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Dit jaar nam Daan Oppenhuis het initiatief om een jongerenploeg op te 
stellen en dat bleek een gouden vondst! Ze versloegen behalve team Run-
nersworld alles en iedereen, mede door een sterk optreden van de eerste 

drie lopers Robert Verschuren, Gijs Eigenraam en Rob de Wit die een grote 
voorsprong pakten. In een prachtige eindtijd van 3 uur en 41 minuten bereik-

ten de 7 lopers de finish in een nieuw clubrecord.

Bekijk de foto’s van Rondom Haarlem in dit clubblad >

Toplopers tijdens 
zonnige editie 

Rondom Haarlem



Een AA’tje van Marco, dat willen we allemaal wel.

Onderweg is het voor fietsers afzien

Met Sander en Frank aan kop Altijd blijven lachen, hier Kristel in actie

De route is eigenlijk gewoon prachtig, 
vergeet niet om je heen te kijken!

Eén korte broek maakt nog geen zomer, 
maar voor oktober was het heerlijk weer!

De finish - die waarvan je lang 
dacht dat hij nooit zou komen...

Team Daan met Kristel, Mark, Gijs, 
Robert en Marijke (Rob was al naar huis)
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Redactioneel, ‘what else’...

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

Sinds Ruud tweewekelijks, het liefst luid en duidelijk de 
naam: ‘Els’ scandeert over de atletiekbaan, vind ik het 
niet meer leuk. Voortaan ben ik weer gewoon Marijke 
en schrijf ik dit redactioneel een maand of twee te laat 
voor deze editie van De Wissel volgens planning. Het 
excuus? Ik heb een veeleisende, drukke fulltime baan 
in Utrecht en dan moet je wel eens keuzes maken om 
bijvoorbeeld in de kerstvakantie even rust te pakken. 
Dus even geen clubblad, maar wel heerlijke trainingen. 
En dat is ook iets waard, want ik ben van plan om een 
goed zomerseizoen te gaan draaien. 

De nieuwjaarsborrel op 10 januari werd weer goed 
bezocht door ouders, pupillen, junioren, senioren, re-
creanten en bestuursleden. We hebben kunnen proos-
ten op een goed en sportief 2015 met heerlijke hapjes 
zoals ook deze keer weer verzorgd door team familie 
Out! Heel erg bedankt voor jullie inzet, maar ook het 
team van Elly was weer goed bezig. 

Terwijl ik dit voorwoord schrijf, is het zaterdagavond en 
ben ik samen met Niels Ran foto’s aan het uitzoeken, 
uitslagen aan het opzoeken, stukjes aan het typen en 
ja, daar wordt een biertje bij gedronken – maar toch: 
het zou voor de spoedige verschijning van het volgen-
de nummer in april fijn zijn als andere leden ook hulp 
willen bieden. Wat al helpt: schrijf een stuk direct na 
de wedstrijd (dank, Michelle!), of gewoon uitgebreid 
(dank, triathlongroep!) of gewoon consequent (dank, 
Leo!) En natuurlijk het allerbelangrijkste: blijven spor-
ten, wedstrijdjes pakken en plezier hebben.
De deadline voor het nieuwe clubblad komt al snel 
i.v.m. de jaarvergadering begin april. Stuur mij in ieder 
geval begin maart je foto’s, uitslagen en artikelen toe. 
Wanneer je deze op papier in je handen hebt, stoom ik 
gelijk door met een nieuwe Wissel!
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Spaarnwoude bij Wheeler planet.
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Allereerst allemaal de beste wensen voor 2015. 
Gezondheid, geluk en goede prestaties op de at-
letiekbaan en/of op de weg en terrein wenst het 
bestuur alle leden.
In het nieuwe jaar zullen nieuwe kleedkamers op-
geleverd worden en ook zal de kantine flink ver-
bouwd worden. Onder andere komen er open-
slaande deuren naar de baan en nieuwe toiletten.

MEDEDELINGEN BESTUUR

De renovatie van het krachtcentrum dat in eigen 
beheer wordt uitgevoerd nadert zijn voltooiing. 
De sportzaal is volledig opnieuw geïsoleerd, een 
nieuwe cv installatie is geplaatst en de leidingen 
zijn omgelegd. Binnenkort worden alle boven-
raampjes nog van dubbel glas voorzien. Wat rest 
is de isolatie van de overige buitenwanden. In de 
loop van het jaar zal dit onderdeel gefaseerd wor-
den aangepakt. 

Als u dit leest heeft de nieuwjaarsreceptie al 
plaatsgevonden. Ik reken er nu al op dat deze ge-
zellig wordt.

Voor de jaarvergadering in het voorjaar zal het be-
stuur met een nieuwe versie van het beleidsplan 
komen. Tijdens de jaarvergadering kan dit bespro-
ken worden.

Een uitbreiding van de pupillentrainingen gaan 
we snel onderzoeken. Nu zijn er 2 late trainingen 
en 1 vroeg. We willen ook naar 2 vroege trainin-
gen toe.
De eerste competitie wedstrijden starten al in 
april, nog 3 maanden, dus flink en geconcen-
treerd trainen is het devies. Dan komen we goed 
tevoorschijn in 2015. Het ga jullie goed.

Nieuws van het bestuur
Tekst Dick Bais

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

Wedstrijdkalender januari - februari - maart

Indoorwedstrijden
 Za 17 januari ARV Ilion Zoetermeer Indoorwedstrijd
Za 31 januari Hellas Utrecht Hellas Utrecht Winterindoor
Za 14 februari ARV Ilion Zoetermeer Indoor ARV Ilion Pupillen
Zo 15 februari Phanos Amsterdam Phanos pupillen indoor + 60 sprint senioren
Za 28 februari ARV Ilion Zoetermeer Indoorwerdstrijd junioren CD ARV Ilion
Za 28 februari AV’34 Apeldoorn NK Indoor Junioren AB
Zo 1 maart AV’34 Apeldoorn NK Indoor Junioren AB
Za 7 maart ARV Ilion Zoetermeer Indoor ARV Ilion Pupillen
Zo 8 maart AV’34 Apeldoorn Open Stedenwedstrijd indoor voor pupillen

Wegwedstrijden
Za 7 februari AC Waterland Landsmeer Crosscompetitie pupillen en junioren
Za 8 maart Thriathlon Amersfoort Crosscompetitie finale
Zo 5 april Lionsloop
Zo 12 april Duin & Kruidloop
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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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Omdat ik als trainer van het Jaspers Running Team 
ook een gezamenlijke training geef aan (jeugdige) 
atleten van AV Haarlem en KAV Holland wil ik mij 
graag even voorstellen.

Ik ben 67 jaar en jarenlang actief in de atletiek 
zowel als atleet en als trainer. Ik hoop als trainer 
en coach nog vele jaren atleten beter te maken. 
Vanaf 1984 tot en met 1994 was ik looptrainer 
van AV Haarlem. Ik had daarvoor mijn diploma 
Trainer-coach B en specialisatie op de midden 
en lange afstand en Steeple-chase gehaald. In 
die periode was ik tevens looptrainer van enkele 
voetbalverenigingen.

Ik gaf trainerscursussen bij de Atletiekunie en volg-
de zelf een aantal scholingen op het terrein van 
mentale training en talenten ontwikkeling. Dat ik 
stopte bij AV Haarlem had meer te maken met 
mijn politieke ambities dan dat ik het niet meer 

Koos Kiers van 
het Jaspers 
Running Team
Tekst Koos Kiers

advertentie

leuk vond. Ook in die tijd bleef ik betrokken bij 
de atletiek. Bij een congres in Papendal in 2006 
werd het idee geopperd om een loopteam op te 
richten.  

Het Jaspers Running Team, een talententeam 
voor midden en lange afstandlopers en loopsters 
werd vernoemd naar de veel te vroeg overleden 
Stijn Jaspers. Een talentvolle Haarlem-atleet die 
na vijf jaar training al de Olympische spelen wist 
te halen. Aanvankelijk werd dit team opgezet met 
een regionale intentie maar door te weinig draag-
vlak van omliggende atletiekverenigingen is het 
vorig jaar een Haarlems talententeam geworden. 
Het kernteam van het JRT bestaat nu nog uit on-
geveer 8 atleten van KAV Holland (junior en senior) 
De laatste atleten van AV Haarlem waren Larissa 
Scholten en Jeroen Büller. Om bij het kernteam 
te komen moet men aan scherpe prestatie eisen 
voldoen. Bijvoorbeeld een top 20 notering in de 
landelijke ranglijsten. Meestal is dit voor de begin-
nende (jeugd) atleet nog een stap te ver. 

Daarom is het mogelijk om via een stage of proef-
periode bij het JRT meer van zich zelf te laten 
zien. Lopers of loopsters (vanaf C junior) van AV 
Haarlem die over voldoende ambities beschikken 
kunnen ( in principe) eenmaal per week meetrai-
nen met het team. De gezamenlijke trainingen 
vinden plaats op donderdagavond op de atletiek-
baan. Wil je mee doen met de gezamenlijke loop-
trainingen neem dan contact op met de TC en/of 
met je eigen trainer.

Kleverlaan 11-13
2061 TB Bloemendaal

Tel: 023 527 44 77
bloemendaal@henribloem.nl

Even voorstellen...
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TRAINERS

Junioren
Koos Kiers (midden lange afstand) en Niel Hooge-
werf (werpen), Dik de Groot, Bob de Groot, Niels 
Ran en Jurriaan Borst

Senioren
Ruud Wielart, Arno van Vugt

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

Dik de Groot Bob de Groot

Niels Ran

Ruud Wielart

Arno van Vugt

Ludwien Potveer

‘Mijn hele leven heeft uit 
atletiek bestaan. Vanaf 
mijn negende was ik al 
lid van KAV Holland. Mijn 
voorkeur lag bij de meer-
kamp en de werpnum-
mers.  Sinds mijn achttien-
de heb ik training gegeven 
aan pupillen, junioren en 
senioren en heb daarvoor 
de nodige trainersdiplo-
ma’s behaald. De kost 
heb ik altijd in het onder-

wijs verdiend, als geschiedenisleraar, als docent 
rechtsgeschiedenis en de laatste tien jaar als do-
cent recht en onderzoek. Daarnaast heb ik een 
boek over het Haarlemse stadsrecht (1245) en 
een aantal studieboeken geschreven.

Vanaf eind 2013 geef ik werptraining (kogel, dis-
cus, speer en kogelslingeren) aan een leuke en 

Tekst Niel Hoogewerf

Werptrainer Niel Hoogewerf

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.

Recreanten
Ludwien Potveer

enthousiaste groep junioren van KAV Holland en 
Haarlem. De trainingen bestaan uit een combi-
natie van techniek, kracht, explosiviteit en lenig-
heid; veel variatie in oefenstof blijft de atleten 
prikkelen. Wat is het toch mooi het luchtruim 
uiteengereten te zien worden door een trillende 
speer die maar niet op de grond wil vallen. En 
het is nog te leren ook!’

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

Even voorstellen...
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INDOORWEDSTRIJDEN

Ondanks een slechte start, eindigde Jeroen Out 
toch nog met een respectabele tijd in de midden-
moot. Horden is voor de eerstejaars D-junioren 
nog moeilijk. Zeker als je niet de grootste bent. 
Geen supertijd, maar wel netjes over alle horden 
zonder ze aan te raken.

Gezellige wedstrijd in de wielerhal van Alkmaar

Ook Lauri Smit (MC) had zichtbaar moeite met 
de horden. Haar tijd over 60 meter was 12.45 s. 
Het tweede onderdeel voor Lauri was het hoog-
springen. Voor haar een belangrijk onderdeel wat 
haar best wel zenuwachtig maakte. Ze noteerde 
uiteindelijk een hoogte van 1.25 m.

Helemaal naar Alkmaar rijden voor een potje 
kogelstoten. Marco Schutter (JB) had zichtbaar 
moeite met de ‘grote’ indoorkogel. Met 8,88 me-
ter was het toch bijna 9 meter.

Hierbij een mooi plaatje van Serena van Toorn 
(MC) met hoogspringen. Serena had zich voor 
4 onderdelen ingeschreven. Op de 60m (9,19 s) 
en het hoogspringen (1,35 m) greep ze net naast 
het podium, maar de 1e plaats met kogel maakte 
weer een hoop goed (8,90 m). Op de 60 meter 
horden kan ze nog verbeteren...

Tekst Emiel Out en Niels Ran  Datum 13 december

Jeroen Out

Lauri Smit

Marco Schutter

Bij de jongens D1, kwam Erick Könst ook nog in 
actie op hoogspringen (1,25 m, 5e) en kogelsto-
ten (7,74 m, 3e).

De twee diehards van de pupillen, die bijna aan ie-
dere wedstrijd meedoen, Sven Koolmoes (A1) en 
Thijmen de Koning A2), waren ook vandaag weer 
van de partij. Sven eindigde als 17e op de 1000 m 
en als 20e op de meerkamp. Vooral zijn enthousi-
asme bij het kogelstoten viel op. Of het hielp weet 
ik niet, maar het resulteerde in een afstand van 
5,30 m. Thijmen eindigde als 31e op de 1000 m 
en als 37e op de meerkamp.

Bij de meisjes C1 kwamen naast Serena ook nog 
Nina Miège en Wafae Hammoudi in actie. Voor 
Wafae was het haar eerste wedstrijd. Als we kijken 
naar de 60 m en de 800 m samen dan zijn Nina 
en Wafae redelijk aan elkaar gelijk, waarbij Nina 
net iets sneller is in de sprint (10.42 om 11.21) en 
Wafae juist op de 800 m (3.48,50 om 3.55,94). 
Daarnaast eindigde Wafae met 6,56 m op een 9e 
plaats bij het kogelstoten.

Bij de junioren B pakte Pim Pauel de 1e prijs op 
de 60m sprint. In de series was hij met 7,67 s al de 
snelste, maar in de finale deed hij daar met 7,51 s 
nog een schepje bovenop.

UITSLAGEN CD-INDOOR 
ZOETERMEER Datum 22 december

Plaats Hoog Plaats Kogel

Erick Könst 8ste 1.20 5de 8.17
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BAANWEDSTRIJDEN

Ook dit jaar doet AV Haarlem weer mee aan de com-
petitie. De competitie is net als bij andere sporten een 
serie van wedstrijden waarbij ploegen van onze ver-
eniging het in teamverband opnemen tegen andere 
verenigingen. We hopen dan ook met een zo sterk mo-
gelijke opstelling bij iedere wedstrijd te verschijnen.

Hoe kun je samenwerken bij een atletiekwedstrijd?
Voor elke wedstrijd is een selectie van onderdelen 
gemaakt waarop atleten kunnen worden ingedeeld. 
Deze atleten verdienen met hun prestatie punten. De 
gezamenlijke punten gelden als teamtotaal. Alle team-
totalen van de voorrondes worden bij elkaar opgeteld. 
Bij de junioren en masters zullen de beste 12 teams, 
in een aparte wedstrijd, strijden voor de eerder ge-
noemde titel. Bij de senioren zullen, aan de hand van 
de teamtotalen, ploegen strijden voor promotie of be-
houd in of naar een divisie. 

Hoe wordt een ploegopstelling gemaakt?
Welke onderdelen (per wedstrijd) op het programma 
staan, verschillen per categorie. Hieronder staat een 
voorbeeld voor de CD-junioren. 
De onderdelen bij de CD-junioren zijn: sprint 
(60/80/100 m), hordelopen (60/80/100 m horden), 
verspringen, hoogspringen, kogelstoten, speerwer-
pen, discuswerpen, 600/1000 meter en estafette (4 x 
60/80/100 m). Iedere atleet mag maximaal drie on-
derdelen doen, maar we mogen ook niet te veel atle-
ten op een onderdeel inschrijven. De trainers zullen 
daarom een opstelling maken waarbij aan alles is ge-
dacht.
Voor de AB-junioren en de senioren komen er nog 
meer onderdelen bij, bijvoorbeeld: 1500 m, 3000 
m en polsstokhoogspringen. De opstelling van deze 
ploegen zal door de technische commissie worden ge-
maakt.

We hopen dat iedereen mee kan doen. Dus noteer de 
volgende data alvast in je agenda:

Competitie-
wedstrijden 2015

In het voorjaar zijn de eerste baanwedstrijden weer en komen 
competitiewedstrijden weer in zicht. Trainer Niels Ran legt ie-
dereen graag uit hoe dat ook alweer werkt allemaal.

CD Junioren (jongens D, jongens C, meisjes D en 
meisjes C)

Ronde 1 18 april

Ronde 2 30 mei

Ronde 3 20 juni

B-junioren (jongens B en meisjes B)

Ronde 1 10 mei

Ronde 2 14 juni

A-junioren (jongens A)

Ronde 1 31 mei

Ronde 2 21 juni

Senioren (mannen 2e divisie, mannen en vrouwen 
3e divisie)

Ronde 1 19 april

Ronde 2 3 mei

Ronde 3 7 juni
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WEGWEDSTRIJDEN

De eerste wedstrijd van de crosscompetitie werd dit 
jaar georganiseerd op het nieuwe crossparcours rond 
de atletiekbaan van AV 1923 in Amsterdam. En dat 
nieuwe crossparcours viel volgens de Haarlem-atleten 
in de smaak. Het gaat tussen de atletiekbaan en de 
voetbalvelden door en is voorzien van enkele typische 
cross-obstakels. Met name de kunstmatig aangeleg-
de heuvel met waterpartijen zorgde voor een echt 

1000 deelnemers bij cross in Amsterdam
Tekst Niels Ran Datum 29 november

Hamza Hammoudi in actie op blubberige heuvel

Plaats Naam Categorie Dlnrs Tijd

4e Mike van Dijk JC 2500 m 44 10.24

3e Hamza Hammoudi JD2 2000 m 34 7.44

13e Sam Collingham JPB 1000 m 59 5.02

45e Jarno Enthoven JPA1 1000 m 95 5.21

80e Sven Koolmoes JPA1 1000 m 95 6.02

54e Jeppe Mul JPA2 1000 m 68 5.27

59e Tijn Challa JPA2 1000 m 68 5.41

Camping de Franse Kamp, de locatie van de twee-
de crosscompetitie, stond bij mij nog heel goed in 
het geheugen gegrift. Het bosachtige parcours is 
volgens mij het mooiste parcours van alle cross-
competitiewedstrijden. Maar wat ik me nog het 
meest herinner is de kou en de sneeuw van twee 
jaar geleden. Dit jaar stond er een storm op het 
programma en ik kan je vertellen dat de verslag-
gever daarvan de regen in ieder geval goed heeft 
mee gekregen.

Bij mijn aankomst was Mike van Dijk al gestart en 
al snel zag ik hem langslopen op weg naar de 

tweede ronde. Hierin heeft hij onderweg nog wat 
leeftijdsgenoten ingehaald, zodat hij weer eindig-
de op een keurige 4e plaats. Na twee wedstrijden 
lijkt de finale voor Mike al in zicht.

Ook Hamza Hammoudi liep weer een zeer goe-
de race. Hij eindigde na 2000 meter als 4e en 
daarmee lijkt ook hij zich al geplaatst te hebben 
voor de finale. De derde AV Haarlemmer die in 
actie kwam was Sam Collingham. Sam ging dit 
keer goed van start en wist in zijn eindsprint goed 
voor de meeste concurrenten te blijven. Hij kwam 
als 4e over de streep. De overige uitslagen staan 
hieronder.

Drie vierde plaatsen bij de 
cross in Bussum Tekst Niels Ran Datum 10 januari

crossgevoel. Van de in totaal duizend deel-
nemers waren er acht uit Haarlem gekomen. 
Mike van Dijk ging als eerste van start en be-
haalde een keurige 4e plaats. Ook Hamza 
Hammoudi liet van zich spreken door de 3e 
plaats bij de jongens D2 op te eisen. De ove-
rige uitslagen staan hieronder.

Sam Collingham bij de finish

Thijmen de Koning 
bij de finish.

Hamza Hammoudi bij de 
finish van zijn cross.
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Gespannen sta ik in het startvak. De lucht is blauw 
en het is warm, wie had dat gedacht voor half okto-
ber? Ik kijk om me heen, zouden nog meer lopers het 
een schema gevolgd hebben zonder lange duurlo-
pen? De afgelopen maanden heb ik elke training op 
hartslag gelopen. Ik heb een schema gevolgd van 2 
korte trainingen (tussen de 3 en 6km op tempo) en 
2 langzamere trainingen (tussen de 9 en 14 km) De 
langzaamste training was op hartslag marathontem-
po en was op het einde niet meer dan 14 km. Helaas 
kreeg ik een maand voor de marathon nog last van 
een scheenbeenblessure waardoor ik een paar weken 
niet heb kunnen lopen, slechte timing maar wilde toch 
graag vandaag lopen. Ik heb een keer meegemaakt dat 
een marathon een paar uur van te voren werd afgelast 
vanwege het slechte weer. Zwaar teleurgesteld was ik 
toen, maanden veel en lang getraind, de avond van te 
voren nog een pastaparty en dan gaat het niet door. 
Zeer onbevredigend. Vandaar dat ik twee weken voor 
de marathon van Amsterdam besloten heb om toch 
door te gaan. 

Ook voor vandaag heb ik een schema op hartslag. Elke 
5 km mogen er een paar slagen bij. De eerste 10 km 
gaan erg makkelijk, ik loop namelijk veel langzamer 
dan tijdens mijn langzaamste duurloop. Ik vraag mij af 
of dit wel de bedoeling is maar beter rustig beginnen 

Tekst Michelle Collingham  Datum 19 oktober 2014Amsterdam Marathon 

Rondom Haarlem
Team Plaats etappe 1

7 km
etappe 2
4,25 km

etappe 3
9,77 km

etappe 4
6,65 km

etappe 5
6 km

etappe 6
9,2 km

etappe 7
7,55 km

Eindtijd
50,42 km

Runnersworld 1e 00:27:14 00:21:59 00:42:52 00:31:50 00:24:55 00:35:51 00:26:24 03:31:05

AV Haarlem 4 2e 00:31:40 00:17:26 00:36:39 00:37:58 00:28:47 00:34:26 00:34:43 03:41:39

IZGS 2 3e 00:30:25 00:22:05 00:46:34 00:30:26 00:30:00 00:40:41 00:28:59 03:49:10

AV Haarlem 2 6e 00:34:12 00:26:18 00:42:45 00:26:55 00:34:20 00:39:05 00:31:23 03:54:58

IZGS 1 9e 00:33:50 00:24:30 00:40:25 00:31:30 00:28:45 00:49:09 00:29:01 03:57:10

AV Haarlem 3 12e 00:33:55 00:23:49 00:41:40 00:34:06 00:30:30 00:38:07 00:36:56 03:59:03

IZGS 3 14e 00:57:22 00:10:43 00:46:59 00:33:11 00:29:05 00:41:20 00:31:12 04:09:52

AV Haarlem 1 26e 01:01:01 00:09:09 01:01:01 00:45:19 00:35:30 00:49:12 00:50:28 05:11:40

Datum 12 oktober

dan te snel denk ik. Daarna gaat mijn hartslag iets te 
snel omhoog, ik loop niet meer volgens het schema 
maar besluit mijn gevoel te volgen en hetzelfde tempo 
vol te houden. Het gaat heerlijk, ik ben vol vertrouwen 
dat dit gaat lukken. Weliswaar niet een hele snelle tijd 
maar het voelt goed. Het wordt bewolkt en langs de 
Amstel is fijn om te lopen. Het publiek is enthousiast 
en de kilometers vliegen voorbij. Ik passeer de 21,1 km 
net over de twee uur. Ik nader de 25 km, mijn benen 
begin ik nu wel te voelen. De verzuring treedt in, nu 
al... Ik weet dat mijn kinderen, Sam en Chloe, bij de 
32 km staan en dat helpt me enorm om de volgende 
kilometers te overbruggen. Het is fijn om ze te zien en 
met een dikke glimlach loop ik ze voorbij. Het laatste 
stuk is echt even afzien, het publiek is echt geweldig 
met aanmoedigen. Elke kilometer gaat steeds een 
stukje langzamer maar ik ben er bijna! Ik weet dat 
ik zo heerlijk kan bijkomen bij de Oysterclub in het 
Olympisch stadion waar de hapjes en drankjes voor 
me klaar staan. Eindelijk is het zover, ik loop door de 
poort van het Olympisch stadion om het laatste stukje 
op de baan te lopen en finish in 4.06.00. Strompelend 
neem ik mijn medaille in ontvangst, yes I did it!

Mijn conclusie over dit schema:
Ik heb de marathon er mee kunnen uitlopen maar denk 
dat het lopen van langzame lange duurlopen toch van 
belang zijn (logisch zullen de meeste hardlopers en 
trainers denken). Toch zijn er ook goede resultaten 
met dit schema gelopen. Als ik het verhaal van Koen 
de Jong (mede-auteur van ‘Ik hardloper’) moet gelo-
ven heeft hij met dit schema pijnvrij en zonder spier-
pijn in Amsterdam 3.09 gelopen. Zo ken ik nog een 
paar lopers die ook goede resultaten hebben behaald 
en geen problemen hadden met de afstand. Waar dat 
aan ligt?? In ieder geval weet ik wel dat dit hardlo-
pers zijn die elk jaar een marathon lopen en meerdere 
lange afstanden waardoor het lichaam toch wel wat 
gewend is. Ik vond het leuk om dit schema uit te pro-
beren maar ben ook wel blij dat ik nu niet meer op 
hartslag hoef te lopen.

De medailles zijn binnen!
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Natuurlijk zijn er veel redenen om niet een hele triat-
lon te doen. Maar naar verluidt heeft een mens op zijn 
sterfbed voornamelijk spijt van de dingen die hij niet 
heeft gedaan en met het ouder worden gaat de tijd 
dringen. Eigenlijk ben ik een “nu of nooit Ironman”!

Eind vorig jaar, viel de keuze op de nieuwe Ironman 
van Mallorca, omdat deze laat in het seizoen viel. 
Mallorca kent al een tijd de grootste halve Ironman 
van Europa in mei. Het succes van deze “Ironman 
70.3” heeft de organisatie doen besluiten om nu ook 
een hele te organiseren op het eiland. En guess what? 
Mijn trainingsmaat en coach Albert, had zich ook in-
geschreven.

Pijnstillers
In overleg met mijn coach heb ik gekozen voor een in-
tuïtieve opbouw. Trainingsprogramma’s werken voor 
mij niet echt, omdat ik er toch niet in slaag om me er 
aan te houden door andere verplichtingen zoals vaar-
tochten voor mijn werk. In januari begon de opbouw 
en vanaf half mei heb ik rustig aan gedaan, vanwege 
een vaartocht (twee weken niets!), de OD afstand van 
Amsterdam Nieuw-West en de halve van Stein. Be-
gin juli heb ik de training weer opgevoerd. In augus-
tus stonden de halve van Leiderdorp en het Kwartje 
Anna Paulowna op het programma. Vooral die laatste 
ging echt heel goed (2:07’). Eind Augustus na een 
4km zwemwedstrijd, kreeg ik last van mijn schouder 
waardoor ik tot de Ironman niet meer heb kunnen 
zwemmen. Een domper die tot veel spanning en on-

TRIATHLONGROEP

‘IK BEN EEN 
NU OF NOOIT 
IRONMAN’

Tekst Bram Couperus

zekerheid leidde. Twee weken voor de start besloot 
ik om hoe dan ook wel van start te gaan en de pijn 
in mijn schouder te onderdrukken met een pijnstiller. 
Dan maar een pijnlijke schouder na afloop.

Los stuur
Op woensdag 24 september komen Caroline en ik aan 
op Palma de Mallorca. Bij de band voor de speciale ba-
gage staan zeker een stuk of dertig afgetrainde atleten 
van uiteenlopende nationaliteiten. Hun fietsen zitten 
allemaal in fietskoffers, die indrukwekkende slijtage 
vertonen en waarop ook stickers zitten die doen ver-
moeden dat dit niet hun eerste Ironman is. Slik. Mijn 
fiets arriveert als enige in een doos (van Mark gekre-
gen!). Ik word heel zenuwachtig: ik hoor hier vast niet 
thuis en het is zelfs de vraag of ik het zwemonderdeel 
wel kan voltooien door mijn blessure.

Op 27 september 2014 heb ik mijn eerste – en volgens mijn vrouw ook mijn 
laatste – hele triatlon gedaan. Het moest een keer gebeuren. Als zoveel triat-
leten van mijn generatie was ik gepakt door de TV uitzendingen van Almere 
door de AVRO in de jaren tachtig. Sindsdien broeide de stille wens om ooit zelf 
zo’n Ironman te zijn. 
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We worden opgehaald door mijn ouders die al op het 
eiland waren en rijden naar ons hotel in Port D’Al-
cudia. Daar wemelt het van afgetrainde atleten met 
zeer dure fietsen. ’s Middags verken ik de klim in het 
parcours. Na de eerste meters kom ik er achter dat 
ik mijn stuur nog niet vast heb gezet! Ai! En geen ge-
reedschap meegenomen. Het toeval wil dat twee Duit-
se fietsers ter plekke in de berm aan hun fiets zitten te 
sleutelen. Ze helpen me uit de brand. Pfff, blij dat ik dit 
nog heb ontdekt voor de wedstrijd. De klim gaat ver-
volgens heel gemakkelijk en nadat Caroline me bij het 
avondeten heeft verzekerd dat ik er net zo uitzie als 
die afgetrainde atleten, word ik wat rustiger – maar 
het probleem van mijn goedkope fiets en mijn schou-
derblessure blijft natuurlijk!!!

Zonder pak
De volgende dag doen mijn ouders en Caroline (“Iron-
man Support Crew”) hun uiterste best om mijn gedach-
ten af te leiden met een wandeling. Lukt een beetje. ’s 
Middags ga ik me inschrijven en ontmoet ik Albert en 
vriendin Dasha in de fanshop. Op donderdag weer een 
wandeling gemaakt met mijn support-team en ‘s mid-
dags koffie gedronken met Albert, die me rijkelijk van 
tips voorziet.
Vrijdag focus ik me echt op de wedstrijd. Ik zoek Al-
bert op, die net heeft gezwommen zonder wetsuit, om-
dat het volgens hem wel eens een no-wetsuit swim zou 
kunnen worden. Het is namelijk rond de 25 graden. In 
de middag naar de briefing, waar we inderdaad ho-
ren dat het zwemonderdeel inderdaad zonder wetsuits 
gaat plaatsvinden.  Aan het einde van de middag zet 
ik mijn fiets klaar en lever ik de blauwe en rode tas 
in met daarin respectievelijk de fiets- en loopspullen. 
(Focus, focus). Het is een indrukwekkend veld van 
dure tijdritfietsen. Ik bereken dat er voor zo’n acht 
miljoen in de rekken staat.

Race day
Om vijf uur op. 600mg Ibuprofen naar binnen voor de 
schouder. Stevig Engels ontbijt en dan naar het Parc 
Fermé. Eigenlijk ben ik erg rustig. Ik ga dadelijk knal-
len en er van genieten. Na een laatste sanitaire stop 
samen met nog 2500 atleten, ga ik onder de start-
boog door naar de waterlijn. Volgens instructies van 
Albert helemaal naar de linker buitenkant. Daar staat 
ook Albert. In het verlengde van de dranghekken in 
het water staan tientallen toeschouwers in het water. 
Hij heeft een snood plan: we rennen bij het startschot 
achter de toeschouwers langs het water in, dan heb je 
namelijk meteen ruimte. OK, lijkt me een goed plan.
Bij het startschot rennen 2500 atleten in een kudde 
het water in, zonder ons. We glippen lichtvoetig ach-
ter de mensen – voornamelijk fotografen - langs. Ik 
stort me in de beloofde ruimte en bevind me na dertig 
seconden evengoed in een kluwen armen en benen. 
Dat wordt na een paar honderd meter zelfs zo erg dat 
er niet eens meer gezwommen kan worden. Gelukkig 
duurt dit niet echt lang en even later zwem ik weer 
en bedenk dat ik mijn schouder eigenlijk nauwelijks 
voel. Bij het rechts ademhalen zie ik de zon achter de 

bergen opkomen. (Geniet, geniet; Yes! Dit is mijn mo-
ment!).
In het heldere water lukt het om af en toe in het kielzog 
van iemand mee te zwemmen. Ik zie twee keer een 
blauwe Ironman badmuts boven het zeegras zweven. 
De eerste en langste van de twee legs gaat vlot. Even 
een onderbreking met stukje rennen over het strand 
(“Australian exit”) en door met de tweede leg. Even 
later krijg ik heuse buikkrampen. Hoe kan dat nou? 
Ik was toch naar de WC geweest? Misschien de mos-
selen van gisteravond? Enfin, na het zwemonderdeel 
trek ik een sprint naar de eerste de beste WC. Het kost 
me naar schatting 5 minuten om orde op zaken te stel-
len, daarna snel naar de wisseltent met de blauwe zak. 
Wielershirt aan, voedsel erin, zak afgeven en door 
naar mijn fiets. Oeps, bril vergeten: die zit nog in de 
zak. Samen met de vrijwillige blauwezakkenaanpak-
ker zoek ik enige tijd naar de zak met nummer 2278, 
maar dat blijkt onbegonnen werk. Dan maar zonder. Ik 
bedank deze behulpzame jongen en sprint door naar 
mijn fiets. Vanaf dat moment gaat mijn wedstrijd wat 
soepeler!

Haarspeldbochten
De eerste 120km gaan door een mooi, heuvelachtig 
landschap. Het is zonnig en er staat weinig wind. Met 
een gemiddelde hartslag van 125 en een kleine 33km/
uur kom ik aan in Pollenca, waar mijn ouders en Dasha 
mij van 4 nieuwe bidons voorzien. Ik hoor dat Albert 
twintig minuten voor me is langs gekomen – hij heeft 
een lekke band gehad. Na de verversingspost komt 
een heuse col.  Volgens plan, zorg ik dat mijn hart-
slag niet meer dan 5 tot 10 slagen hoger komt tijdens 
deze inspanning. Berg af gaat over mooie haarspeld-
bochten. Koppie er bij! Als ik het plaatsje Muro insla, 
kan ik nog net op tijd terugschakelen voor een kor-
te, steile klim, die me nog het meest doet denken aan 
de Snijdersberg in het fietsparcours van Stein. Na de 
verversingspost bij Sa Pobla is de weg weer vlak en 
egaal. Helaas is de wind toegenomen en ik moet er 
recht tegenin. Ik haal hier de 30 km/uur niet meer. In 
de laatste kilometers door Port D’Alcudia staat er veel 
publiek. Heerlijk! Dat is toch wel heel echt genieten!

Wandelen
De wissel gaat voorspoedig en voordat ik er erg in heb, 
loop ik. Mijn vader roept nog dat ik rustig aan moet 
beginnen. Daar heeft ie gelijk in: ik check mijn hart-
slag en merk dat ik tegen de 140 aan zit en dat is veel 
te hoog. Rustiger lopen dan maar. Vreemd genoeg lukt 
het me niet om de hartslag op de voorgenomen 130 te 
krijgen. Maandenlang heb ik getraind om het tempo 
van 5:10 er in te slijpen bij een hartslag van ca. 128 
en nu kom ik niet onder de 130. Als compromis houd 
ik het op 130-135. Het voorgenomen tempo lukt wel, 
maar er treed wel verlies op bij de verversingspos-
ten. Bij elke verversingspost mag ik even wandelen 
om water, sportdrank en/of een gelletje te drinken. En 
zo loopt de marathon steeds meer uit op een aaneen-
schakeling van etappes van verversingspost naar ver-
versingspost. Ik ben elke keer dolblij als ik weer even 
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“moet” wandelen om te drinken. Langs het parcours 
staat veel publiek. Ik neem de aanmoedigingen dank-
baar in ontvangst. Spandoeken: “Difficult: Yes! Impos-
sible: No!”; “Hurt now, brag forever!”; “Du siehst gut 
aus!”. Een groepje Nederlanders heeft mijn naam en 
de Nederlandse vlag op het startnummer ontdekt en 
pikt mij er elke ronde tussenuit, om mij luidkeels toe 
te juichen: “Hup Bram! Brammetjuhhh!”. Daar is mijn 
vader: ik gooi hem mijn wielershirt toe dat ik was ver-
geten uit te doen. Albert haalt me tijdens het 4.5 km 
rondje 2x in: na de eerste keer blijkt dat ik hem zonder 
het te weten weer terug heb ingehaald omdat hij op de 
WC zat. Vol goede moed en raadgevingen, haalt hij 
me nog een keer in.

Waar is de finish?
Bij elk rondje krijg je een gekleurd bandje om je arm 
geschoven, zodat de organisatie kan zien of je de af-
slag naar de finish mag nemen. Na het derde rondje 
(roze!) probeer ik die afslag te vinden, zodat ik hem 
dadelijk niet mis - zelfs de meest doorgewinterde tri-
atleten overkomt dit wel eens! Ik vind die afslag niet. 
Nu kan ik alleen maar hopen dat ik hem over 9km wel 
vind! De laatste kilometers gaan in een soort trance. 

Zwemmen Fietsen Lopen Totaal

Albert 00:57 05:43 03:37 10:24

Bram 01:12 06:02 03:47 11:16

Laatste bandje (geel). Wat zijn de meisjes, die klaar 
staan met de bandjes, mooi en aardig! Weer zie ik de 
afslag niet. Plotseling springt er uit het gewoel van 
toeschouwers een vrijwilliger van de organisatie voor 
me en leidt me naar rechts. Verdomd: toch een afslag. 
Hoe heb ik die de hele tijd kunnen missen? Ik ga rich-
ting finish. Het gaat nu echt gebeuren. Overal publiek. 
Wat is iedereen toch aardig. Ze houden allemaal van 
mij. Blauwe matten.  Ironmanvlaggen. 11 uur en nog 
iets op finishboog. En de speaker: “Bram Couperus, 
you are an Ironman!!!”. Wat ben ik gelukkig!

Bedankt, Caroline voor alle steun en geduld! Mijn ou-
ders en Dasha bedankt voor de support ter plekke! Be-
dankt, Albert voor de profi-begeleiding. Mark voor de 
doos en Peter voor de hulp bij het verpakken van de 
fiets! En verder iedereen die meegeleefd heeft en mij 
met raad en daad heeft bijgestaan!
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De triathlonsport is een seizoensport bij uitstek. 
Het begint rond eind mei en eindigt eind septem-
ber als het water te koud en het weer te onvoor-
spelbaar wordt. Maar dat wil niet zeggen dat de 
IZGS-triatleten stil hebben gezeten de afgelopen 
tijd! Men deed met drie teams mee aan de esta-
fetteloop Rondom Haarlem, stonden aan de start 
van het Kennemer Cross Circuit, en er waren een 
drie Serious Request acties.

12 oktober, Rondom Haarlem: het schort nog 
aan het juiste richtingsgevoel
Het succesvol voltooien van een estafetteloop is 
niet eenvoudig. De drie teams – IZGS 1, 2 en 3 
– waren zo samengesteld dat ze ongeveer even 
sterk waren. Helaas ging het bij team 3 al in de 
eerste etappe mis, doordat Carin een foute afslag 
nam in de Duinen bij Kraantje Lek. Dit leverde een 
vertraging op van bijna een half uur. De andere 
twee teams bleven heel dicht bij elkaar tijdens de 
loop en het zou nog serieus spannend zijn ge-
worden in de laatste etappe als Jan Jaap niet per 
ongeluk een ommetje had gemaakt via Station 
Santpoort-Zuid. Het mocht de pret niet drukken: 
het werd – mede door het prachtige weer – een 
mooie dag die passend werd afgesloten bij de 
Hemelse Pannenkoek.

Het Cross Circuit: triatleten zijn weer sterk 
vertegenwoordigd
Bij de eerste cross van het seizoen – 2 november, 
Spaarnwoude - waren 5 triathleten van de partij. 
Door het warme, zonnige weer wordt, heerste er 
een nazomer sfeer. Door de droogte was het par-
cours sneller dan vorig jaar. Tot zijn grote vreug-
de, stond Bram dit keer voor het eerst op het po-
dium van de leeftijdsklasse 50-54.

In Zeer 
Goede Staat

KAV Holland Cross, Spaarnwoude 2-11-2014

8.4 km Tijd Categorie Plaats

Simon Posseth 36:55 M45 7de

Bram Couperus 35:10 M50 3de

Simon Douw 37:00 Mrec 3de

Maarten van Rijn 39:17 Mrec 11de

Vincent van Binsbergen 40:35 Mrec 19de

Ook tijdens de tweede cross – 30 november, Wijk 
aan Zee – waren de omstandigheden gunstiger 
dan vorig jaar. Deze cross heeft afwijkend par-
cours met zand in plaats van modder en grote 
stukken asfalt. Dit suggereert misschien dat het 
makkelijk lopen is, maar dat valt tegen: na 4.5km, 
als de heren eindelijk aan het asfalt beginnen, 
was iedereen gesloopt! Dit keer 6 triatleten aan 
de start, maar eigenlijk 7, want Simon Douw had 
zijn zus meegenomen!

Runnersworld Cross, Wijk aan Zee 
30-11-2014

10.4 km Tijd Categorie Plaats

Bram Couperus 44:09 M50 5de

Kees van Leuven 45:00 M50 7de

Peter Tauber 47:54 M50 11de

Simon Douw 46:52 Mrec 10de

Antoine Flori 47:22 Mrec 12de

Maarten van Rijn 49:47 Mrec 24de

6.0 km Tijd Categorie Plaats

Linda Douw 41:15 Vrec 18de
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Serious Request 1: 14-12-2014, ijskoud door 
Singel en Spaarne
Micheal Smith had zich voorgenomen om dit jaar 
2km door Haarlem te zwemmen voor het goede 
doel van Serious Request. Hij ging niet over een 
nacht ijs: aan het einde van het triathlon seizoen, 
ging hij gewoon door met zijn trainingen in bui-
tenwater! 
Na een oproep binnen de vereniging, sloten zich 
4 bikkels aan: Antoine Flori, Maarten van Rijn, 
Trudy Otten en Willen de Vries. Ze zwommen 
2km, vanaf de Kinderhuissingel, door de Nieuwe 
Gracht, naar het Spaarne tot de Melkbrug in wa-
ter van 6 graden Celsius! Maarten trok aardig wat 
aandacht onder de deelnemers van een besloten 
feest in het Restaurant Spaarne66, toen hij zich na 
afloop onder de luifel omkleedde. Het personeel 
werd hier zo enthousiast van dat ze spontaan 
trakteerden op warme chocolademelk! De actie 
leverde 860 euro op.

Serious Request 2: 19-12-2014, Hands in the 
water
Voor deze actie werd met 2 teams meegezwom-
men, samen met nog 15 andere teams. Team 1 
bestond uit Annelies Mosterd, Antoine Flori, Ernst 
Woerlee, Rutger Mollee, Maarten van Rijn en Tru-
dy Otten. Team 2 bestond uit: Petra Hesselman, 
Joris, Nico ten Bosch, Paul Heijnen, Michael Smith 
en Maarten Bos. Ieder teamlid zwom 15 minuten 
en had zelf sponsors geregeld. De bijdrage van 
onze teams bedroeg ca. 400 Euro van de totale 
ruim 4.000 Euro. De NPO heeft een mooi filmpje 
van deze actie gemaakt!

Serious Request 3: 19 t/m 21-12-2014, fietsen 
van Heerenveen naar Haarlem
Maarten van Rossum, Carin van den Dries en Pe-
ter Slingerland namen deel aan een actie van Frie-
se fietsers om midden in de winter gesponsord te 
fietsen van Heerenveen naar Haarlem. Dat werd 
een enorm avontuur, met veel media belang-
stelling en BN’ers. De totale opbrengst was 9150 
euro, 950 kwamen van IZGS’ers. Hiervan was 350 
euro afkomstig van een actie van Peter, waarbij hij 
Griekse biologische olijfolie, verkocht en een deel 
reserveerde voor het goede doel.

Een week later, volgde alweer de Haarlemmer-
meer Cross. Zonder Kees van Leuven, die van-
wege een blessure verstek moest laten gaan. Wel 
hadden de triatleten dit keer een dame meegeno-
men, aspirant-lid Diana Molenaar.
Het was een echte cross, hoewel het parcours 
alweer erg droog was.  Tot verrassing en vreugde 
van de lopers stonden er minstens drie supporters 
in IZGS tenue langs de kant! Diana deputeerde bij 
de vrouwen met een fraaie 14de plaats. Bram liet 
zich in de slotmeters verschalken door de - naar 
later bleek - nummer drie in de categorie M50.

Vlak voor het ter perse gaan van dit nummer, 
de Phanos Boscross in het Amsterdamse Bos, 
4 januari, 2015. Zes deelnemers vanuit de tria-
thlon-hoek. Prachtig weer en een echt, modde-
rig parcours, zoals het moet zijn! Bauke de Boer 
deed dit keer rustig aan, maar slaagde er toch in 
om ergens uit de bocht te glijden. Diana Mole-
naar, vond de vrouwen afstand niet lang genoeg 
en deed mee op de herenafstand van 8km. Kees 
van Leuven was helaas weer geblesseerd, maar 
was er wel weer om zijn pupillen te coachen. 

Haarlemmermeer Cross, Hoofddorp, 
7-12-2014

10 km Tijd Categorie Plaats

Simon Douw 43:38 Msen 24de

Simon Posseth 45:29 M45 10de

Bram Couperus 41:29 M50 4de

Peter Tabuer 44:06 M50 6de

Maarten van Rijn 45:38 Mrec 11de

Jan Jaap Poos 46:48 Mrec 15de

5.0 km Tijd Categorie Plaats

Diana Molenaar 24:56 Vsen 14de

Het Cross Circuit: Amsterdamse Bos, 
4-1-2014

8 km Tijd Categorie Plaats

Diana Molenaar 43:07 Vsen

Maarten van Rijn 38:04 Msen 41ste

Jan Jaap Poos 40:02 Mrec 51ste

Bauke de Boer 35:35 M45 9de

Bram Couperus 35:13 M50 5de

Peter Tauber 38:38 M50 15de
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Even terug in de tijd
Ooit was de speer een nuttig voorwerp in het bestaan 
van de mens. Tijdens de jacht vormde het een uitste-
kend gereedschap tot het verkrijgen van een avond-
maal. Ook in oorlogstijd kon de speer ingezet worden 
om de tegenstander uit te schakelen. Iets recenter in 
de tijd, in de jaren 50, werd er geslingerd met een 
speer. Een draaitechniek, vergelijkbaar met kogelslin-
geren, om de speer meer dan 100m ver het veld op 
te slingeren. De techniek verdween snel en de recht-
lijnige techniek werd verplicht, jammer want er ver-
dween toch wat spanning! De magische grens van 100 
meter kwam met de jaren dichterbij. Reden voor de 
internationale atletiekbond om o.a. het zwaartepunt te 
verleggen.
De huidige wereldrecords liggen, bij de mannen op 
98,48m door Jan Železný en bij de vrouwen op72,28m 
Barbora Špotáková. Beide atleten komen uit Tsjechie, 
daarnaast komen veel goede werpers uit oost en noord 
Europa. Vooral de Finnen hebben een grote historie, 
wellicht ligt de oorzaak in de vele sneeuwballen!
In Nederland liggen de records op 80,51m door Johan 
van Lieshout en 59,27m van Bregje Crolla.
Op het clubrecordbord van AV Haarlem sieren de 
records van Niels Terol, 67,08m en Toos Stoete, 
44,96m. Beide records stammen uit de jaren ’90, dat 
voelt dichtbij vergeleken met andere stokoude records 
echter is het toch al snel weer 15 – 20 jaar terug.

De techniek
Het doel van speerwerpen is om de speer zo ver 
mogelijk het veld op te werpen. Daarbij is een ster-
ke snelle werp arm onmisbaar, voorwaartse snelheid 
wordt daarnaast opgebouwd in de aanloop.
De aanloop
In dit deel wordt alleen aandacht besteed aan de 
voorwaartse aanloop. De aanloop wordt al uitgevoerd 
vanaf 2 passen voorwaarts waarna de drie pas wordt 
ingezet. We hebben het in dit geval over een 5 pas 
aanloop, 2 passen recht vooruit gevolgd door de drie 
pas. Een aanloop is voor beginnende werpers vaak 
korter en voor ervaren werpers langer. De snelheid 
van de aanloop omzetten in een verre worp vraagt 
veel oefenen, rustig en klein beginnen kan een goe-
de basis zijn. Uit de aanloop is de meeste snelheid te 

halen door recht aan te lopen, vergelijkbaar met hard-
lopen en sprinten. De speer wordt met een gehoekte 
arm gedragen omdat dit in de  beweging efficiënt is.

De drie pas
De drie pas is onderdeel van de totale aanloop maar 
wordt afzonderlijk genoemd. In dit deel vindt de voor-
bereiding op de wordt plaats. In de drie pas wordt het 
lichaam gedraaid, terwijl de  bewegingsrichting niet 
veranderd. De romp draait, de werp arm wordt ge-
strekt naar achter gebracht. Bij de benen ontstaat de 
moeilijkste beweging, er wordt een kruispas beweging 
gemaakt. De achterste voet komt in een hoek van 45⁰ 
ten opzichte van de  werprichting. Zo kan er krachtig 
ingedraaid worden. In het kruisen van de benen (im-
pulspas) wordt er nog een extra snelheid toegevoegd 
waarna bij de  laatste pas het blokkeermoment plaats-
vindt. In het blokkeermoment (de laatste pas) wordt 
alle opgebouwde snelheid in de worp gelegd om de 
speer zo ver mogelijk te werpen.

De afworp
De laatste pas en de worp zijn het moment waarop 
alles samenkomt. Na het plaatsen van de blokkeerpas 
komen achtereenvolgens de heup, schouder, elleboog 
en onderarm van de werper naar voor. Als dit ach-
ter elkaar gebeurd dan heeft de werper voorspanning 
opgebouwd waardoor er veel energie uit het lichaam 
in de vorm van snelheid meegaat met de speer. Voor-
spanning zit in elk atletiekonderdeel en is spierspan-
ning (lengte) waardoor een snelle beweging mogelijk 
is. 
TIP: wind tegen? Werp iets lager, dat voorkomt dat de 
speer snel naar de grond gaat

WISSELKUNDE

SPEERWERPEN Tekst Rob de Wit
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REÜNISTENKATERN

Ik las het in ons reünistenblad: het ging niet goed 
met Joop. Dus toen ik die zomer terug uit Por-
tugal kwam, reed ik op een herfstige morgen 
naar het Kennemer Gasthuis om hem met een 
bezoek te verrassen. Uit ervaring wist ik hoe lang 
die dagen in het ziekenhuis kunnen duren. Zo n 
extra bezoekje breekt de eentonigheid van het 
ziekenhuis regiem. Ik sloop langs de kamer waar 
de verpleegkundigen koffie drinken en vond Joop 
al snel. Hij zat op bed wat slaperig voor zich uit 
te staren, een voet in een dik verband gewikkeld.  
‘Hé Joop, daar heb ik je snel gevonden, hoe gaat 
het?’ Maar voor hij me antwoord kon geven hoor-
de ik een snerpende stem achter me zeggen: ‘ 
Meneer U mag hier helemaal niet komen op dit 
uur.’ Achter me stond met de handen in haar zij 
een kordate verpleegster mij streng aan te kij-
ken. Joop maakte met zijn handen een gebaar 
van mens waar maak je je druk om en zei: ‘Joop 
pak een stoel en kom zitten’, waarna hij de ver-
pleegster toevoegde: ‘Het is familie’. ‘Ja’, stamel-
de ik: ‘Een neef uit Nijmegen’. Het maakte enige 
indruk op haar, want terwijl ze weg liep mopper-
de ze: ‘Maar als de dokter zijn ronde doet moet 
U weg zijn hoor!’ Even was er een twinkeling in 
Joops ogen, toen keek hij weer vermoeid in de 
verte. ‘Pijn, veel pijn’. Dat was klaarblijkelijk het 
antwoord op mijn vraag die ik had gesteld bij het 
binnenkomen. Al snel waren we in een levendig 
gesprek gewikkeld en ondanks het feit dat we el-
kaar 50 jaar niet gesproken hadden kwamen de 
gemeenschappelijke herinneringen snel terug. 
Opeens trok Joop een samenzwerend gezicht 
en zei: ‘Trek dat laatje eens open’. Toen ik dat 
deed zag ik een officieel uitziende envelop. ‘Ja 
lees maar’, zei hij. Het was een brief geschreven 
door de Haarlemse wethouder van sport waarin 
hij Joop bedankte voor het vele werk dat hij had 
gedaan. Toen ik de brief had gelezen wilde ik niet 
achterblijven en zei: ‘Ja Joop, je maakte ons toch 
ook maar mooi Nationaal Jeugd Kampioen van 
Nederland.’ Er kwam een glimlach om zijn mond: 
‘Ja 58, wat een pracht jaar voor de club, jammer 
dat het bij die ene keer gebleven is.’ Samen wer-
den we even terug gezogen in de tijd. En al dro-

De neef uit Nijmegen
Tekst Joop Vissers

mend kwamen niet de schitterende prestaties van 
dat jaar bij mij naar boven maar een bijzondere 
training.
Het was in het vroege voorjaar van ‘58 op een 
dinsdagavond, ik stond klaar voor één van de eer-
ste trainingen op het grasveld van de Kleverlaan. 
Het regende pijpenstelen, maar ik hoorde Joop 
nog zeggen: ‘Trainingen gaan altijd door, ik ben 
er, dus jullie komen ook.’ Ik had echter nog wat 
hordes te nemen voor ik kon gaan trainen. Daar 
hoorde ik mijn moeder al: ‘Joop, je gaat met dit 
weer toch niet? Je wordt ziek!’ En mijn vader: 
‘Joop, je had al geen best rapport en je hebt veel 
huiswerk.’

Maar ik stapte gewoon op de fiets om de tocht 
van Zandvoort naar Haarlem te maken. Niets aan 
de hand, windje in de rug en in recordtijd was ik 
er. Het veld lag er verlaten bij, geen sterveling te 
bekennen. De deur van het toegangshek, was 
met een stevig hangslot afgesloten. Ik zocht be-
schutting achter een muurtje voor de striemen-
de regen en wind. Precies om 7 uur kwam Joop 
aanfietsen, absoluut niet verbaasd dat er nog ie-
mand kwam om te trainen. ‘Gaat het wel door, 
Joop?’ vroeg ik verlegen. ‘Maar natuurlijk, wij zijn 
er toch’, zei hij verbaasd. We volgden het gebrui-
kelijke patroon, verkleden, inlopen, Steigerungen, 
wat startjes en intervallen. Joop stond stoïcijns 
langs de baan alsof de regen niet met bakken 
uit de lucht viel en hij niet slechts één pupil had 
om te trainen. Uitlopen, naar de kleedkamer en 
het natte trainingspak verwisselen voor het natte 
burgerkloffie. We liepen samen naar het fietsen-
hok. Daar stonden we tussen de fietsen, boven 
ons trommelde de regen op de golfplaten, water-
druppeltjes dropen langzaam uit zijn haar. Ikzelf 
voelde het water kriebelend zijn weg zoeken in 
mijn nek. Joop keek me strak aan en zei: ‘Alleen 
jongens die met dit weer komen trainen, worden 
heel erg goed Joop.” Opeens voelde ik geen re-
gen of vermoeidheid. Ik sprong op mijn fiets en 
de trappers draaiden als vanzelf rond. Ondanks de 
regen en de tegenwind was ik in een ommezien 
weer thuis.

Herinneringen aan Joop van Drunen 1
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Altijd als ik door het toegangshek van C.I.O.S. reed, 
voelde ik mij een beetje geïmponeerd. Die statige ste-
nen zuilen met dat prachtige gesmede hek ertussen!
Begin jaren zestig, tijdens die strenge winters, werd 
dat gevoel steeds sterker. De maagdelijke sneeuw, 
waardoor ik mijn oude Vauxhall, met tot op het canvas 
versleten banden, glijdend en slippend door het hek 
stuur; de plukken sneeuw op de stenen zuilen verster-
ken het gevoel van sensatie.
Als ik verder rijd door de oprijlaan zie ik het al, er 
wordt vergaderd. Kaan en Hagtingius zijn in druk ge-
sprek gewikkeld voor het C.I.O.S.-gebouw. Kan er met 
deze hoge sneeuw wel getraind worden? Is de kans op 
blessures niet te groot? Ik hoor het direct wel en ga me 
snel verkleden.
Als ik even later weer buiten sta, met extra trui en 
windjack, gonst het tussen de verzamelde mannen: 
geen training op C.I.O.S., maar een duurloop in de 
omgeving.

We lopen de oprijlaan uit, weer door het hek dat nu 
fonkelt in het tegenlicht, de Zanderijvaart over, links 
af langs de Brouwerskolk, over het spoorwegviaduct; 
dan links langs de spoorlijn en we lopen op de Zee-
weg. Hier eigenen we ons de rijweg toe, want auto’s 
zijn er niet te bekennen.
We lopen in de perfecte kerstkaart, zo ver het oog 
reikt diepe vers gevallen sneeuw. De zon schittert in 
de dikke trossen rijp aan de takken. Een strak blauwe 
lucht. Door de lage zon achter ons worden onze scha-
duwen ver voor ons uit geworpen. Geruisloos gaan we 

LOPEN IS 
EVEN PUUR 

GELUK Tekst Joop vissers

voort in een heerlijk ontspannen cadans. Elk geluid 
wordt door de hoge sneeuw gedempt. Vanuit het Mid-
denduin schreeuwt een kraai ons nog wat na.

Lopen, alleen maar lopen om het lopen, geen start, 
geen finish, geen stopwatch, geen tijden. Dit is lopen 
zoals het ooit bedoeld is. Lopen is even puur geluk.
Zweet gutst al langs mijn voorhoofd, het massieve lijf 
van Jel dampt voor me. Gesproken wordt er nauwe-
lijks. Zijn we allemaal overweldigd door dit sprook-
jeslandschap?
Ja toch, Rob Folmer ziet een ‘vuiltje’ op de weg, een 
reusachtige boom verspert ons de doorgang, bezwe-
ken onder de vracht sneeuw en ijs op de takken. Deze 
horde is snel genomen, even later lopen we alweer ge-
ruisloos richting zee.

We passeren de Bokkedoorns, opeens vanuit mijn 
ooghoek zie ik dat iemand een voorsprong neemt. 
Het is Co Faas, spelenderwijs dartelt hij tien meter 
voor ons uit. Onmiddellijk ontstaat er wat spanning, 
gezichten verstrakken, ongemerkt wordt elke pas wat 
langer. Het wolvenpack ruikt zijn prooi. Meter voor 
meter lopen we in, ter hoogte van de laatste bocht in 
de Zeeweg zijn we alweer broederlijk bijeen.

Een grap, een sneeuwbal; ontspannen worden de laat-
ste honderden meters afgelegd naar het strand dat 
met ijsschotsen is bedekt.
We verzamelen voor een foto en verder dan maar 
weer. Ik zei het al: lopen is even puur geluk.
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De stem Tekst Monse Weijers

Mijn ouderlijk huis in Heemstede had zowel een voor- 
als een achtertuin. De achtertuin was het grootst. Ze 
had een langwerpige vorm en bestond uit een grasveld 
met borders. Voor het huis, van de tuin gescheiden 
door een grindpad, bevond zich nog een plaatsje van 
tegels. Vanuit de huiskamer kwam een openslaande 
deur uit op dat plaatsje. Als de zon scheen stond die 
deur open en zaten we er soms te zonnen. Het plaats-
je werd aan de ene kant begrensd door een glazen 
schutting. Tussen die schutting en de glazen deuren 
van de huiskamer bevond zich nog een stuk muur van 
een meter of twee. Soms trapte ik met een rubber bal 
tegen dat stuk muur. Ik voetbalde bij de aspiranten van 
R.C.H. en droomde van een carrière in het Nederlands 
elftal. Daarom benutte ik ieder vrij moment om mijn 
traptechniek te verbeteren.
Ik zal een jaar of tien geweest zijn toen ik hiermee be-
zig was en plotseling zag dat er uit een gaatje tussen 
twee tegels een stroom mieren tevoorschijn kwam. 
Mieren hoorden niet op ons plaatsje vond ik en ze-
ker niet zoveel. Daarom roeide ik met een paar vegen 
van mijn schoenen die hele stroom uit. Zo zag je maar 
weer dat de mens de koning der schepping was, dacht 
ik, met een paar vegen van mijn voeten had ik een hele 
volksstam mieren uitgeroeid. Honden, paarden, ezels, 
olifanten, allemaal moesten ze de mens gehoorzamen. 
Leeuwen en tijgers waren natuurlijk sterker dan de 
mens, maar de mens had geweren en daar kon hij ze 
mee doodschieten. Hij kon  leeuwen en tijgers trou-
wens ook levend vangen en opbergen in dierentuinen, 
of ze kunstjes laten doen in circussen.
En ik was ook een mens, dat was een ding dat zeker 
was. Al trappend met de bal borduurde ik nog wat 
voort op deze gedachte –  tot Gerard, een overbuur-
jongen, het grindpad op kwam lopen. Hij vroeg of ik 
zin had bij hem thuis met zijn meccanodoos te gaan 
spelen. Dat had ik wel. Daarom staken we samen de 
straat over naar het huis van de familie Wijngaard dat 
recht tegenover het onze lag. 
Wij waren katholiek, maar de Wijngaardens doops-
gezind. De kinderen werden bij hun pas gedoopt als 
ze volwassen waren. Gerard had wel eens op neerbui-
gende toon verteld hoe idioot hij het vond dat katho-
lieken kinderen meteen na de geboorte doopten. Dan 
wisten ze toch nog van niks. Daarop repliceerde ik dat 
dat nodig was omdat je, als je ongedoopt doodging, je 
in de hel kwam. Ik weet niet meer wat Gerard hierop 
antwoordde, maar wel dat het hem niet van zijn stuk 
bracht. Het was trouwens niet helemaal juist wat ik 
zei. Volgens de katholieke leer gaan de zielen van on-
gedoopte kinderen naar het zogenaamde voorgebor-
chte, maar dat wist ik toen nog niet.
Om bij de achterdeur van het huis van de Wijngaar-
dens te komen moest je eerst over een zandpad, dat 
om het hele huizenblok heen liep. De achtertuin van de 
Wijngaarden was groter dan die van ons. In het mid-
den hadden ze een gezellig zitje, voor een hoge heg. 

Het gedeelte voor die heg was een goed bijgehouden 
grasveld, maar het gedeelte erna verwaarloosden ze, 
er stonden alleen wat appel- en perenbomen.
 Gerards moeder stond in de keuken achter het for-
nuis. Het was een tamelijk forse vrouw met het haar 
in een knot. Ze vroeg hoe het met me ging. ‘Goed me-
vrouw,’ zei ik.
‘Op school ook?’
‘Ja,’ zei ik.
We gingen in de huiskamer zitten. Gerard pakte zijn 
meccanodoos en stalde de verschillende onderdelen 
uit op de vloer. Hij stelde voor om een hijskraan te ma-
ken en ik ging akkoord. We gingen in kleermakerszit 
tegenover elkaar zitten met de meccano-onderdelen 
tussen ons in. Opeens voelde ik wat kriebelen op mijn 
rug. Ik wreef er met de rug van mijn hand over, maar 
het gekriebel bleef. Het was net of er allemaal beest-
jes over mijn rug liepen. Plotseling wist ik met feilloze 
zekerheid wat er aan de hand was: alle mieren van 
de wereld hadden zich onder mijn kleren verzameld 
om zich te wreken voor hun soortgenoten die ik zo-
juist had doodgetrapt. Ieder moment konden ze door 
al mijn openingen naar binnen stromen en me van bin-
nenuit gaan aanvreten.
Wat moest ik doen? Ik probeerde nog door te gaan 
met meccanoën, maar ik was zo zenuwachtig dat ik 
niet meer in staat was om een moertje op een schroef-
je te draaien. Ik moest gewoon weg hier. De Wijngaar-
dens mochten niet weten dat ik een moordenaar was. 
‘Ik wil weg, ik heb hoofdpijn,’ zei ik tegen Gerard. Hij 
keek me verbaasd aan, maar nog voor hij iets had kun-
nen zeggen, was ik al opgestaan en de deur uitgelo-
pen. Op de gang kwam ik mevrouw Wijngaard tegen. 
‘Zo, ga je nu alweer weg?’ vroeg ze. ‘Ja, mevrouw,’ zei 
ik, ’ik heb hoofdpijn.’ ‘Wil je dan misschien een aspi-
rientje? Dat helpt.’ ‘Nee, dank u,’ zei ik, ’aspirientjes 
helpen niet bij mijn soort hoofdpijn.’ Hoe ik daar op 
kwam begreep ik zelf niet. Ze moest wel denken dat 
ik stapelgek was. Maar wat deed dat ertoe, als ik er 
binnenkort waarschijnlijk helemaal niet meer zou zijn. 
Ik ging door de voordeur naar buiten. Natuurlijk kon 
ik naar ons huis gaan. Maar wat moest ik daar doen? 
Daar kon ik ook aan niemand vertellen wat er aan de 
hand was. Het leek me het beste om naar het Groenen-
daalse bos te gaan, dat maar vijf minuten lopen was. 
Misschien kon ik me daar door over de grond te rollen 
van de mieren ontdoen.
Nu hoorde ik ook een stem. De stem, zo dacht ik, van 
een van de mieren, een grote, met vurige ogen. ‘Zo 
dus jij dacht dat de mens de koning der schepping 
was?’ begon hij tegen me,’ nou vergeet het maar, de 
vandaal der schepping zal je bedoelen. Hij verpest 
de hele aarde met zijn techniek. Hoeveel dieren heeft 
hij al niet uitgeroeid? De tijgers, die prachtige dieren, 
staan op uitsterven. De walvissen heeft hij al bijna 
helemaal uitgeroeid; hij doodt ze door een granaat 
in hun geslachtsdelen te schieten. Olifanten doodt hij 
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om hen slagtanden, neushoorns vanwege hun hoorns. 
En de dieren die aan hem onderworpen zijn hebben 
geen leven: kippen staan elkaar hun hele leven te 
verdringen in legbatterijen. Er worden koeien gefokt 
met zulke dikke billen dat ze nauwelijks kunnen lo-
pen. Oerwouden gaan in snel tempo verloren omdat  
meneer de mens het tropisch hout nodig heeft, of er 
landbouwgronden wil aanleggen. Dat is dan de koning 
der schepping, laat me niet lachen…’
Met de walvisvangst zijn ze nu toch gestopt, dacht ik.
De stem kon kennelijk mijn gedachten lezen, want hij 
zei: ‘walvissen worden nog steeds gevangen, zoge-
naamd voor wetenschappelijk doeleinden, maar intus-
sen ligt het walvisvlees in Noorwegen en Japan inde 
winkels’
Daar was de toegangspoort van Groenendaal al met 
zijn rustieke molentje. Links was de hertenkamp en 
rechts kon je een soort trap van boomstammen op. 
Daarna kwam je op een bospad met meteen aan de 
rechterkant een vrij diep dal. In dat dal had ik met 
een paar vrienden van planken en takken een hut ge-

	  
bouwd. De planken hadden we bij het vuilnis gevon-
den en de takken van de bomen afgebroken. Het was 
een heel aardige hut al zeg ik het zelf. Maar we wa-
ren voortdurend bang dat hij afgebroken zou worden. 
Door boswachters of door andere jongens.
Maar hij stond er nog steeds. Eenmaal in de hut voel-
de ik me wat veiliger, hier was ik op eigen terrein. Er 
kwam een soort moed in me op, de moed der wan-
hoop waarschijnlijk: kome wat komt, dacht ik, maar ik 
moest weten waar ik aan toe was. Met trillende vin-
gers maakte ik de knoopjes van mijn overhemd los en 
rukte het van mijn lijf. Ik had geen onderhemd aan. En 
wat zag ik op mijn buik? Geen mieren. Ik ging met mijn 
hand over mijn rug: geen mieren. Ik trok mijn broek 
omlaag om mijn geslacht te inspecteren: geen mieren. 
Kennelijk hadden ze de aftocht geblazen. Of ze waren 
er nooit geweest, hadden alleen maar in mijn verbeel-
ding bestaan. Maar die stem, dat was geen verbeel-
ding geweest. Hem zou ik nog vaak horen. Mijn hele 
leven lang. Hij zou deel gaan uitmaken van mijn we-
zen.

advertentie
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De dag dat ik Frankrijk zag. Ik was misschien een jaar 
of tien, met mijn ouders op vakantie. In een Ford Tau-
nus. We zouden overnachten in de Elzas. Mijn moeder 
had de mulo doorlopen en beheerste schoolfrans. Ze 
bekeek de kaart in het hotel-restaurant en herkende 
´pommes de terre´. Aardappelen, zei ze tegen me. Ik 
weet niet meer wat die schotel verder behelsde. Maar 
die aardappelen bleken chips en toen wist mijn moe-
der genoeg. Ze gaf mijn vader opdracht de volgende 
ochtend zo vroeg mogelijk en met spoed naar Zwitser-
land door te rijden. Met Frankrijk wilde ze niets meer 
te maken hebben. Ze had altijd al het idee dat het in 
Frankrijk niet pluis was. Louche volk, raar land met 
een moraal van lik-me-vestje. De chaos van de Vierde 
Republiek, veroorzaakt door stinkende knoflookjunks 
en in wijn gedrenkte drankorgels. Mijn moeder was 
geheelonthoudster. En stokbrood rekende ze niet tot 
het Europees erfgoed. 

Ik vind het nog steeds subliem hoe mijn moeder een 
hele natie binnen 24 uur afschreef. Ik weet ook wel 
dat het niet hoort, na één kwestietje in een restaurant 
een compleet land voortaan tot verboden gebied te 
verklaren. Maar ik ben nog steeds jaloers op mensen 
met een luid en duidelijk standpunt die van geen slap-
pezakkerig compromis willen weten. Mijn moeder, 
een van de oprichters van Atmodes, was een funda-
mentaliste met in beton gegoten principes. Ze heeft 
niet hoeven beleven dat haar enig kind uitgerekend in 
Frankrijk belandde. 

Ik ben geen francofiel; ik verblijf hier omdat mijn 
vrouw de Provence koestert. Maar na een kwart eeuw 
in de zon schiet ik toch in het defensief als er weer 
eens baarlijke nonsens over Frankrijk en de Fransen 
wordt uitgekraamd. Zo las ik van de week ergens dat 
wij in Frankrijk ‘stakers pur sang, met een arbeidsmo-
raal van nul, arrogant, lui en mateloos irritant’ zijn.
Allemaal onzin. Ja, we staken graag. Want we zijn 
hier volbloed opstandigen die zich geen oren laten 
aannaaien door een of andere overheid of een centra-

le bank in een of ander buitenland. Arrogant? Hoog-
uit in de waarneming van de armzaligen die slechts 
brabbel-Frans beheersen. Wij spreken doelbewust 
amper Engels, die zogenaamde wereldtaal. Want het 
trotse Frankrijk verdedigt zijn cultuur en dus ook de 
taal. Zijn we ‘mateloos irritant’? Lijkt me een kwes-
tie van jaloezie. Op onze ‘joie de vivre’. In het in alle 
opzichten ijzige deel van Noord-Europa drinken de 
trieste regenjassen ‘koffie verkeerd’, wij lekkere wijn 
in T-shirts. Inderdaad, al bij de lunch. Die een paar 
uurtjes vergt. Dat zegt genoeg. Daarna gaan we ge-
woon weer aan het werk. We maken namelijk meer 
uren dan NL-ers. Wij lui? Cijfers van Eurostat, het 
statistisch bureau van de EU, wijzen iets anders uit: 
Nederlanders werken het minste aantal uren van alle 
werknemers in Europa. Wij in Frankrijk 38,2 uur per 
week, Nederland komt niet verder dan 30,6 uur. Wie 
is er nou eigenlijk lui?

In elk geval niemand bijons in Zuid-Frankrijk, waar 
we rugby prefereren boven voetbal en atletiek. Sinds 
ik hier verblijf, ben ik rugby-fan geworden, voor zo-
ver ik weet bestaat er in het oude vaderland nauwe-
lijks belangstelling voor deze topsport. Terwijl het de 
gedroomde profsport is voor atleten die ook weleens 
tegen een (vreemd vormgegeven) balletje willen trap-
pen. Behalve kampioen van Frankrijk is de rugbyclub 
van Toulon (de hoofdstad van het departement waar 
ik woon) ook Europees kampioen. De ‘uitvinder’ van 
rugby, de Engelse dominee William Webb Ellis (1806-
1872) ligt bij ons om de hoek in Menton begraven. 
Lui? De IAAF, de internationale atletiekfederatie, 
heeft onze Renaud Lavillenie (wereldrecord polsstok) 
uitgeroepen tot beste atleet van 2014. De jonge Franse 
wielrenners Péraud en Pinot finishten respectievelijk 
als tweede en derde in de Tour de France van dit jaar. 
Om zo ver te komen in een sport, moet je heel hard 
trainen.

Nee, er is niks mis met dit land. Maar ook mijn moeder 
zou het nooit geloofd hebben.

Boksbal 
Frankrijk
Tekst Peter Hagtingius RED DE PVLA: 

DE STRAAT OP!
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In navolging van een niet nader te noemen partij 
(AV Haarlem doet niet aan politiek!) constateer ik 
al enkele jaren dat het lange afstandslopen zwaar 
onder druk staat: aan wedstrijden doen minder 
mensen mee, en eindtijden kelderen achteruit 
door de vergrijzing, maar niet alleen daardoor. 
Horden amateurlopers doen maar wat, sommige 
AV Haarlemmers ook trouwens. 
Daarbij denk ik aan: trainen voor één wedstrijd, 
vaak de Dam tot Dam-loop, de drukste van het 
land. En een maand van tevoren beginnen met 
trainen, met niet al te veel systematiek, en zon-
der aandacht voor techniek. ‘Dat hoeft niet, het is 
gewoon lopen’.  En dan alleen lopen bij droog en 
niet te koud weer.
Het resultaat: de Poel van lange Afstandslopers 
(PvlA) dreigt uit te drogen, in dit nog steeds prach-
tige land met zijn 16 miljoen inwoners. Dit kunnen 
we een crisis noemen. Maar PvlA’ers zijn nogal 
individualistisch, en laconiek, de soort op wie het 
woord crisis geen vat krijgt.

Dan noemen we de huidige situatie maar een 
kans. En vooral een kans voor AV Haarlem! Mits 
mijn plan wordt uitgevoerd. Dat plan houdt in: ie-
der lid van de LA-groep besteedt een kwart van 
zijn vrije tijd aan hardlopen, op straten, parken, 
duinen en polders. We zijn de vrijblijvendheid dus 
voorbij! Dit houdt ook in dat we duidelijk gekleed 
zijn in AV Haarlem-tenue. Onder de 10 graden 
Celsius hoeft dit geen hemd te zijn, maar is die 
fijne sweater een goed alternatief, die absorbeert 
flink vocht, waardoor het lichaamsgewicht af-
neemt, en de wedstrijdfitheid een enorme sprong 

maakt. Dit noemen we een win-winsituatie, u 
kent deze term? Verder, ik zou het niet hoeven 
zeggen, lopen we technisch mooi. Hoofd naar 
boven, schouders recht, armen in een hoek van 
90 graden, en armen t/m voeten alleen voor-
waarts bewegen. En dit graag met een lachend 
gezicht. Dit hardlopen houden we vol zolang aan 
deze technische voorwaarden voldaan blijven we 
lopen. Dan komt heel gauw het moment dat u 
wordt aangesproken, en wordt gevraagd: “Hoe 
komt het dat u zo mooi loopt?” 
Waarop u vriendelijk stilhoudt (doorgaans geen 
kerncompetentie van hardlopers) en uitlegt dat u 
dit bij AV Haarlem heeft geleerd, en dat je daar 
ook leert om geen oogkleppen op te hebben, en 
om mooi te lopen, met flink wat gezelligheid.
Dit appèl richt zich ook op ex-lopers, lopers die 
elkaar bijvoorbeeld alleen nog maar ontmoeten 
in het café of bij een popconcert. Juist het aan-
gezicht van vijftigers en zestigers die kwiek door 
duinen en Haarlemmerhout lopen, zal een golf 
van nieuwe lopers opleveren, die zo ook hun ge-
zondheid een boost gaan geven. Noem dit maar 
eens niet proactief, die term kent u ook? Ook ons 
land heeft dit nodig! Triple win.
Helaas kan ik zelf niet mee doen, door een chro-
nische blessures (doktersgegevens zijn …ergens). 
Maar fijn dat ik zo toch een bijdrage kan leveren 
aan een weer zompige PvlA. Tenslotte nog een 
woord van dank aan de Nederlandse politiek, die 
zich momenteel in een zo inspirerende fase be-
vindt, dat ik het niet meer kan laten om dit uit te 
rollen naar sport en samenleving. Boos worden is 
zo gemakkelijk.

RED DE PVLA: 
DE STRAAT OP!
Tekst Jolt Bosma
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Foto’s nieuwjaarsreceptie zondag 11 januari 2015
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SERVICEPAGINA
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
Gijs Eigenraam 06-37006681
Pim Pauel 06-37322017
Jason Komen 06-37167933

WEDSTRIJDSECRETARIAAT
Pupillen en junioren
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
Website         www.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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Is een fysiotherapiepraktijk waar drie therapeuten 
met verschillende specialisaties samenwerken.

Bij Floris Siegelaar, Jos Peters en Saskia Pauel kun je terecht voor
 - Fysiotherapie
 - Manuele therapie, waaronder KISS
 - Haptonomie
 - Medical taping (Kinesiotaping)
 - Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
 - Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

Behalve voor blessurebehandeling, hebben we ook aandacht voor blessurepreventie.

D.m.v. Functional Movement Screen of Selective Functional Movement Assessment testen 
we of het lichaam in balans is en hoe de training, indien nodig, kan worden aangepast.

Ons adres
Fysiotherapeuten Velserstraat
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem

tel.  023-5264668
e-mail  ftvelserstraat@hetnet.nl 
web  www.fysiovelserstraat.nl 

Fysiotherapeuten Velserstraat



Rondom Haarlem: Berry Weerts (team 1) 
met Peter Slingerland als begeleider.

Serious request, winterfietstocht: Carin van den Dries 
en Mark van Rossum na de eerste dag.

Rondom Haarlem: 
nagenieten in de Hemelse Pannenkoek

Spaarnwoude cross: Simon Posseth in actie.

Serious request, Michael Smith en Antoine Flori 
na hun zwemtocht door Haarlem

Cross Amsterdamse Bos: staand, Bauke de Boer, 
Diana Molenaar, Jan Jaap Poos, Maarten van Rijn. 
Gehurkt, Bram Couperus, Peter Tauber

Diversen foto’s van onze bikkels van IZGS!



Foto's cross Beeckestijn - 25 januari 2015


