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Tijdens de afgelopen onderlinge wedstrijd deden er maar liefst 30 pupillen 
mee aan de verschillende onderdelen. Op het programma stonden een korte 
sprint, het verspringen en kogelstoten of balwerpen. En natuurlijk de afslui-

tende lange afstand waar elke training ook aandacht aan wordt besteed. 

lees meer in de Wissel op pagina 11 >

Groei in aantal 
pupillenleden 



Anne Kuperus



3

Redactioneel, ‘what else’...

door Marijke Zwaag 
(ook wel Els genoemd, vandaar de ‘what else’)

Dit voorwoord van de Wissel gaat over de wisseling van 
zomer naar herfst, van zomer- naar wintertraining en 
van trainersverschuivingen. Er zijn de afgelopen twee 
maanden iets minder wedstrijden geweest, waardoor 
we allemaal een beetje op adem konden komen. En 
natuurlijk hebben we allemaal ons best gedaan tijdens 
de onderlinge wedstrijden van onze vereniging.

De seizoenswisseling brengt altijd een overgangsperi-
ode: kun je nu wel of niet in korte broek trainen, want 
afgelopen weken was het ineens weer warm – maar 
er staat toch echt september op de kalender. Terwijl 
we hard aan de redactie werken, is het zelfs zo’n zon-
nig weekend dat een T-shirt inderdaad prima kledij is. 
De Halve van Haarlem kende dit ‘probleem’ ook: het 
lichaam is ingesteld op kouder weer, maar moeder na-
tuur had voor deze zondag een hogere temperatuur 
in petto.

Ook de wintertrainingen gaan weer van start en op de 
laatste maandagtraining hebben we er maar een ijsje 
op gegeten na afloop. De sfeer is goed op de baan en 
iedereen maakt zich op voor een goede winter. We 
zijn dan over het hoogtepunt het seizoen heen, maar 
het staat iedereen vrij om aan een lekkere indoorwed-
strijd, of (cross)loop mee te doen. 

Vanaf zondag 12 oktober beginnen de ochtendtrainin-
gen weer en vindt er een verschuiving plaats omdat 
de verschillende trainingsgroepen te groot zijn gewor-
den. De junioren worden nu op categorieën gesplitst 
in drie groepen. Dik & Bob schuiven van de pupillen 
door naar de D & C junioren, terwijl Niels enkel nog de 
grote groep A & B-junioren voor zijn rekening neemt. 
De pupillen maken kennis met Jason, Siem en Eline. 
Gedreven atleten van onze vereniging met jarenlange 
ervaring die zij nu gaan overbrengen. Doordeweeks 
verhuizen de pupillen samen met de junioren D & C 
naar de zaal en zullen zij nieuwkomer Gijs treffen, die 
ook al jaren atleet is bij ons. We mogen heel dankbaar 
zijn voor de inzet van deze trainers, veel succes ge-
wenst!

Tevens heeft de redactie afscheid moeten nemen van 
redactielid Leo van der Veer. Hij heeft jaren veel inzet 
voor de club getoond, maar doet nu een stapje terug. 
Uiteraard blijft hij wel de stukken voor het Reünistenka-
tern schrijven en verzamelen. Wij kunnen niet anders 
doen dan veel dank uitspreken naar Leo en hem een 
voorspoedig herstel wensen!
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De samenstelling
We werken, sinds jaren onderbezet te zijn ge-
weest, nu met een volledig bestuur van vijf per-
sonen. Het bestuur heeft een voorzitter, een se-
cretaris, een penningmeester en twee gewone 
bestuursleden. Volgens de statuten dient het be-
stuur uit minimaal vijf personen te bestaan.  

De Europese Kampioenschappen Atletiek
Onvermijdelijk moet dit nationale succes hier wor-
den vermeld. De Europese Kampioenschappen 
zijn voor Nederland nog niet eerder zo succesvol 
geweest. Meerkampster Dafne Schippers deed in 
Zürich wat van haar verwacht werd, veroverde het 
goud en werd Europees sprintkampioene. Daar 
bleef het niet bij; midden lange afstandloopster 
Sifan Hassan won goud en zilver, daarnaast ver-
overde Nadine Broersen zevenkampzilver en wist 
Susan Kuijken op de 5000 meter brons te scoren. 
Wellicht geïnspireerd door dit succes behaalde 
het Dutch Para-athletics Team de week daarna bij 
het EK in Swansea vijf keer goud, vier keer zilver 
en vijf keer brons.

Het beleidsplan en de verenigingskalender
Het aanpassen van het beleidsplan vergt langere 
tijd. Er is slechts door een beperkt aantal leden 
commentaar geleverd en aanvullende suggesties 

MEDEDELINGEN BESTUUR

voor inhoudelijke verbetering gedaan. Het voert 
te ver om hier op de inhoud in te gaan, doch er is 
veel werk aan de winkel. Freek Beelen werkt hier-
aan verder met Niels Weller en Niels Ran. Het is 
van belang op tijd de speerpunten voor het vol-
gende jaar vast te stellen.
Met betrekking tot de verenigingskalender is er 
behoefte aan input. 
 
Juryleden
De juryleden van de vereniging zijn voor het me-
rendeel op leeftijd, dus is nieuwe aanwas noodza-
kelijk. Hierbij de oproep om vrijwilligers hiervoor. 
Voor de vrijwilligers zal een cursus worden geor-
ganiseerd.

De facelift van het krachthonk
Vordert gestaag; de isolatie van de gevels is aan-
gebracht op de isolatie boven het dak van de 
oostgevel na. Het isoleren van dit bovendakse 
deel is gaande. Na het isoleren zal het interieur in 
moderne kleuren worden geschilderd. Hierbij de 
oproep om u / je te melden als vrijwilliger, want 
het gaat een arbeidsintensieve bezigheid worden.
     
De sprintwedstrijden
Woensdag 17 september waren de sprintwedstrij-
den voor scholieren van de groepen 3 t/m 8, een 
nieuw initiatief van de vereniging. SportSupport 
heeft het naar alle Haarlemse scholen gecom-
municeerd.  Er waren 160 deelnemers en het was 
prachtig weer. Al met al een succes. Wellicht dat 
we volgend jaar naar een uitbreiding van het pro-
gramma kunnen gaan. Er kon gesprint worden op 
de 40, 60, en 80 meter. Voor de winnaars was er 
een beker en voor alle deelnemers een vaantje.

Trainingstijden van de pupillen
De vervroegde baan- training voor de (mini) pu-
pillen op donderdagmiddag om 17.30 uur is een 
succes. Vanaf 22 mei bestaat deze extra moge-
lijkheid om te trainen voor de kinderen. We zullen 
trachten om volgend zomerseizoen deze moge-
lijkheid ook met de maandag uit te breiden.

Nieuws van het bestuur
Tekst Peter Pijnacker

vlnr. penningmeester John Komen, voorzitter Dick Bais, se-
cretaris Peter Pijnacker, algemeen bestuursleden Emiel Out 
en Freek Beelen.
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advertentie

Wedstrijdkalender oktober - november - december

Indoorwedstrijden
Za 18 oktober AV Lycurgus Krommenie Werpwedstrijd 
Za 22 november ARV Ilion Zoetermeer Indoor ARV Ilion Junioren CD 
Za 29 november AV De Spartaan Lisse Indoor Pupillen en C/D junioren 
Za 13 december AV Hylas Alkmaar Triple  IT Indoor Gala 
Za 13 december ARV Ilion Zoetermeer Indoor pupillen ARV Ilion 
Vr 19 december U-Track Utrecht 1e vrijdagavond semi-instuif 
Za 20 december ARV Ilion Zoetermeer Indoor ARV Ilion Junioren CD 

Wegwedstrijden
Namens Marco Kok van ‘het Lange afstandsfront’: “Dames en heren vergeet je niet in te schrijven voor 
de volgende loopjes”: 
12 oktober Rondom Haarlem, estafetteloop met verschillende teams 
19 oktober Marathon van Amsterdam
26 oktober Heemstedeloop

2 november Spaarndam (cross)
16 november Zevenheuvelenloop
30 november Wijk aan zee (cross)

7 december Hoofddorp (cross)
28 december Oliebollenloop, Haarlem bij de Oase
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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 zaterdag 13 
september. De club organiseert dan een wed-
strijddag waar ouders en atleten van andere ver-
enigingen 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 gemid-
deld 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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TRAINERS

Pupillen
Eline Toledo, Jason Komen, Siem Prins en
Gijs Eigenraam

Junioren
Koos Kiers (midden lange afstand) en 
Niel Hoogewerf (werpen), Dik de Groot, 
Bob de Groot, Niels Ran, Jurriaan Borst en Sander 
Rotteveel

Senioren:
Ruud Wielart, Arno van Vugt

Recreanten
Ludwien Potveer

Op zondag en woensdag vinden de trainingen 
plaats op de atletiekbaan in het Pim Mulier sport-
park te Haarlem. Op donderdag zijn de trainingen 
in het Kennemer Sportcenter, IJsbaanpad 4. Rond 
1 april zullen we weer overgaan naar het zomer-
schema.

Op 1 oktober begint voor AV Haarlem het winter-
seizoen en dat betekent dat alle jeugdleden een 
categorie omhoog schuiven. Daarnaast heeft de 
vereniging nieuwe jeugdtrainers gevonden om 
aan ons groeiende aantal leden training te ge-
ven. Dit geeft ons de mogelijkheid om in kleinere 
groepen te trainen.

Vanaf 12 oktober krijgen de pupillen training van 
Eline Toledo, Pim Pauel, Jason Komen, Siem Prins 
en Gijs Eijgenraam. Deze enthousiaste dame en 
heren hebben een ruime ervaring binnen de at-
letiek. Jason en Siem zijn voor sommigen mis-
schien al bekend, want zij hebben vorig seizoen 
al enkele trainingen gegeven.

De junioren zullen dit winterseizoen training krij-
gen van Nicky van Marle, Jurriaan Borst, Bob de 
Groot, Dik de Groot en Niels Ran. Voor de overige 
groepen zal er niets veranderen.

De Technische Commissie

Een nieuw seizoen met 
nieuwe trainers

Overzicht trainers

Zondag, 
eerste training 
12 oktober

Trainers

Senioren 10:00 - 12:00 Ruud Wielart

Junioren AB 10:00 - 12:00 Niels Ran

Junioren C 10:00 - 11:30 Dik de Groot

Junioren D 10:00 - 11:30 Bob de Groot

Pupillen A2 10:00 - 11:15 Jason Komen

Pupillen A1 10:00 - 11:15 Siem Prins

Pupillen B,C en mini 10:00 - 11:15 Eline Toledo

Recreanten 10:00 - 11:15 Ludwien Potveer

Lange-afstandgroep 10:00 - 12:00 Ruud Wielart

Woensdag, 
eerste training 
1 oktober

Trainers

Senioren 19:00 - 20:45 Ruud Wielart

Junioren AB 19:00 - 20:45 Niels Ran

Donderdag, 
eerste training 
6 november

Trainers

Junioren C 17:00 - 18:00 Niels Ran

Junioren D 17:00 - 18:00 Jurriaan Borst

Pupillen A2 17:00 - 18:00 Gijs Eijgenraam

Pupillen A1 17:00 - 18:00 Siem Prins

Pupillen B, C en mini 17:00 - 18:00 Jason Komen
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DE WISSELLIJST 

Als Siem bij AV Haarlem aankomt, word ik enthousiast 
begroet. Daarna krijg ik direct een high-five van Siem. 
Dit is precies, hoe ik Siem ken, vrolijk en enthousiast. 
Ik vraag direct of we alvast voordat we echt gaan be-
ginnen even off the record kunnen praten. Siem lacht 
breed en antwoord: “natuurlijk Daan, wat wil je vra-
gen?” Ik wil snel even voordat Jason er is vragen wat 

jij het vervelendste vindt aan Jason. Siem antwoordt 
direct: “Hij wil altijd gelijk hebben, echt altijd.” Voor-
dat we verder kunnen gaan horen we een brommer 
aankomen. Als die brommer dichterbij komt, zien we 
dat Jason erop zit. Als Jason afstapt, vraagt Siem di-
rect: “Hoe hard kan die brommer?” Jason zegt zonder 
blikken of blozen: “Ik heb net 66 gehaald”.

Nadat ik Jason heb ingelicht dat Siem heeft gezegd 
dat Jason altijd gelijk wil hebben, begint Jason te la-
chen: “Hahaha hoor wie zegt.” Het altijd gelijk wil-
len hebben, zal wel een familiekwaaltje zijn. Jason en 
Siem zijn namelijk neven. Ze kennen elkaar door en 
door en dat is ook de reden dat ze zo’n succesvol trai-
nersduo zijn. Maar nu gaan we echt beginnen met het 
interview.

Kunnen jullie je kort voorstellen?
Siem: “Moet dit echt Daan, je weet toch wel hoe we 
heten”
Ik: ”Dit begint al weer lekker, Hoe oud zijn jullie en op 
welke school zitten jullie?
Jason: 16 en ik zit in 5 HAVO
Siem: 17 en ik zit in 5 HAVO

JASON EN SIEM:
TALENTVOLLE
TRAINERS

Tekst Daan Oppenhuis

Siem: “Jason wil al-
tijd gelijk hebben”

Jason: “Hahaha 
hoor wie het zegt”
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Hoe lang zitten jullie al op atletiek?
Jason: negen jaar en Siem zat er een week eerder op 
dan ik.
Siem: Ik zit van de huidige B-juniorengroep het langst 
op atletiek.
Jason: Dat is niet waar, Pim en Paul zaten er langer op.
Siem: Zie je nou, Jason wil altijd gelijk hebben.
Wat zijn jullie favoriete atletiekonderdelen?
Siem: Ik vind werpen het leukst om te doen, in trainin-
gen doe ik ook vaak de werponderdelen en versprin-
gen.
Jason: Mijn favoriete onderdelen zijn de 400 meter en 
de 400 meter horden. (Op deze afstand heeft Jason 
ook aan het NK-junioren meegedaan.) In trainingen 
doe ik de sprintonderdelen en het hoogspringen, zo 
hebben we een mooie taakverdeling. Ik ben namelijk 
beter in sprinten en Siem is beter in werpen.
Siem: Toen we net op atletiek zaten, was ik altijd snel-
ler dan Jason.
Jason: Dat was gelukkig maar één jaartje zo, de afge-
lopen acht jaar was ik sneller.

Hoe zijn jullie er op gekomen om training te geven?
Jason: Niels Ran vroeg het aan ons en aangezien we 
al veel ervaring hebben met atletiek konden we het 
makkelijk doen.
Siem: Doordat we al heel lang op atletiek zitten en 
heel veel trainers (Niels Ran, Niels Weller, Rob, Tim 

Jason: “Het lijkt 
mij gaaf om later 

een groot hotel te 
runnen.”

Siem: “Ik vond dit 
interview totaal 

niet leuk!”
enz.) hebben gehad, kennen we veel verschillende oe-
feningen en kunnen we een training goed geven.

Bereiden jullie veel voor als je training moet geven?
Siem: Nee eigenlijk niet, We zorgen ervoor dat we iets 
voor de training aanwezig zijn, zodat we wat spullen 
kunnen pakken en even kunnen overleggen wat we 
gaan doen.
Jason: Ook krijgen we wel een programma van Dik, 
waarin staat welke onderdeel we op die dag moeten 
doen.

Hoe gaat het training geven?
Jason: Prima, ook al legden we oefeningen in het begin 
te snel uit, omdat het voor ons makkelijke oefeningen 
zijn. Maar de pupillen, die zien het vaak pas voor het 
eerst. We leggen nu de oefeningen rustiger uit.
Siem: Het gaat prima, alleen soms moet ik wel even 
boos worden als die pupillen niet luisteren. Dan word 
ik even kwaad en dan doen ze weer goed mee. Verder 
noemen een paar pupillen mij broodmeneertje, omdat 
ze mijn hoofd op een brood vinden lijken.

Zo te horen gaat het met het training geven erg goed 
en zal de vereniging de komende tijd nog veel plezier 
hebben van Jason en Siem.

Tot slot, wat willen jullie in de toekomst gaan doen?
Jason: Ik wil na de HAVO naar de Hogere Hotelschool. 
Het lijkt mij gaaf om later een groot hotel te runnen.
Siem: Ik wil na de HAVO naar de Hogeschool van 
Amsterdam om iets in de economie en bedrijfskunde 
richting te doen. Ik wil namelijk iets met cijfers doen 
en dat ook in de praktijk kunnen toepassen.

Willen jullie nog iets toevoegen?
Jason schudt nee en Siem zegt met een lach en een 
knipoog: “Ik vond dit interview totaal niet leuk!”
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BAANWEDSTRIJDEN

Pim Pauel sprintte op de 100 meter in de regen naar 11.89. Onder regen-
achtige omstandigheden een prima prestatie. Op de 200 meter onder 
droge omstandigheden liet Pim zien dat hij in topvorm was 23.94: een 
nieuw PR! Wouter van Gorselen liep ook de 100 en de 200 meter. Hij 
liep twee degelijke races en finishte in 12.04 en 24.17. Gijs Eigenraam 
combineerde de 100 meter met het verspringen. Na een, zoals hij zelf zei, 
belabberde start op de 100 meter, sprintte Gijs 12.37. Op het verspringen 
herpakte Gijs zich met een sprong over de 5 meter: 5.11.

Niels Ran combineerde het verspringen met het hoogspringen. We waren 
met zijn allen erg blij dat Niels niets heeft afgescheurd. Niels had name-
lijk geen lange broek bij zich, terwijl het 15 graden was en het ook soms 
regende. Foei Niels! Dan ben je dus afgestudeerd aan de universiteit, ben 
je één van de beste trainers van AV Haarlem en heb je een IQ van 130. En 
dan riskeer je een blessure door geen lange broek mee te nemen. Geluk-
kig ben ik niet de enige die soms heel domme acties heeft. Maar genoeg 
gezeurd, Niels presteerde redelijk op hoog 1.75 en goed op ver 5.79.

Ook bij de dames werd de AV Haarlem-eer verdedigd door Marijke & 
Bente als deelneemsters. Marijke Zwaag liep op de 200 meter een nieuw 
PR! 30.11. Ik heb iemand nog nooit zo bedenkelijk na een PR zien kijken. 
Marijke was duidelijk aan het dubben: Blij zijn met het PR of ontevreden 
zijn met de tijd boven de 30 seconden. Ik zou blij zijn met een nieuwe PR. 
En die tijd onder de 30 seconden komt binnenkort echt wel. Daar heb ik 
het volste vertrouwen in.

Avondinstuif Heiloo

Ook Bente presteerde goed op het 
verspringen en de 200 meter. Ben-
te sprong 3.94. Op de 200 meter 
startte Bente iets rustiger dan nor-
maal, omdat ze de vorige keren 
na 150 meter kapot was. Na een 
relatief rustige bocht en een sterk 
laatste rechte stuk finishte Bente in 
30.83.

Ook was er aan het eind van de 
avond nog één of andere gekke AV 
Haarlemmer, die nog de vijf kilo-
meter moest lopen. Onder luidde 
aanmoedigingen van de andere 
AV Haarlemmers lukte het Daan 
Oppenhuis om een vlakke race te 
lopen met een eindtijd van 17:20. 
Het was een gezellige avond en 
een mooie afsluiting van de drie 
avondinstuiven in Heiloo. Ik ben er 
volgend jaar zeker weer bij!

Tekst Daan Oppenhuis  Datum 15 augustus

Op de vrijdagavond was er een grote delegatie van AV Haarlem naar Heiloo toegekomen. Met maar liefst 
zeven atleten en drie fanatieke supporters werd het een geslaagde avond. Onder de aanmoedigingen van 
Niels Weller, Loeke Veenbrink en Erik Pauel werden er goede prestaties neergezet.

PUPILLENWEDSTRIJD 
CASTRICUM

Zaterdagochtend, de weersvoorspelling in Castri-
cum was goed en kwam ook uit! Een prachtige 
dag, in een prachtige omgeving met ook prachti-
ge resultaten.

Sven wist te melden dat hij niet zo fit was, met 
zo een mooie tijd op de 40 meter willen we wel 
eens weten wat hij loopt als hij wel in vorm is. En 
Bram, niet te geloven op alle onderdelen een pr, 
tweede op de meerkamp en ook de 1000 meter 
een prachtig resultaat. 
Ook Finn liet zich van zijn beste kant zien maar 
viel helaas net buiten het podium, maar met zulke 
resultaten niet getreurd.  
Thijmen en Tijn hebben zichtbaar genoten van 
deze sportieve middag. Een outdoor pr voor Erick 
met ook nog eens een podiumplek als tweede 
op de meerkamp en als afsluiting twee pr’s voor 
Jeroen met kogel en hoogspringen. 

Tekst Tanja Out  Datum 7 september
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‘Justin Gatlin, ‘s werelds snelste 100m loper komt 
naar Amsterdam!....’
….stond er groot geschreven op de website van 
de Flame Games. Ooo, foutje ik bedoel op de 
website van de ENERGY LAB Flame Games, zoals 
de speaker tot onze irritatie elke vijf minuten be-
nadrukte. Maar ja, je moet wat overhebben voor 
je hoofdsponsor. De Energy Lab Flame Games is 
de grootste atletiekwedstrijd in Nederland met 
vele nationale en internationale toppers, dus dan 
mag de hoofdsponsor wel een beetje in het zon-
netje gezet worden.

Er waren drie AV Haarlemleden als toeschou-
wers naar deze wedstrijd toegegaan: Pim Pauel, 
Niels Ran en ik. Het was een fantastisch spek-
takel! Met een geweldig optreden op de 1000 
meter (2.38.01) zette Susan Kuijken voor mij de 

Kijken bij de flame games
Tekst Daan Oppenhuis  Datum 29 augustus

40 m 60m Ver Hoog 
(buiten) Kogel Bal

Bram 7.30 3.12 5.77

Sven 7.15 2.60 3.75

Finn 10.14 3.20 22.39

Thijmen 11.40 2.51 11.36

Tijn 11.74 2.67 11.12

Jeroen 10.04 1.05 6.17

Erick 10.10 1.25 8.17

Uitslagen pupillenwedstrijd Castricum

beste prestatie van de dag neer. Niels vond het 
verspringen erg gaaf om te zien en Pim vond de 
100 meter met Churandy Martina en Justin Gatlin 
het mooiste onderdeel.

Pim was ook zo slim om tussen de halve finale en 
de finale van de 100 meter snel naar de inloop-
baan toe te gaan, waar Justin Gatlin zich aan het 
voorbereiden was op de finale van de 100 meter. 
Hoewel hij over een uur al weer de 100 meter 
moest lopen, had Justin Gatlin toch alle tijd om 
even op de foto te gaan met zijn fans!

De Flame Games hadden naast de atletiekonder-
delen nog veel meer te bieden. Onder andere de 
band zorgde voor veel sfeer in het stadion tussen 
de onderdelen. De avond werd spectaculair afge-
sloten door een professionele vuurwerkshow. De 
Flame Games zijn dus een erg leuk evenement 
en ik wil iedereen die atletiek leuk vindt, aanraden 
om volgend jaar naar de Flame Games te gaan 
kijken.

Mannen Senioren 100m 1000m Ver Kogel Speer Pnt

Jurgen Wielart 10.8 2.42.4 5.78 10.49 41.20 3025

Niels Ran 11.4 2.58.2 6.00 9.05 32.91 2526

Dik de Groot 11.3 3.23.2 5.79 9.82 33.08 2343

Gydo van de Pieterman 11.4 3.22.0 5.29 7.15 29.04 1931

Frank van Es 12.2 3.01.2 5.39 6.35 27.25 1869

Wensley Dijon 12.2 3.51.1 4.85 9.22 26.52 1585

Bob de Groot 12.0 3.43.1 5.41 6.69 25.15 1576

Luuk van de Pieterman 12.4 3.33.1 5.28 5.86 29.16 1532

Ivo van Kempen 12.7 4.14.1 4.69 7.80 28.60 1290

Mark Beelen 12.6 3.36.2 4.45 6.30 21.66 11.67

Daan Oppenhuis 13.7 2.53.2 4.09 5.89 17.17 1119

5000 M Tijd

Daan Oppenhuis 17.26.8

Marco Bijtenhoorn 20.04.3

Glen Seubert 20.10.2

Sander Overdevest 20.16.1

Frank Peeters 20.51.5

Adrie Tol 22.26.5

Jeroen Peeters 23.55.5

Bert Boesten 27.25.7

Mark Beelen -

Vrouwen Senioren 100m 1000m Ver Kogel Speer Pnt

Marijke Zwaag 14.1 4.13.1 4.06 7.81 13.50 1861

Mannen Masters 100m 1000m Ver Kogel Pnt

Marcel Witmer 13.4 4.12.4 4.14 6.90 648

UITSLAGEN 
ONDERLINGE 
WEDSTRIJDEN
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JPC 40m 600m Ver Bal Ptn

Boaz Muller 6.7 2.08.0 3.51 17.73 1712

Pepijn de rooij 7.7 2.35.4 2.84 11.26 1052

Igor Hijlkema 7.8 2.36.3 2.38 11.97 950

Joep Aben 8.1 2.36.1 2.59 11.20 931

Jenno Schmersal 7.9 2.43.9 2.43 12.26 900

MPC 40m 600m Ver Bal Ptn

Annika Koster 8.3 3.10.5 2.65 9.05 684

Fanny Weisz 8.6 3.12.1 2.21 9.57 556

JPB 40m 1000m Ver Kogel Ptn

Derk Hoefman 6.7 4.09.9 3.19 5.04 1634

Bram Sprengers 7.1 4.22.6 3.22 6.03 1566

Tymo Bouman 6.9 4.43.0 3.18 5.91 1514

Sven Koolmoes 6.8 4.30.9 3.08 4.25 1447

Floris Roos 7.2 4.12.9 2.78 3.95 1356

Run v. Loenen 7.5 4.53.9 3.6 4.93 1272

David Miedema 7.5 4.49.5 2.65 5.01 1211

Jarno Enthoven 8.2 4.54.9 2.67 5.14 1090

MPB 40m 1000m Ver Kogel Ptn

Floor Frederiks 7.8 4.52.1 2.71 3.74 1069

Kirsten Smits 9.6 - 2.36 2.43 430

JPA 60m 1000m Ver Kogel Ptn

Mees Klijn 9.1 3.52.1 3.81 7.99 2042

Jeroen Out 9.3 3.54.2 3.71 5.39 18.22

Finn Damhoff 9.7 4.29.2 3.41 7.05 1645

Ruben Verkaik 10.9 3.59.8 3.53 6.70 1609

Mick Geritsen 9.9 4.19.1 3.28 5.89 1560

Daniel de Vries 10.2 4.13.8 3.10 5.74 1493

Jasper Lodewijk 11.6 4.31.5 2.61 4.68 1079

Thijmen de Koning 11.1 4.59.2 2.72 4.56 1056

Siep te Slaa 10.9 - 2.79 3.29 810

Erick Konst - - - 8.61 553

Max te Slaa - - - - 0

Jeppe Mul - - - - 0

Branco Breg - - - - 0

MPA 60m 1000m Ver Kogel Ptn

Vera Hijlkema 9.4 4.08.0 3.84 5.75 1789

Loulou 
Overdevest

9.9 4.40.7 3.58 5.00 1480

Juul Vervuren 11.0 4.54.7 2.89 3.39 1026

Met tachtig deelnemers waren de onderlinge 
wedstrijden een groot succes. Er zijn heel goe-
de prestaties geleverd. Vooral op de 100 meter 
en verspringen was het feest, want iedereen had 
windkracht 5 in de rug. Op de lange afstanden 
was de wind wel erg naar, omdat er op de 600 
meter één stuk vol met wind tegen moest wor-
den gelopen en op de 1000 meter zelfs twee 
stukken met de wind vol in de bakkes. 
Mede door het harde werk van alle vrijwilligers is 
de dag een groot succes geworden. Het liefst zou 

DE ONDERLINGE 
WAREN EEN FEEST
Tekst Daan Oppenhuis  Datum 21 september

ik iedereen, die heeft staan harken, speren heeft 
staan ophalen, afstanden heeft opgemeten of in 
de kantine heeft gestaan, persoonlijk bedanken. 
Helaas staat mijn geheugen dat niet toe. Oftewel: 
Ik ben vergeten wie er allemaal gejureerd heeft. 
In ieder geval iedereen, die heeft geholpen met 
de onderlinge wedstrijden enorm bedankt. Ook 
mogen alle atleten die een meerkamp of de vijf 
kilometer hebben gedaan, enorm trots zijn op 
zichzelf! Ik heb nu alweer zin in de onderlinge 
wedstrijden van volgend jaar.

Uitslagen onderlinge wedstrijden
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JJD 80m 1000m Ver Hoog Kogel Speer Pnt

Bas van Walstijn 11.5 3.22.4 4.24 1.30 7.34 20.57 2681

Hamza Hammoudi 12.2 3.40.0 3.34 1.15 5.62 17.26 2019

Mohammed El Kanddousi - - - - - - 0

Jess van Broekhoven - - - - - - 0

MJD 60m 600m Ver Hoog Kogel Speer Pnt

Serena van Toorn 9.0 2.19.9 3.93 1.35 10.30 18.81 2480

Yanou van de Ven 9.5 2.17.4 3.07 1.15 5.46 11.92 1681

Anna Hijlkema 10.6 2.20.5 3.19 1.15 4.98 7.18 1356

Mette Elgersma 9.5 2.21.0 3.45 - 3.00 - 1041

JJC 100m 800m Ver Hoog Kogel Speer Pnt

Wessel Kruin 12.6 2.38.7 4.80 1.45 6.18 22.29 3017

Marco Schutter 13.4 2.42.8 4.52 1.25 8.71 34.95 3001

Mike van Dijk 14.2 2.37.2 3.99 1.45 5.78 24.72 2673

Jelle Kelderman 12.6 3.17.2 3.56 1.50 7.44 21.32 2597

Thian Kaag 13.7 2.37.9 4.10 1.20 6.74 15.15 2431

Dave van de Weegh 13.2 3.03.5 4.43 1.30 6.47 15.25 2430

MJC 80m 600m Ver Hoog Kogel Speer Pnt

Iris Koomen 12.0 2.28.8 3.83 1.30 9.49 29.71 2437

Sofie Bruggemann 11.9 2.36.1 3.90 1.30 7.67 14.22 2032

Veerle Toledo 11.9 2.53.3 3.84 1.25 6.02 15.21 1808

Lauri Smit 12.6 2.29.5 3.12 1.35 6.17 13.54 1767

JJB 100m 1000m Ver Kogel Speer Pnt

Pim Pauel 11.5 3.23.8 5.68 11.06 43.97 2525

Paul Zuiderduin 12.1 3.12.9 5.23 9.42 34.01 2115

Jason Komen 12.7 3.11.0 5.33 9.71 28.78 1978

Tim van Vugt 12.4 3.30.2 5.80 8.05 27.16 1830

Meest Truijens 12.3 3.51.7 4.57 7.82 25.13 1356

Siem Prins 15.5 3.52.0 4.20 8.48 29.82 922

Daniel Kraaijkamp 14.0 3.44.2 3.64 5.48 19.06 535

MJB 100m 1000m Ver Kogel Speer Pnt

Bente Elgersman 13.9 3.52.8 3.96 8.49 25.64 1898

JJA 100m 1000m Ver Kogel Speer Pnt

Gijs Eijgenraam 11.6 3.10.5 5.46 8.21 34.04 2197

Robert Verschuren 12.5 3.15.3 5.37 9.06 42.11 2149

Jurriaan Borst 12.0 - 4.82 7.94 26.14 1421

Mijn zoon Boaz kwam naar de 
onderlinge met maar één doel: 
om voor de derde keer op rij de 
beste te zijn en zijn pr’s te ver-
beteren. Dat is hem gelukt: 600 
meter in de tijd van 2:08.0 mi-
nuten, verspringen: 3.51 meter 
en 40 meter sprinten in 06.66 
sec.
En balwerpen (hij vindt dit niks, 
speerwerpen daarentegen wel) 
in bijna 18 meter. Hopelijk heeft 
hij in het nieuwe seizoen meer 
tegenstand, want hij moet ook 
leren dat hij kan verliezen van 
een betere tegenstander. Judo 
staat op plaats 1, dan kickboksen 
en dan atletiek. Hij moest trou-
wens ook nog krachten sparen 
voor zijn C- afzwemmen (vond 
plaats op dezelfde dag). 

Veni Vidi Vici
Tekst Arnie Muller  Datum 21 sept.
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Volgens professor Malcolm Gladwell zou je als je er-
gens 10.000 uur aan besteedt er heel goed in worden. 
Hij zegt dat dit geldt voor sport, taal, games enzo-
voort. Ik ben, toen ik het artikel gelezen had, direct 
begonnen met rekenen, hoeveel uur heb ik besteed 
aan hardlopen? Op mijn zestiende ben ik op atletiek 
gegaan en ik zit nu 4,5 jaar op atletiek. Gemiddeld 
sport ik vier keer per week 2 uur plus een duurloopje. 
Dus gemiddeld sport ik ongeveer negen uur per week. 
Verder ben ik op mijn twaalfde begonnen met rondjes 
voor mezelf hardlopen, dat deed ik ongeveer 2 uur per 
week. In de onderstaande formule heb ik berekend 
hoeveel uur ik tot nu toe hardgelopen heb:

4,5 jaar*52 weken*9 uur+4 jaar*52 weken*2 
uur=2522 uur

En toen dacht ik: “shit! Ik heb maar een kwart van de 
benodigde trainingstijd gedaan, dus daarom ben ik 
nog geen Nederlands kampioen geworden.” Daarna 
begon ik erover na te denken of het wel mogelijk was 
om 10.000 uur te halen. Ik kwam tot de conclusie dat 
de 10.000 uur-regel niet klopt. Dit komt ten eerste, 
omdat tienduizend uur niet haalbaar is, ten tweede, 
omdat talent een veel grotere rol speelt en ten derde, 
omdat kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

Stel dat je op je 20e een goede tijd wil kunnen lo-
pen op een 1500 meter. Dan zou je volgens Malcolm 
Gladwell moeten zorgen dat je op je 20e 10.000 uur 
hebt hardgelopen. Je begint op je twaalfde met atle-
tiek en sport vanaf dan tot je zestiende zes keer per 
week twee uur. Vanaf je zestiende tot je twintigste ga 
je meer trainen 12 keer per week 2 uur. Dit is echt een 
zwaar programma, want je sport dus vier uur per dag 
en dat lijkt mij lastig te combineren met school. Stel 
dat het allemaal goed gaat en je geen blessures krijgt, 
dan zal je die 10.000 uur toch wel redden? Ik heb het 
even nagerekend:

4 jaar*52 weken*12 uur+4 jaar*52 weken*24 
uur=7400 uur

Helaas de 10.000 uur niet gehaald, dus zelfs als je 
maximaal traint, kan je op je 20e geen topprestatie le-
veren. Gelukkige hebben meerdere toppers (Sebastian 
Coe, Steve Ovett, Haile Gebresellasie, Kenisa Bekele) 
bewezen dat dit wel kan. Mijn conclusie is dat 10.000 

uur trainen voor iemand van 20 jaaar niet haalbaar is.

Ten tweede is talent ook een belangrijke factor. Som-
mige mensen hebben meer talent voor hardlopen, an-
dere meer voor leren en weer anderen zijn heel goed 
in gamen. Iemand die een slecht motorisch vermogen 
(vermogen om nieuwe bewegingen aan te leren en be-
wegingen te verbeteren) heeft, zal nooit een toploper 
worden, hoeveel diegene ook traint. Iemand met een 
goed motorisch vermogen, kan met weinig training al 
goede prestaties bereiken. De factor talent wordt in de 
10.000 uur-regel helemaal niet meegenomen.

Ten derde is kwaliteit veel belangrijker dan kwanti-
teit. Je kunt beter 4 uur per week goed trainen, dan 
20 uur per week slecht trainen. Als je namelijk 20 uur 
per week gaat hardlopen, is er grote kans dat door 
de vermoeidheid van het trainen je een zware loopstijl 
krijgt. Voor hardlopen is het juist heel belangrijk dat 
er met souplesse gelopen wordt. Er kan dus beter min-
der getraind worden met een mooie loopstijl, dan veel 
trainen waardoor de loopstijl door de vermoeidheid 
steeds zwaarder zal worden.

Nog even een voorbeeld van onze eigen vereniging 
om te laten zien dat de 10.000 uur-regel echt onzin is. 
Jurgen Wielart liep vorig jaar bij het NK een toptijd 
van 45.84 op de 400 meter. Jurgen was toen 21 jaar. 
Jurgen is op zijn zevende begonnen met atletiek, maar 
tot zijn vijftiende deed hij vooral speerwerpen. Dus hij 
rende ongeveer 2 uur per week. Vanaf zijn vijftiende 
tot zijn 21e sportte Jurgen gemiddeld 10 uur per week. 
Het aantal uur dat Jurgen getraind heeft voor deze 
topprestatie op de 400 meter volgt uit onderstaande 
berekening:

8 jaar*52 weken*2 uur+6 jaar*52 weken*10 
uur=4000 uur.

Jurgen heeft de tienduizend uur bij lange na niet ge-
red. Toch is hij Nederlands kampioen geworden. Dit 
komt door een combinatie van talent en elke training 
keihard trainen. Dus dit voorbeeld maakt duidelijk dat 
kwaliteit en talent belangrijker zijn dan de kwantiteit.

Mijn conclusie is dus vergeet die 10.000 uur. Luister 
gewoon goed naar je lichaam en loop vooral voor het 
plezier, dan komen de prestaties vanzelf.

10.000 uur is 
gekkenwerk

Tekst Daan Oppenhuis
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COLUMN

In deze column wil ik eens ingaan op het begrip 
‘normaal’. Volgens de Dikke van Dale is de primai-
re betekenis ervan ‘gewoon’ oftewel ‘algemeen 
aanvaard’. Toch kunnen zaken die voor de ene 
normaal zijn, voor de andere als ongewoon of 
onaanvaardbaar worden beschouwd. Het is maar 
net met welk perspectief je er naar kijkt.

Ook binnen de atletiekverenigingen wordt regel-
matig de vraag gesteld ‘wat normaal is’. Vaak wil 
de vragensteller de situatie van zijn eigen vereni-
ging vergelijken met het landelijk gemiddelde.  
Vaak gevraagde benchmarks zijn het gemiddelde 
contributieniveau bij atletiekvereniging, de huur-
tarieven van de atletiekbaan, de ontwikkelingen 
van ledencijfers of de gemiddelde hoogte van 
trainersvergoedingen. De vraag is overigens of je 
er qua benchmarks altijd naar moet streven om 
normaal te zijn, maar dit terzijde….

We kunnen dit perspectief ook nog verbreden. 
Bovenstaande alinea spreekt over benchmarks 
van alle Nederlandse atletiekverenigingen. Wat is 
dan nog een “normale vereniging” wanneer we 
het buitenland erbij betrekken? Of wat is normaal 
wanneer we binnen Nederland andere sport-
takken zoals hockey of voetbal erbij betrekken? 
Binnen hockey- en voetbalverenigingen vormen 
inkomsten uit sponsoring en uit kantine-omzet 
driekwart van de inkomsten, dat ligt bij de ge-
middelde atletiekvereniging net even iets anders, 

toch? Binnen de hockey- en voetbalverenigingen 
is 99% van de jeugdleden 20 - 30 competitie-
wedstrijden per jaar actief, bij atletiekverenigin-
gen is het percentage jeugd dat deelneemt aan 
de competitie – hoewel het gaat om veel minder 
wedstrijden – vele malen lager. Kwestie van “wat 
is gewoon”. Het zou fijn zijn als ook bij de atle-
tiekjeugd competitiedeelname wordt beschouwd 
als “gewoon” en dat het percentage competitie-
deelnemers in de richting kan komen van de hoc-
keyende en voetballende jeugd. Een laatste voor-
beeld tenslotte: wist je dat er nagenoeg geen één 
voetbalvereniging de afdracht aan de bond, in dit 
geval de KNVB, communiceert met haar leden. 
Een lid ervaart dat hij lid is van de eigen vereni-
ging en daarmee van de bond, hoe de vereniging 
verder de bondsafdracht regelt (die is namelijk 
verrekend in de contributie van het lid) zal dat lid 
een zorg zijn. Bij menig atletiekvereniging is het 
gebruikelijk oftewel normaal om te communice-
ren wat de vereniging aan de Atletiekunie betaalt 
qua bondsafdracht. Dat is geheel het tegenover-
gestelde. Dus ook nu de vraag “wat is normaal”? 

Zoals mag blijken uit bovenstaand bestaan er 
dus veel vragen over omtrent wat “normaal is”. 
Op één facet dat kleeft aan sportverenigingen 
kan ik stelliger zijn. Een kind brengt het mees-
te tijd door in zijn gezin, op school en bij de 
sportvereniging. Juist in deze sociale settings 
worden jonge mensen gevormd. De rol van de 
sportvereniging in de ontwikkeling van jongeren 
is evident. Wat je er kunt leren: Als je eens niet 
aanwezig kunt zijn, dan meld je je af. Rommel 
in de vuilnisbak. Op tijd komen. Respect voor je 
trainer, mede-atleten, scheidsrechters en tegen-
standers. Kort gezegd: je leert als jeugdlid van 
een sportvereniging “wat normaal doen inhoudt”. 
Dus hoewel er geen eenduidig antwoord kan 
worden gegeven op de vraag ‘wat er normaal is’, 
moet je als (atletiek)vereniging in ieder geval in-
zetten op een kindvriendelijke en veilige sportom-
geving voor de jeugdleden. Dat lijkt mij de nor-
maalste zaak van de wereld!

WAT IS ‘NORMAAL’

Tekst Niels Weller

Wellers Nietes
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Even terug in de tijd
In het derde deel van de wisselkunde komt de meer-
kamp aan bod. Sinds de Olympische Spelen van Stock-
holm een tienkamp voor mannen, een zevenkamp 
voor vrouwen. Voor vrouwen staat de meerkamp in de 
huidige vorm sinds de Olympische Spelen van 1984 
in Los Angeles op het programma. Voor succes op de 
meerkamp is het niet noodzakelijk om terug te gaan 
naar een ver verleden, de verhalen uit de oude doos. 
Laat staan dat het de tijd van houten schepen en man-
nen van staal was.

In 2013 stond onze eigen Dafne Schippers met een 
bronzen WK medaille op het podium. Dit jaar nog 
mocht Nadine Broersen zich wereldkampioen noemen 
op de indoor meerkamp en een prachtige zilveren me-
daille op de EK in Zurich. Op dit moment hebben we 
in Eelco Sintnicolaas een internationale topper bij de 
heren. Hij werd in 2009 Europees kampioen U23 en in 
2013 Europees indoor kampioen. Op de ranglijst van 
AV Haarlem is het vrouwenrecord van Tara van Schie 
het meest recent, het stamt uit 2008. Bij de mannen 
dateert het record van Jeltjo Doornbosch alweer uit 
1962, houten schepen stalen mannen! De meerkamp 
is een aparte discipline, niet zelden kennen meerkam-
pers een zeer sterk onderdeel. Neem de sprints van 
Schippers of het hoogspringen van Broersen en Sint-
nicolaas excelleert op polsstok hoogspringen. Met een 
onderdeel maak je het verschil, maar een dip elders en 
je staat weer net zo hard naast de rest. Ergens is een 
meerkamper een specialist op alles maar vergelijk de 
meerkamper met de echte specialist op een onderdeel 
en het verschil is snel gemaakt. 

Meerkamp, het doel:
Verzamel zo veel mogelijk punten! Een ontzettende 
open deur waar best wel wat voorwaarden voor nodig 
zijn. Snelheid, springkracht, rompkracht, beenkracht, 
lenigheid, techniek en coördinatie zijn voorwaarden 
die bij veel onderdelen noodzakelijk zijn. Daarnaast 
worden reactievermogen, kort en lang uithoudings-
vermogen, stoot druk en trekkracht vereist maar in 
mindere mate. In een heel seizoen met wedstrijdpie-
ken in juni en augustus liggen de accenten in trainin-
gen globaal zoals hieronder beschreven. Vrijwel alle 
trainingsvormen komen het gehele jaar terug echter 
zit er afwisseling in intensiteit en trainingsomvang.

Techniektrainingen: 
(alle oefenvormen gericht op de beweging)zijn er het 
hele jaar maar het accent ligt vooral in het voorjaar 
en zomer.

Snelkracht: (sprongvormen over hekken, gooien met 
medicinballen) met sprongkracht als belangrijkste 
trainingsonderdeel is er vrijwel het gehele jaar. De an-
dere vormen van snelkracht komen in blokken terug 
gedurende het seizoen.
Lenigheid: (behoud of vergroten van de bewegings-
uitslag)gedurende het gehele seizoen, als belangrijke 
voorwaarde voor het kunnen uitvoeren van alle onder-
delen.
Onderdelen: hordenlopen en polsstokspringen zijn er 
gedurende het hele seizoen.
Aerobe training: (duurloop) vooral in de algemene 
voorbereiding, aan het begin van een trainingsjaar.
Anaerobe training: (korte en lange sprints)komt ster-
ker terug in het voorjaar en zomer, logischerwijs zit 
ook daar het grotere accent op snelheidstrainingen.

Tel het aantal momenten van maximale belasting op 
gedurende een meerkamp en het wordt duidelijk dat 
een sterk, belastbaar lichaam een vereiste is een paar 
meerkampen (3 – 4) per jaar aan te kunnen. Werp-
nummers kennen alle drie, drie pogingen, verspringen 
sluit hier op aan. Hoog en Polshoog worden afgerond 
op 10 pogingen. Op de 100m, 110mh, 400 en 1500m is 
er 1 poging. Een maximale prestatie op de 400m aan 
het eind van de eerste dag, 32 spring en werppogin-
gen en een coördinatieve en technisch zware horde. 
Het is logisch dat die 1500m er uitziet alsof je hem als 
toeschouwer nog kan meelopen. Voordat je het geheel 
van een meerkamp beheerst heb je al een flink aantal 
trainingsjaren gehad. Zoals voor veel disciplines en 
takken van sport ligt de aanloop in grofweg 10000 tot 
20000 trainingsuren.
TIP: pak rust, dat halve uurtje tussen de onderdelen 
is er niet voor niets.

Voor het bovenstaande is het boek Tienkamptotaal 
van Bert Vreeswijk als bron gebruikt. Het is erg las-

tig om een boek en een 
onderdeel samen te 
vatten in één pagina. 
Tienkamptotaal is een 
prachtig overzicht van 
de theorieën achter trai-
ningen en ervaringen 
van top meerkampers. 
Geïnteresseerd? Het 
boek kost € 34,75 en is 
rechtstreeks te bestel-
len bij de auteur door 
te mailen naar: tien-
kamptotaal@ziggo.nl 

WISSELKUNDE

MEERKAMP Tekst Rob de Wit
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Boek 12+
De hardloper – Cynt-
hia Voigt
Uitgeverij Querido, 
2000 – alleen nog via 
de bieb
Bullet Tillerman doet 
aan hardlopen. En 
dat is dan zwak uit-
gedrukt. Lopen is zijn 
manier van leven, 
van overleven. Hij is 
weliswaar lid van het 
schoolteam, maar dis-
tantieert zich daarvan 
zoveel mogelijk. Bul-
let heeft namelijk niet 

veel met mensen op, en met zwarte mensen nog 
minder. Bullets school is nog maar kort een ge-
mengde school. Het is de tijd van de geforceerde 
integratie in Amerika. Hardlopen dus. In z’n een-
tje. Dat is duidelijk, helder en het helpt hem zijn 
weg in dit leven te banen.

Boek 12+
Lange benen maken – 
Rom Molemaker
Uitgeverij Unie-
boek|Spectrum, 2007 – 
alleen nog via de bieb
Bonne kijkt naar het start-
doek. Een van de meis-
jes daar heeft halflang, 
blond haar met kleine 
krulletjes. Er gaat een 
schok door hem heen: 
Marij, daar staat Marij!
Het komt totaal onver-
wacht, en het is niet 

meer dan een lichtflits in zijn gedachten. Het is 
Marij niet. Dat kan niet, ze kan daar niet zijn. Marij 
is nergens meer.
Bonne is een hardlooptalent. Het is alweer bijna 
een jaar geleden dat zijn buurmeisje, en beste 
vriendin, bij een auto-ongeluk om het leven is 
gekomen. Bij het zien van het onbekende meisje 
aan de start van een atletiekwedstrijd lijkt zijn ver-
driet weer net zo scherp als in de eerste dagen na 
Marijs dood. Bonne heeft het gevoel dat hij weer 
terug bij af is. Zal hij ooit kunnen wennen aan de 
dood van zijn maatje?

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:
Het hardlopers kook-
boek - Barbara Kerk-
hof & Miriam van 
Reijen
Uitgeverij Arbeiders-
pers, 2013 - € 22,50
Dit is een kookboek 
voor lopers die zich-
zelf graag uitdagen 
en verbeteren. Die af 
en toe best een wijn-
tje of een biertje wil-
len drinken, maar die 
ook een fles bietensap 
soldaat durven maken 

als ze daar sneller van gaan lopen. Het hardlo-
perskookboek biedt nieuwe wetenschappelijke 
inzichten in wat nu echt je prestaties bevordert. 
En alle broodjeaapverhalen krijg je erbij om te la-
chen. Maar vooral is het een boek met origine-
le recepten voor sporters, meestal verantwoord 
maar altijd lekker.

Running Boeddha - 
Sakyong Mipham 
Uitgeverij Ten Have, 
2013 - 
€ 17,95
Wat kunnen meditatie 
en hardlopen voor el-
kaar betekenen? Veel, 
volgens Sakyong Mip-
ham. Hij ziet een na-
tuurlijk verband tussen 
beide: allebei draaien 
ze om training van li-
chaam en geest. En ze 
versterken elkaar. Mip-
hams aanwijzingen 
kunnen niet alleen je 

looptechniek verbeteren en verdiepen, maar ma-
ken elke hardlooptraining tot een rijke en beteke-
nisvolle ervaring.
In Running Buddha deelt hij zijn inzichten en oe-
feningen met beginnende en ervaren (duur)lo-
pers.
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WEGWEDSTRIJDEN

WARME, ZOMERSE 
EDITIE VAN DE HALVE 
VAN HAARLEM Tekst Daan Oppenhuis  

Datum 28 september

De eerste vijf kilometer vliegen voorbij. Na zes kilo-
meter gaat het steeds moeizamer. Als we acht kilo-
meter gelopen hebben, lig ik op de vierde plek. Ik kijk 
eens achterom en zie tot mijn schrik dat Rob slechts 
50 meter achter mij ligt! Ik versnel iets en zie dat het 
gat weer iets groter wordt met Rob en ik sluit aan bij 
loper voor me. We naderen de laatste kilometer. Marco Bijtenhorn

Daan Oppenhuis

Zondagochtend stond ik met zin op; vandaag zou ik 10 kilometer gaan lopen op 
de Halve van Haarlem. Na te hebben ingelopen, ging ik naar het startvlak toe. 
Daar zie ik Rob de Wit staan. We wensen elkaar succes en we proberen in te 
schatten wie er vandaag beter is. Als het startschot gaat, start ik hard. 

Nog één kilometer staat er groot op een bord naast 
de weg. Ik ben kapot, maar ik wil toch nog een po-
ging doen om de derde plek te behalen. We draaien de 
Zijlweg op, nog 600 meter te gaan. Ik probeer te ver-
snellen en zowaar loop ik heel even op de derde plek. 
Dan versnelt de loper naast me en voel ik elke spier 
in mijn lichaam roepen: slomer lopen, gek! De laatste 
500 meters duren eindeloos. Dan zie ik de finish en 
pers er op de laatste vijftig meter nog een kleine ver-
snelling uit.

Finish: Gebogen over mijn benen sta ik uit te hijgen. 
Ik ben moe en voel me misselijk, maar ik ben wel vol-
daan. Ik ben vierde geworden in 36:34 en ik ben 15 
seconden voor Rob geëindigd. Toch altijd leuk om je 
oude trainer te verslaan.
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De dertigste editie van de Dam to Damloop op 
21 september over een afstand van 10 Engelse 
mijl had dit jaar geen grote aantrekkingskracht op 
de atleten van AV-Haarlem. De meesten van ons 
moesten natuurlijk meedoen aan de Onderlinge 
wedstrijden en hadden een goed excuus. Voor 
Cor Aarsen paste deze loop wel in zijn voorberei-
ding op de marathon van Amsterdam, en hij liep 
ook deze dag een prima tijd van 1.09:57. Op deze 
manier wordt het straks in Mokkum een makkie.

Voor Marco Kok was deze dag een goede voor-
bereiding op de beroemde Zevenheuvelenloop, 
maar hij kwam er na 11 km toch achter dat er dan 
wel wat meer kilometers gemaakt moeten wor-
den in de voorbereiding. Hij kreeg hier te maken 
met wat kramp in de kuit en moest zodoende de 
laatste fase van de race wat rustiger aan doen. 
Zo kon hij wel genieten van de 250.000 mensen 
die langs het parcours stonden. Ook heeft hij nog 
wat dansjes kunnen maken op de vele punten 
langs de route waar muziek werd gespeeld voor 
hij zijn medaille in ontvangst mocht nemen.
Ik hoop dat de organisatie van de Dam tot Dam-
loop volgend jaar wel rekening wil houden met 
de clubkampioenschappen van onze vereniging 
zodat er wat meer atleten kunnen genieten van 
deze fantastische entourage.

In het landelijke en prachtige 
Amsterdam Noord vond voor 
de 13de keer de 30 van Amster-
dam plaats. Een prima voorbe-
reiding voor de marathon van 
Amsterdam op 19 oktober. Het 
was een prachtige zonnige dag 
en loop voerde langs en door 
dorpjes als Broek in Waterland, 
Holysloot en Zunderdorp. Na 
een kilometer of 23 was ik wel 
klaar met de pittoreske dorpjes 
en de mooie vergezichten. Uit-
eindelijk haalde ik de finish in 
2:29:31. Goed op schema voor 
de marathon.
En twee weken later liep ik de 
Dam tot Dam in 1:09:53

DE 30 VAN 
AMSTERDAM
Tekst Cor Aarsen  Datum 7 september

Tekst Marco Kok  Datum 21 september

Dam tot Damloop
Marco Kok

Frank Peters Cor Aarsen

Verder kwamen er nog veel meer AV Haarlemmers in actie bij de Halve 
van Haarlem. Marijke Zwaag liep 27 minuten over de vijf kilometer. 
Ook waren er nog echte bikkels, die de 21 kilometer liepen. Marco Bij-
tenhorn liep 1:34! Een echte topprestatie onder warme omstandigheden. 
Sander Overdevest liep 1:37. Cor Aarsen en Sander Overdevest liepen 
1:43. Frank Peeters liep 1:55. Alle mannen van het lange afstandsfront ge-
feliciteerd met jullie goede prestaties! Misschien loop ik volgend jaar wel 
met jullie mee i.p.v van me er makkelijk vanaf te maken met 10 kilometer.
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Waddenzee
Welke triatlonwedstrijd in Nederland - of ver daar 
buiten – je ook kiest, er staat bijna altijd wel iemand 
van IZGS aan de start. Zo gingen er in juli op Texel 
een 4-tal mannen en een dame de Waddenzee in van-
af een viskotter om te strijden op de kwart. Jawel, met 
windkracht 6! Chapeau Ernst, Bauke, Berri, John en 
Suzan.

TRIATHLONGROEP

DRUK ZOMER-
SEIZOEN VOOR 
TRIATLETEN 
TV HAARLEM

Tekst Sabina Bles

Vinkeveense plassen
In augustus terwijl de mussen van het dak vielen werd 
er in Vinkeveen gestreden op de plassen. Start deze 
keer vanaf een ponton, 12 keer het water in plonzen en 
tussendoor 5 km hardlopen. Tussen de geuren van de 
bbq’s op de eilandjes genoten Mark, Carin en Suzan 
van een mooie wedstrijd. 

Noordzee
Tien augustus is het nogal onstuimig weer, maar toch 
gaat de zeemijl (1852 meter) in Bloemendaal van 
start. Er gingen 8 van onze clubleden te water, waarbij 
Rutger als 5e eindigt en Carin als 7e dame.

Jachthaven
Eind augustus komt de regen met bakken uit de he-
mel. En juist dan moet Bram Couperus strijden op ‘t 
Kwartje triatlon in Anna Paulowna. Nog net op tijd (hè 
bah, de Velsertunnel is afgesloten) komt hij aan om 
vol adrenaline van start te gaan in het koude water van 
het Oude Veer. Daar treft hij ook clubgenoot Albert 
Timmers, die uiteindelijk 3e wordt in een mooie tijd 
van 1.56. Bram finisht 11 minuten later.

Van Anna Paulowna tot Mallorca, de triatleten van IZGS Haarlem kwam je de 
afgelopen zomermaanden overal tegen! En niet alleen triatlon was in trek, ook 
voor een zeemijl in Bloemendaal of een mountainbike-estafette langs de kust 
waren ze te porren. 

Zeemijl Bloemendaal
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Gaasperplas
Op dezelfde dag startten Willem de Vries en Melvin 
Wensink op de sprint (1/8e) in de Gaasperplas in Am-
sterdam. Ook Willem komt laat aan (wat is dat toch 
met die triatleten), maar gelukkig is de start een half 
uur vertraagd door de regen. Maar dan gaan ze los en 
komen uiteindelijk zeer tevreden en onder de modder 
over de finish.

Oudekerkerplas
Op 30 augustus stonden Albert, Suzan, Melvin, Simon 
en Marc aan de start in de volgende uit de sprintserie 
in Amsterdam. Albert ging als een speer en eindigde 
in 1 uur en 6 minuten als tweede! 

Kanobaan
En als dan eindelijk de zon weer gaat schijnen in sep-
tember is het op de 7e tijd voor het jaarlijkse clubkam-
pioenschap sprint in Spaarnwoude. Met 11 deelnemers 
in totaal (er waren nogal wat IZGS-ers geblesseerd, 
in het buitenland of naar een andere wedstrijd) werd 
het een mooie strijd. Waarbij Antoine en Carin met de 
eer streken!

Gooimeer
Dit jaar geen deelnemers van IZGS op de hele in Al-
mere op 14 september, wel een flink aantal op de hal-
ve. Ook hier was Antoine Flori de beste van de Haar-
lemmers en hij finishte als 30e in 4.49.23. Willem de 
Vries (5.16), Edo de Lange (5.23), Maarten van Rijn 
(5.38) en John Swaab (6.15) kunnen ook terug kijken 
op een knappe prestatie. 

Middellandse zee
Na heel veel trainingsuren, bloed, zweet en blessure-
leed is het dan op 27 september tijd voor de Ironman 
op Mallorca voor Bram Couperus en Albert Timmers. 
Voor Bram de allereerste, dus best spannend! Zij gaan 
die dag voor de 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 
42,2 km lopen. Wat een kanjers. Prachtige omgeving, 
warm zwemwater, heel veel publiek, afzien en door-
zetten! Het resultaat mocht er zijn. Albert finishte is 10 
uur 44 minuten en 40 seconden. Bram kwam in 11 uur 
16 minuten en 39 seconden super blij over de finish. 
Hopelijk een volgende keer meer over dit avontuur 
door Bram himself.  

Rondje Eilanden

Willem in Almere
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ATLETIEK EN SPORTGENEESKUNDE

De fysiologische basis voor het uithoudingsvermogen 
wordt bepaald door de skeletspieren en spiervezelty-
pen. Spieren bestaan uit langwerpige cellen, de spier-
vezels. Er kunnen twee hoofdtypen worden onder-
scheiden op basis van de snelheid waarmee ze kunnen 
samentrekken: het snelle, wit gekleurde type 2 (fast 
twitch, FT) en het langzame, rood gekleurde type 1 
(slow twitch, ST). Elk spier bevat een mengeling van 
beide typen spiervezels. Een spier met overwegend 
type 1 spiervezels is in verhouding langzaam, maar 
kan wel lang achtereen werken. Een spier met over-
wegend type 2 spiervezels is snel, maar ook snel moe.

Maar dat geldt niet voor alle snelle spiervezels want 
witte spiervezels kunnen in twee subtypen worden on-
derscheiden: het ene type is snel en snel moe, type 
2b, en het andere subtype is wel snel maar kan het 
ook lang volhouden, type 2a. Dit type 2a is vooral van 
belang bij duursporten, waar naast uithoudingsvermo-
gen ook snelheid van belang is, bijvoorbeeld bij tus-
sensprints en versnellingen. 

De snelheid waarmee een spiervezel samentrekt (de 
contractiesnelheid) wordt bepaald door de contrac-
tiele eiwitten. Het uithoudingsvermogen wordt onder 
andere bepaald door de hoeveelheid myoglobine, dat 
de rode kleur geeft, en het aantal mitochondriën in de 
spiercel/vezel. Mitochondriën zijn de energiecentra-
les van de cel. Type1 spiervezels zijn iets kleiner en 
bevatten meer mitochondriën en capillaire bloedvaat-
jes dan type 2 vezels.

Training 
Training veroorzaakt geen verandering in de spierve-
zeltypering, wel kan de stofwisseling zich aanpassen, 
waardoor het uithoudingsvermogen kan toenemen. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door toename van het 
aantal mitochondriën. Daardoor zijn vooral de duurei-
genschappen te verbeteren. Omgekeerd kan men van 
een langzame spier geen snelle spier maken. Anders 
gezegd: van een sprinter is wel een redelijke duurat-
leet te maken, maar een echte duuratleet wordt nooit 
een sprinter.

Bij spierarbeid worden niet alle spiervezels te-
gelijk gebruikt: bij lichte arbeid, zoals extensieve 
duurinspanning zullen vooral de type 1 vezels worden 
gebruikt. Het belangrijkste voordeel is, dat ze op vet 
kunnen werken en het lang kunnen volhouden. Wan-
neer de inspanningsintensiteit toeneemt, zoals bij een 
tussensprint, worden eerst de snelle type 2a vezels 
ingeschakeld. Ze zijn sterker, sneller en kunnen het 
toch relatief lang volhouden. Bij vrijwel maximale in-
spanning, zoals bij een eindsprint, kunnen de typen 
1 en 2a het niet meer aan en worden ook het snelle 
maar ook snel vermoeide type 2b ingeschakeld. De 
type-2-vezels gebruiken als brandstof glycogeen en 
dit betekent, dat zij snel door de voorraad heen zijn. 
Dus slinkt de glycogeenvoorraad sneller naarmate de 
intensiteit van de inspanning groter is. Bij een inspan-
ning van ongeveer 60% van het maximale vermogen 
worden vooral nog de type-1-spiervezels gebruikt en 
deze gebruiken naast glycogeen ook vet. De voorraad 
glycogeen in de spieren is dan voldoende voor bijna 
twee uur inspanning. Als de inspanning boven de 70%  
van het maximum ligt, worden naast de type-1 ook 
veel type-2a-vezels gebruikt en deze gebruiken bijna 
uitsluitend glycogeen. De voorraad is dan na bijna an-
derhalf uur op. Bij intensieve intervalarbeid , waarbij 
niet alleen type-2a maar ook type-2b-vezels worden 
gebruikt, zijn de type-2-vezels snel door hun voorraad 
heen. Als intensieve intervalinspanningen op 100% 
van het maximum worden geleverd, zijn de type-2-ve-
zels al na vijftien tot dertig minuten door hun glycog-
eenvoorraad heen. Bij korte sprints zijn de type-2-ve-
zels binnen vijf tot tien minuten uitgeput.

Het uitgeput raken van de spiervezels betekent, dat ze 
onvoldoende kracht kunnen leveren. Om toch dezelf-
de prestatie te kunnen leveren, worden meer spierve-
zels ingeschakeld. Dit betekent wel, dat er meer spier-
vezels worden geactiveerd dan normaal gesproken 
nodig is. De inschakeling van deze extra spiervezels 
heeft tot gevolg dat de hartfrequentie omhoog gaat en 
dat er meer melkzuur wordt geproduceerd. De spor-
ter merkt van het extra rekruteren van spiervezels dat 
niet alleen de vermoeidheid toeneemt, maar dat hij er 

Skelet-spieren
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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ook meer bij moet gaan nadenken om te blijven bewe-
gen; de automatismen werken minder goed. 

Hart-vaat-stelsel 
De spieren kunnen meer energie leveren naarmate ze 
meer zuurstof krijgen aangeboden. De zuurstof, die 
in de longen door het bloed wordt opgenomen, moet 
daarna vervoerd worden door het lichaam. De beper-
king van de zuurstofopname door de spieren ligt voor-
al in het transport van zuurstof en dit wordt bepaald 
door de hoeveelheid bloed, die voor het vervoer zorgt.
Het hart-vaat-stelsel speelt de hoofdrol bij het trans-
port van zuurstof en kooldioxide. Zuurstof is slecht 
oplosbaar in vloeistof/water. Bij normale lichaam-
stemperatuur zou elke liter bloed, als dit alleen uit 
bloedvocht zou bestaan, ongeveer 3 ml zuurstof kun-
nen opnemen en vervoeren. Om de capaciteit van het 
bloed voor het transporteren van zuurstof sterk te ver-
groten, bevinden zich in het bloed rode bloedcellen 
(erytrocyten). Deze zijn gevuld met hemoglobine dat 
een grote zuurstofbindingscapaciteit heeft. Hierdoor 
kan elke liter bloed geen 3 ml opgeloste zuurstof maar 
200 ml aan hemoglobine gebonden zuurstof vervoe-
ren.

De rode bloedcellen vervoeren niet alleen zuurstof 
naar de weefsels maar ze vervullen ook een centrale 
rol in het vervoer van kooldioxide (CO2).
In rust klopt het hart van een mens 50 tot 80 keer per 

advertentie

minuut en pompt per slag ongeveer 60 tot 70 ml bloed 
uit. Bij inspanning loopt de hartfrequentie op tot 180-
200 per minuut en wordt per slag bovendien een gro-
tere hoeveelheid bloed, 100-200 ml uitgepompt. Het 
hart regelt de hoeveelheid bloed, die per minuut wordt 
uitgepompt (het hartminuutvolume) door de frequen-
tie en het slagvolume. In rust is het hartminuutvolume 
van een mens ongeveer 5 liter per minuut, maar bij 
maximale inspanning kan dit oplopen tot 25-35 liter 
per minuut.

Training heeft weinig tot geen invloed op de maximale 
hartfrequentie, maar wel op het slagvolume. Training 
heeft tot gevolg, dat de hartspier iets dikker en sterker 
wordt en dat de hartholten wat groter worden. Hier-
door kan het hart in de vullingsfase niet alleen meer 
bloed opnemen, maar door het krachtig samentrekken 
leegt het hart zich ook beter, waardoor het slagvolume 
flink kan toenemen. Training uit zich dan ook vooral 
in de mogelijkheid van het hart om een groter hart-
minuutvolume te produceren. Hierdoor neemt de hoe-
veelheid bloed, die rondgepompt kan worden toe en 
stijgt het prestatievermogen. De aanpassing van het 
hart aan training is na tamelijk korte tijd voltooid. De 
verdere verbetering van het prestatievermogen komt 
dan niet meer door aanpassingen van het hart, maar 
door aanpassingen in de spieren en andere organen, 
en ook nog door psychologische factoren, maar dat 
valt buiten dit kader.
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REÜNISTENKATERN

Nadat aan de serieuze atletiekbeoefening een einde 
was gekomen, ontstond een nieuwe liefde. Liesbeth is 
de naam van het meisje dat hierin een hoofdrol ver-
vulde. 
Ik ontmoette haar tijdens een practicum van de door 
mij gevolgde studie. Het practicum heette ‘werken met 
groepen’, maar stond ook bekend als ‘het practicum 
van de huilende meisjes’. Dat gehuil werd veroorzaakt 
door emoties die bij vrouwelijke deelnemers nogal 
hoog plachten op te lopen bij de hantering van penibe-
le groepssituaties en vervolgens bij de plenaire nabe-
schouwing hiervan. Ik was ten tijde van dat practicum 
behoorlijk verkouden en sprak met een hese stem. 
Tijdens een opdracht waar wij met zijn tweeën in een 
afzonderlijke ruimte aan werkten, bekende Liesbeth 
spontaan dat zij helemaal smolt van die hese stem. 

EEN NIEUWE 
LIEFDETekst Leo van der Veer

Spoedig daarna trokken wij met elkaar op alsof wij al 
lange tijd dikke verkering hadden - maar later bleek 
dat ik slechts tijdelijk de plaats innam van haar vaste 
vriend met wie het even niet klikte. Liesbeth was in 
voor avontuur en dat leidde er toe dat wij ons eens 
midden in de nacht op een bouwplaats ontfermden 
over een fraaie plaat watervast verlijmd bekistings-
hout en deze grote plaat vervolgens handmatig door 
het trappenhuis naar mijn toenmalige woning op de 
7de etage transporteerden. 

Liesbeth bleek niet alleen een heel mooi, charmant en 
vurig meisje, maar ook heel sportief. Zij vertelde en-
thousiast over door haar gemaakte fietsritten. In één 
dag van Nijmegen naar Amsterdam - alsof het niets 
is. Ik kende het fietsen alleen als transportmiddel in 
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de stad en achtte zo’n tocht aanvankelijk onmogelijk. 
Als meisje zo’n eind op de fiets, en dan nog wel een 
gewone burgerfiets - dat bestond niet, zo meende ik. 

Maar Liesbeth overtuigde mij met haar verhalen over 
het verloop van zo’n tocht. Van te voren op een korte-
re afstand oefenen, goed warm aankleden, op souples-
se fietsen en niet forceren bij hellingen of bruggen in 
het traject. Af en toe rusten mocht ook, maar was ei-
genlijk niet nodig als je maar het juiste, niet te hoge 
tempo aanhield. En zo geschiedde mijn bekering tot 
het fietsen. Aanvankelijk op een burgerfiets met een 
gewone naafversnelling, maar een paar jaar later op 
een echte racefiets, een lichtgewicht Champion Mon-
diale van Gazelle. Gewapend met helm, handschoenen 
en een koersbroek met zeemlederen kruis maakte ik ’s 
zomers vele ritten, bij voorkeur langs rivieren of door 
duingebieden en polders. 

Ik had met m’n fietswerk de aandacht getrokken van 
een dorpsgenoot, eveneens een (race)fietser, die mij 
uitnodigde samen met zijn broer een rondje IJssel-
meer te doen. Ik ging op die uitnodiging in, maar reali-
seerde mij dat een rondje van driehonderd km wel een 
gedegen voorbereiding vergde. Ik voerde langzaam 
de afstand van mijn trainingsritten op en dacht dat met 
een goed doorstane rit van ruim tweehonderd km het 
licht op groen stond voor een succesvolle uitvoering 
van deze klassieker. Maar al snel zou blijken dat deze 
taxatie niet deugde. 

We vertrokken ’s morgens om zes uur uit onze woon-
plaats Marken, pikten in Monnikendam de broer van 
mijn reisgezel op en koersten vervolgens, ondanks de 
tegenwind uit het Noord Oosten, in een pittig tempo, 
dat duidelijk hoger lag dan ik gewend was zodat ik 
afzag van kopwerk, op de Afsluitdijk aan. Daar aan-
gekomen ging het tempo nog een paar slagen omhoog 
omdat beide broers hun zinnen hadden gezet op een 
ver voor ons uitrijdend groepje fietsers. Dat moesten 
ze per se inhalen. Ik kon amper het wiel kon houden 
en kwam nooit meer op kop. Aangekomen bij Bols-
ward zat ik er helemaal doorheen: mijn benen waren 

volledig verzuurd en mijn voeten branden in de te 
krappe hagelnieuwe lederen raceschoentjes. 

Ik stelde mijn reisgenoten voor dat zij de tocht alleen 
voort zouden zetten en dat ik de trein naar huis zou 
nemen. Maar daar wilden zij niets van weten. We zou-
den gedrieën verder rijden; ‘samen uit – samen thuis’ 
was het motto. Na een ruime pauze en nadat ik met 
m’n schoentjes in een emmer water had gestaan, zet-
ten wij de tocht voort. Gelukkig in een iets rustiger 
tempo, terwijl we bovendien de stevige noordooster 
wind nu in de rug hadden. Langzaam verdween het 
zuur uit mijn benen en keerde het vertrouwen in een 
goede afloop terug. De IJsselmeer-polders kon ik 
zodoende op een betrekkelijk ontspannen wijze be-
dwingen en eenmaal op het vaste land had de wind 
tot Amsterdam een neutrale richting. Maar toen we 
Amsterdam via de Schellingwouderbrug achter ons 
lieten, kregen we de wind pal tegen en kon ik direct 
merken dat het herstel tijdens het traject door de IJs-
selmeerpolders schijn was. 

Ik had al mijn reserves verbruikt en moest dringend 
pauzeren. Dat deden we in Durgerdam, direct voorbij 
de brug. Ik zat er zo doorheen dat ik mijn dorpsgenoot 
voorstelde dat hij alleen naar huis zou rijden en mij 
met zijn auto op zou halen. Maar hij wilde mij deze 
afgang besparen en reed de laatste tien kilometer op 
kop om mij zo veel mogelijk uit de wind te houden. 
Met onze aankomst op Marken was de tocht voltooid 
en kon ik deze klassieker toevoegen aan mijn erelijst. 
Maar geen enkele sportief avontuur heeft mij zo veel 
inspanning gekost. Ik was compleet uitgewoond en 
ging van ellende zittend onder de douche. 

Maar zo kort als de verkering met Liesbeth helaas 
duurde, zo bestendig bleek de liefde voor de fiets. 
Twintig jaar later bedwong ik, als jonge veertiger, de 
hoogste col van Frankrijk, de bijna drieduizend meter 
hoge Col de la Bonette en voor 2015 staat voor deze 
AOW-er de beklimming van de Mont Ventoux op het 
programma. Als ik daar de top bereik, dan zal ik die 
overwinning opdragen aan Liesbeth.
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Een 
poesjkinreis

Tekst Monse Weijers

We waren met z’n zessen: drie vertalers, een uitge-
ver, een schrijfster en een dichter. En we gingen met 
de trein naar Sint Petersburg. Daar zouden de overi-
ge leden van het gezelschap die het vliegtuig geno-
men hadden, zich bij ons voegen .In Rusland gingen 
we de plaatsen bezoeken waar Alexander Poesjkin, 
Ruslands grootste dichter, had gewoond en gewerkt. 
We hadden een Poesjkinvertaler, die vijf jaar in Pe-
tersburg had gewoond, als gids. Zelf was ik ook een 
Poesjkinvertaler, niet van zijn poezie, maar van zijn 
proza. Het was een tamelijk dure reis, van reisbureau 
de Gouden Engel, maar ik beschouwde de kosten als 
een investering in mijn toekomst. Bovendien was het 
een gezelschap waar ik graag bij wilde horen. We 
stapten in Amsterdam op en zouden in Berlijn over-
stappen op de trein naar Petersburg

Het was erg warm. Ik had speciaal voor deze reis een 
blauw, linnen colbertje gekocht, waarvan ik dacht dat 
het me erg goed stond, maar dat deed ik al snel uit  
We hadden veel gesprekstof en de tijd verstreek snel. 
Voor we het wisten waren we al op het station Zoolo-
gischer Garten in Berlijn. Vandaar moesten we met de 
metro naar Oost-Berlijn. We stapten uit, daalden de 
trap af en liepen naar de uitgang. Opeens realiseerde 
ik me dat ik iets miste: ik had mijn  colbertje in de trein 
laten hangen. En daar zat mijn paspoort in.
‘Hé, wacht hier even,’ riep ik tegen mijn reisgenoten.  
‘Ik moet terug, ik heb mijn colbertje in de trein laten 
hangen. Pas even op mijn tas.’
Ik kan behoorlijk hard rennen en dat deed ik nu dan 
ook. Een paar treden tegelijk nemend stormde ik de 
trap op naar het perron. We waren hoogstens een paar 
minuten geleden uitgestapt, maar de trein was er niet 
meer. Hij stond er niet meer. Hij was weg.
Ik realiseerde me meteen wat dit betekende: er was 
geen denken aan dat je zonder paspoort Polen, laat 
staan Rusland, binnen zou komen. Dus geen Poesjkin-
reis meer voor mij, ik moest terug.  Ze stonden nog op 
de plaats waar ik ze had verlaten. ‘Jongens,’ zei ik, ‘de 
trein staat er niet meer, hij is weg  en mijn paspoort zat 
in mijn colbertje, de reis is afgelopen voor mij, ik moet 
terug. Mijn reisgenoten keken me aan alsof ze me niet 

helemaal geloofden. Ik gaf iedereen een hand, pakte 
mijn tas en liep weg. Maar waar moest ik heen. Min 
of meer tegen beter weten in ging ik toch weer terug 
naar het perron. Sombere gedachten woelden door 
mijn kop: dit moest mij natuurlijk weer overkomen, 
stommeling die ik was, ik leerde het ook nooit.
Op het perron stond een langwerpig bakstenen ge-
bouwtje, dat ik eerst niet had opgemerkt Het was een 
officieel gebouwtje van de spoorwegen. Er zat ook 
een deur in. Ik opende die en betrad een vrijwel lege 
ruimte. Alleen aan de voorkant stond een middelbare 
vrouw in een spoorweguniform achter een knoppen-
paneel. Ze draaide zich naar me om:  ‘Was wollen sie? 
Reisenden haben hier kein zutritt..”
‘Ich hab meine Jacke in dem Zug hangen gelassen,’ 
zei ik in mijn beste steenkolenduits,’ in dem Zug von 
Amsterdam, der soeben hier war. Und mein passsport 
ist darinne, ich kan jetzt nicht weiter.’
Dann kan ich ihnen nicht helfen.’ zei de vrouw.
‘Wissen sie nicht wo dieser Zug hingefahren ist?’.
‘Nein.’
De vrouw probeerde me af te schudden, zei dat ik haar 
stoorde bij haar werk. Maar ik  liet me niet afschud-
den, was ervan overtuigd dat deze vrouw mijn enige 
houvast was, mijn enige kans om mijn paspoort terug 
te krijgen. En ik kreeg de indruk dat ze de ernst van 
de situatie begon in te zien. Even later zei ze zelfs:’ 
Moment mal, sofort wird ich jemand anrufen.’ En ze 
begon inderdaad te telefoneren. Ze legde de telefoon 
weer neer, verrichtte wat handelingen op haar knop-
penpaneel en begon op nieuw te telefoneren. Tenslotte 
zei ze tegen me dat ik naar het het Ostbahnhof moest 
gaan, daar, op perron 12 stond  nu die trein nu. Ik moest 
op het perron wachten tot er iemand van de spoorwe-
gen kwam.’ Ik bedankte haar uitbundig. Ze knikte me 
toe dat het goed was. Ik liep het station uit en ging de 
ernaast gelegen S-bahningang in. Op het schema zag 
ik dat het Ostbahnhof niet alleen een spoor- maar ook 
een metrostation was. Het was het eerste jaar van de 
eurotijd, dus ik hoefde geen geld te wisselen om een 
kaartje te kunnen kopen. Evenmin had ik een paspoort 
nodig zoals vroeger om van West- naar Oost-Berlijn 
te komen. Vol opgekropte spanning zat ik in de metro 
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tussen de niets vermoedende Berlijners. Ik had geen 
idee wat me te wachten stond. Zou ik mijn paspoort 
terug krijgen?. En zoja, zou ik de anderen dan nog 
kunnen vinden. Of zouden ze al vertrokken zijn.? Ik 
herinnerde me vaag dat de trein naar Petersburg om 
half drie zou vertrekken. Om tien voor half drie ar-
riveerde ik op het Ostbahnhof en besteeg de roltrap 
naar perron twaalf. Toen ik bovenkwam zag ik meteen 
ons gezelschap staan. Dat was ook toevallig. Ik was 
dus nog op tijd..
“Heb je je paspoort terug?’ vroeg de uitgever.
‘Nee, nog niet,’ antwoordde ik, ‘maar misschien wordt 
het zo meteen gebracht.’
Nu zag ik dat er op het perron net zo’n gebouwtje stond 
als in West-Berlijn. Ik stapte er meteen  op af.. Ook 

	  

Tussen de zijspiegel en de deur van mijn Golf 
Variant 1997 zit een spinnenweb. Ik hoor de re-
unie-makkers al gniffelen: verbaast me niets, lijkt 
me een slordig baasje, die Vissers. Nee, de auto 
wassen is niet mijn favoriete werkje. Sterker nog, 
als de buurman zijn auto staat te soppen, denk ik 
dáár doen we dus niet aan mee en stap opgewekt 
in mijn stoffige Golf.

Trouwens een blinkend gewassen auto is geen 
enkele garantie tegen spinnenwebben. Een spin-
nenweb dus, met een prachtige bruine kruisspin 
die mij achterdochtig vanaf een donker hoekje in 
het web aanstaarde. Het is in ons gezin not done 
spinnen te pletten of met de stofzuiger op te zui-
gen. Dus liet ik Archibald, zoals ik hem noemde, 
daar rustig zitten.

Het was niet zo dom van hem bekeken om daar 
een web te maken, want al rijdend kom je flink 
wat muggen, vliegen en andere zoemertjes te-
gen. Het eerste ritje met A. naar de supermarkt 
in de buurt was dan ook een groot succes. We 
vingen een stevige bromvlieg en A. trok zich al 
rijdend terug, om zich te goed te doen aan deze 
lekkernij. 

TOPSPORT VOOR DE SPIEGEL
Tekst Joop Vissers (vanuit Moledo Portugal)

De volgende dag tijdens een ritje naar Haarlem, ik 
was hele A. vergeten, reed ik opgewekt langs de 
Randweg. Opeens zie ik naast me een paniekeri-
ge spin wapperen aan een dun draadje van z’on 
50 centimeter lengte. Het draadje werd steeds 
langer en A. keek me woedend aan. Onmiddellijk 
haalde ik mijn voet van het gaspedaal en bij plus-
minus 50 km per uur begon A. langzaam terrein 
terug te winnen. Het was een fascinerend gezicht 
om te zien hoe A. zich centimeter voor centime-
ter terug vocht naar zijn web. 
Dit was topsport, absolute topsport; waar valt dit 
mee te vergelijken? Polshoog misschien, nee niet 
echt, polsstok verspringen dan? Nee, waar het 
me het meest aan deed denken was touwtrek-
ken: knoestige sterke kerels met de hakken in de 
vette klei vechtend voor elke centimeter. 

Eindelijk bij de afslag Leidsevaart had de spin zijn 
web weer bereikt, waar hij zich wrokkig terugtrok 
op zijn vaste plekje.
Enfin, zie je op de Randweg een file met een Golf 
aan kop, dan kun je er haast zeker van zijn dat 
Archibald het even niet meer trekt.

hier stond een middelbare vrouw achter een knoppen-
paneel. Ik begroette haar en vroeg of mijn paspoort 
misschien was gebracht. Ze bleek al op de hoogte te 
zijn. ‘Warten sie bitte,’ zei ze, ‘es wird sofort jemand 
kommen’. Ik ging weer naar buiten en bleef voor de 
deur van het gebouwtje staan wachten. En inderdaad 
kwam er tot mijn grote vreugde al na een paar minuten 
een man in spoorweguniform met mijn colbertje over 
zijn schouder. Hij gaf het mij. Ik greep meteen naar 
mijn paspoort. Het zat er nog in. Ik kon me weer bij 
mijn reisgenoten voegen en de reis vervolgen. In Rus-
land gingen we de plaatsen bezoeken waar Alexander 
Poesjkin, Ruslands grootste dichter, had gewoond en 
gewerkt.
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Of ik ook zo genoten had van Dafne Schippers tijdens 
het EK in Zürich? Vroeg een jeugdvriend uit Haarlem 
die even met zijn caravan in de buurt was. Nou nee.
´t Is kennelijk moeilijk uit te leggen, maar na een 
kwart eeuw in Zuid-Europa reikt mijn relatie met het 
oude vaderland niet verder dan een vrijwel verlopen 
paspoort. En als het niet zo´n administratief gedoe 
gaf, zette ik het op marktplaats.
Ten tijde van het WK voetbal zag ik op de Nederland-
se televisie weer van die oranje-behangen straten en 
in oranje gestichtskledij verpakte ex-landgenoten, van 
wie ik me afvraag of ze nog stemrecht zouden mo-
gen hebben. Niets van nostalgische treurigheid maak-
te zich van mij meester. Ik voelde ook niets van trots 
toen Dafne vrij aardig sprintte op het EK in Zürich. Ik 
floot wél bewonderend naar het scherm toen ´onze´ 
Renaud Lavillenie, wereldrecordhouder polsstok-
hoogspringen, nog even een Europese titel aan zijn 
palmares toevoegde.      

Op 13 juni 2008 omstreeks 22.15 uur ben ik Frans-
man geworden. Dit behoeft enige toelichting. Van 
wedergeboorte of naturalisatie was geen sprake, het 
gebeurde gewoon in het dorpscafé waar ik in aanwe-
zigheid van een paar Nederlandse toeristen die ik niet 
kende naar het EK-voetbalduel Nederland-Frankrijk 
had zitten loeren. Oranje won met 4-1 en de euforie 
van die vakantiegangers in hun achterlijke oranje car-
navalsuitmonstering wekte een milde vorm van hooli-
gan-agressie bij me op. Ik besefte dat mijn chauvinis-
me in Franse handen was gevallen, dat ik als fan was 
overgelopen. Franser zou ik nooit meer kunnen wor-

den, ik had er een jaar of zestig Ne-
derlanderschap op zitten. Het moet 
een sluipend proces zijn geweest. 
En toen dus op die 13e juni 2008 
ineens klapboem: een combi van 
verdriet en woede omdat de Fran-
sen door Oranje waren ingemaakt.

Ik was er in het café ook bij toen 
Frankrijk in 1998 wereldkampioen 
werd door Brazilië in de finale met 
3-0 voor schut te zetten. Het bleef 
nog lang onrustig in het dorp. Ik gaf 
hier en daar een feliciterende hand 
en zei geen nee tegen de bubbel-
tjes die werden uitgereikt. Echt be-
trokken voelde ik me niet, het ´on 
a gagné´ (we hebben gewonnen) 
zong ik niet mee. Maar twee jaar 

later wél, zij het aarzelend. Frankrijk was Europees 
kampioen geworden (2-1 in de finale tegen Italië), in 
het café was de zinderende spanning onophoudelijk 
afgeblust met bier en rosé. Ver na middernacht hief 
ik volgens betrouwbare bronnen ook zelf het ´on a 
gagné´ aan. Maar toen Zinedine Zidane in 2006 in 
de WK-finale tegen alweer Italië die legendarische 
kopstoot uitdeelde en met rood van het veld moest, 
was ik in het café de eenzame enige die oordeelde dat 
Frankrijk terecht had verloren. Dit kwam mijn positie 
in de gemeenschap niet ten goede.

Toch was het twee jaar later allerminst een bewuste 
keus, die overstap van Nederlands naar Frans chau-
vinisme. Er zijn wel meer rare dingen die de geëmi-
greerde mens zomaar ineens overkomen. 
 Van Dale definieert chauvinisme als ´overdreven 
vaderlandsliefde´ en/of als ´blinde ingenomenheid 
met alles wat tot de eigen kring, omgeving behoort´. 
Het hele idee van enigerlei ´vaderland´ lijkt me on-
zin. Hoezo is Nederland mijn ´vaderland´ omdat ik 
toevallig in Haarlem geboren ben, waar ze nog geen 
voetbalclub overeind kunnen houden en waar ze tegen 
beter weten in ene Coster vereren die de boekdruk-
kunst helemaal niet heeft uitgevonden?
Pas op die gedenkwaardige avond in 2008 drong het 
besef tot me door dat ik was overgelopen.
‘Landverrader!’, siste mijn Haarlemse jeugdvriend 
toen ik ´m dit verhaal vertelde en hij weer op weg 
moest naar het sombere noorden van de natte regen-
jassen. Hij deed er wel een knipoog bij.

Landverraad van 
een overloper?
Tekst Peter Hagtingius
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Soms als alle omstandigheden gunstig waren 
kon dat gevoel van totale zelfoverschatting over 
me komen: Een mooie zomer namiddag, net uit 
school of de gym club en natuurlijk de vers gewit-
te gympen nog aan. 
Ik zat dan wat te dromen op de stoep voor de 
deur, en mijn moeder riep: “Joop kan je even naar 
Krijger, 2 ons leverkaas en wat rookvlees halen, er 
komen plotseling extra gasten”.
Alsof een starter een commando gaf sprong ik op 
en begon meteen te rennen. Krijger de slager was 
in een heel ander deel van Zandvoort gevestigd, 
zeker een kilometer bij ons vandaan. Toch startte 
ik meteen op topsnelheid, niets krachten sparen, 
ik liep immers het hardst van de hele wereld.    

De Haarlemmerstraat uit, de Krocht op, aan weer-
zijde van de Krocht waren 2 groentewinkels ge-
vestigd. Dalman en Versteeg, om politieke of reli-
gieuze reden was het me ten strengste verboden 
bij een van beiden ook maar een wortel te kopen; 
omdat ik niets van de achtergrond van dit verbod 
begreep, vergiste ik me weleens en kwam dan 
met de groente van de foute winkel thuis. Geluk-
kig was dit probleem vandaag niet aan de orde 
en opgelucht voerde ik het tempo verder op. De 
haakse bocht naar de Haltestraat nam ik op twee 
wielen, je kon de mensen bij de haringkar horen 
denken: “Dat joch kan rennen! ” Hoewel ik hier 

en daar tussen de winkelende badgasten door 
moest laveren, kon ik toch het hoge tempo vast 
houden. Halverwege de Haltestraat leek het of ik 
achter me het geluid van naderende voetstappen 
en gehijg hoorde, maar dat was natuurlijk onmo-
gelijk bij dat gruwelijk hoge tempo wat ik nu liep. 
Toch leek het geluid van de achtervolger steeds 
duidelijker te worden. Razend snel ging ik even 
het rijtje jongens langs waar ik nog een vete me 
te vereffenen had, of was het Platje misschien, de 
agent die altijd wel een rede vond om me te on-
derhouden over kattenkwaad of baldadigheden 
die ik had uitgehaald. Toegegeven die redenen 
waren vaak ruimschoots aanwezig.                                                                                                               

Het geluid van de achtervolger kwam ondanks 
mijn extra inspanning toch steeds dichterbij en 
opeens voelde ik een sterke hand die me van 
achter bij mijn trui greep. Een zwaar hijgende 
stem schreeuwde: ”Joop wat is er aan de hand?” 
Toen ik me omdraaide zag ik het verhitte gezicht 
van mijn broer Richard. “Man laat me los, ik ren 
gewoon wat“. Hij liet me los, duidelijk teleurge-
steld dat er geen spannender rede was voor dit 
waanzinnige tempo. In een langzame draf liepen 
we gebroederlijk door naar de slager. Teleurge-
steld dat hij me ingehaald had? Ja, natuurlijk wel 
een beetje. Maar ik bleef dan toch altijd noch, de 
op één na snelste loper ter wereld.

Toen ik nog het 
hardst liep van 
de hele wereldTekst Joop Vissers 

(vanuit Moledo 
Portugal)
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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 
Schoterbosplein  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 06-29622110
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 
(OKTOBER – APRIL 2015)
Zo. ochtend; atletiekbaan 
Pim Muliersportpark
Senioren, lange afstandslopers
& junioren A&B 10:00 – 12:00
Junioren C&D 10:00 – 11:30
Recreanten 
& pupillen 10:00 – 11:15

Wo. avond; atletiekbaan 
Pim Muliersportpark
Senioren 
& junioren 19:00-20:45

Do. avond vanaf 6 november, 
Kennemer Sportcentrum
Junioren C&D 
& pupillen 17:00 - 18:00

LEEFTIJDSINDELING 
(1-11-2014 T/M 31-10-2015)
Categorie Geboortejaar
Mini pupillen 2008
C pupillen 2007
B pupillen 2006
A pupillen 2005 & 2004
D junioren 2003 & 2002
C junioren 2001 & 2000
B junioren 1999 & 1998

A junioren 1997 & 1996
Senioren 1995 en eerder
Masters 1980 en 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 december
Lever je wedstrijdverslag, foto's en ander nieuws aan bij de redactie 

vóór 22 november via redactie@avhaarlem.nl


