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Goede start 
zomercompetitie

Een zonovergoten dag op zondag 18 mei voor de start van de A-competitie. 
Tevens ideaal voor een ‘PR-regen’ voor de A-juniorenploeg, zoals altijd ge-
coached door trainer Niels Ran. Solide prestaties, met uitschieters op speer 

voor Robert Verschuren die een afstand wierp van 43.85 meter. 
lees meer in de Wissel op pagina 11 >

vlnr. een deel van het team: Robert Verschuren, Paul Zuiderduin, Tim van Vugt, 
Jurriaan Borst, Gijs Eigenraam en liggend Jason Komen.



Seniorencompetitie Santpoort
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Redactioneel, ‘what else’...

even voorstellen door Marijke Zwaag

Het clubblad heeft een nieuw jasje en u treft mij aan 
als nieuwe hoofdredacteur. Gerard van Kesteren gaf 
aan zijn werk na vijf jaar te willen overdragen en ik heb 
mij daarvoor gemeld. Wat is mijn achtergrond? Ik heb 
ervaring als redacteur voor het clubblad van mijn vo-
rige vereniging, AV Dokev uit Anna Paulowna. Sinds 
ruim twee jaar ben ik lid van AV Haarlem, nadat Kristel 
van Es mij overhaalde lid te worden. AV Haarlemmers 
kennen mij waarschijnlijk als die ‘kwebbel’ uit de seni-
orengroep van Ruud Wielart. Dat is voor het clubblad 
heel praktisch, want samen met die andere kwebbel 
Daan Oppenhuis kletsen, interviewen en luisteren wij 
naar veel atleten van jong tot oud (en hun ouders). 
Zo kunnen we makkelijk een heel clubblad vol schrij-
ven, maar dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. 
Daarom doe ik direct een beroep op alle atleten en 
ouders van jeugdleden: schrijf na een wedstrijd je erva-
ringen op en stuur die per e-mail naar ons toe. Vers na 
een wedstrijd heb je dat het snelst gedaan. Foto erbij? 
Helemaal leuk!

Natuurlijk blijft ook Leo van der Veer zich inzetten voor 
zijn rubriek ‘De Wissellijst’ en verzorgt hij de inhoud van 
het reünistenkatern. Verder kunnen we per editie een 
column ‘Wellers-Nietes’ verwachten van Niels Weller, 
houdt Rob de Wit ons op de hoogte van technische 
aspecten in ‘De Wisselkunde’, zorgt Marco Kok voor 
nieuws van het Lange Afstand-front en schrijft Bram 
Couperus over de activiteiten van de ‘In Zeer Goede 
Staat’ triathlongroep die aan onze vereniging is ver-
bonden. Zo zorgen we samen voor een afwisselend 
clubblad!
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Wedstrijdseizoen
Het zomerseizoen is weer gestart met individuele 
en competitiewedstrijden. We doen vanaf junio-
ren D t/m de senioren dit jaar mee in 9 ploegen. 
Deelname aan wedstrijden is goed voor de ont-
wikkeling van de atleten en voor de club. Er zijn 
al een aantal goede prestaties neergezet. Om de 
atleten en ouders op wedstrijddagen letterlijk te 
ondersteunen zijn er 12 campingstoeltjes aange-
schaft die geleend kunnen worden. Ze liggen in 
het krachthonk en gaan na gebruik op de wed-
strijd weer terug, zodat andere atleten er een vol-
gende keer gebruik van kunnen maken. 

Clubkleding
Een aanvulling op de bestaande clubkleding is 
gearriveerd. Er zijn nieuwe, witte tights met rode 
bies inclusief logo voor jongens binnen en bin-
nenkort verwachten we de rode broekjes met 
witte bies inclusief logo voor meiden te kunnen 
verkopen. Ook voor de trainers komt er een mooi 
jack, zodat zij herkenbaar op het veld zijn, ook tij-
dens wedstrijden. 

Krachthonk
De isolatie van het krachtcentrum gaat gestaag 
door en wordt in juni afgerond. Volgende stap: 
er komt binnen een lichtere kleur op de wanden. 
Daar kan het bestuur alle hulp bij gebruiken. Emiel 
Out heeft zich opgeworpen als vrijwilligerscoör-
dinator. Dat is hard nodig. In deze Wissel treft u 
verschillende vacatures aan om de club te helpen.

Trainingen
Daarnaast is er een extra pupillengroep ingesteld. 
Pupillen kunnen nu op donderdag trainen om 
17.30 uur of om 18.45uur. Zeker voor de jongste 
pupillen is dit beter. Deze training wordt gegeven 
door Dik de Groot.

Overname clubblad
Het clubblad wordt na de 5 jaar dat Gerard van 
Kesteren dit op zich heeft genomen nu geredi-
geerd door Marijke Zwaag. Bedankt Gerard en 
succes Marijke.

Beleidsplan AV Haarlem
Op 13 mei 2014 heeft het bestuur aangevuld met 
vier(!) leden het beleidsplan besproken. Zoals be-
kend mag worden verondersteld valt het beleid-
plan uiteen in twee groepen van speerpunten. 
Het eerste gedeelte behelst de sportieve speer-
punten. Het tweede gedeelte bevat de bestuurlij-
ke speerpunten.

MEDEDELINGEN BESTUUR

Over het eerste gedeelte was de vergadering het 
al snel eens. De speerpunten zoals daarin be-
noemd behoeven geen extra aandacht. Aan al 
deze punten wordt op dit moment voldoende 
aandacht besteed.

Bij de bestuurlijke speerpunten waren meer op-
merkingen. Om niet alle punten tot speerpunt te 
verklaren is besloten de punten 6, 7, 8 en 10 tot 
speerpunt te benoemen.
- Punt 6 behelst een vitale verenigingsstructuur. Er 
moet meer transparantie komen van het bestuur 
en er moet duidelijker worden gecommuniceerd 
wat het bestuur - maar ook de vrijwilligerscoördi-
nator bezig houdt.
- Punt 7: De trainers moeten gemotiveerd worden 
om een hoger trainingsniveau te halen. Om dit te 
stimuleren is de vereniging bereid dit financieel te 
ondersteunen. Daarnaast is de vereniging bereid 
om de trainers aan zich te binden door betere 
contracten aan te bieden, als dit financieel haal-
baar is en de trainers hun kwaliteiten verbeteren.
- Punt 8: Regionale samenwerking. Onderzocht 
moet worden of er samen met KAV Holland meer 
specialistische trainingen gegeven kunnen wor-
den zoals nu al het geval is met een aantal tech-
nische nummers. Daarnaast kan bezien worden 
of er op andere sportieve terreinen kan worden 
samen gewerkt.
- Punt 10: Sociale (neven) activiteiten. Aanstellen 
vrijwilligerscoordinator. In ons geval is dat Emiel 
Out. De kantine zal worden opgeknapt. Er komen 
meer sociale activiteiten voor alle leden.

Bovenstaande speerpunten zijn voor dit jaar, vol-
gend jaar zullen andere deze speerpunten wor-
den geëvalueerd en nieuwe speerpunten worden 
benoemd.

Nieuws van het bestuur Tekst Dick Bais en Freek Beelen

vlnr. penningmeester John Komen, voorzitter Dick Bais, se-
cretaris Peter Pijnacker, algemeen bestuursleden Emiel Out 
en Freek Beelen.
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De traditionele jaarvergadering stond gepland 
voor 1 april en zo geschiedde. “Welkom allemaal 
op de algemene ledenvergadering. Het is van-
daag 1 april - onderbreking door Daan Oppen-
huis: “Dick, er zit een vlek op je jasje - 1 april!” En 
zo was het ijs gebroken voor een gezellige avond 
in het krachthonk waar zo’n 25 leden bijeen wa-
ren. Samen met het bestuur keken zij terug op 
het afgelopen jaar, maar ook vooruit - wat kan er 
beter?

Traditiegetrouw zijn de prestatiebekers uitgereikt 
aan: Jurgen Wielart (mannen) voor zijn 45.83 
op de 400m, Kristel van Es (vrouwen) voor haar 
2.20,70 op de 800m en Daan Oppenhuis (AB-jon-
gens) voor zijn 4.22,27 op de 3000m. Pim Pau-
el (CD-jongens) kreeg de beker voor zijn tijd op 
de 60m van 7.70 en Anne Kuperus (CD-meisjes) 
stootte de kogel naar 10.49 meter en ontving om 
die reden de beker. Ook Tom Wiggers werd be-
loond voor zijn uitzonderlijke presetaties op ver-
schillende loopafstanden. 

De kantineploeg ontving de beker voor hun gro-
te inzet en enthousiasme, Bert Boesten en Edwin 
Meure zijn 25 jaar lid en An Schlüter zelfs al 26 
jaar! Tot slot ontving Niels Ran De Beker (naam 
op aanvraag) voor zijn bijzondere inzet voor de 
vereniging.

De algemene ledenvergadering
Tekst Marijke Zwaag  Datum 1 april

Je vindt deze wedstrijdkalender met weblinks naar de organiserende verenigingen ook online via: 
www.avhaarlem.nl/wedstrijden

Baanwedstrijden
14 juni 3e wedstrijd pupillencompetitie in Heiloo bij Trias
14/15 juni NK Masters in Utrecht met onze AV Haarlem’ers: Arno van Vugt (polshoog) en Kristel Logghe 
(speer & 800m).
15 juni 2e wedstrijd junioren B in Haarlem op de eigen baan
20 juni Avondwedstrijd voor senioren en A/B junioren in Haarlem op de eigen baan
21 juni 3e wedstrijd junioren C/D in Amsterdam bij AV 1923
22 juni 2e wedstrijd junioren A in Alphen aan den Rijn bij AAV ‘36
29 juni 3e wedstrijd seniorencompetitie in Enschede (2e divisie) en Beverwijk (3e divisie)
4, 5, 6 juli NK Junioren in Amsterdam
5, 6 juli Meerkamp in Schoonhoven

Wegwedstrijden
Namens Marco Kok van ‘het Langeafstandsfront’: “Dames en heren vergeet je niet in te schrijven voor 
de volgende loopjes” 
15 juni De Letterenloop, 5 of 10 km - start vanaf de ijsbaan Haarlem
20 juni Midzomernachtcross, 5, 10 of 16.1 km in Amstelveen
22 juni Tata Steel Marquetteloop, 7, 14 of 21.1 km in Heemskerk
27 juni De Grachtenloop, 5 of 10 km - start vanaf de Nieuwe Gracht in Haarlem (helaas al wel uitver-
kocht, dus of je hebt geluk of je komt als supporter)
29 juni Trailrun Kennemerduinen, 10 Engelse mijl in Bloemendaal aan Zee

Wedstrijdkalender juni - juli - augustus 2014

advertentie
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Lid zijn van onze atletiekvereniging betekent 
dat we allemaal een steentje bijdragen aan het 
bestaan ervan. De club is opgericht in 1920 en 
sindsdien is het motto ongewijzigd gebleven: ‘De 
club, dat ben je zelf!’ Samen zorgen we voor ge-
zellige, georganiseerde trainingen en wedstrijden. 
Dat kan niet zonder de hulp van vrijwilligers: atle-
ten en ouders van jeugdleden doen dit door bij te 
dragen aan de oproepen hier onder beschreven: 

Gezocht: wedstrijdverslagen en foto’s van pu-
pillen en junioren
Als ouder breng en haal je jouw kind bij de atle-
tiekbaan. Misschien blijf je wel tijdens de training 
om koffie te drinken, maar ga je ook mee naar 
wedstrijden. De redactie doet een beroep op u, 
als ouder - om een kort verslag te schrijven van 
zo’n training of wedstrijd. Doe dit samen met uw 
kind en hopelijk heeft u daar ook een leuke foto 
bij. Een sfeerimpressie is al voldoende; een leuke 
uitspraak; een nieuw persoonlijk record: nieuws-
waardig voor het clubblad! Mailen kan naar: re-
dactie@avhaarlem.nl 

Gezocht: een koffiezetter, snoepverkoper en 
tostibakker in één: de kantinehulp
Wanneer u als ouder een lekkere kop koffie drinkt 
tijdens een trainingsavond, is deze voor u ge-
zet en ingeschonken door de kantinehulp. On-
misbaar voor onze vereniging: want wat is een 
club zonder kantine? Zonder genoeg van deze 
behulpzame ouders en/of oudere atleten kan er 
op maandag- of donderdagavond tussen 18:45 - 
21:30 uur tijdens het zomerseizoen geen verkoop 
plaatsvinden. Bent u die nieuwe, enthousiaste 
kantinehulp die zich aanmeldt bij Elly Dudock om 
één keer in de 3 à 4 weken de kantine te draaien? 
(Dat valt best mee, toch?) 
Kijkt u dan gelijk in de agenda naar zondag 15 
juni en zaterdag 13 september. De club organi-
seert dan een wedstrijddag waar ouders en atle-
ten van andere verenigingen naar toe komen en 
het een drukte van belang is in de kantine. Daar 

kunnen we uw hulp ook goed bij gebruiken want 
dan gaan er gemiddeld 200 tosti’s, 150 broodjes 
worst, 24 liter soep en 12 pakken koffie doorheen 
op een dag en staan er 5 kantinehulpen achter de 
balie en bent u dus onmisbaar voor de vereniging!
Meld u direct aan bij Elly Dudock. Dit kan via de 
telefoonnummers: 06-28231788 of 023-5263125, 
of per e-mail: elly.dudock@planet.nl 

Gezocht: schilders die hulp kunnen bieden aan 
het verven van het krachthonk
Vorig jaar hebben bestuursleden Peter Pijnaker en 
Dick Bais, geholpen door enige andere sympa-
thisanten, heel veel uren gestoken in de isolering 
van het krachthonk en zoals u hebt gezien: er is 
een groot raam geplaatst. Wat nog niet gebeurd 
is: het schilderwerk. Daar kan de vereniging uw 
hulp als schilder goed bij gebruiken. Het is de be-
doeling dat het schilderwerk dit najaar aan bod 
komt, zodat het interieur van het uit 1981 stam-
mende gebouw weer een eigentijdse uitstraling 
krijgt. Mensen die hieraan mee willen helpen kun-
nen voor meer informatie terecht bij Peter Pijnac-
ker, 023-5258709 en Dick Bais, 023-5713873 of 
06-44519283.

Gezocht: verzamelaar van tekst & beeld voor 
website AV Haarlem
In de huidige situatie zijn John Komen, Niels Ran 
en Dick Bais de hofleveranciers van artikelen op 
de website van onze vereniging. Om hen te hel-
pen, is de vereniging op zoek naar iemand die 
voor een continue stroom van tekst- en beeld-
materiaal zorgt. Zeker in het zomerseizoen vin-
den er veel wedstrijden plaats waar uitslagen en 
een verslag van kan worden gepubliceerd. Het is 
praktisch wanneer je kennis hebt van Wordpress 
en zo nodig overleg je met de beheerder van 
onze website, Rob Schlüter. Tevens is er periodiek 
overleg in de communicatiecommissie, o.a. over 
de afstemming van clubblad en website. www.
avhaarlem.nl 

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
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Bob de Groot
Is ruim vijf jaar pupillentrainer. Probeert voor-
al de basistechnieken over te brengen en er-
voor te zorgen dat de kinderen een leuke trai-
ning hebben. Zijn beste onderdeel was en is 
nog steeds verspringen. Volgt een opleiding 
tot ‘Licht-, geluid- en studiotechnicus’ aan de 
Herman Brood Academie in Utrecht. Hoopt 
producer of studiotechnicus te worden.

TRAINERS
De trainers van AV Haarlem 
stellen wij graag aan je voor

Ruud Wielart
Behoorde tot de wereldtop op hoogspringen. 
Bedwong in 1979 een hoogte van 2m28 en 
vestigde daarmee een nationaal record dat 
maar liefst 20 jaar stand hield. Is sinds enige 
decennia trainer van AV Haarlem. Is beroeps-
matig werkzaam als loop-, kracht- en condi-
tietrainer voor de jeugd (10 t/m 19 jaar) van 
Feyenoord en voor de regionale brandweer.

Dik de Groot 
Is sinds 2002 lid en nu ruim een jaar pupillen-
trainer. Probeert de kinderen lol te laten bele-
ven in atletiek door ze kennis te laten maken 
met de verschillende onderdelen en ze te 
motiveren verder te komen met hun pres-
taties. Zijn beste nummer is hoogspringen. 
Zit in zijn laatste jaar van de opleiding ‘Sport 
en bewegen’ aan het ROC van Amsterdam. 
Heeft een baan voor ogen als ‘sporten met 
moeilijk opvoedbare kinderen’.

Ludwien Potveer
Liep op haar 60ste in Rotterdam 
haar 1ste marathon. Traint donder-
dagavond de Recreantengroep en 
sinds kort op maandagavond ook 
de pupillen samen met Dik. De re-
creanten zijn een gemengde groep 
qua leeftijd en conditie, en een 
aanrader voor ouders die langs de 
kant staan te kijken hoe hun kind 
over de baan vliegt. Inlopen, oefe-
ningen, loopscholing en daarna de 
conditie opbouwen met rondjes op 
de baan in verschillende afstanden. 
Niets moet, alles mag.

Niels Ran 
Werd in 2000 lid van de vereniging 
en is met wedstrijden nog steeds 
een sterke kracht op hoogsprin-
gen; zijn pr staat op 2 meter. Al 
jaren geeft hij training aan de juni-
orengroep. Voltooide de opleiding 
Medische Natuurwetenschappen 
aan de VU in Amsterdam en is nu 
bezig met de docentenopleiding. Is 
sinds 2008 trainer van de jeugd en 
fungeert ook als secretaris van de 
Technische Commissie, maar is bo-
venal zeer actief voor de vereniging 
als ploegleider tijdens wedstrijden 
voor pupillen en junioren.

Sander Rotteveel
Behoorde met atletiek tot de top-tien op de 
wereldranglijst voor gehandicapten. Traint 
momenteel voor de para-triatlon (750m 
zwemmen, 20km fietsen en 5km hardlopen). 
Volgde de opleiding ‘sportleraar’ aan het 
CIOS en werkt als pedagogisch medewerker 
op een naschoolse kinderopvang. Het wer-
ken met 'het goud' van ouders is super. En 
ze dan iets mogen leren waar ze plezier in 
hebben is super mooi, aldus Sander. 

Arno van Vugt
Befaamd polshoogspecialist, en met 4.40 
meter nog steeds houder van het in 1982 ge-
vestigde clubrecord polsstokhoogspringen 
bij de Junioren A. Is inmiddels master en daar, 
in zijn leeftijdsklasse, winnaar bij de NK indoor 
van 2014. Hij vindt het erg leuk dat ‘polshoog’ 
weer leeft binnen de vereniging. En hij hoopt 
dat er weer jeugdleden op afkomen. Die ook 
gegrepen raken door dit prachtige nummer!
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DE WISSELLIJST 

Hans Douwes werd 
in 1952 lid van 
HAV Haarlem. Hij 
trad daar toe tot 
de nieuw gestartte 
juniorenafdeling. 
Deze was kort daar-
voor door Joop van 
Drunen opgericht. 
Hans boekte onder 
diens leiding suc-
cessen op diverse 
loopnummers. Voor 
de studie rechten 
ging hij naar Gro-
ningen en na zijn 

militaire diensttijd vond hij werk in Rotterdam bij 
de Nationale Levensverzekering-Bank (nu Nationa-
le-Nederlanden). Hier kwam ook zijn schrijftalent aan 
het licht. 

Tijdens het voorzitterschap van (H)AV dat hij vervul-
de van 1967 tot 1970, maakte Hans in 1970 de splij-
tende ruzie mee die tot een scheuring binnen de ver-
eniging en tot oprichting van de Reünistenclub leidde. 
Fungeerde dertien jaar als redacteur van het nieuws-
bulletin van deze club en zette daar eind 2013, toen 
er met de integratie van dit bulletin in het clubblad 
van onze vereniging een nieuwe periode aanbrak, een 
punt achter. 

Hans heeft met zijn rol binnen de Reünistenclub veel 
voor “de (H)AV-Haarlem gemeenschap” betekend. 
Maar ook op landelijk niveau heeft hij de atletiek ge-
steund; in zijn functie van Hoofd Concernpubliciteit 
bevorderde hij namelijk de sponsoring van de nationa-
le jeugdselectie van de KNAU door Nationale-Neder-
landen en van de Europese Juniorenkampioenschap-
pen in 1981. 

Hoog tijd voor een terugblik in deze Wissellijst.

“Ik werd in 1952, op vijftienjarige leeftijd, op advies 
van mijn gymleraar op het Coornhert lyceum, lid van 
HAV Haarlem. Als 2de jaars junior-B kwam ik in de 
pas door Joop van Drunen gestartte jeugdafdeling. De 
sfeer in die groep was echt uitstekend. Er werd onder 
leiding van Joop zeer serieus getraind en als het even 
kon, was ik van de partij bij wedstrijden. Als junior  
B waren mijn beste nummers de 80m en 600m; als 
junior A vooral de 300m. Het stimuleerde natuurlijk 
enorm dat ik op die nummers in de jaren ‘52 t/m ‘55 
meermaals clubrecords heb kunnen verbeteren. Met 
tijden die goed waren voor een top-drie notering in 
de nationale seizoensranglijsten. Ook heb ik in allerlei 
estafetteteams gelopen; en maakte al in 1952 deel uit 
van een ‘Haarlem’-kwartet dat de Nederlandse junio-
rentitel won op de 4x100m.”

“Op mijn achttiende ging ik rechten studeren in Gro-
ningen. Ik had als 2e jaars A junior best aspiraties 

‘SCHRIJVEN IS 
EEN VAN MIJN 
GROOTSTE 
HOBBY’S 
GEWORDEN’
Tekst Leo van der Veer

- Hans Douwes
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en was daarom bewust geen lid geworden van een 
studentenvereniging. Ik kon meetrainen bij atletiek-
vereniging Nurmi. Bij competitiewedstrijden rekende 
‘Haarlem’ op me en voor individuele wedstrijden deed 
ik met Nurmi mee, met als hoogtepunten wedstrij-
den in Oldenburg en Bremen, waar ook buitenlandse  
topatleten aan de start verschenen. In 1956 werd ik lid 
van Nurmi; niet meer dan logisch na de gastvrijheid 
die mij was geboden.”

“In 1967, ik woonde in Leidschendam en werkte in 
Rotterdam, werd ik door bestuursleden van ‘Haarlem’ 
benaderd met de vraag of ik voorzitter wilde worden. 
Men hoopte dat ik een lang sluimerend conflict kon 
helpen bezweren. Dat conflict betrof een diepgaand 
verschil van mening inzake het te voeren technisch 
beleid, en leidde vervolgens tot een tweespalt tussen 
de jongere en oudere leden. Maar die missie mislukte 
helaas jammerlijk. Het conflict was al te veel op de 
spits gedreven en oplossing hiervan vroeg bovendien 
om ‘hands-on-management’ - en dat kon ik vanuit 
Leidschendam niet leveren. Misschien was ik ook te 
lang uit beeld geweest, zodat ik voor de junioren een 
volstrekt onbekende was, en daarom geen gezag kon 
laten gelden. In 1970 ontplofte de zaak, hetgeen leid-
de tot een uittocht van veel oudere leden en tot oprich-
ting van de Reünistenclub”.

“Later heeft het contact met één van de hoofdrolspe-
lers in dat conflict, Joop van Drunen, toch weer een 
positieve wending gekregen. Ik had in mijn functie bij 
Nationale-Nederlanden aan de veelheid van recla-
me-uitingen van dat concern in 1972 de sportsponso-
ring toegevoegd, bedoeld om goodwill te kweken bij 
een groot sportminnend publiek. Joop benaderde mij 
met de vraag of NN ook de nationale jeugdselectie 

van de KNAU, waar hij veel bemoeienis mee had, zou 
kunnen sponsoren. Hoewel van die vorm van sponso-
ring geen tv-reclame te verwachten was, vond ik er 
vanwege de goodwill in KNAU-gelederen toch steun 
voor bij de Raad van Bestuur. Vervolgens kwam Joop 
met het plan jaarlijks een wedstrijd om de ‘Coupe Na-
tionale-Nederlanden’ te organiseren, waar honderden 
jeugdatleten aan deelnamen” – een prachtig initiatief!”

“Ik heb eind jaren ’80 pas voor het eerst een reünie 
bezocht, en was in de jaren ‘90 slechts af en toe van de 
partij. Dat veranderde op slag op 27 augustus 2000, 
de dag waarop erevoorzitter Dick Hagtingius, tevens 
boegbeeld van de Reünistenclub, overleed. Toen ik 
hem die dag een stukje voor het Reünistenbericht wil-
de aanbieden, kreeg ik dat als eerste te horen, lichtte 
daarop zijn medecommissielid Wim van Gog in, en 
kreeg diezelfde avond het verzoek om op de reünie 
van september de opengevallen plaats in de commis-
sie in te nemen. Ik had al ‘ja’ gezegd, toen ik besefte 
dat daar voortaan ook de verzorging van het Reünis-
tenbericht toe zou behoren, dat zo’n drie keer per jaar 
moest verschijnen. 
Ik heb dat dertien jaar met veel plezier gedaan en heb 
in die periode ook ervaren dat veel prominente atleten 
en sportofficials bereid waren een praatje te komen 
houden op onze reünies.”

“Het taalgevoel dat je mij toedicht, is een talent waar 
ik zeer dankbaar voor ben. Schrijven is één van mijn 
grootste hobby’s geworden, zowel privé als profes-
sioneel. Die gave heeft ertoe bijgedragen dat ik bij 
Nationale-Nederlanden mooie functies heb mogen 
vervullen. In een latere levensfase heb ik als freelan-
cer voor een drietal reclamebureaus en een uitgeverij 
brochures en bedrijfsprofielen geschreven. Behalve 
het Reünistenbericht heb ik ook een column voor het 
orgaan van de Vrienden van de KNAU, de Vrienden-
band, verzorgd. Inmiddels is er bijna geen genre dat 
ik niet heb beoefend, zoals ook een bijdrage aan het 
Van Dale Atletiek- en turnwoordenboek. En natuurlijk 
ook mijn medewerking aan de taalkundige controle 
van teksten voor het jubileumboek ‘90 jaar (H)AV 
Haarlem’. Dat boek is trouwens een product waarop 
de vereniging best trots mag zijn.”

“Ja inderdaad, ik heb Henk Marsman leren kennen 
toen hij tijdens zijn schooltijd in Haarlem lid was van 
de HAV. Hij wist toen al dat hij schrijver wilde wor-
den, en bezat dus als 15-jarige HBS’er al de eigen-
schappen die daarvoor nodig zijn, zoals de innerlijke 
drang om een bepaald thema tot roman uit te werken. 
En heeft daar later, onder het pseudoniem J. Bernlef, 
een zeer succesvol vervolg aan gegeven. Zelf had ik 
op die leeftijd zo’n drang beslist niet, maar dat doet 
niets af aan mijn liefde voor de geschreven taal.”

4x400m-ploeg uit 1954 of '55: Mac de Raay, Co 
Lagendijk, Ludwig de Sanders en Hans Douwes.
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BAANWEDSTRIJDEN

Op 6 april begon het zomerseizoen voor de atleten 
van AV Haarlem in Purmerend. Met maarliefst 22 
AV Haarlem atleten waren we naar Purmerend ge-
komen. Het was een gezellige en sfeervolle dag met 
prima prestaties.

De familie Komen was in vorm op de seizoen ouver-
ture. Jason begon de dag nog volgens hemzelf slecht. 
Bij het speerwerpen kwam Jason tot 31,2 meter. Dit 
was voor de eerste keer dat Jason met een 700 grams 
speer wierp. Dus deze worp was een PR. Maar ja net 
zoals zijn veeleisende moeder Elly, die fanatiek aan-
moedigde en mooie foto’s heeft gemaakt, was Jason 
niet tevreden. Op de 400 meter horden kon hij de on-
tevredenheid omzetten naar een goed tijd van 64.22 
sec. Jason zei zelf over zijn race dat hij iets te hard 
startte, waardoor hij bij de eerste paar hordes niet 
goed uitkwam voor de horden. Dit was ook pas zijn 
eerste race op de 400 meter horden dus misschien is 
dit seizoen een aanval op het clubrecord van 61.09 
mogelijk. Iris, het “kleine” zusje van Jason presteerde 
fantastisch op het speerwerpen. Ze verbeterde haar 
PR met maar liefst acht meter naar 27.48. Iris ver-
telde hoe dit PR tot stand kwam: “Deze hele winter 
heb ik samen met atleten van AV Haarlem en KAV 
Holland specialisatietraining voor het werpen gedaan. 
Hierdoor heb ik nu een betere techniek en ben ik ook 
sterker geworden. Bij het speerwerpen loop ik nu aan 
met een zeven-pas in plaats van een drie-pas. Ik denk 
dat er dit seizoen een clubrecord (28.12) in zit.”

Pupillen
Bij de pupillen deden Babs, Finn, Tijn, Erick en Jeroen 
mee. Ze hadden allemaal goede prestaties. Vooral 
Babs, eerstejaars A pupil, leverde een uitzonderlijke 
prestatie door alle vier de onderdelen te winnen. Met 
9.96 op 60 meter, 3.66 bij het verspringen, 20 meter 
bij het balwerpen en ook nog een duizend meter in 
3:47:74 was ze de beste AV Haarlem atleet van de 
dag. Babs vertelt met een grote glimlach op haar ge-
zicht:” Ik vond het wel erg spannend, maar ik vind al-
les heel erg leuk. ”

Bij de pupillen A1 deden Finn en Tijn mee. Finn sprint-
te op de 60 meter naar een tijd van 10.86, sprong 2.90 
meter en wierp de bal naar 19.54 en liep tot slot nog 
een 1000 meter onder de vijf minuten. Tijn sprintte 
op de 60 meter naar een tijd van 12.39, sprong 2.60 
meter en wierp de bal naar 11.35 en liep tot slot nog 
een 1000 in 4.40. Van beide mannen prima prestaties!

Bij de pupillen A2 deden Erick en Jeroen mee. Beide 
mannen sprongen onder begeleiding van trainer Dik 
naar grote hoogtes. Erick sprong 1.10 hoog en Jeroen 
sprong 1.00 meter hoog. Ook op de andere onderde-
len hielden de mannen de AV Haarlem eer hoog. Erick 
(60m: 10.51, 1000m: 4.22, kogel: 8.09). Jeroen (60m: 
10.88, 1000m: 4.38, kogel: 5.39)

PRIMA 
PRESTATIES IN 
PURMEREND Tekst Daan Oppenhuis

Babs Koeman

Jeroen Out en Erick Könst
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Junioren
Bij de jongens junioren deden op de 100 meter Gijs, 
Jurriaan en Angelo mee. Na een spannende race werd 
Gijs tweede in een tijd van 12.09, Jurriaan derde in 
een tijd van 12.36 en Angelo vierde in 12.54. Dit kan 
komend seizoen een mooie concurrentiestrijd worden. 
Gijs zei over zijn tijd: “0,1 seconde. Dat is de tijd die 
je ongeveer nodig hebt om één keer met je ogen te 
knipperen. En de tijd die ik nodig heb om de volgende 
keer bij een 100 meter onder de 12 seconden te lopen. 
12,09 is wel een nieuw pr, maar reken er maar op dat 
ik dit pr heel snel onder de 12 seconden wil krijgen. 
Het is tenslotte in een oogwenk gedaan ;)”.

Nieuw lid Mo El Kanddoussi deed bij zijn eerste wed-
strijd direct drie onderdelen. Op de lastige 80 mH liep 
Mo 17.43. Op de gewone 80 meter liep Mo 12.91 en 
op de lange en zware 1000 meter liep Mo 3:45. Voor 
de eerste wedstrijd ooit zijn dit topprestaties. Hopelijk 
zullen er nog vele topprestaties volgen.

Bij de meisjes junioren D deden Mette en Iris mee. Iris 
sprong een heel mooi PR van 3.34 ver! Mette deed op 
drie onderdelen mee. Op de 60 mH liep Mette 13.10, 
op de 60 m 10.07 en ook sprong Mette nog naar een 
mooie afstand van 3.31. Goed gedaan, dames!

Marco Schutter deed het ook goed op het speerwer-
pen, hij wierp 28.94, een PR! Hij zei zelf: ”Ik had graag 
dertig meter geworpen, maar dat komt dit seizoen nog 
wel.” Ook stootte Marco de kogel naar 8.46 meter.

Senioren
Bij de mannen senioren was AV Haarlem goed ver-
tegenwoordigd. Bij het hoogspringen sprongen vijf 
AV Haarlem-leden. Ivo sprong na lange afwezigheid 
1.40 meter, een heel goede prestatie! Angelo sprong 
1.45. Jason Koomen sprong een nieuw PR van 1.60! 
Dik, die deze winter vooral training gaf, zweefde over 
de 1.65 heen. Niels Ran, die ook weining kon trainen, 
omdat hij zelf training gaf, sprong 1.75. AV Haarlem 
heeft dus genoeg talentvolle hoogspringers, waar we 
de komende jaren nog mooie prestaties van kunnen 
verwachten.

Voor AV Haarlem stonden zes mannen aan de start 
van het sprintnummer. Op de 100 meter was er een 
titanenstrijd tussen Ivo, Wensley en Mark. Na een 
goede start van Wensley kwamen Ivo en Mark op het 
eind nog redelijk dichtbij. Voor Ivo was het zijn eerste 
wedstrijd sinds tien jaar, dus de derde plek in 13.44 is 
een prima prestatie. Mark werd tweede in nieuw PR 
van 13.14 en Wensley liep vanuit het niets 13.00. Met 
wat meer training en wedstrijden zit een tijd onder de 
13 seconden er voor alle drie de mannen zeker in. 

Marijke Zwaag hield de eer van de dames senioren 
hoog. Ze liep na een matige start een prima 100 meter 
in 14,48. Na afloop zei ze:” Als ik eens op de start zou 
trainen, loop ik zo onder de 14 seconden.”

Op de 800 meter deden maar liefst vier AV Haarlem-
mers mee. Miljo, Frank, Jurriaan en Gijs. Bij Jurriaan 
en Gijs ging het het eerste rondje prima, maar daar-
na kwamen ze de man met de hamer tegen. Miljo en 
Frank konden het tempo beter vasthouden. Miljo liep 
2.07 en Frank liep 2.12. 

Kristel Logghe liep bij de vrouwen Masters de 1500 
meter keurig onder de 6 minuten. Ze liep na een con-
stante race 5:56.

Tot slot wil ik nog zeggen dat ik een fantastische dag 
heb gehad. Hopelijk zullen er dit seizoen nog vele net 
zo sfeervolle wedstrijden volgen. 

Niels Ram

... Verder liep Pim Paul als een haas op de 100m 
een tijd van 11.79 sec, een nieuw pr dat hij tijdens 
de Battle of the B's op zondag 8 juni zelfs aan-
scherpte tot 11.73 sec. Atleet Max Landheer liep 
keurig naar een 11e plek op zijn 800 meter in een 
tijd van 2:08.04 en bereikte Tim van Vugt zowel 
op polstokhoog een nieuw pr van 3.40 meter, als 
met een sprong van 5.57 meter ver. Ook deze pr's 
sneuvelden tijdens dezelfde Battle of the B's waar 
Tim over 3.50 meter sprong en 5.96 bereikte met 
ver. Ook door de estafetteploeg werd hard gelo-

> vervolg voorpagina

GOEDE START ZOMERCOMPETITIE
pen op de A competitie: 46.90 werd genoteerd 
op de 4x100 meter. Een greep uit de prestaties: 
Paul Zuiderduin sprong 1.65 hoog, Robert wierp 
zijn speer naar 43.85, de kogel naar 9.38 en de 
discus naar 23.13, sprong Gijs Eigenraam 11.04 
op hink-stap-sprong en noteerde Jason Komen 
57.96 op de 400m en behaalde Jurriaan Borst 
12.38 op zijn 100m. De mannenploeg behaalde 
een mooie 10e plek in het tussenklassement met 
op 6 punten na de 7000-barrière, maar toch een 
prachtige score van 6994 punten.
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Na een hele winter van trainen, trainen en nog eens trainen, was het 
moment suprême eindelijk daar: de eerste competitiewedstrijd! Met 
maarliefst drie teams werd er om kwart over negen verzameld in het 
krachthonk. De spanning was toen al voelbaar. Zou het vandaag lukken 
om goed te presteren? Zou het vandaag lukken om plezier te hebben?

Voor mij begon de dag al goed toen Baltien binnenkwam en de heroische 
woorden zei: ”Ooo de damesploeg gaat niet door?” Alle dames waren 
namelijk minimaal een kwartier te laat, of gingen op eigen gelegenheid. 
Ruud hield gelukkig ook de traditie aan om als ploegleider 20 minuten 
te laat te komen. Je hebt zekerheden in het leven en dat Ruud te laat 
komt, is daar één van. Om kwart voor tien vertrok iedereen of naar Sant-
poort-Noord of naar Grootebroek. Daar aangekomen ging het adrenali-
neniveau omhoog en begon de wedstrijd.

Aangezien er 83 deelnemers (zoveel? red.) en nog eens twee keer zoveel 
onderdelen waren, ga ik niet iedereen persoonlijk noemen. Ik weet dat 
iedereen tot het gaatje is gegaan en ik vind dat iedereen goed heeft ge-
presteerd. Ik zal nu even wat extra speciale prestaties opnoemen. 

Bij de dames presteerde B-junior Bente Elgersma enorm goed. Ze deed 
de enorm lastige 100 meter horden. Ik zou het zelf niet durven, maar 
Bente had het lef en de kracht om dit onderdeel te lopen. Dit belooft wat 
voor de komende jaren! Nieuw lid Mirjam Sommer was de enige Haarlem 
atleet vandaag, die vier keer mocht starten op een onderdeel. Bij de hon-
derd meter had zij de eerste keer de pech dat de tijdwaarneming het niet 
deed. Na een kuitblessure deze winter is het een enorm goede prestatie 
om een twee keer een 100 meter en daarna nog twee keer een 200 meter 
te lopen (waaronder één keer in de Zweedse estafette). Tot slot wil ik ook 
nog zeggen dat er ook keiharde atletes zijn, die zelfs met een bloedneus 
doorspringen. Marijke, zonder die bloedneus had je vast veel hoger ge-
sprongen, maar met bloedneus is 1.20 meter een heel knappe prestatie.

Bij de mannen in Santpoort Noord heeft Dik de Groot er goed hoogge-
sprongen. Dik sprong 1.75! Dat belooft wat voor de rest van het seizoen. 
Nieuw lid, Joen, liep de 110 meter horden. Met slechts een enkele training 
lukte het Joen om in een prima tijd de finish te halen. Een erg knappe 
prestatie. We zijn ook heel blij met de terugkeer van een aantal fanatieke 

oud AV-Haarlemmers. Ivo, Matthijs en Vincent: we 
zijn enorm blij dat jullie weer terug zijn bij AV Haar-
lem. Jullie gezelligheid, ervaring en goede prestaties 
zijn van grote waarde voor AV Haarlem.

In Grootebroek waren er helaas naast gezelligheid en 
goede prestaties ook twee blessuregevallen. Simon en 
Niels zijn zo diep gegaan dat ze na afloop van hun 
eerste onderdeel beide geblesseerd raakten. Hopelijk 
zullen deze blessures meevallen, want deze vrolijke 
en sterke atleten zijn van onschatbare waarde voor het 
team. Bij het mannenteam baarde vooral de prestatie 
van Miljo Felter aanzien. Hij liep eerst een 800 meter 
van kop af aan naar een serie-overwinning. Daarna 
liep Miljo op de vijf kilometer naar een vierde plek. 
En tot slot viel Miljo ook nog in op de Zweedse Esta-
fette. Na tweehonderd van de driehonderd meter was 

Presteren met plezier?
Ja, het kan!
Tekst Daan Oppenhuis   Datum 4 mei

We verzamelen in het Kracht-
centrum, waar onder het genot 
van koffie, thee en koek alvast 
vooruit gekeken wordt op de 
wedstrijd, waar meteen aller-
lei pijntjes en ditjes en datjes 
ter sprake kwamen en hoe ze 
opgelost konden worden. Wat 
dat betreft is er in de loop der 
jaren niets veranderd. Zelfs het 
in kolone-rijden op de fiets naar 
Santpoort was als van ouds. 

De start van de wedstrijd: hor-
den, was moeilijk voor Bente 
maar.... ondanks alle hindernis-
sen bleef ze in haar baan en 
finishte voor de puntjes, klasse. 
Hindernissen waren ons strui-
kelblok als je de hoogspringlat 
als hindernis wil zien.... ook hier 
werden puntjes uit het vuur ge-
sleept. Na de wat ongelukkige 
start kwamen de dames, onder 
het toeziend oog van veel sup-
porters en een aantal luidruch-
tige Haarlemmers, tot betere 
prestaties. We zullen het er met 
z'n allen over eens zijn dat de 
prestaties de volgende wedstrijd 
verbeterd kunnen worden. Maar 
het was gezellig, iedereen had 
belangstelling voor elkaar. Zo 
hoort een competitiewedstrijd 
te zijn!

OUDERWETS 
GEZELLIGE DAG
Tekst Baltien de Wit
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de pijp wel leeg, maar mag het? Miljo heeft verreweg 
de meeste kilometers gemaakt van de tweede divisie 
ploeg. Qua punten was Jurgen de grootverdiener voor 
AV Haarlem. Met twee keer een goede 400 meter en 
een goede 200 meter was Jurgen op de eerste compe-
titiewedstrijd weer in vorm na een winter met heel wat 
kilometers op de hometrainer in het krachthonk.

Alle teams van AV Haarlem staan keurig in de mid-
denmoot. Ik heb 4 mei heel goede prestaties gezien en 
erg veel lol gehad. Dus ik zou willen zeggen: “Ja, het 
is gelukt om te presteren met plezier!”

Namens iedereen wil ik Ruud, René en Baltien be-
danken voor het leiden van de ploegen. Jullie tips en 
aanmoedigingen hebben zeker voor gezorgd dat de 
atleten beter kunnen presteren. Ook wil ik namens ie-
dereen Dick Bais, Kristel van Es (samen met Baltien) 
en John Komen bedanken voor het jureren. Zonder jul-
lie had de wedstrijd niet door kunnen gaan. 

Kort samengevat: 4 mei was een fantastische dag. We 
gaan er 25 mei weer een feestje van maken. Ik heb er 
nu al zin in!

Vroeg ik nadat we Lutjebroek voorbij wa-
ren gereden en in Grootebroek arriveerde. 
Na een goed plekje langs de baan te hebben 
gevonden, had Niels de vlag van AV Haarlem 
al uitgehangen. Dat moment werd alleen maar 
versterkt met ‘ons’ clublied ‘Sanctified - Rick 
Ross ft. Kanye West & Big Sean’ wat we draaide 
op de boembox.

Het programma was best zwaar: een 800 meter 
en een 5 kilometer. De 800 meter raffelde ik af 
in een slordige 2:04 minuten, net niet wat ik ge-
hoopt had. Maar geduld is een schone zaak, dus 
de volgende keer ga ik knallen. Ik had ten slotte 
nog één onderdeel voor de boeg, de 5 kilometer 
met mijn trainingsmaat Daan Oppenhuis.

Na een goede 300 meter (Daan liep natuurlijk 400 
meter) kwam de organisatie er achter dat de klok 
het niet deed, dus moest er opnieuw worden ge-
start. Een geluk bij een ongeluk, want ik was nog 
niet in mijn zone. Bij de tweede start poging, kon 
ik goed mee met een klein groepje van vier. Dat 
groepje verloor ik al na 3 kilometer uit het oog. 
Gelukkig had ik nog mijn clubgenoten en coach 
verdeeld langs de baan, dus ik kon nergens eruit 
stappen. Vervelend of niet… ze hebben me wel 
over de finish geholpen, in een personal record 
van 16:20 minuten.

Zo dus… ik was klaar dacht ik, me startnummer 
was al van mijn borst gehaald. Maar coach is 
coach niet, als er geen toetje is. Dus daar ging 
ik weer, een invalbeurt op de 300 meter voor 
de zweedse estafette. Je raadt het al hoe dat is 
gegaan: Jurgen Wielart kwam na 400 meter als 
eerste met het stokje aanzwaaien. We wissel-
den en na een goede 200 meter kwam de ver-
zuring in mijn benen om het hoekje kijken. Maar 
ik kon Wouter niet daar laten staan zwaaien, dus 
ik moest wel nadat ik werd ingehaald door twee 
gasten. Wouter liep de 200 en Tim liep de 100: hij 
maakte de race af in 2:06.58 minuten.

De dag zat erop. Na wat uitlopen met natuurlijk 
muziek, konden we ons weg naar de auto vervol-
gen en uit ‘die Grootebroek’ stappen.

Welke broek?
Tekst Miljo Felter

Joen Pielage - 400m

Miljo Felter en Jurgen Wielart - wissel zweeds estafette
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Regen, regen, regen 
en net als je denkt 
‘zoveel regen kan 
er toch op één dag 
niet vallen...?!’ Toch 
wel, want er viel 
héél veel regen op 
de eerste C/D junio-
ren competitiewed-
strijd op de baan 
bij AV Haarlem. Als 
nieuw jurylid had ik 
mij opgegeven om 
te komen helpen en 
dat heb ik geweten, 
want het werd een 
echte vuurdoop.

Normaal gesproken ziet mijn zaterdagochtend er 
als volgt uit: ik slaap uit, ik zet een lekkere kop 
thee, smeer een broodje als ontbijt en blader uit-
gebreid door de weekendkranten. Helaas was ik 
op 10 mei in alle vroegte druk in de weer met 
skisokken en lagen kleding. Ook moest ik mijn 
regenbroek opduikelen en mij geestelijk voorbe-
reiden op een dag in de regen. Want natuurlijk 
heeft niemand zin om op zijn vrije dag de regen 
te trotseren, maar je hebt wat over voor je club.

Aangekomen bij AV Haarlem was het al een druk-
te van jewelste. De ramen van de kantine waren 
al beslagen en overal langs de baan werden par-
tytenten opgezet om enigszins droogte te bieden 
voor bibberende atleten. Ik zag al veel vermoeide, 
ook wel angstige blikken van ouders - voorname-
lijk omhoog: maar nee, de weergoden waren ons 

ongunstig gestemd. Gelukkig was ook de kanti-
neploeg op volle sterkte aanwezig, zodat Jason 
en Siem zich als echte tostibakkers konden uitle-
ven in de keuken. 

Als jurytaak mocht ik mij samen met een ouder 
die zich ‘s ochtends kennelijk niets had aange-
trokken van het weerbericht (kleding: spijkerbroek 
met gympen - die waren binnen 3 tellen door-
weekt), op het hoogspringen concentreren. Een 
dankbare taak als je er voor weet te zorgen dat de 
doorstroming vlot is en je niet te beroerd bent om 
die kids in hun trainingsbroek te laten springen. 
Clubkleding mag dan verplicht zijn, ik vond dat ze 
niet onnodig hun spieren nog kouder hoefden te 
laten worden. 

Voor Haarlem waren Sander en Niels als coach 
actief en nadat ik een extra paraplu uit de auto 
had gehaald voor Niels, hoefde hij iets minder nat 
te worden. De regen was niet de enige pech die 
de atleten vandaag hadden; ook de elektronische 
tijdwaarneming had last van het weer. De esta-
fettes moesten worden overgelopen, bij horden 
werden series opnieuw afgewerkt en er werden 
verschillende pauzes ingelast om de boel te re-
pareren.

Gelukkig mocht dit alles de pret niet drukken, 
want aan het eind van de dag kwam zowaar een 
zonnetje door de wolken heen. In de regen was 
het lastig fotograferen, daarom heb ik nog een 
mooie sprintfoto weten te maken van Iris Komen 
en kon ik daarna lekker naar huis om te gaan ge-
nieten van heerlijk ‘sta-poten-spierpijn’ de rest van 
de avond.

CD competitie in weer en wind
Tekst Marijke Zwaag   Datum 10 mei

De pupillencompetitie bestaat 
ieder jaar uit 3 wedstrijden, ver-
spreid over de maanden april, 
mei en juni. Op zaterdag 12 april 
mochten de pupillen voor het 
eerst op de baan verschijnen en 
gelukkig voor onze atleten was 
de eerste wedstrijd ‘gewoon’ op 
de eigen baan van AV Haarlem.
De tweede wedstrijd was op za-
terdag 17 mei in Hoofddorp en 
de laatste wedstrijd zal plaats-
vinden op zaterdag 14 juni.
De uitslagen staan op www.
avhaarlem.nl en hopelijk ont-
vangt de redactie voor het vol-
gende clubblad een leuke foto 
van één van de ouders van pu-
pillen.

Pupillencompetitie 

Iris Komen in baan 8 en Veerle Toledo in baan 5 op hun 80 meter.
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Boek 0-4 jaar
Boris de kampioen - Dick Bruna
Uitgeverij Mercis, 2003 - alleen nog via de bieb

Op een dag heeft Bo-
ris beer een plan: hij 
organiseert een hard-
loopwedstrijd en belt 
zijn vrienden of ze mee 
willen doen. Hij zet zelf 
de pijlen neer voor het 
parcours. Barbara geeft 
het startsein en daar 
gaan ze! Eerst langs de 

gele pijl, dan langs de blauwe ... Bij de derde pijl 
lopen de vrienden van boris verkeerd, waardoor 
boris op voorsprong komt en wint. 'en boris stond 
te juichen / o, o, wat ben ik goed'. Maar is dat wel 
helemaal eerlijk? 

BOEKENWISSEL

Tekst Marijke Zwaag

In deze rubriek bespreekt de redactie elke editie van De 
Wissel een aantal boeken die over hardlopen gaan of met 

onze atletieksport te maken hebben. Voor jong en oud!

Boek alle leeftijden:
Biografie Churandy Martina, ik ben blij - Frank 
Woestenburg
Uitgeverij Tirion Sport, 2013 - € 16,99

Een biografie die erg vlot 
leest, want ik las dit boek 
binnen mum van tijd uit. 
Ik had hier en daar wel 
opmerkingen over de stijl 
waarin het geschreven is, 
maar het is erg leuk om 
meer te lezen over het 
eenvoudige leven dat Mar-
tina leidt. Hij slaapt veel, eet 
voldoende en traint dag in, 
dag uit. Hij heeft zijn ‘ma-
chientje’, hij heeft twee 

dochters die hij nooit ziet en leeft een terugge-
trokken bestaan. In niets is hij die vrolijke atleet 
die we kennen van televisie. Fascinerend verhaal 
om te lezen. Mijn versie ligt momenteel op het 
nachtkastje van Miljo Felter, dus als je het wilt le-
nen moet hij even doorlezen.
Een korte beschrijving van het boek:
Waarom is Churandy Martina zo blij?
'Ik ben blij.' Met deze drie woorden, in combinatie 
met zijn eeuwige lach, stal Churandy Martina tij-
dens de Olympische Spelen in Londen de harten 
van velen. Zijn bijzondere gave om met een lach 
over sportieve of persoonlijke teleurstellingen 
heen te stappen, ontwikkelde hij in een proces 
van vallen en opstaan. Dit is het onthullende ver-
haal van een eenvoudige jongen uit Willemstad, 
Curaçao, die een van de succesvolste atleten van 
de Antillen en Nederland werd.

Boek 6-9 jaar
Meer dan negen meter - Hennie Molenaar
Uitgeverij Zwijsen, 2009 - AVI E4 € 11,75

Sporten! Daar word je al-
leen maar moe van en ga je 
erg van zweten. Maar Met-
te moet van haar ouders. 
Ze gaat op atletiek, samen 
met Jesper. Eerst vindt ze 
er niets aan. Maar dan ont-
dekt ze iets waar ze goed 
in is. Heel erg goed zelfs. 
Daarom kan de trainer haar 
goed gebruiken. De andere 

meisjes zijn jaloers, en dat geeft spanningen...

Boek 12+
Lopen voor je leven - Els Beerten
Uitgeverij Querido, 2003 - € 15,95

Dit boek las ik in 2005, voor 
een recensie in het club-
blad van mijn vorige atle-
tiekvereniging. Ik was 15 
en genoot intens van ‘deze 
prachtige roman over hard-
lopen en vriendschappen’: 
althans, dat schreef ik toen. 
Vorig jaar herlas ik dit boek 
opnieuw en ik was weer 
ontroerd. Het verhaal gaat 
over Noor, die elke dag 

voor haar plezier gaat hardlopen. En als je haar 
ziet lopen, is het net alsof ze vleugels heeft. 
Een korte beschrijving van het boek:
Noor is achttien en iedereeen vindt dat te jong om 
de marathon te lopen. Maar Noor is een oertalent, 
snel als de wind, met een enorm uithoudingsver-
mogen. En ze is koppig. Misschien haalt zij die 
42,195 km wel. Tegen alle twijfels in. Ze loopt, en 
loopt, en loopt. En ondertussen schieten er flitsen 
van een andere tijd door haar hoofd. Toen Rosie 
haar liefste vriendin was en ze met Rosies broer 
Mattia ging trouwen.Toen Linda nog gewoon Lin-
da was. Tot op een dag alles verschrikkelijk fout 
liep. Kon je maar de schaar zetten in het leven. 
Eruit knippen wat je niet bevalt, zoals die dingen 
waar je vanbinnen dood aan gaat. Maar dan zou 
Noor misschien nu geen marathon willen lopen. 
Dan zou ze niet kunnen wat ze nu kan.
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WEGWEDSTRIJDEN

Deze lentezondag was er ge-
noeg keus voor de dames en 
heren van de langeafstands-
groep. We konden naar de Hal-
ve van Den Helder, De Hooge-
veense Cascade Run of de Duin 
en Kruid Lenteloop.
Veel animo was er echter niet, 
een paar van ons waren teveel 
bezig met de voorbereiding op 
de Lions Heuvelloop van Twee-
de Paasdag. Sommige om hem 
te lopen en anderen om de or-
ganisatie vlekkeloos te laten ver-
lopen.

John Komen en Marco Kok 
zijn deze zondag redelijk in de 
buurt gebleven om aan de Am-
stelveense Meentrun deel te 
nemen. Deze ging over een af-
stand van 10 km. Het parcours 
liep door Waardhuizen langs de 
Amstel naar de prachtige Bo-
venkerkerpolder. Heerlijk lande-
lijk in de toch drukke randstad.

Voor Marco was het weer de 
eerste loop na lang blessure-
leed, voor John was dit prachti-
ge parcours een lekkere training 
op een zonnige zondagmorgen. 
Na lekker ontspannen de eerste 
6 km samen te hebben gelopen 

Meentrun Amstelveen
Tekst Marco Kok   Datum 13 april

moest Marco John laten gaan 
om toe te zien hoe hij steeds 
verder uit het zicht verdween. 
Na 8 km zat er een mooi keer-
punt in het parcours zodat de 
twee heren elkaar weer te ge-
moed liepen. Hier dacht Marco 
even een moment om weer bij 
John aan te sluiten maar be-
dacht zich nog net op tijd dat dit 
vals spel zou betekenen en hij 
nu toch wel wat karakter moest 
tonen en de hele gifbeker leeg 
moest drinken (anders kom je 
nooit meer op niveau). Uiteinde-
lijk werd de finish gehaald door 
John in een tijd van 49:55 (44e) 
en Marco volgde niet veel later 
in 51:50 (52e)

Na afloop nog even de Rotter-
dam Marathon zitten kijken en 
één van de organisatoren van 
de Meentrun kunnen overhalen 
om bij ons de Lionsloop mee te 
komen doen.
De uitslagen blijken toch nog 
goed te zijn om redelijk in de 
middenmoot te eindigen. En 
de mannen weten dat als ze 
volgend jaar meedoen met 
de steun van de rest van onze 
ploeggenoten dat de tijden dan 
een stuk beter zullen zijn.

Op maandag 21 april, vond de 
29ste Lions Heuvelloop plaats, 
mede georganiseerd door AV 
Haarlem.
Prestaties leden AV Haarlem:
De 15 km werd glorieus gewon-
nen door Tom Wiggers in een 
tijd van: 46:09.
De derde plaats was voor Albert 
Timmers in 56:11

Bram Couperus werd bij de 
mannen M50 15 km derde in 
1:01:32
Cor Aarsen liep de 15km presta-
tieloop in 1:06:45

Bij de vrouwen werd Michelle 
Collingham in de categorie V35 
zesde in 1:14:50

Ook op de 5 km liet AV Haarlem 
van zich spreken; Miljo Felter 
won in een snelle tijd van 16:51 
en Daan Oppenhuis werd derde 
in 17:13.

Lions Heuvelloop
Tekst Cor Aarsen

Cor Aarsen

Tom Wiggers - Lions heuvelloop
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Het is beter één dag te leven als een leeuw, dan 
duizend dagen als een lam. Ik heb het uiteraard 
over mijn deelname aan de 29e editie van de Li-
ons Heuvelloop bij het Kopje van Bloemendaal. 
Na lang aarzelen en aandringen van mijn trai-
ningsmaten en coach heb ik me toch maar aan-
gemeld voor de Lionsloop van 5 kilometer.

In iets minder dan 17 minuten kwam ik brullend 
als eerste over de finish, waarna ik me ‘King of the 
jungle’ kon noemen. Het parcours kende ik nog 
niet, behalve het einde waar ik elke zaterdag train. 
Dus ik wist precies wanneer ik meer gas kon ge-
ven. Eigenlijk ook omdat ik bijna werd ingehaald.
Al met al het was een leuke loop, maar of ik de 
grote Lionsloop weer zal doen...

King of the jungle
Tekst Miljo Felter   Datum 21 april

BLOEMENDAAL - ,,AV Haarlem in tha house!!” Met 
een flinke brul komt Miljo Felter over de finish van 
de Lions Heuvelloop. Hij heeft er net 5 kilometer op 
zitten, maar heeft meteen energie voor een geintje. 
Zijn clubgenoten van de organiserende vereniging AV 
Haarlem kunnen al die vrolijkheid op een druilerige 
Tweede Paasdag wel waarderen.
[...]
... komt ook de winnaar van de 15 kilometer over de 
finish. Het is Tom Wiggers, een van de grootste talen-
ten van de organiserende club. Ook in 2011 en 2012 
won hij de langste afstand van de Lions Heuvelloop. 
,,Als het in mijn schema past, doe ik mee’’, zegt hij. 
,,Deze wedstrijd wordt georganiseerd door mijn eigen 
club. Dit is mijn trainingsgebied, dus ik voel me hier 
thuis.’’

De atleet is in voorbereiding op het baanseizoen. 
Wiggers zal vanaf volgende maand de grote nationale 
wedstrijden en een aantal internationale wedstrijden 
lopen op de 5 en 10 kilometer. Sinds hij in september 

‘AV Haarlem in tha house!!’
Fragmenten uit het artikel in het Haarlems Dagblad van Tessa de Wekker op 22 april:

Miljo Felter

afscheid nam van Team Distance Runners, traint hij 
voornamelijk alleen. ,,Bram Wassenaar is mijn nieuwe 
coach. Ik zie hem ongeveer een keer in de week. Hij 
laat me heel vrij om mijn eigen training in te richten. 
Soms sluit ik me bij andere lopers aan. In het begin 
van het jaar ben ik nog een maand in Kenia geweest. 
Maar ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje in het 
bos te trainen.’’

Lui
Een trainingsbeest is Miljo Felter absoluut niet. ,,Ik 
ben lui’’, zegt de winnaar van de 5 kilometer grijn-
zend. Wellicht dat hij daarom zijn afstand afraffelde 
in amper 17 minuten. Zo’n vier keer per week traint 
de voormalige bokser op de baan, waar hij altijd voor 
sfeer zorgt. Hij heeft voor het eerst meegedaan aan 
de Lions Heuvelloop. ,,Het was zwaar man. Die laat-
ste heuvel had ik niet meer verwacht. Ik wilde rustig 
lopen, maar
toen werd ik bijna ingehaald. Toen heb ik nog maar 
even gas gegeven.’’
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Als de stem van de 
runningapplicatie En-
domondo op mijn tele-
foon meldt: ‘two kilo-
metres in 5 minutes en 
22 secondes’, weet ik 
dat het lekker gaat. Ik 
hoopte 5 minuten per 
kilometer te kunnen 
lopen, maar de warm-
te drukt toch zwaarder 

dan verwacht. ‘Op dit tempo door en ik kan binnen 
de 27 minuten finishen’, schiet het door mijn hoofd. 
Met de ‘s ochtends nog geselecteerde muziek voor 
de playlist loop ik op de maat van de lekkere beats 
die uit mijn koptelefoon knallen. 

De Zorgspecialistenloop is de eerste wedstrijd in het 
loopcircuit van SportSupport. Er meldden zich enkele 
honderden mensen op het veld van Telstar, om van-
af de middenstip langzaam in beweging te komen en 
ongeveer 100 meter later dan echt van start te gaan. 
Voorafgaand heb ik lekker ingelopen en wat loopscho-
ling gedaan samen met Larissa Scholten. Het is altijd 
lastig in te schatten of je spieren warm genoeg zijn, 
want je hoofd geeft met deze temperaturen al snel aan 
dat dit zo is. 

De eerste meters met zo’n grote loop zijn altijd lastig, 
maar met Starships van Nicki Minaj pak ik een lek-
ker tempo op de eerste kilometer. Het parcours leidt 
ons gelukkig al snel door een met bomen beschut pad, 
maar er staat weinig wind en zo blijft de warmte han-
gen. Links en rechts haal ik lopers in en mijn playlist 
gaat over in Wild Heart van The Vamps en Happy van 

Verslag zorgspecialistenloop
Tekst Marijke Zwaag   Datum 18 mei

Pharrell Williams met aan de linkerhand het Noord-
zeekanaal. De 2 kilometer gepasseerd, kan ik het tem-
po volhouden met Shake it van Metro Station.

Halverwege leidt het parcous ons het bos van de Vel-
serbeek in en hier is een stuk onverhard. Ik houd daar 
minder van, want heb ervaring met zwikkende enkels. 
Gelukkig moedigt Gavin DeGraw mij aan met zijn lied-
je Best I Ever Had en ga ik voorbij het 3 kilometerpunt 
op de mix van Tiësto’s All of Me van John Legend. 
Daarna loop ik in de trance van Work B**ch van Brit-
ney Spears door. Het begint zwaar te worden en de 
dame in het roze met bijpassende hoofdband - waar ik 
eerst samen mee liep, pakt nu een paar meter op mij. 

Wanneer ik de laatste kilometer voor de boeg heb, 
komt - thank God, i needed it - mijn favoriete liedje 
van LMFAO op de playlist: Party Rock Anthem. Dit 
maakt mij ook overmoedig, want ik loop op het laat-
ste rechte stuk een groepje lopers voorbij. Vervolgens 
kom ik er achter dat we nog rechtsaf slaan langs het 
Telstar stadion en zak ik weer iets terug. Gelukkig ko-
men we aan de achterkant het stadion binnen op de 
gezellige muziek van een heus dweilorkest. Ik zie dan 
ook hoe ver de finish nog is, om nu écht mijn eind-
sprint in te kunnen zetten.

Mijn finishtijd is netto 27 minuten en 15 seconden en 
daar mag ik gezien het weer en het afgenomen aantal 
trainingsrondjes van de afgelopen weken best tevre-
den mee zijn. Larissa was mij ver vooruit: zij liep de 
5 kilometer in precies 22 minuten maar dat was ook 
te verwachten. We maakten na het uitlopen natuurlijk 
nog een selfie als bewijs dat de dames van AV Haar-
lem present waren in het stadion van SC Telstar.  

advertentie

voor het ontwerp van uw Frea Zwaag
grafisch vormgever

+31 (0) 6 5347 5678
freazwaag@gmail.com
www.freazwaag.nl

ZOEKT U EEN 
GRAFISCH VORMGEVER?

advertentie, folder, flyer, 
tijdschrift, clubblad, boek, jaarverslag,
website, nieuwsbrief en/of mobiele app
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In deze woordzoeker zitten 38 woorden verstopt die met atletiek 
en onze vereniging te maken hebben. Kies uit de onderstaande lijst 
en probeer ze allemaal te vinden.

Welke letters blijven er over? Vorm hiermee een zin en het ant-
woord verschijnt in de volgende editie van De Wissel.

pupil wedstrijden

junioren leuk

sportief lopen

jeugd trainers

atletiek ver

speer schoen

fit discus

haarlem jason

vrij gezellig

horden zomer

spel tijd

hoog sprinter

bal goed

baan zaal

winter kogel

gaaf niels

ruud bob

dik daan

top pr

M E L R A A H D S E O L

R D P P L D J O L S K E

S E U I G A A F E E O P

S N M U S U C S I D G S

P G E O R R V T N T E A

R J N N Z V E R D E L E

I P U P I L E T IJ D R H

N S L N T T E R N E W O

T O P A I I V U S I S O

E N A A B O B E K L W G

R W E D S T R IJ D E N N

E L P G I L L E Z E G E

E G O E D U K Z N N L D

P Z S P O R T I E F A R

S C H O E N E T D L A O

I T R A I N E R S S Z H

PUZZEL

advertentie
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In Haarlem, bij de ijsbaan, is een herinnering te vinden 
van een legendarische sprong. Bob Beamon sprong in 
1968 naar een afstand van 8m90. Een record dat pas 
in 1991 verbeterd werd door Mike Powell (8m95) en 
nog steeds geldt als het wereldrecord bij de mannen. 
In 1995 leek het record van Powell verbroken te wor-
den door de Cubaan Ivan Pedroso. Pedroso sprong in 
Italië (Sestrière) 8m96 met een rugwind van 1.2m/s. 
De sprong van Pedroso werd niet erkend; een official 
stond te dicht bij de windmeter waardoor de meting 
niet zuiver was. Bij de vrouwen komen we de enige 
Nederlandse wereldrecordhouder tegen, Fanny Blan-
kers-Koen. De atlete van de eeuw sprong in 1943 een 
afstand van 6m25.
Op de clubrecordborden van AV Haarlem vinden we 
bij de mannen Hein Macnack terug met een sprong 
van 7m56, een record dat in 1988 gesprongen werd 
in Amsterdam. Mieke van der Kolk staat 2x op het re-
cordbord, zij evenaarde in Assen in 1994 het record 
van 6m21. Dit record sprong zij een jaar eerder in Lei-
den.

Verspringen, het doel:
In het kort is verspringen niets anders dan hard aan-
lopen en na een felle afzet hopen dat de landing nog 
even op zich laat wachten.
Verspringen kent vier momenten die samen zorgen 
voor het resultaat: aanloop, afzet, zweeffase en lan-
ding.

Aanlopen
Als we beginnen bij het harde aanlopen, dan is het 
voor te stellen dat sprinters vaak ook een goede 
sprong op verspringen in de benen hebben. Voor alle 
aanlopen geldt dat het snelste moment op de balk 
moet plaatsvinden. Bij een snelle aanloop moet een 
atleet de snelheid nog wel om kunnen zetten in een 
sprong. Kortweg zijn er 2 soorten aanlopen, de ver-
snellende aanloop (climax) en de sprintaanloop. De 
eerste aanloop kent een geleidelijke opbouw en is 
langer, de tweede aanloop is korter en vraagt om een 
krachtige versnelling. 

Afzetten
Bij de afzet wordt de voet plat neergezet op de balk. 
Dit zorgt ervoor dat er weinig snelheid verloren wordt. 
Bij de afzet gaat de knie van het andere been (zwaai-
been) snel naar voren. Het lichaamszwaartepunt 
krijgt door de afzet op de balk een verticale impuls. 
Het resultaat is dat er een baan door de lucht, schuin 
naar voren ontstaat. De baan door de lucht wordt de 
zweeffase genoemd. 

Zweven
Hurktechniek
Door de eenvoud is dit een goede techniek voor be-
ginnende atleten. De benen worden gehurkt en op weg 
naar de landing uitgestrekt.
Looptechniek
Door de hoogte die ontwikkeld moet worden is deze 
techniek uit te voeren door sterkere atleten. Het voor-
deel van deze techniek is dat de romp iets naar achter 
hangt bij de landing.
Hangtechniek
Deze techniek wordt gekenmerkt door een holle rug. 
Door de holle rug ontstaat er meer spanning in de spie-
ren aan de voorzijde van het lichaam. Deze spanning 
zorgt dat de benen en armen snel naar voren gebracht 
kunnen worden voor de landing.
Hitchkicktechniek
Een felle uitvoering van de looptechniek met een 
schoppende beweging bij de landing vormt de Hitch-
KICK.

Landen
De dichtstbijzijnde indruk telt om de gesprongen af-
stand te bepalen. De landing is dus niet iets dat je er 
even bij doet. De voeten komen als eerste neer, de 
heupen gaan in de kuil van de voeten of glijden langs 
de voeten waarna de atleet opzij “valt”. Laat je 1000 
atleten springen, dan zie je 1000 combinaties van 
technieken; het bovenstaande doen ze allemaal op hun 
eigen manier.

Tip: Loop nooit terug door het zand naar de aanloop, 
de dichtstbijzijnde indruk telt!

WISSELKUNDE

VERSPRINGEN, 
EVEN TERUG IN 
DE TIJD Tekst Rob de Wit
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COLUMN

2014 is een even jaartal. Naast de jaarlijks terugkerende sport-
festijnen zoals de Tour de France en Wimbledon, komen er ook 
een aantal evenementen die niet jaarlijks terugkeren. Het WK 
Voetbal spreekt natuurlijk het meest tot de verbeelding. Onze 
Louis gaat met een kleuterklas en een aantal uitgerangeerde 
vedettes naar Brazilië. De kans is redelijk aanwezig dat iedereen 
na twee poulewedstrijden alweer naar huis kan. Ik denk dat de 
eigenaren van een woonboot in de Amsterdamse grachten dat 
prima vinden.

Maar als we dan snel klaar zijn met het WK Voetbal, dan gaan we 
met z’n allen naar de Tour de France kijken. Wat waren we vorig 
jaar allemaal blij dat onze jongens ‘Bau en Lau’, die het zo goed 
deden. Na alle dopingperikelen van de afgelopen jaren, omarmden 
we massaal weer het wielrennen. Zelfs Mart Smeets was weer po-
sitief, hoewel je bij Mart nooit zeker weet wat hij nu allemaal weet. 
Toch denk ik niet dat we het dit jaar weer zo goed gaan doen op 
de fiets in Frankrijk. 
Waarom niet? Geen idee, dat is gewoon een gevoel. Ik hoop het 
natuurlijk wel, want ik vind het altijd heerlijk om drie weken lang 
op de bank te gaan liggen. Ik luister graag naar het commentaar 
van Maarten Ducrot en Herbert Dijkstra. Herbert Dijkstra wordt drie 
weken lang door de plaatselijke VVV ingehuurd om alle kastelen te 
benoemen. Maarten Ducrot loopt zich daar dan weer heerlijk aan 
te ergeren. En dat drie weken lang, heerlijk toch! Meestal plan ik 
met mijn vriendin pas na de Tour onze vakantie, en het ligt vaak aan 
de verkooppraatjes van Herbert en het camerawerk van de Franse 
televisie wat onze bestemming wordt.

Maar waar moeten we het deze zomer dan van hebben? Wat moet 
ons Nederland straks bij elkaar houden na een dramatisch verlo-
pen sportzomer. Juist ja, atletiek! Want na al het voetbal, tennis en 
wielrennen, wordt van 12 – 17 augustus in Zurich het EK Atletiek 
gehouden. Zes dagen lang topatletiek uit de Zwitserse zakenstad. 
Ik denk dat we het daar van moeten hebben deze zomer. En zeg 
nu zelf, we staan er als atletiekland goed voor. Tijdens de afgelopen 
WK indoor is Nadine Broersen op een geweldige manier wereld-
kampioene geworden. Ook de overige deelnemers hebben goed 
gepresteerd. De laatste jaren zit de Nederlandse atletiek überhaupt 
in de lift. Daphne Schippers en Churandy Martina zijn de bekendste 
namen. Inmiddels hebben al een flink aantal Nederlandse atleten 
zich geplaatst en daar gaan de komende weken nog wel wat na-
men bijkomen. Het zou mij niets verbazen als we het beter doen 
dan twee jaar geleden (2x goud, 3x zilver). En hoe mooi zou dat zijn 
als deze lijn doorstijgt? Twee jaar later vindt datzelfde EK in 2016 
plaats in Amsterdam. Natuurlijk ben ik daar live als supporter bij aan-
wezig. Maar ik zou het mooi vinden als daar door de Nederlandse 
televisie (lees: de NOS) eens wat aandacht aan wordt besteed. En 
dan bedoel ik niet iedere dag om 23.30 uur een samenvatting van 
20 minuten, maar gewoon lekker live-uitzendingen. Een paar uur 
achter elkaar. 

Dit jaar is het WK Hockey in Den 
Haag. De NOS zendt bijna alle 
wedstrijden live uit op tv. Daar-
naast zijn de wedstrijden die zij 
niet op tv uitzenden op internet 
te vinden. En waarom doet de 
NOS dat? Is dat omdat miljoe-
nen mensen aan deze sport 
doen? Nee, ook hockey is een 
betrekkelijk kleine sport in Ne-
derland, net zoals atletiek. Nee, 
het heeft puur te maken met het 
feit dat ‘we’ er goed in zijn. En als 
we ergens goed in zijn, dan wil-
len we het allemaal zien. Want 
‘we’ gaan straks twee keer goud 
winnen met de hockeyploegen. 
Een daarom zou ik het zo fijn 
vinden als ‘we’ deze zomer lek-
ker goed presteren in Zurich op 
het EK Atletiek. Misschien gaat 
de NOS dan ook nadenken over 
het uitzenden van dit EK in 2016 
bij ons in Amsterdam en krijgt 
de sport eindelijk de aandacht 
die het verdient!

HET WORDT EEN MOOIE ZOMER

Tekst Niels Weller

Wellers Nietes
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Zondag 6 april. Een sombere dag, zeker vergeleken 
met de dagen die we daarvoor al gehad hadden. En 
mijn eerste clubevenement. Bij aankomst stond er al 
een aantal mensen. De ene na de andere prachtige, 
snel-ogende fiets kwam tevoorschijn. Ik moet zeg-
gen dat ik toch wel onder de indruk was. 

Bert gaf al snel aan dat hij, behalve allerlei records, 
ook snel wilde starten. Op het moment dat ongeveer 
iedereen klaar stond, kwam nog een laatkomer (Peter 
Slingerland – red.) aan, dus hebben we toch nog even 
gewacht. Bij het virtuele startschot ging een grote 
groep mannen in behoorlijk tempo vooruit. Daarvan 
schatte ik al snel in dat ik daar niets tegen kon begin-
nen. Achter me zaten Carin en Elise. Ik, toch een bé-
tje opgejut door de recorddrang van Bert, wilde graag 
harder, maar besloot dat nog niet te doen aangezien ik 
het parcours niet kende. 

Rondje na rondje. Tot mijn grote verbazing, kwam Carin maar niet langs-
zij en ging ik op enig moment Maarten nog voorbij. Dat maakte dat ik 
lekker op de fiets stapte. Met mijn nieuwe elastieken veters ging de wis-
sel ook nog eens lekker snel. Dat scheelt zeg! Met Maarten in mijn nek, 
dat dacht ik in ieder geval, ben ik weggefietst. Maarten bleek een lekke 
band te hebben. Wat een pech zeg! Maar dat verklaarde wel waarom hij 
mij niet had ingehaald. Dat deed hij vervolgens een ronde later wel. Toen 
ik de bocht omdraaide op het einde van de kanobaan, zag ik een aantal 
fietsers op hoog tempo langskomen. En binnen een mum van tijd waren 
ze me voorbij. Wel nog gedag roepend. Ik heb nog geprobeerd ze bij te 
houden, maar dat was een kansloze missie. 

Even later kwam ook Carin voorbij. Ik hoopte dat ik haar nog in zicht zou 
kunnen houden, maar ook dat was na de heuvels bij de skibaan gedaan. 
Weg was ze. Op dat moment besloot ik dat restje recorddrang maar te 
laten varen en echt voor mezelf te racen. Nog een laatste ronde op de 
fiets. Vanaf het moment dat ik de laatste afdaling uit kwam, ben ik vast 
gaan denken aan de wissel en de altijd lastige eerste meters lopen na een 
stuk fietsen. 

Bij de wissel aangekomen, was al een grote groep mannen gefinisht. Ik 
hoorde Bram nog roepen dat het nog kon. Mijn wissel ging best goed 

TRIATHLONGROEP

In Zeer Goede Staat

Nieuws uit de 
Triathlonhoek

Wist je al dat AV Haarlem een 
sportieve relatie heeft met de 
triathlonvereniging TVHaar-
lem-IZGS (In Zeer Goede Staat)? 
Een tiental lopers van deze club 
is ook lid van AV Haarlem. Daar-
om voortaan ook wat nieuws 
over hun prestaties, die zeker 
niet alleen uit triatlons bestaan!
 
Meer informatie, wedstrijdver-
slagen en filmpjes vind je op: 
http://tvhaarlem-izgs.com/

Deze keer verslag van het clubkampioenschap Run-Bike-Run van nieuw lid Roos van Velzen.

Laatste instructies van Bert van Rossum, vlak voor de start.
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en in de verte zag ik mensen lopen. Dat is altijd lek-
ker, dan kan je ergens naar toe lopen. Al lopend vroeg 
ik me af wie er voor mij liepen. Ik kon het niet goed 
zien. Iedereen was ernstig verregend, dus ook aan 
haardracht viel niets meer af te leiden. Langzaamaan 
kwam ik dichterbij. En terwijl ik dichterbij kwam, zag 
ik dat onder andere Carin voor me liep. Dat maakte 
dat ik er nog wel een extra versnelling uit kon persen. 

De laatste ronde liep ik eigenlijk wel weer lekker, ver-
rassend snel, zeker omdat ik nog geen bloktrainingen 
had gedaan dit seizoen. De heuvel af en richting finish 
waar ik werd opgevangen door de reeds gefinishten. 
Niet veel later kwam ook Carin binnen. En nog even 
later ook Elise. Drie dames aan start en finish. Als ik 
het goed heb begrepen was dat een record. Al weet ik 
niet of dat het record was dat Bert het liefst verbroken 
had gezien…

Het was een heroïsche wedstrijd in de regen, met een val-
partij van Erik en een lekke band voor Maarten.

Uitslagen

Naam Run 5.4km Bike 22.6km na het fietsen Run 2.7km Totaal

Bram Couperus 20m45 40m15 1u01m00 10m50 1u11m50

Bauke de Boer 20m24 40m47 1u01m11 11m29 1u12m40

Antoine Flori 23m15 38m30 1u01m45 12m57 1u14m42

Kees van Leuven 21m40 42m00 1u03m40 11m50 1u15m30

Willem de Vries 23m12 42m08 1u05m20 12m50 1u18m10

Rody Schiffer 24m00 42m45 1u06m45 12m30 1u19m15

Erik Draijer 21m42 45m58 1u07m40 11m52 1u19m32 met val

Olivier Woerlee 24m10 43m58 1u08m08 12m50 1u20m58

Jan Jaap Poos 24m28 43m07 1u07m35 13m50 1u21m25

John Swaab 24m52 46m08 1u11m00 12m25 1u23m25

Berry Weerts 24m25 26m07 1u10m32 12m58 1u23m30

Marco Stijnman 23m17 46m58 1u10m15 14m45 1u25m00

Maarten van Rijn 26m35 43m55 1u10m30 16m00 1u26m30 3x lekke band

Roos van Velzen 26m20 47m40 1u14m00 12m40 1u26m40 1e Dame

Carin van den Dries 28m55 44m25 1u12m30 14m30 1u27m00 2e Dame

Peter Slingerland 28m35 46m05 1u15m40 15m50 1u31m30

Mark van Rossum 29m30 47m25 1u16m55 15m20 1u32m15

Elise Vriend 27m20 52m35 1u19m55 14m03 1u33m58 3e Dame

Paul Reparon 13m15 22m15 35m30 7m30 43m00 halve afstand

De playlist van... Pim Pauel
Graag vertelt een atleet over de playlist die hij of 
zij gebruikt om lekker te kunnen trainen. In deze 
editie de playlist van Pim Pauel, junior B met zijn 
10 beste nummers.

 1 Rather Be feat. Jess Glynne 
  van Clean Bandit & Jess Glynne
 2 Dar um Jeto (We Will Find a Way) 
  van Santana, Wyclef Jean, 
  Avicii & Alexandre
 3 Wased van Tiësto & Matthew Koma
 4 Magic van Coldplay
 5 Invisible van U2
 6 Addicted To You van Avicii
 7 America van Imagine Dragons
 8 Jubel van Klingande
 9 The World Is Ours 
  van Aloe Blacc X David Correy
 10 Bad (feat. Vassy) radio edit 
  van David Guetta, Showtek & Vassey

Op het moment dat iedereen gefinisht was, werd het 
ook droog. Kleding werd gewisseld en de droge broe-
ken en shirts waren bij iedereen welkom. Ook mijn 
droge broek was erg fijn. Maar wat ik het meest heb 
gewaardeerd deze zondagmorgen was de ontzettend 
prettige sfeer. Ik, als nieuweling, voelde me welkom 
en op mijn gemak. Iedereen was vriendelijk, sportief 
en op een leuke manier competitief. Blij dat ik bij de 
club mag horen!
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ATLETIEK EN SPORTGENEESKUNDE

Uithoudingsvermogen is een van de motorische 
grondeigenschappen en te omschrijven als: het ver-
mogen om een bepaalde activiteit met de hoogst mo-
gelijke intensiteit te kunnen volhouden. Uithoudings-
vermogen of conditie wordt vooral bepaald door de 
energievoorziening. Zolang de benodigde energie ge-
leverd kan worden zullen de betreffende spieren hun 
werk kunnen blijven uitvoeren. Wanneer er echter on-
voldoende energie beschikbaar komt, is de spier niet 
meer in staat om goed te contraheren. 

Verschillende vormen van uithoudingsvermogen
Uithoudingsvermogen kan op verschillende manieren 
worden ingedeeld en omschreven.

1.  Een indeling op grond van de belangrijkste vorm 
van energiestofwisseling: aëroob (zuurstofrijk) en 
anaëroob (zuurstofarm) uithoudingsvermogen. 
Het aërobe uithoudingsvermogen wordt onderver-
deeld in aëroob-glycolytisch en aëroob-lipolytisch, al 
naargelang er vooral suikers (glucose) of vetten wor-
den verbrand. Het anaërobe uithoudingsvermogen 
wordt onderverdeeld in anaëroob-alactisch (zuurstof- 
en melkzuur-loos) en anaëroob-lactisch (zuurstofarm 
en melkzuur-rijk). 

2. Een indeling is ook mogelijk naar de duur waarover 
de inspanning kan worden volgehouden: kort, middel-
lang en lang uithoudingsvermogen.

3. Een indeling naar de dynamische of statische aard 
van de spieractiviteit: dynamisch en statisch uithou-
dingsvermogen.

4. Een indeling naar percentage spiermassa: alge-
meen en specifiek (of lokaal) uithoudingsvermogen.

Energieleverantie
Spieren hebben twee belangrijke energiebronnen ter 
beschikking: glucose en vetten. Vetten liggen opgesla-
gen in de vetcellen, en glucose in de spieren in de vorm 
van glycogeen, dat bestaat uit lange ketens van gluco-
semoleculen. Eiwitten zijn pas een bron van energie 
als de glucose en glycogeenvoorraden nagenoeg vol-

ledig en de vetvoorraden grotendeels zijn uitgeput. 
Vetten en suikers (glucose) komen via het voedsel in 
het lichaam en worden met behulp van zuurstof ver-
brand. De spiervezels en andere lichaamscellen kun-
nen de energie, die bij verbranding van vet en glucose 
vrijkomt, niet direct gebruiken. Deze energie wordt 
opgeslagen in energierijke fosfaten. Fosfaten vormen 
de enige direct bruikbare energievorm voor alle ener-
gie vragende processen in het lichaam. Het belang-
rijkste energierijke fosfaat is het adenosinetrifosfaat 
(ATP). Een tweede is het creatinefosfaat (CP), dat 
weliswaar niet direct energie kan leveren, maar wel 
direct ATP kan aanmaken, wanneer er snel en veel 
van deze ‘brandstof’ nodig is, voorbeeld bij een sprint. 
De voorraad ATP in cellen is klein, zodat een sprint op 
topsnelheid maar ongeveer 10 seconden kan worden 
volgehouden.

Winning van ATP
Omdat ook in rust ATP nodig is, moet er constant ATP 
aangemaakt worden. De winning van ATP kan op ver-
schillende, min of meer gelijktijdig optredende wijzen, 
plaatsvinden; zie onderstaande beschrijving. 

1. Wanneer de spieren weinig actief zijn, zoals bij een 
rustig duurloopje, wordt er via het bloed voldoende 
zuurstof aangevoerd, waardoor de voedingsstoffen 
(d.w.z. de suikers en de vetten) met deze zuurstof 
volledig worden verbrand. De ATP aanmaak is dan in 
evenwicht met het verbruik. Er wordt dan vooral vet 
verbrand, dat weinig ATP per seconde levert, maar 
wel lang kan worden volgehouden omdat er relatief 
veel vet is.

2. Als de inspanning groter wordt, zoals bij intensieve 
duurarbeid, wordt de glucosevoorraad aangesproken. 
Dit levert snel energie, maar de voorraad glucose is 
tamelijk klein. Als de inspanning zwaarder wordt, 
neemt het glycogeengebruik toe. Bij “sprinten” is de 
glycogeenvoorraad in 10 minuten uitgeput, maar bij de 
marathon pas in 2 uur.

3. Als de inspanning nog zwaarder wordt, dat zelfs de 
zuurstofrijke glucoseverbranding niet voldoende ATP 

Uithoudingsvermogen
Huisarts Frits Knuvelder, die sinds kort met pensioen is, heeft jaren-
lang als clubarts onze vereniging gediend. Hij is voor deze inzet tot 
lid van verdienste benoemd. Frits is nog steeds geïnteresseerd in de 
sportgeneeskunde en toonde zich bereid over dit onderwerp een 
serie artikelen te verzorgen. Het derde artikel in deze serie is mede 
gebaseerd op een artikel van (oud schaatser) Prof. Dr. Harm Kui-
pers, hoogleraar bewegingswetenschappen, in de uitgave Sport, 
Bewegen & Gezondheid.

Tekst Frits Knuvelder
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kan leveren, kan de glucose ook 
‘zuurstofarm’ worden verbrand. 
Dit type verbranding, anaërobe 
glycolyse, is nodig bij bijvoorbeeld 
extra tussensprints tijdens inten-
sieve duurlopen. Dit type verbran-
dingsproces kan snel ATP leveren 
maar produceert tevens lactose 
(melkzuur). Melkzuur verzuurt niet 
alleen de spiercel maar ook het 
hele lichaam.

4. En levert zelfs de anaërobe gly-
colyse onvoldoende snel het be-
nodigde ATP, dan kan de andere 
energierijke fosfaat, het CP (het 
creatinefosfaat) worden gesplitst. 
Dit levert wel snel ATP, maar in 
ongeveer 10 seconden is deze “bat-
terij” leeg. Energiewinning mid-
dels splitsing van CP vraagt geen 
zuurstof en vormt geen melkzuur. 
Het wordt de anaërobe alactische 
energiestofwisseling genoemd.

Uit het bovenstaande moge blij-
ken dat de wijze van energievoor-
ziening afhangt van de snelheid 
waarmee ATP moet worden aan-
gemaakt. Afhankelijk van de inten-
siteit van de inspanning ‘kiest’ de 
spier voor de wijze van energie-
levering, zodanig dat de aanmaak 
van ATP zo veel mogelijk in even-
wicht blijft met het verbruik.

Vermoeidheid
Een belangrijke factor, die het uit-
houdingsvermogen beperkt, is ver-
moeidheid. Vermoeidheid is te om-
schrijven als het onvermogen om 
een geplande activiteit te kunnen 
voortzetten. Vermoeidheid is een 
bekend verschijnsel, maar moei-
lijk te verklaren. Het kan haar oor-
sprong hebben in het zenuwstelsel 
en in de spieren, dus centrale en pe-
rifere vermoeidheid. Uit onderzoek 
is nog geen duidelijkheid gekomen 
inzake de oorzaken van vermoeid-
heid, maar waarschijnlijk spelen 
meerdere factoren een rol, zoals 
de uitputting van glycogeen en 
ATP, alsook de verzuring bij duur-
sporten, etc. In dit verhaal ging het 
voornamelijk om de bio-chemische 
aspecten van ‘uithoudingsvermo-
gen’ en ‘vermoeidheid’. In het vol-
gende nummer zal ik iets vertellen 
over de fysiologische aspecten.

Iris Komen en Mette Elgersma

Mette Elgersma

Mike van Dijk

‘Een kleine maar fijne afvaardiging met Iris, Mike en 

Mette. Ze hebben zich prima geweerd!’ 

aldus John Komen

CD Evening games
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REÜNISTEN

Omdat ik nu eenmaal al meer dan vijftig jaar op 
zondagmorgen een klein stukje hardloop, stuur-
de ik de auto een kilometers lang smal weggetje 
af, richting zee. Het was Noord-Spanje en ik her-
innerde me vaag van lang geleden dat hier een 
verlaten wonderschoon strandje ligt. Al snel glin-
stert de oceaan tussen de bergen in de verte.

Als ik uitstap weet ik weer waarom ik dit strand-
je zocht: de zachte bries in je gezicht, het uitge-
strekte strand met grillige rotsformaties in zee, de 
steil afdalende beboste bergen, het opspattende 
schuim in de ochtendmist, de lucht van eucalyp-
tus en kruiden. In de verte wat voetballende man-
nen en een paar wandelaars. Rekken, strekken, 
inlopen. Plotseling na een scherpe bocht sta ik 
oog in oog met een groepje wandelaars, ze hef-
fen hoog op de gele wagen aan, een rood-wit-
blauwe stok verraadt het land van herkomst, ze 
zijn op weg naar La Corunja.

Wat intervallen, weer rekken en strekken, genie-
ten van de omgeving. Opeens rolt een golfbal-
letje recht op mij af, verbaasd raap ik het op, de 
eigenaar is nergens te bekennen. Maar dan komt 
om de rotsen een klein mannetje aangewandeld 
op blote voeten, zijn speurende blik verraadt wat 
hij zoekt, ik rol het balletje naar hem toe en een 
welgemeend gracias is mijn beloning
Als ik weer in de auto stap valt mijn oog op een 
paar roestige golfclubs, ze liggen altijd bij de hand 
in de auto; en dat is niet omdat ik zo’n golfer ben, 

met geruite broek, schoenen met punten eron-
der en een volle trolley met clubs. 
En dan die hoge contributie voor een vereniging. 
Nee, gewoon zo’n balletje lekker ver meppen in 
de vrije natuur, bijvoorbeeld in de vakantie.

Waarom niet? Ik pak ze op en ga op zoek naar de 
oude baas.
Even kijkt hij verbaasd als ik met de roestige stok-
ken aan kom zetten, dan lacht hij verheugd.We 
zetten een baan uit van driehonderd meter en 
aan beide zijden een kuiltje met een bamboestok 
erachter als vlag. Dan slaan we af, het is fascine-
rend om zijn diepe concentratie te zien, kaars-
recht gaat het balletje op zijn doel af, zelf sla ik 
de ballen wat verder, maar niet zo mooi recht. Hij 
doet voor wat ik fout doe, té verkrampt en zegt 
alleen maar Tiger Wood, het helpt. Toch slaan we 
beiden af en toe behoorlijke missers, een bal in 
zee of een bal die tegen de rotsen stuitert en on-
vindbaar blijft. Na tien ronden staat hij vier punten 
voor. De volgende rondes maakt hij een paar sim-
pele fouten - laat hij mij winnen? We eindigen pre-
cies gelijk. Wat een kostelijke dag is dit geweest. 
Geen woord gesproken, maar wat begrepen we 
elkaar goed.

Zou sport dan toch verbroederen? Als we het Ta-
liban-voetbalteam nu eens tegen het Nederlands 
Elftal laten spelen? En we laten ze winnen, zou 
dat helpen?

Camarados paroles
Tekst Joop Vissers

Focus en de crocus door Joop Vissers

Vanuit de auto zie je ze vaak, 
ook wel blinkend in de asfaltspiegel
Eén hoog of gewoon parterre    
Kijk toch eens wat we vroeger konden   
lijken ze wel van verre te zeggen   
De zilveren bekers als meisjes van plezier
in hun bollende petticoats
Met moed, wilskracht en vastberadenheid vergaard
Vuisten ballen - focus, focus!    
Door oefening wordt immers kunst gebaard
Is al die moed en vastberadenheid wel zo gezond
de crocus, zonder focus, komt immers zo maar uit de grond
En waar heb jíj ze toch?
Een schimmelige bananendoos in de kelder die herbergt ze nog. 

oud gedienden blijven de h(av) trouw
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Europese verkiezingen? Doe ik niet aan mee. ´t Zou 
wel kunnen, maar ik heb geen trek in formulieren, 
stempels en ander gedoe, ook nog via Nederland. Ik 
mocht als ´étranger´ (vreemdeling, buitenlander) in 
maart ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen in ons gehucht. Vanaf gezien. Vergde bijna net zo-
veel documenten, stempels en overig gezeur. Boven-
dien weet ik na een kwart eeuw in Zuid-Europa dat de 
democratie bij ons een beetje anders werkt. Wie wat 
geregeld wil hebben in ons kansloos failliete dorpje 
schiet de burgemeester even in het café aan. Glaasje 
(of twee, drie) erbij en je hebt je zin. Geen wonder dat 
onze burgemeester zich moeiteloos herkozen wist. 

Europa bestaat niet
Ik geloof niet in Europa. Dat bestaat niet. De zogehe-
ten cultuurverschillen tussen het noorden en het zui-
den zijn veel te groot. En misschien ook die tussen 
het westen en het oosten. Bij ons is een soort stelre-
gel: oppassen met iedereen die ten noorden van Lyon 
woont, fout volk! Okay, wij in de Provence zijn niet 
zo van de nuance, ook daarom is mijn vrouw hier zo 
op haar gemak. Het Nederlandse ´poldermodel´, een 
beetje van dit en een beetje van dat, acht ze achterlijk. 
Het regent, of het is droog. Zo simpel is het. In haar 
beleving. 
In Europa bestaan vast tal van misverstanden over 
al die verschillende landen. Zo wordt vaak gedacht 
dat we ons in Frankrijk druk maken over doping in 
de sport. Welnee. Alleen tijdens de Tour de France 
doen we even alsof we het erg vinden, snoepen uit 
de Jaminpot verboden middelen. Dan komt zelfs de 
gendarmerie eraan te pas. 

Frans chauvinisme
Maar Richard Virenque, zeven keer de bolletjestrui, 
meer dan betrokken bij het epo-schandaal rond de 
Festina-ploeg in 1998, is nog altijd een held in Frank-
rijk. Groeide zo ongeveer in ons gehucht op. Ik krijg 
altijd een telefoontje als hij weer eens in ons café aan-
legt. Al vele malen gesproken, aardige man. Uiterst 
voorzichtig met de wijn en de pastis.
Fransen zijn chauvinistisch en nationalistisch. Meer 
dan Nederlanders? Dat kan ik niet meer beoorde-
len. Maar ik vermoed dat we Armstrong zijn zeven 
zeges in de Tour niet afgepakt hadden als hij Frans-
man was geweest. Een Amerikaan die ons wielerles 
gaf? Succesrijker dan Anquetil en Hinault? Dat gaat 
natuurlijk zomaar niet. Terpstra won dezer dagen 

Parijs-Roubaix. Ruime aandacht voor ´m in de natio-
nale sportkrant L´Équipe. Maar bij ons in het zuiden 
kwam de krant Nice-Matin niet verder dan iets als 
´ene Terpstra mag zich nu even tot de grote jongens 
rekenen´. Alsof Terpstra niet al jaren de superknecht 
van Tom Boonen is. Successen van Nederlanders, het 
boeit ons in het zuiden niet of nauwelijks. 

Sport is per definitie ‘onsportief´
In L´Équipe (niet in Nice Matin) las ik over de schor-
sing van de atleet Tyson Gay, ex-wereldkampioen 
sprint, zilver op de OS in Londen. Wegens ́ gesnoept´ 
en betrapt. Tja. Er is een lang verzwegen rapport van 
de WADA (World Anti Doping Agency) waaruit zou 
blijken dat één op drie atleten aan de dope is.´Onspor-
tief´? Sport is per definitie ´onsportief´. Want je hebt 
enig talent of niet. Volgens de Franse filosoof Roland 
Barthès (1915-1980) gaat het er in de sport niet zozeer 
om je concurrenten te verslaan als wel de natuur. Van 
de Mont Ventoux winnen. Voor zover we nu weten, 
was iedereen aan de dope in het Armstrong-tijdperk. 
Maar hij won. ´Onsportief´? Hij was de beste.

Ik heb de Fin Lasse Viren een keer in Helsinki gespro-
ken. Winnaar van goud op de 5 en 10 km tijdens de 
Spelen in 1972 en 1976. Bloeddoping werd er gezegd, 
iets met elanden, nooit bewezen. Tegenover mij hield 
hij het bij ´moderne medische begeleiding´. We kwa-
men te spreken over de Fin Paavo Nurmi (1879-1973), 
9 keer Olympisch goud, in 1924 twee wereldrecords 
binnen 50 minuten (1500 en 5.000 meter). We had-
den het over de ´Locomotief´ Emil Zátopek (1922-
2000), die tijdens de OS in Helsinki (1952) de 5 km, 
de 10 km én de marathon won. Ongeëvenaarde presta-
tie. Supertalenten of misschien ´geheime´ stimulantia 
die we ons nu niet meer kunnen voorstellen? Destijds 
ging het gerucht dat Viren als eerste met bloeddoping 
werkte. Nog geen mens dat er iets van snapte. Ik in elk 
geval niet. En eigenlijk nog steeds niet. Ook niet dat 
er in de lange historie van de Tour, renners etappes 
glansrijk wonnen dankzij een glas cognac of een halve 
fles champagne.
In hoeverre is doping ´vals spelen´? Als het spul voor 
iedereen beschikbaar is? Zoals het was en ongetwij-
feld in nieuwe varianten is. 
´Vals spelen’? Ja, Maurice Garin de eerste winnaar 
van de Tour, 1903. Hij legde stiekem hele trajecten per 
trein af. Da’s pas vals! 

DE WINNAAR 
WINTTekst Peter Hagtingius
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Het was bij kogelstoten 
helaas net niet gelukt 
om Gerard Moolenaars 
(met 13.39m) van de 
recordlijst bij de junio-
ren C te verdringen. Dat 
was wel een teleurstel-
ling, maar tegelijkertijd 
een stimulans om er bij 
de junioren B met de 
(5 kilo) kogel en (1,5 
kilo) discus nog harder 
tegenaan te gaan. En 
ondanks het toegeno-
men gewicht van deze 
attributen zou het onder 
Rein gaan lukken, daar 

twijfelde je eigenlijk niet aan. Bij de training die hij 
ons gaf, stootte en wierp hij zelf ook, en dat was niet 
alleen indrukwekkend, maar ook leerzaam en stimule-
rend. Je trok je als het ware aan hem op; zoals hij kogel 
en discus hanteerde, dat wilde je zelf ook doen. Heel 
beheerst, maar toch explosief de kogel ruim dertien en 
de discus ruim veertig meter verder ‘neerleggen’, dat 
maakte indruk, dat was een echte atleet. 

De sfeer in de ploeg was buitengewoon goed, alleen 
al hierom sloeg je geen enkele training over. Op de 
trainingen ging het er weliswaar serieus aan toe, maar 
toch was er altijd ruimte voor ‘een korte voorstelling’, 
waarom veel werd gelachen. Hierin werd bijvoorbeeld 
een trainer, een ploeggenoot of een lid van KAV Hol-
land op de hak genomen, een alternatief clublied voor-
gedragen, of een lenigheidsoefening tot het uiterste 
‘opgerekt’. En ook tijdens uitwedstrijden en de heen- 
en terugreis hadden we, zonder dat dit afbreuk deed 
aan de sportieve ambities, vaak dikke pret.

Die goede sfeer werd niet alleen door de wedstrijd-
atleten gedragen. Ook diverse ‘meneren’, die de ver-
eniging op een of andere wijze steunden, droegen 
hiertoe bij. Als jongeling had je nog niet zo veel oog 
voor wat er bij een vereniging allemaal komt kijken, 
maar duidelijk was wel dat daarvoor niet alleen wed-
strijdatleten nodig waren. De meesten van deze mene-

ren - dames ontbraken nagenoeg volledig - kende je 
slechts vaag van gezicht, maar daarop waren enkele 
uitzonderingen. 

De onvergetelijke Emile Bleijswijk, clubman in hart en 
níeren, die tijdens de trainingen, bij de wedstrijden en 
in het clubblad, nooit afliet de HAV Haarlem naar een 
hoger plan te stuwen. Hetzelfde gold voor voorzitter 
en clubicoon Dick Hagtingius. Maar er waren meer 
heren die er om één of andere reden uitsprongen. Zo-
als de man die tijdens het jureren bij hoogspringen bij 
iedere sprong van een atleet ook zelf zijn been ophief, 
alsof hij wilde helpen de lat te bedwingen: Nees van 
den Klinkenberg; de man met een enigszins Charlie 
Chaplin-achtig voorkomen en zijn gortdroge opmer-
kingen: Arnold Presburg; de man die sinds de op-
richting in1920 in diverse rollen actief was voor de 
vereniging: Wim Moolenaars; de trouwe clubman en 
leverancier van heldere kopij voor het clubblad: Hans 
Busé.

Ook het clubblad droeg bij aan deze puike sfeer: de 
wedstrijdverslagen, vooral die van de finales van de 
Nederlandse kampioenschappen bij de senioren en ju-
nioren, evenals de voorbeschouwingen op deze wed-
strijden; de artikelen die over ‘vroeger’ gingen, die je 
als het ware meezogen in de huiskamer van de vereni-
gingshistorie; de kerstnummers met de prestatieover-
zichten waar je reikhalzend naar uitkeek en je kansen 
op een recordverbetering op baseerde. 

EEN LEVEN ALS ATLEET

Tekst Leo van der Veer

Na in 1961 als junior D mijn entree bij de HAV te hebben gemaakt, bleek al vrij snel dat ik aanleg had voor 
kogel en discus. Aan die nummers werd tijdens de trainingen de meeste aandacht besteed. Er werd, voor de 
normen die toen golden, vrij intensief getraind: zowel ’s zomers als ’s winters driemaal in de week. Je maak-
te deel uit van de juniorenselectie en mocht daarom drie keer trainen – “gewone” leden slechts twee keer. 
Die extra keer op woensdagavond betekende tijdens de zomer van 1964 dat je bijna privéles had; samen 
met Ben Goossens kregen we geregeld met z’n tweeën voor kogel en discus instructie van hoogspringer, 
werper en tienkamper Rein Knol. 

Rein Knol

Leo in actie te Haarlem, rechts kijkt 
trainer Henk Willems kritisch toe
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Atletiek stond dus in 1964 nog steeds zeer hoog bij 
mij genoteerd, bijna hoger dan ‘school’, en daarnaast 
bestond weinig concurrentie. Als zestienjarige had 
‘uitgaan’ nog een zeer onschuldig karakter en bestond 
voornamelijk uit het bijwonen van de thuiswedstrij-
den van de beroemde Haarlemse basketbalclub Fla-
mingo’s in het, inmiddels verdwenen Krelagehuis aan 
de Leidsevaart, de plek waar nu garage Martin Schil-
der is gevestigd. Slechts af en toe een biertje, maar 
geregeld wel een sigaretje of een sjekkie. Dat laatste 
was eigenlijk na-aperij; je wilde stoer doen en daarom 
deed je de oudere jongens op school na. Je hoorde in 
die tijd nog weinig waarschuwingen over het uiterst 
schadelijke karakter van roken. Maar Joop van Drunen 
was in dit opzicht zijn tijd ver vooruit; hij keurde roken 
streng af en werd furieus als hij je langs de baan maar 
ook in de stad met een sigaret betrapte: dat deed een 
echte atleet niet! 
Aan het eind van het jaar 1964 verschenen in het club-
blad weer de gebruikelijke overzichten met de beste 
seizoenprestaties en het voor het betreffende nummer 
geldende clubrecord. Bij kogel en discus had ik, on-
danks de zwaardere gewichten bij de overgang van C- 
naar B-junior, toch behoorlijke vooruitgang geboekt. 
Bij kogel scheelde het slechts negen centimeter of ik 
had  het record  (14m01) van tienkamper Jeltjo Doorn-
bosch te pakken, en bij discus een kleine vijf meter; 
dat gaf vertrouwen voor het seizoen ‘65 waarin ik, als 
zeventienjarige, 2de jaars B zou zijn. 

En het jaar 1965 bracht met kogel, via 14m42 in een 
eerdere wedstrijd, een geweldige verbetering van het 
clubrecord: op 13 juni, met een vers HBS-B-diploma 
op zak, werden in Leiden met 15m55 binnen de ver-
eniging nieuwe normen voor kogel gesteld. Deze ko-
gel was echt mijn grote vriend geworden!

Het discuswerpen vertoonde helaas een instabiel 
verloop, maar leverde toch nog met 40m44 een be-
scheiden verbetering van Jeltjo’s clubrecord (39m95) 
op, dat echter slechts kort in mijn handen zou blijven. 
Met de techniek van het discuswerpen had ik duidelijk 
meer moeite dan met die van kogel. Om in de draai 
een forse versnelling te maken, kort daarop deze draai 
van je romp te blokkeren zodat de discus via je arm als 
een raket uit je hand zou schieten, dat was verdraaid 
moeilijk en lukte mij maar een enkele keer. Als ik op 
dreef was, dan wierp ik ‘vanuit stand’ met mijn lange 
armen ook veertig meter, dan stond je veel stabieler 
en kon je je volledig concentreren op de armzwaai en 
de afworp.

De school waarop ik zat, het aan het Santpoorterplein 
gelegen Lorentzlyceum, deed met verschillende spor-
ten mee met wedstrijden tegen de andere Haarlemse 
lycea. Zo ook met atletiek. De ploeg van het Lorentz 
bestond uit vijf jongens, waarvan er maar liefst vier 
op HAV Haarlem zaten: Wim Aaij, Ferrie Lamie, Rob 
van der Putten en Leo van der Veer. En van deze vier 
jongens mochten zich drie (Wim, Ferrie en Leo) ook 
nog eens ‘international’ noemen. Het kwartet HAV-

ers, trots gehuld in de fraaie trainingspakken van hun 
club, vormde dus, in sportief opzicht, een uitermate 
elitair genootschap en zorgde er voor dat het Lorentz 
bij deze ‘thuiswedstrijd’ een schitterende overwinning 
behaalde. Je kon tijdens de wedstrijd al merken dat 
ons optreden indruk maakte; ik had nooit eerder be-
leefd dat de hele kogelsector omzoomd was met een 
dikke haag toeschouwers. Dat een enkeling kennelijk 
niet begreep wat de term ‘wedstrijd’ betekende en liep 
te zeiken dat het “niet eerlijk was dat wij, die zo goed 
en sterk waren, aan deze wedstrijd mochten deelne-
men”, deed niets af aan ons enthousiasme. We had-
den daar toch maar een mooi visitekaartje afgegeven 
- als school, maar vooral als atletiekvereniging. En het 
viertal superieure HAV-ers bleek met zijn optreden 
niet alleen op het sportveld, maar ook op school erg 
veel indruk te hebben gemaakt. Uiteraard bij gymle-
raar en oud HAV-atleet Verwers, maar ook bij tal van 
medescholieren, van wie je de nodige complimenten 
kreeg. 
Maar op school zaten geen meisjes op wie ik het, al 
was het maar in stilte, had voorzien. Daarvoor moest 
je op de baan zijn. En wel op de woensdagavonden, 
want dan trainden de selecties en was er een kans dat 
je met een leuk meisje van Atmodes of KAV Holland 
in contact kwam. Toch erg spijtig dat de HAV geen 
gemengde vereniging was; in dat opzicht was het bij 
KAV Holland beter georganiseerd.

Doornbosch naast seniorentrainer Wim Kaan

links vooraan: Dick Hagtingius; links staand: Hans Busé; 
midden bovenaan: Emile Bleijswijk 
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SERVICE
BESTUUR
Voorzitter
Dick Bais 023–5713873  
 06–44519283
Max Euwestraat 34
2042 RC Zandvoort
djbais@gmail.com

Secretaris, beheer krachthonk
Peter Pijnaker 023–5258709
Joan Maetsuykerlaan 15
2024 AR Haarlem
peterpijnaker@gmail.com

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

Leden
Freek Beelen 023-5330205
Beveland 77
2036 GP Haarlem
fjtbeelen@outlook.com

Emiel Out 06-13188426 
Schoterbos 15
2023 TP Haarlem 
Emiel.Out@klmcargo.com

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

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor 

het gehele kalenderjaar. Op-
zeggen dient te gebeuren vóór 
15 november. Ofwel schriftelijk, 
ofwel per e-mail naar de lede-
nadministratie

Clubkleding
De clubkleding is te koop in de 
kantine.

TRAINERS
Jurriaan Borst
Bob de Groot 06-42139755
Dik de Groot 06-42205061
Ludwien Potveer 023-5267650
Niels Ran 06-48818942
Sander Rotteveel 06-47958490
Ruud Wielart 023-5279080

WEDSTRIJDSECRETARIATEN
Junioren
Niels Ran
cdtrainers@hotmail.com

Pupillen
Karin Nilsson
konst-nilsson@hotmail.com 

FYSIOTHERAPIE
Fysiotherapeuten Velserstraat
 023–5264668
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem
ftvelserstraat@hetnet.nl

COMMISSIES
Communicatie Commissie 
(PR, website, clubblad)
Leo van der Veer 023–5254288
Rob Schlüter 023–5250752

Marijke Zwaag 06-27054067
Daan Oppenhuis 06-81066577
redactie@avhaarlem.nl

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

Jeugdcommissie
Tanja Out

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

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

DIVERSEN
Kantine atletiekbaan
Elly Dudock, kantinediensten
elly.dudock@planet.nl

Gerlies Nap, 
Stichting exploitatie kantine
gerlies@bruggeman.nu

AV Haarlem op internet
Websitewww.avhaarlem.nl
Twitter @AVHaarlem
Facebook AVHaarlem

TRAININGEN 
(APRIL – OKTOBER 2014)
Ma & do avond; atletiekbaan 
Pim Muliersportpark
Senioren & 
Junioren A/B  19:00-20:45
Junioren C 19:00-20:30
Junioren D 18:45-20:15
Pupillen 18:45-20:00

Do avond; atletiekbaan 
Pim Muliersportpark
Lange
afstandlopers 19:00-20:45
Recreanten 18:45-20:00

LEEFTIJDSINDELING 
(1-11-2013 T/M 31-10-2014)
Categorie Geboortejaar
Mini pupillen  2007
C pupillen 2006
B pupillen 2005
A pupillen 2003 & 2004
D junioren 2001 & 2002
C junioren 1999 & 2000
B junioren 1997 & 1998
A junioren 1995 & 1996
Senioren 1994 of eerder
Masters 1979 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 leef-
tijd bereikt.
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advertentie

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 



De volgende Wissel verschijnt in augustus. 
Lever je wedstrijdverslag, foto's en ander nieuws aan bij de redactie 

vóór 31 juli via redactie@avhaarlem.nl

A-competitie Krommenie


