bestuur een dergelijke inspanning te 
verwachten. Alle bestuursleden hebben de zorg voor 
gezin en/of werk, en slechts twee bestuursleden hebben 
door hun zeer regelmatige training op de baan een 
actueel beeld van de dagelijkse verenigingspraktijk. Is het 
dan realistisch om meer inzet te verwachten, of moet je 
gewoon tevreden zijn dat er ten minste nog vier 
personen bereid zijn om een bestuurszetel te bekleden?  
 
In mijn eigen periode als bestuurslid (van 2009 t/m 2011) 
heb ik als “vroeg gepensioneerde ondernemer” - geheel 
vrijwillig - gemiddeld ca. twintig uur per week aan AV 
Haarlem besteed: sterk uiteenlopende bestuurlijke en 
organisatorische werkzaamheden; zeer ruim achterstallig 
onderhoud aan het krachthonk, en coördinatie, productie 

en distributie van het jubileumboek “90 jaar (H)AV 
Haarlem”. Doorgaans (heel) leuk werk, maar ik betrapte 
mij er op dat ik toch - ten onrechte - van anderen een 
vergelijkbare inzet verwachtte. Dit besef bracht mij tot 
het inzicht dat ik - vanuit organisatorisch perspectief 
bezien - verkeerd bezig was, dat er veel te veel werk in 
handen van één persoon kwam te liggen, en dat het 
daarom verstandig zou zijn om flink gas terug te nemen. 
Vandaar dat ik, vrij rigoureus, mijn inzet danig heb 
beperkt.  
 
Ook gelet op mijn eigen ervaringen moet een realistische 
benadering dus haast wel tot de conclusie leiden dat de 
beschikbare (onbetaalde) capaciteit van bestuur en kader 
binnen onze vereniging vandaag de dag van beperkte 
omvang is. Die beperkte omvang is m.i. voldoende voor 
het beheer van een “bescheiden” vereniging, maar 
onvoldoende om op eigen kracht een substantiële verdere 
ontwikkeling te realiseren. 
 
Haarlem was ooit één van de belangrijkste atletieksteden 
van Nederland. Hier traden (zie het, gratis te verkrijgen, 
jubileumboek) in de jaren twintig en dertig van de vorige 
eeuw coryfeeën op als Ad Paulen (400 meter: 49.2 in 
1926, Toon van Welsenes (ver: 7m27 in 1929) en Gerrit 
Eijsker (kogel: 13m92 in 1933). Later grootheden als 
Wim Kaan (400 meter horden: 57.2 in 1932) en Cor 
Lamoree (polshoog: 3m97,5 in 1946), en veel recenter 
sterren als Ruud Wielart (hoog: 2m28 in 1979) en Stijn 
Jaspers (5.000 meter: 13m24.46 in 1984). 
In Haarlem werden ooit atletiekwedstrijden gehouden 
waar duizenden toeschouwers op afkwamen. 
Tegenwoordig moeten we het met slechts twee echte 
toppers doen: Jurgen Wielart op de 400 meter en Tom 
Wiggers op de 5, 10 en 20 km, en zitten er twee 
subtoppers aan te komen: Larissa Scholten op de 800 en 
1500 meter, en Jeroen Büller op de 800 meter. 
 
Is het sentimenteel gekwijl om bij het lezen van deze 
grote namen en prestaties uit het verleden te denken aan 
een nieuw perspectief voor onze atletiek?          
- Ik vind van niet. 
Is het realistisch te denken dat AV Haarlem dit 
perspectief op eigen kracht zou kunnen realiseren?  
- Ik denk van niet. 
Is er door de atletiek- en sportwereld genoeg steun en 
expertise te organiseren om dit perspectief  “handen en 
voeten” te geven?         
- Ik denk van wel. 
 
Een atletiekorganisatie met bijvoorbeeld: 

 veel jeugd en wedstrijddeelname 
 “recreanten”, “gewone” wedstrijdatleten en 

(sub)toppers 
 een hoog en breed gedragen prestatieniveau 
 7 dagen per week (afgestemde) 

trainingsfaciliteiten 
 naschoolse opvang; gezond bewegen; g-sport etc. 
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 een sterk verenigingsleven en bijbehorende 
clubbinding 

 weinig ledenverlies bij overgang naar de 
senioren  

 een grote omvang, maar toch ieder zijn eigen 
vertrouwde plek 

 een kantine, met gezonde waar tegen 
vriendelijke prijzen 

 een sterke positie richting gemeente 

 een sterke uitstraling op de “regionale 
sportmarkt”  

 
Realisatie van een dergelijk perspectief zal zeker een 
omvangrijk karwei zijn. Maar mensen met realiteitszin, 
fantasie en ondernemingslust zijn in staat om van de 
organisatie, het aanbod en het verenigingsleven van 
Atletiekvereniging Haarlem-Holland(-Suomi) iets moois 
te maken.  

 

 

 

 

HET GEHEIM VAN DE KENIANEN 
boekbespreking 

 
 

John Komen 

 
Adharanand Finn. 2012. Lopen met de Kenianen: Op 
zoek naar het geheim achter de Afrikaanse 
hardloopsuccessen. Uitgeverij de Arbeiderspers.ISBN 978 
90 295 8327 5. 
 
De centrale missie van de schrijver – het geheim 
ontrafelen van de Keniaanse 
hardloopsuccessen - leek deze zomer in 
London al achterhaald. Behalve David 
Rudisha werden de Kenianen verslagen 
op de loopnummers, zelfs op hun 
favoriete marathon. Toch blijft het 
fascineren dat Keniaanse atleten de 
laatste decennia heersen op de midden- 
en lange afstanden. En dat zovelen van 
hen afkomstig zijn van de Kalenjin stam 
uit de streek rond Iten, in de Riftvallei. 
Vele wetenschappers en schrijvers zijn al 
op zoek gegaan naar de redenen 
hiervoor, en komen uiteindelijk tot 
dezelfde conclusie als Finn: Er is geen 
geheim! Of zoals Finn in een recent 
interview verklaarde: “It was too 
complex and too simple for that. It was 
everything, and nothing.” 
 
Als er geen geheim is, waarom zou je dit 
boek dan nog lezen? Omdat het een 
boeiend verslag is van een persoonlijke 
zoektocht naar de ultieme 
hardlooptechniek, en een vaak hilarische beschrijving 
van de Keniaanse trainingsmethoden en hardloopcultuur. 

Als zeer verdienstelijk hardloper denkt Finn aanvankelijk 
dat het geheim schuilt in het blootsvoets lopen, en 
bekwaamt hij zich daarin in Engeland. Tot hij er achter 
komt dat Kenianen het liefst stevige schoenen dragen 
met flinke demping .... ligt het dan toch, zoals zijzelf 
beweren, aan het dagelijks dieet van dikke “ugali” – 
maispap? Finn neemt het kloeke besluit om met vrouw 
en kinderen een jaar in Iten te gaan wonen en te trainen. 
Daar begint het echte avontuur met het samenstellen van 

een trainingsgroep, en vele 
uitputtende trainingen bij het 
krieken van de dag. Dit alles mondt 
uiteindelijk uit in het deelnamen aan 
de Lema marathon, dwars door een 
wildpark waarbij de olifanten en 
leeuwen door helicopters op afstand 
worden gehouden. Finn eindigt die 
race als eerste “mzungu” – blanke – 
en loopt 4 maanden later een fraaie 
marathon van New York in 2 uur 55.  
 
Het knappe van dit boek is dat de 
schrijver, in tegenstelling tot veel 
andere boeken over hardlopen, niet 
zichzelf centraal stelt maar de 
Keniaanse atleten. Het is ook 
makkelijk te relativeren als je iedere 
training eruit wordt gelopen door de 
dames en door “gepensioneerde” 
mannen die in hun actieve carrière 
niet verder kwamen dan 2 uur 16 of 
zo op de marathon. 

 
Al met al een boek om in een ruk uit te lezen. 
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 J. BERNLEF: “VOLMAAKT GELUKKIG” BIJ HAV HAARLEM 
 
Op 29 oktober j.l. overleed de bekende schrijver J. Bernlef. Bernlef (pseudoniem van Hendrik Jan Marsman) woonde met 
zijn familie van 1950 tot 1953 in Haarlem. Die jaren was hij lid van onze vereniging, toen nog HAV “Haarlem” geheten. Hij 
blijkt een zeer verdienstelijk sprinter te zijn geweest. In de serie Muggenreeks (uitgeverij J.H.Gottmer/H.J.W.Becht B.V.), 
waarin diverse schrijvers hun verhouding tot Haarlem en de Haarlemmers verwoorden, verscheen in 1998 van J. Bernlef 
"Onbewaakt Ogenblik". Onderstaand een fragment uit Bernlefs boeiend, autobiografisch verhaal, waarin de schrijver zijn 
ervaringen met de atletiek en de Haarlemse Athletiek Vereniging beschrijft. Dit fragment werd eerder (in 2000) met 
toestemming van de auteur opgenomen in ons clubblad. 
Overigens was de uitgever Jan Gottmer ook een trouw lid van onze vereniging; hij zorgde ervoor dat de vereniging in 1945, 
ondanks de papierschaarste vlak na de oorlog, een mooi jubileumboek kon uitgeven. (LvdV) 
 
 

 
J. Bernlef (1937-2012) 
 
"Vlak bij de Sparenbergstraat lag aan de Kleverlaan een 
groot sportveld waar de Haarlemse Athletiek Vereniging 
die zomer zogenaamde 'introductiewedstrijden' hield. Op 
mijn gympen deed ik mee aan de zestig meter voor 
jongens. Via de series kwam ik in de finale, die ik met 
gemak won. De volgende dag stond er een meneer van 
HAV voor de deur om te vragen of ik lid wilde worden. 
Dat vond mijn vader goed. Ook kreeg ik een paar spikes. 
Zonder slag of stoot. Mijn vader vond voetballen een 
sport voor proletariërs. Echte sport was de krachtmeting 
van de een met de ander. De Olympische gedachte sprak 
hem aan. 
 
Door de viervoudige overwinning van Fanny Blankers-
Koen tijdens de Olympische Spelen van 1948 in Engeland 
stond de atletiek in de publieke belangstelling, ook bij 
mijn vader, die mij meenam naar de feestelijke intocht 
van de kampioene in de Haarlemmermeerstraat, waar zij 
in een open rijtuig voor de deur werd afgezet en van de 

burgemeester van Amsterdam een fiets kreeg 
aangeboden. Ze lachte met grote vooruitstekende tanden. 
 
Bij het hardlopen gaat het maar om één ding: de snelste 
zijn. In het begin was ik dat ook. Maar toen ik met HAV 
aan de clubkampioenschappen voor junioren mee ging 
doen werd ik de eerste keer in de finale derde. Eigenlijk 
was ik ontroostbaar, al liet ik dat niet merken. 
Zonder het mij bewust te zijn raakte ik in de ban van wat 
men later 'topsport' is gaan noemen. Er maakte zich een 
bewustzijnsvernauwing van je meester waarbij alles in 
het teken komt te staan van de Tijd, die paar seconden 
die je van de overwinning en het kampioenschap 
scheiden. Die seconden overbruggen kon maar op één 
manier: door te trainen. 
Drie keer in de week trainde ik aan de Kleverlaan. Tot 
het donker begon te worden liep ik met de andere atleten 
trainingsrondjes, zo nu en dan aanzettend voor een korte 
tussensprint (de zogenaamde 'Steigerung'). 's Winters 
vonden de trainingen plaats op het terrein van het CIOS-
instituut in Overveen, een opleiding voor sportleraren. 
Lange boslopen. Dampende douches met schreeuwende, 
lachende, naakte jongens. In die betegelde ruimte vol 
kolkende stoom voelde ik mij deel van een geheel. Voor 
het eerst was ik lid van een club die mij om mijn 
prestaties waardeerde. 
 
Op mijn verjaardag kreeg ik een boekje over atletiek, 
geschreven door Jan Blankers, de echtgenoot en trainer 
van de Olympisch kampioene. Ook dat boekje stond vol 
tekeningen, grafieken, pijlen en cijfers. Maar nu zeiden 
ze me iets, ze beschreven mijn leven, gaven richting aan 
mijn toekomst. En allemaal wezen ze in één richting: de 
overwinning, het breken van records.  
Vanuit zijn boek bestuurde Jan Blankers mijn leven. 
Vroeg opstaan, vroeg naar bed, gezond eten, steeds 
hogere eisen aan jezelf stellen. Zelfs de vermaning, in 
uiterst bedekte termen gesteld, om mij niet langer over te 
geven aan mijn jongenslusten, vond een willig oor. Een 
koude douche was volgens Jan Blankers een probaat 
middel tegen die neiging waaraan toegeven een ernstige 
aantasting van je vorm betekende. Ik was bereid alle 
offers te brengen. 
Van de zestig meter ging ik over naar de tachtig meter en 
nog een jaar later naar de officiële sprintersafstand: de 
honderd meter. 
 
Jan Blankers vergeleek in zijn boek de sprinter met een 
explosiemotor. Alles hing af van een perfecte start. Wie 
te langzaam uit de blokken kwam, lag al meteen op een 
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vaak fatale achterstand. Startte je te snel, dan liep je het 
risico gediskwalificeerd te worden. Ideaal was natuurlijk 
als je 'in het schot' viel, maar daar kon je niet op 
vertrouwen omdat iedere starter tussen de commando's 
'klaar' en 'af' een andere pauze in acht nam. 
Ik begon het startblok, dat ijzeren frame met verstelbare 
houten blokken, door de ogen van Jan Blankers te 
bekijken. In de ideale verhouding tussen de twee blokken 
lag het geheim van de snelle start. Het rechterblok naar 
voren (maar hoeveel vakken precies?), het linker meer 
naar achteren, net zover tot je linkerspike op de juiste 
manier kracht kon zetten en je je kuitspier voelde 
spannen als je uit geknielde houding omhoog kwam. 
Even dacht je dat je hem gevonden had, maar na een 
trage start keerde je mismoedig naar je startblok terug. Je 
bukte en verzette het linkerblok. Het was zoiets als het 
zoeken naar de gulden snede, de perfecte balans van 
waaruit je een explosiemotor kon worden. (Die 
explosiemotor was niet zomaar een beeld. Jaren later las 
ik hoe de Duitse sprinter Hary - de eerste Europese atleet 
die de honderd meter in tien seconden rond liep - net zo 
lang op het vergroten van zijn longinhoud had getraind 
tot hij de honderd meter in één adem kon lopen.) 
 
Nog steeds kan ik dat moment voor de start oproepen. In 
je trainingspak, met op je rug de letters van je club, wip je 
op je spikes achter het jou aangewezen startblok van je 
hielen op je tenen en weer terug, terwijl je vanuit je 
ooghoeken je tegenstanders, van wie je de meesten uit 
andere wedstrijden kent, bestudeert. Je bent tot het 
uiterste geconcentreerd, maar toch net niet te veel, want 
Jan Blankers heeft je geleerd dat overconcentratie juist 
tot een trage start kan leiden. Dan komt de starter, het 
pistool nonchalant bungelend in de hand, aanlopen. Je 
trekt je trainingspak uit, legt het keurig opgevouwen 
achter het startblok (de eerste van een reeks rituele 
handelingen die aan iedere wedstrijd voorafgaat). Dan zet 
je de blokjes in de voor jou op dat moment enig juiste 
stand. Je kijkt naar de magische verhouding, knielt in het 

blok en drukt je spikes voorzichtig tegen de schuin naar 
achteren hellende blokjes terwijl je je vingers net voor de 
witte krijtlijn spreidt. Even doe je alsof je gaat starten, 
komt dan traag overeind en houdt je kuitspieren 
schuddend in beweging. Je spieren mogen niet afkoelen. 
Dan klinkt het bevel van de starter. 'Op uw plaatsen'. Nu 
houd je op met denken. Je bent alleen nog maar een 
luisterend lichaam, dat zich als een veer spant wanneer 
het parool 'klaar' klinkt, om zich na het schot, dat als een 
bescheiden plofje vanuit de verte tot je doordring, in de 
race te storten. Na de eerste meters komt je romp 
omhoog, je ogen zijn op de finish gericht. Maar eigenlijk 
zie je niets, je bent een explosiemotor geworden die in 
twaalf seconden al zijn beschikbare lucht naar buiten 
pompt. 
 
Twaalf seconden. En daarna elf komma negen, komma 
acht, tot je op elf komma één blijft steken. Daar ligt de 
grens, een grens die ten koste van alles overschreden 
moet worden. Want je kunt sneller, dat weet je zeker. 
Voor een buitenstaander is het niet goed te begrijpen. 
Wat maakt zo'n tiende van een seconde nu uit? Een 
belachelijke vraag. Alles! De atleet drukt zich uit in zijn 
beste tijd. Die tijd zegt wie hij is op dat moment, 
daardoor is hij herkenbaar en plaatsbaar in de hiërarchie. 
En omdat een beste tijd altijd nog beter kan, wordt 
snelheid tot een obsessie. Je weet dat je het in je hebt, die 
tiende van een seconde sneller die je door de magische 
grens van elf seconden heen zal doen breken, zodat je je 
in het gezelschap van de grote sprinters zult bevinden, zij 
die de honderd meter onder de elf seconden liepen. Jesse 
Owens (10,1), Chris Berger (10,3). 
 
De periode waarin ik me zo fanatiek met hardlopen 
bezighield heeft maar drie jaar geduurd, maar in die drie 
jaar was ik volmaakt gelukkig. Alles wat ik was vond zijn 
uitdrukking in mijn beste tijd: 10,9. Zo nauwkeurig heb 
ik mij later nooit meer gevoeld, zo helder en duidelijk, zo 
zonder een spoor van twijfel."

   
 

 
  Nog wat verder terug in de tijd, in de jaren ’20 was zagen onze atleten er zó uit.... 
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RANGLIJSTEN 2012 HEREN EN JONGENS JUNIOREN A/B
 (….) = beste prestatie in 2011        
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair windvoordeel 
Maximaal 10 prestaties per nummer 
   
100 meter (11,02)   
1 Jurgen Wielart 10,99  
2 Wouter van Gorselen 11,91  
3 Niels Ran 11,94  
4 Gydo van de Pieterman 12,76  
5 Robert Verschuren (B) 12,55 
6 Gijs Eijgenraam (B) 12,74  
7 Angelo Lolis (B) 12,98  
8 Rob de Wit 13,27  
9 Tobias Driessel (B) 14,41  

150 meter    
1 Simon Nijland 17,80  

200 meter (21,69)   
1 Jurgen Wielart 21,51  
2 Wouter van Gorselen 23,55  

300 meter    
1 Jurgen Wielart 34,10  

400 meter (47,58)   
1 Jurgen Wielart 46,65  
2 Simon Nijland 52,41  
3 Alan van Rossum (B) 55,85  
4 Jurijn Jongkees (A) 56,57 

600 meter    
1 Simon Nijland 1.25,81 
2 Marco Kok 2.04,8 
3 Gerard van Kesteren 2.07,5 
4 John Komen 2.13,7 

800 meter (1.57,3)   
1 Jeroen Büller (A) 1.55,04  
2 Simon Nijland 2.07,58  
3 Jurijn Jongkees (A) 2.08,59  
4 Daan Oppenhuis (A) 2.14,39  

1000 meter (2.58,32)   
1 Jeroen Büller (A) 2.32,16  
2 Simon Nijland 2.49,0  
3 Gydo van de Pieterman 3.11,9  
4 Gijs Eijgenraam (B) 3.13,1  
5 Robert Verschuren (B) 3.13,9  
6 Peter Markwat 3.18,6  
7 Tim Rombout 3.29,7  
8 Dik de Groot (A) 3.30,4  
9 Mark Beelen 3.34,9  
10 Marnix van Zadelhoff (A) 3.40,8  

1500 meter (4.14,16)   
1 Tom Wiggers 3.47,24  
2 Jurijn Jongkees (A) 4.28,30  
3 Simon Nijland 4.28,34   

3000 meter (10.15,33)   
1 Tom Wiggers 8.04,28  
2 Daan Oppenhuis (A) 10.06,80  
 

5000 meter (14.32,1)   
1 Tom Wiggers 14.00,22  
2 Daan Oppenhuis (A) 18.03,66  
3 Rob de Wit 18.05,0 
4 Luuk Oudendijk (A) 19.04,98  
5 Sander Overdevest 19.15,0 
6 Frank Peeters 19.26,0 
7 Adrie Tol 20.28,0 
8 Marco Kok 22.46,0 
9 Jeroen Peeters 22.59,0 
10 John Komen 24.04,0   

10.000 meter    
1 Tom Wiggers 29.74,16 

10 km (weg)    
1 Tom Wiggers 29.40 

10 Engelse mijl    
1 Tom Wiggers 47.59   

110 meter horden (106,7 cm) (16,57)   
1 Gydo van de Pieterman 16,79  
2 Gijs Eijgenraam (B) 21,96 99,1 cm 
 
400 meter horden (91 cm) (60,46)   
1 Gydo van de Pieterman 60,20 

3000 m steeple (91 cm) (11.41,22)   
1 Rob de Wit 10.59,36  
2 Luuk Oudendijk (A) 11.27,98 

4 x 100 meter (44,49)   
1 Gydo van de Pieterman 44,03  
 Jurgen Wielart   
 Simon Nijland  
 Wouter van Gorselen   

Zweedse estafette (2.02,19)   
1 Jeroen Büller (A) 2.02,22  
 Jurgen Wielart, Wouter  
 van Gorselen, Simon Nijland    

Hoogspringen (2,00)   
1 Niels Ran 2,01  
2 Gydo van de Pieterman 1,75  
3 Dik de Groot (A) 1,60  
4 Angelo Lolis (B) 1,55 

Polsstokhoogspringen (2,90)   
1 Dik de Groot (A) 2,80 

Verspringen (6,44)   
1 Gydo van de Pieterman 5,73  
2 Niels Ran 5,69  
3 Rob de Wit 5,61  
4 Dik de Groot (A) 5,55  
5 Simon Nijland 5,39  
6 Marnix van Zadelhoff (A) 5,25  
7 Wouter van Gorselen 5,16  
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8 Gijs Eijgenraam (B) 5,14  
9 Niels Weller 5,03  
10 Robert Verschuren (B) 5,00 

Hink-stapspringen (12,94)   
1 Niels Ran 13,02  
2 Gydo van de Pieterman 11,48  
3 Alan van Rossum (B) 10,76  

Kogelstoten (7 ¼ kg) (11,55)   
1 Peter Markwat 11,09  
2 Dik de Groot (A) 10,35 6 kg 
3 Tim Rombout 10,32  
4 Robert Verschuren (B) 10,18 5 kg 
5 Marnix van Zadelhoff (A) 8,90 6 kg 
6 Simon Nijland 8,64  
7 Marco Kok 7,45 5 kg 
8 Julian Adelaar (A) 7,18 6 kg 
9 John Komen 7,15 5 kg 
10 Gydo van de Pieterman 6,93  

 
Kogelslingeren (7 ¼ kg) (20,88)   
1 Jeroen Adelaar 24,86 

Discuswerpen (2 kg) (34,19)   
1 Peter Markwat 36,60  
2 Tim Rombout 24,85  
3 Marnix van Zadelhoff (A) 24,03 1¾ kg 

Speerwerpen (800 g) (43,67)   
1 Tim Rombout 44,25  
2 Robert Verschuren (B) 41,39 700 g 
3 Peter Markwat 37,43  
4 Gijs Eijgenraam (B) 34,80 700 g 
5 Dik de Groot (A) 33,54  
6 Gydo van de Pieterman 31,09  
7 Simon Nijland 28,25  
8 Wouter van Gorselen 24,91  
9 Julian Adelaar (A) 24,80  
10 Marnix van Zadelhoff (A) 23,57 

 
RANGLIJSTEN 2012 DAMES EN MEISJES JUNIOREN A/B

   
100 meter (13,17) 
1 Evelien Verbruggen (B) 13,33  
2 Britt Bourguignon (B) 14,49  
3 Marijke Zwaag 14,52   

200 meter    
1 Evelien Verbruggen (B) 29,57  
2 Suzanne Tierie (B) 30,27  
3 Marijke Zwaag 31,84   

400 meter    
1 Suzanne Tierie (B) 1.08,56   

800 meter (2.15,70)   
1 Larissa Scholten 2.14,09  

1000 meter (2.57,26)   
1 Larissa Scholten 3.01,77  
2 Lisa Büller (B) 3.56,9  
3 Marijke Zwaag 4.31,5  
4 Laura Adelaar 4.33,0   

1500 meter (4.43,09)   
1 Larissa Scholten 4.39,07 

3000 meter    
1 Larissa Scholten 11.29,86 

100 meter horden    
1 Evelien Verbruggen (B) 16,47 

400 meter horden    
1 Jirina van Kesteren 1.18,17 

4 x 100 meter    
1 Britt Bourguignon (B) 54,51  
 Aniek Klein Goldewijk (A)   
 Evelien Verbruggen (B) 
 Jirina van Kesteren 

Zweedse estafette    
1 Jirina van Kesteren 2.42,17  
 Evelien Verbruggen (B) 
 Laura Adelaar 
 Marijke Zwaag 

Hoogspringen (1,50) 
1 Kristel van Es 1,43  
2 Britt Bourguignon (B) 1,40  
3 Jirina van Kesteren 1,30 

Verspringen (4,90)   
1 Evelien Verbruggen (B) 4,65  
2 Jirina van Kesteren 4,55  
3 Laura Adelaar 4,07  
4 Marijke Zwaag 4,00  
5 Lisa Büller (B) 3,95   

Hink-stapspringen    
1 Jirina van Kesteren 9,13 

Kogelstoten (4 kg) (10,21)   
1 Lisa Büller (B) 9,97 3 kg 
2 Aniek Klein Goldewijk (A) 8,67  
3 Laura Adelaar 7,12  
4 Marijke Zwaag 6,36 

Discuswerpen   
1 Aniek Klein Goldewijk (A) 22,05  
2 Laura Adelaar 19,82   

Speerwerpen (600 g) 25,63)   
1 Lisa Büller (B) 23,76 500 g 
2 Laura Adelaar 19,75  
3 Marijke Zwaag 13,41 
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RANGLIJSTEN 2012 JONGENS JUNIOREN C/D 
 (….) = beste prestatie in 2011 of handtijd
 
80 meter (10,72) 
1 Jelle Kelderman (D) 11,64  
1 Steven Blank (D) 11,64 (11,4) 
3 Mike van Dijk (D) 12,24 (12,0) 
3 Martijn van der Meer (D) 12,24 (12,0) 
3 Mike van Dijk (D) 12,24 (12,0) 
6 Marco Schutter (D) 12,44 (12,2) 
7 Jan van der Meulen (D) 13,63  

100 meter (12,84) 
1 Shaquille de Rooij (C) 12,36  
2 Pim Pauel (C) 12,81  
3 Paul Zuiderduin (C) 13,04 (12,8) 
4 Tim van Vugt (C) 13,06  
5 Max Landheer (C) 13,24 (13,0) 
6 Jason Komen (C) 14,14 (13,9) 
7 Thimo Spaan (C) 14,68  
8 Daniel Kraaijkamp (C) 14,75  
9 Siem Prins (C) 17,04 (16,8) 

150 m (20,34) 
1 Pim Pauel (C) 19,54 (19,3) 
2 Paul Zuiderduin (C) 20,04 (19,8) 
3 Jason Komen (C) 22,24 (22,0) 
4 Mike van Dijk (D) 23,44 (23,2) 
5 Niels Witmer (D) 25,44 (25,2) 

600 meter (1.58,7) 
1 Mike van Dijk (D) 1.59,2 

800 meter (2.27,80) 
1 Max Landheer (C) 2.19,13  
2 Thimo Spaan (C) 2.23,65  
3 Paul Zuiderduin (C) 2.27,6  
4 Pim Pauel (C) 2.28,2  
5 Shaquille de Rooij (C) 2.31,9  
6 Jason Komen (C) 2.32,8  
7 Tim van Vugt (C) 2.48,0  
8 Daniel Kraaijkamp (C) 2.56,06  

1000 meter (3.04,3) 
1 Thimo Spaan (C) 3.15,1  
2 Tim van Vugt (C) 3.18,78  
3 Paul Zuiderduin (C) 3.19,81  
4 Pim Pauel (C) 3.24,7  
5 Mike van Dijk (D) 3.24,71  
6 Jason Komen (C) 3.26,93  
7 Jan van der Meulen (D) 3.39,7  
8 Martijn van der Meer (D) 3.41,7  
9 Niels Witmer (D) 3.51,48  
10 Steven Blank (D) 3.55,4  
11 Marco Schutter (D) 3.59,1  
12 Jelle Kelderman (D) 5.00,1   

1500 meter (5.21,9) 
1 Pim Pauel (C) 5.18,1  
2 Thimo Spaan (C) 5.19,1  
3 Paul Zuiderduin (C) 5.22,1  
4 Jason Komen (C) 5.46,1  

5 Daniel Kraaijkamp (C) 6.02,1 

80 meter horden (76 cm) (13,28)  
1 Martijn van der Meer (D) 15,51  
2 Mike van Dijk (D) 15,57  
3 Niels Witmer (D) 17,04 (16,8) 
4 Jelle Kelderman (D) 17,05  
5 Marco Schutter (D) 18,31  

100 meter horden (84 cm) (16,24) 
1 Paul Zuiderduin (C) 16,17  
2 Max Landheer (C) 16,23  
3 Pim Pauel (C) 17,24 (17,0) 
4 Tim van Vugt (C) 17,36  
5 Jason Komen (C) 19,14 (18,9) 
6 Thimo Spaan (C) 20,09   

300 meter horden (76 cm) (47,24) 
1 Paul Zuiderduin (C) 48,04 (47,8) 
2 Jason Komen (C) 49,84 (49,6) 

4 x 80 meter (44,44) 
1 Niels Witmer (D) 48,26  
 Mike van Dijk (D)   
 Martijn van der Meer (D)   
 Marco Schutter (D)  

4 x 100 meter (51,11) 
1 Shaquille de Rooij (C) 50,74  
 Pim Pauel (C)  
 Max Landheer (C)   
 Jason Komen (C)    

Hoogspringen (1,60)   
1 Paul Zuiderduin (C) 1,65  
2 Tim van Vugt (C) 1,55  
2 Pim Pauel (C) 1,55  
4 Shaquille de Rooij (C) 1,50  
5 Jason Komen (C) 1,40  
5 Thimo Spaan (C) 1,40  
7 Steven Blank (D) 1,35  
7 Max Landheer (C) 1,35  
9 Jelle Kelderman (D) 1,30  
9 Mike van Dijk (D) 1,30  
9 Martijn van der Meer (D) 1,30  
12 Niels Witmer (D) 1,20  
12 Marco Schutter (D) 1,20  
12 Daniel Kraaijkamp (C) 1,20  
15 Siem Prins (C) 1,10  
16 Jan van der Meulen (D) 1,05 

Verspringen (5,16)   
1 Tim van Vugt (C) 5,36  
2 Paul Zuiderduin (C) 5,19  
3 Pim Pauel (C) 5,17  
4 Shaquille de Rooij (C) 5,07  
5 Max Landheer (C) 4,55  
6 Jason Komen (C) 4,48  
7 Jelle Kelderman (D) 4,19  
8 Thimo Spaan (C) 4,06  
9 Martijn van der Meer (D) 4,05  
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10 Mike van Dijk (D) 3,96  
11 Steven Blank (D) 3,90  
12 Daniel Kraaijkamp (C) 3,72  
13 Marco Schutter (D) 3,38  
14 Jan van der Meulen (D) 3,33  
15 Siem Prins (C) 3,02  

Kogelstoten (4 kg) (9,82) 
1 Shaquille de Rooij (C) 11,12  
2 Pim Pauel (C) 10,45  
3 Thimo Spaan (C) 9,99  
4 Paul Zuiderduin (C) 9,48  
5 Tim van Vugt (C) 8,51  
6 Jason Komen (C) 8,34  
7 Marco Schutter (D) 7,65 3 kg 
8 Max Landheer (C) 7,58  
9 Martijn van der Meer (D) 7,53 3 kg 
10 Steven Blank (D) 7,21 3 kg 
11 Siem Prins (C) 6,58  
12 Jelle Kelderman (D) 6,36 3 kg 
13 Mike van Dijk (D) 5,72 3 kg 
14 Daniel Kraaijkamp (C) 5,39  
15 Jan van der Meulen (D) 4,50 3 kg 

Discuswerpen (1 kg) (29,93) 
1 Pim Pauel (C) 30,64  
2 Thimo Spaan (C) 26,82  
3 Paul Zuiderduin (C) 25,43  
4 Jason Komen (C) 23,49  
5 Tim van Vugt (C) 20,11  
6 Siem Prins (C) 18,12  
7 Marco Schutter (D) 17,71  
8 Daniel Kraaijkamp (C) 16,19  

9 Hugo Stam (C) 14,03  
10 Mike van Dijk (D) 13,00  

Speerwerpen (600 g) (35,35) 
1 Pim Pauel (C) 36,05  
2 Paul Zuiderduin (C) 34,51  
3 Thimo Spaan (C) 29,51  
4 Jason Komen (C) 28,59  
5 Marco Schutter (D) 25,77 400 g 
6 Tim van Vugt (C) 24,72  
7 Mike van Dijk (D) 22,91 400 g 
8 Shaquille de Rooij (C) 22,15  
9 Niels Witmer (D) 21,74 400 g 
10 Siem Prins (C) 21,70  
11 Steven Blank (D) 21,64 400 g 
12 Jelle Kelderman (D) 19,02 400 g 
13 Max Landheer (C) 17,50  
14 Martijn van der Meer (D) 17,16 400 g 
15 Hugo Stam (C) 15,89  
16 Daniel Kraaijkamp (C) 14,62  
17 Jan van der Meulen (D) 9,70 400 g 

7-kamp (3801) 
1 Mike van Dijk (D) 2639  
2 Marco Schutter (D) 2215   

8-kamp (4326) 
1 Paul Zuiderduin (C) 4480  
2 Tim van Vugt (C) 3997  
3 Thimo Spaan (C) 3554  
4 Jason Komen (C) 3511  
5 Siem Prins (C) 1264

  

 
 
RANGLIJSTEN 2012 MEISJES JUNIOREN C/D
  
60 meter (9,64) 
1 Luce Creman (D) 9,64 (9,4) 
2 Sofie Bruggemann (D) 9,74 (9,5) 
3 Iris Komen (D) 9,93  
4 Lauret Kortman (D) 9,94 (9,7) 
5 Diede van der Loo (D) 10,10  
6 Veerle Toledo (D) 10,14 (9,9) 
7 Anne Kuperus (D) 10,44 (10,2) 
8 Minou Janssens (D) 11,74 (11,5) 

80 m (11,84) 
1 Bente Elgersma (C) 12,34 (12,1) 
2 Eline Toledo (C) 12,84 (12,6) 

150 meter (25,04) 
1 Luce Creman (D) 23,14 (22,9) 
2 Bente Elgersma (C) 23,21  
3 Iris Komen (D) 24,24 (24,0) 
4 Sofie Bruggemann (D) 24,54 (24,3) 

600 m (1.53,14) 
1 Bente Elgersma (C) 2.01,93  
2 Iris Komen (D) 2.17,1  
3 Diede van der Loo (D) 2.17,5  

4 Lauret Kortman (D) 2.20,0  
5 Anne Kuperus (D) 2.22,66  
6 Sofie Bruggemann (D) 2.23,2  
7 Luce Creman (D) 2.23,3  
8 Veerle Toledo (D) 3.51,5  
9 Eline Toledo (C) 3.08,9   

1000 meter (3.33,20) 
1 Luce Creman (D) 4.16,73  
2 Lauret Kortman (D) 4.17,5  
3 Bente Elgersma (C) 4.17,8  
4 Anne Kuperus (D) 4.27,1  
5 Sofie Bruggemann (D) 4.37,8  
6 Iris Komen (D) 4.39,7 

60 meter horden (76 cm) (12,44) 
1 Sofie Bruggemann (D) 12,49  
2 Iris Komen (D) 13,44 (13,2) 
2 Anne Kuperus (D) 13,44 (13,2) 

80 m horden (76 cm) (17,19) 
1 Bente Elgersma (C) 17,13   

Hoogspringen (1,45) 
1 Luce Creman (D) 1,35  
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2 Anne Kuperus (D) 1,25   
2 Iris Komen (D) 1,25  
2 Bente Elgersma (C) 1,25   
2 Eline Toledo (C) 1,25  
6 Sofie Bruggemann (D) 1,20  
7 Veerle Toledo (D) 1,15  
8 Lauret Kortman (D) 1,05  
9 Minou Janssens (D) 0,95  

Verspringen (3,91) 
1 Eline Toledo (C) 4,14  
2 Sofie Bruggemann (D) 3,90  
3 Bente Elgersma (C) 3,79  
4 Lauret Kortman (D) 3,74  
4 Luce Creman (D) 3,74  
6 Iris Komen (D) 3,67  
7 Anne Kuperus (D) 3,49  
8 Diede van der Loo (D) 3,29  
9 Minou Janssens (D) 2,90  
10 Veerle Toledo (D) 2,87 

Kogelstoten (3 kg) (7,35) 
1 Iris Komen (D) 9,05 2 kg 
2 Anne Kuperus (D) 8,79 2 kg 
3 Sofie Bruggemann (D) 8,49 2 kg 
4 Luce Creman (D) 7,17 2 kg 
5 Bente Elgersma (C) 7,04  

6 Eline Toledo (C) 6,85  
7 Veerle Toledo (D) 5,85 2 kg 
8 Lauret Kortman (D) 5,50 2 kg 
9 Minou Janssens (D) 4,25 2 kg 

Discuswerpen (1 kg) (18,16) 
1 Sofie Bruggemann (D) 19,77 750 g 
2 Anne Kuperus (D) 19,73 750 g 
3 Iris Komen (D) 13,66 750 g 

Speerwerpen (500 g) (14,44) 
1 Anne Kuperus (D) 20,24 400 g 
2 Luce Creman (D) 19,45 400 g 
3 Bente Elgersma (C) 18,59  
4 Iris Komen (D) 17,64 400 g 
5 Eline Toledo (C) 17,35  
6 Sofie Bruggemann (D) 13,16 400 g 
7 Veerle Toledo (D) 12,48 400 g 
8 Diede van der Loo (D) 11,68 400 g 
9 Lauret Kortman (D) 10,38 400 g 

6-kamp (1683) 
1 Anne Kuperus (D) 1935  
2 Iris Komen (D) 1850 

7-kamp 
1 Bente Elgersma (C) 2332 
2 Bente Elgersma (C) 2170 
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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 
Niels Ran 06–48818942 
Aniek Klein Goldewijk 06–24345960 
Ruud Wielart 023–5279080 
Hans Adelaar  
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 
Ook op Facebook en Twitter   

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: 

 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  



 

 

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 


