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Onze mannen senioren tijdens de prijsuitreiking van de onderlingewedstrijden in september afgelopen jaar. Van links naar rechts: Niels Ran, Jurgen
Wielart, Dik de Groot en Ivo van Kempen. Onderste rij: Gydo & Luuk van de
Pieterman, Wensley Dijon, Daan Oppenhuis, Bob de Groot en Niels Weller.
In dit clubblad blikken we terug op het jaar 2014 met jaarverslagen van de verschillende
afdelingen binnen onze vereniging en de traditionele ranglijsten, lees snel verder. >

Foto’s ledenvergadering 2014
Tom Wiggers & John

Niels Ran & Dick

Gerard van Kesteren & John

Jurgen & Ruud
Bert & Dick

Daan & Ruud
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Terugblikken en vooruit kijken. Nu pas? Ja, want de
jaarlijkse ledenvergadering is altijd in april dus het clubblad van maart is gevuld met alle jaarverslagen. Wanneer je terugleest wat er het afgelopen jaar gebeurd is
komen er weer vele herinneringen boven. Ik hoop ook
bij u! Er hebben zich wel wat veranderingen voorgedaan. Alleen al met een nieuwe toplaag op de kunststofbaan en de (huidige) verbouwingen van zowel
krachtcentrum en kantine plus nieuwe kleedkamers,
hebben onze club een ander gezicht gegeven.
Wie ook andere gezichten kregen waren die van onze
trainers: er is veel vernieuwing en dat geeft een andere
dynamiek op de club. Wanneer ik op zondagochtend
aan kom rijden (vaak te laat, ja), zie ik zoveel groepjes
met enthousiaste kinderen rondlopen dat mijn training
al goed is begonnen. Veel positieve energie en dat is
goed! Nu vasthouden, want de basis is fragiel: jonge
mensen met bijbanen, studieverplichtingen en/of een
drukke baan. Ik ben blij dat Niels & Dik het steeds maar
weer voor elkaar krijgen en dat ook Ruud er altijd is.
De trainingsuren hebben zich dan ook vorig zomerseizoen uitbetaald in een fantastisch competitieseizoen
met vele teams: D, C, B, A en senioren. En ja, ook dat is
een altijd een zware belasting voor de weekenden van
zowel atleten als trainers. Voor het eerst was er een
tweede mannenteam voor de senioren en dat zorgde voor een leuke organisatie voor mij persoonlijk met
een Excelbestand waarin ik beschikbaarheid bijhield,
genoeg vervoer regelde en naarstig naar juryleden
zocht. Ook het invullen van inschrijf- en mutatieformulieren en de vele mailtjes en whatsapp-berichten
kostte mij tijd. Ook al deed ik het ook met liefde. Na
de laatste wedstrijddag zei ik: ‘volgend jaar doe ik het
niet meer!’, en aan die uitspraak denk ik terug wanneer ik in aanloop naar de eerste competitiewedstrijd
lees verder >>
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Vervolg redactioneel ‘what else’... >>
betreurenswaardig weinig reactie krijg van mijn groepsgenoten op de uitgezonden informatiemail en oproep
mee te gaan dit jaar. Misschien was ik te direct ‘ik ga
dit jaar achter niemand aanzitten’, misschien niet. Het
voorteken was er al: de trainingen zijn rustig de laatste
maanden. Toch kan ik niet anders dan positief gestemd
blijven over het rondmaken van drie seniorenteams.
En Niels op zijn beurt voor de juniorenteams. (En nee,
het damesteams zal waarschijnlijk nog wat lege plekken houden – bij dezen de oproep: zijn er nog dames
die mee willen?)

de drie helden van Egmond

Toch is het jammer dat er een vrijblijvende cultuur
heerst: en ja, dat zegt de persoon die gerust een training overslaat als werkverplichtingen voor gaan. Maar
ik heb wel de hele winter getraind, en ik schuif alles
aan de kant in mijn agenda, om die drie zondagen
per jaar competitie te doen. Ik weet niet beter! Jaar
in, jaar uit trainde ik als junior drie keer per week plus
op zondag een speciale estafettetraining. (Bij mijn vorige vereniging.) Als D junioren promoveerden we van
de district- naar de regiowedstrijden en daarna als C
junioren bereikten we de landelijke finale en werden
we 4e van Nederland. Die ambitie, die drive: maar ook
de verplichting dat je wedstrijden moest lopen was
vanzelfsprekend voor iedereen. Ik hoop dat voor het
jaar 2015 ook die energie terug komt en we allemaal
trots zijn om uit te komen in het rood/witte clubtenue
van AV Haarlem! (Al zou het wel fijn zijn als de hesjes/
singlets & topjes eens een update krijgen. En nu stop
ik echt)

Niels Ran & Anne
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Pim Pauel

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

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

Bob de Groot

Niels Ran

Recreanten
Ludwien Potveer

Niel Hoogewerf

Koos Kiers

Op zondag en woensdag vinden de trainingen Senioren
plaats op de atletiekbaan in het Pim Mulier sport- Ruud Wielart, Arno van Vugt
park te Haarlem. Op donderdag zijn de trainingen
Arno van Vugt
in het Kennemer Sportcenter, IJsbaanpad 4. Rond
1 april zullen we weer overgaan naar het zomerschema.

90 jaar KAV Holland
Tekst Roland Thon, lid jubileumcommissie

Dit jaar bestaat onze atletiekvereniging KAV Holland 90 jaar. Onderdeel van de jubileumactiviteiten deze zomer is een jubileumnummer van ons
clubblad Hollands Welvaren.
Al sedert de jaren ‘60 hebben wij ons onderkomen op het Pim Mulier sportpark. Hetzelfde
sportpark waar ook de verenigingen AV Haarlem,
DSS, Corendon Kinheim en TV Pim Mulier gebruiker zijn. Wij zijn dus buren van elkaar, met
onze eigen geschiedenis waarvan een deel is
ontstaan door de ontwikkelingen die in het Pim
Mulier Sportpark zijn gerealiseerd. Welke zijn
deze geweest en welke liggen nog in de toekomst?
Willen jullie aan de speciale uitgave van ons clubblad een bijdrage leveren met een artikel, waarin
jullie ingaan op deze en mogelijk andere vragen.
En hoe zien jullie de eventuele samenwerking en
mogelijkheden daartoe met de overige verenigingen?
Verzoek is om de bijdrage te mailen aan de redactie van De Wissel, zij verzamelen het copy en
sturen dit naar Roland toe. Bij voorbaat hartelijk
dank voor jullie medewerking.

Ludwien Potveer

Ruud Wielart
advertentie

Kleverlaan 11-13
2061 TB Bloemendaal
Tel: 023 527 44 77
bloemendaal@henribloem.nl
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MEDEDELINGEN BESTUUR

Nieuws van het bestuur
Tekst Dick Bais

met hetgeen er was. Aan de kantine wordt nu
heel hard gewerkt. Er komen openslaande deuren naar de baan toe, een hele verbetering. Ook
wordt een andere keuken geïnstalleerd en andere toiletten. We gaan er flink op vooruit. Het kan
natuurlijk altijd mooier. Misschien was het beste
geweest de hele kantine te slopen gevolgd door
nieuwbouw. Echter, daar was geen geld voor.
Op 2 april vindt de jaarvergadering plaats. Ik roep
de leden op om hierbij aanwezig te zijn. Locatie
krachtcentrum, aanvang 20.15 uur.
vlnr: penningmeester John Komen, voorzitter Dick Bais, secretaris Peter Pijnacker, algemeen bestuursleden Emiel Out
en Freek Beelen.

Het is lente en binnenkort start zoals al vele jaren het geval is de zomertraining weer. Zoals ik al
meldde in het vorige nieuws zouden we onderzoeken of we de pupillentrainingen gaan uitbreiden. Dat gaan we. Er komen 2 vroege trainingen
en 2 latere. Er is een flink aantal pupillen en op
deze manier komen we tegemoet aan bij de ouders levende wensen.
De kleedkamers zijn opgeleverd en zien er heel
mooi uit. Echt een vooruitgang in vergelijking

Daarna staat de Lionsloop op 6 april op de agenda, zijn er al snel de competitiewedstrijden en de
scholierenveldloop in mei. Kortom het zomerseizoen begint weer. Op 23 april as. wordt Olympic
Moves gehouden. Dat is een wedstrijd in diverse
sporten voor middelbare scholieren uit de regio.
Wij dragen daaraan, samen met Holland, bij in de
vorm van het organiseren een veldloop in de Kennemerduinen.
Ik wens jullie namens het bestuur allemaal veel
persoonlijke records toe in het komende zomerseizoen. De vrijwilligers van de club wens ik namens het bestuur een prettige en bevredigende
werksfeer.

Wedstrijdkalender april - mei - juni
Wegwedstrijden noteer in je agenda en schrijf desnoods alvast in want populaire evenementen
zijn snel uitverkocht!
- Openingswedstrijd Haarlem, op onze eigen baan op zondag 29 maart voor pupillen en junioren. Inschrijven kan op de baan vanaf 10:00 uur, aanvang wedstrijd 11:00 uur. Kijk voor meer informatie op
www.avhaarlem.nl
- Circuit Run, in Zandvoort op zondag 29 maart vanaf 10:45 uur met Kidsruns van 900 meter, 2,5 km
en 4 km. Gevolgd door de 5 en 12 kilometer.
- Lions Heuvelloop, in Overveen op maandag Tweede Paasdag 6 april start vanaf 11:00 uur met 5, 10 en
15 km. Ook een Kidsrun om 10:30 uur.
- Halve van Den Helder, in Den Helder op zondag 12 april vanaf 12:00 uur met de 13,7 km en de 21,1 km.
- 5 & 10 km van Krommenie, in Krommenie op zondag 12 april vanaf 10:30 uur.
- De Meentrun, in Amstelveen op zondag 12 april vanaf 11:00 uur met keuze tussen 5 of 10 km.
- De Bosloop, in Amsterdam op zondag 26 april vanaf 10:30 uur voor een 5, 10 of 15 km.
- De Zorgspecialist Loop, eerste wedstrijd in loopcircuit van Haarlem – vindt plaats in Velsen-Zuid op
zondag 17 mei met start vanuit het Telstar-stadion voor de 5 of 10 km.
- 10 Engelse Mijlen van Schagen, in Schagen op zondag 31 mei vanaf 11:30 uur voor een 1, 5, 10,7 en 16,1 km.
- De Letterenloop, in Haarlem op zondag 7 juni als tweede wedstrijd in het circuit voor een Kidsrun van
1 km om 10:30/11:00 uur of 5 en 10 kilometer vanaf 11:30 uur.
- De Grachtenloop, in Haarlem op vrijdagavond 26 juni als derde wedstrijd in het circuit voor een Kidsrun of 5/10 kilometer langs sfeervol parcours door het centrum van de stad.
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT

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 gezellige, georganiseerde trainingen en wedstrijden.
Dat kan niet zonder de hulp van vrijwilligers: atleten en ouders van jeugdleden doen dit door bij te
dragen aan de oproepen hier onder beschreven:
Gezocht: wedstrijdverslagen en foto’s van pupillen en junioren
Als ouder breng en haal je jouw kind bij de atletiekbaan. 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: nieuwswaardig voor het clubblad! Mailen kan naar: redactie@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 gezet en ingeschonken door de kantinehulp. Onmisbaar 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 wedstrijddag waar ouders en atleten van andere verenigingen naar toe komen en het een drukte van
belang is in de kantine. Daar kunnen we uw hulp

ook goed bij gebruiken want dan gaan er gemiddeld 200 tosti’s, 150 broodjes worst, 24 liter soep
en 12 pakken koffie doorheen op een dag en
staan er 5 kantinehulpen achter de balie en bent
u dus onmisbaar voor de vereniging!
Meld u direct aan bij Elly Dudock. Dit kan via de
telefoonnummers: 06-28231788 of 023-5263125,
of per e-mail: elly.dudock@planet.nl
Gezocht: schilders die hulp kunnen bieden aan
het verven van het krachthonk
Vorig jaar hebben bestuursleden Peter Pijnaker en
Dick Bais, geholpen door enige andere sympathisanten, 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 bedoeling dat het schilderwerk dit najaar aan bod
komt, zodat het interieur van het uit 1981 stammende gebouw weer een eigentijdse uitstraling
krijgt. Mensen die hieraan mee willen helpen kunnen voor meer informatie terecht bij Peter Pijnacker, 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 helpen, is de vereniging op zoek naar iemand die
voor een continue stroom van tekst- en beeldmateriaal zorgt. Zeker in het zomerseizoen vinden 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
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TERUGBLIK 2014
Jaarvergadering
Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op:
DONDERDAG 2 april 2015, om 20:15 uur in het krachtcentrum
Ouders van jeugdleden onder de 16 jaar hebben stemrecht conform de statuten van
de vereniging. Belangstellende ouders/verzorgers van onze oudere jeugd, alsmede
donateurs, zijn als toehoorders welkom.
Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en voorstellen
3. Mededelingen
4. Mutaties bestuur
		
- John Komen is herkiesbaar als penningmeester
		
- Peter Pijnaker is herkiesbaar als secretaris
5. Uitreiking prestatiebekers (door betreffende trainers, resp. voorzitter)
6. Uitreiking onderscheidingen aan jubilerende leden
Pauze
7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering 2014
8. Goedkeuren jaarverslagen
		 - secretaris
		 - penningmeester
		
- kascontrole commissie
		
- technische commissie
9. Vaststellen begroting 2015
10. De face-lift van het krachthonk
11. Stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan
12. Rondvraag
13. Sluiting
Te behandelen stukken dienen 10 dagen voor de vergadering te worden ingediend,
uiterlijk 23 maart 2015 bij de secretaris: P. Pijnaker, Joan Maetsuykerlaan 15, 2024 AR
Haarlem of stuur een e-mail: peterpijnaker@gmail.com
Eventuele voordrachten van kandidaten voor het bestuur dienen ondertekend door
5 leden en vergezeld van een bereidverklaring van de kandidaat 10 dagen voor de
vergadering te worden ingediend bij de secretaris; uiterlijk 23 maart 2015.
Stemrecht hebben leden vanaf 16 jaar.

FINANCIEEL JAARVERSLAG OVER 2014
Namens het bestuur Peter Pijnaker, secretaris.

Degene die het financieel verslag over 2014 vóór de jaarvergadering wenst te ontvangen dient onderstaande strook uiterlijk 23 maart te sturen aan de secretaris; of mail naar peterpijnaker@gmail.com Het
verslag zal zo spoedig mogelijk aan u worden toegezonden.

Ik wil graag het financieel verslag over 2014 ontvangen:
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
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NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING
ATLETIEKVERENIGING HAARLEM
Tekst Peter Pijnacker Datum 1 april 2014

1. Opening
Dick Bais heet iedereen welkom en is verheugd
over de goede opkomst. Er zijn 26 leden aanwezig.
2. Ingekomen stukken en voorstellen
De volgende stukken zijn ontvangen:
- Het financieel jaarverslag 2013 van AV Haarlem
- Het financieel jaarverslag 2013 van het
		 Krachtcentrum AV Haarlem
- Het verslag van de kascontrole commissie
		 aangaande het verslag van de penningmeester
		 over 2013
- Het door de tijdelijke projectgroep opgestelde
		meerjarenbeleidsplan.
3. Mededelingen
René Ruis heeft doorgegeven dat hij verhinderd is.
4. Mutaties bestuur
Het bestuur
Emiel Out wordt door het bestuur voorgedragen
als bestuurslid. Emiel werkt bij KLM Cargo en is
reeds enkele maanden actief op interim basis.
Zijn benoeming wordt door de aanwezigen met
applaus bevestigd.
Dick Bais is voorzitter. John Komen is penningmeester en Peter Pijnaker is secretaris. Freek Beelen is bestuurslid.
Het bestuur bestaat nu uit 5 personen, het aantal
dat volgens de statuten vereist is.
De commissies
- Kascommissie: Gydo van de Pieterman en
Niels Weller functioneren in deze commissie.
- Technische commissie: hierin hebben zitting
Ruud Wielart, Niels Ran, Dick Bais en tot september 2013 Rob de Wit.
- Communicatie commissie: Rob Schlüter, Leo
van der Veer en Saskia Frederiks. Gerard van Kesteren heeft na vijf jaar zitting in deze commissie
besloten hier mee te stoppen met het beëindigen van zijn werk voor het clubblad, waardoor
de nieuwe hoofdredacteur Marijke Zwaag zitting
heeft genomen in deze commissie. Niels Ran levert met regelmaat een bijdrage.
De jeugdcommissie
Samenstelling in 2013: Tim Rombout; met assis-

tentie van Gerlies Nap.
5. Uitreiking prestatiebekers
Dick Bais wil de beker voor de vrouwen senioren
uitreiken aan Kristel van Es voor haar prestaties bij
de 800m in 2.20.70 en het hoogspringen 1,56m.
Helaas is Kristel niet aanwezig; de beker zal haar
bij de volgende training worden uitgereikt.
Niels Ran reikt de bekers voor de CD junioren uit.
- Anne Kuperus voor haar prestatie van 10,49m
		 bij het kogelstoten.
- Pim Pauel voor zijn prestaties op de 100m
		 sprint, 60m sprint en het clubrecord indoor
		 verspringen van 5,29m.
De Stijn Jaspers beker wordt door Ruud Wielart
uitgereikt aan Jurgen Wielart voor zijn fantastische prestaties het afgelopen jaar, onder andere
bij de 200m indoor in Apeldoorn in 21.99, In Tampere bij de EK op de 400m in zijn serie 46.26 en in
de finale 46.35, hetgeen een 5e plaats betekende.
Hoogtepunt was het Nederlands Kampioenschap
bij de NK atletiek met 45.83 op wederom de
400m. Tevens heeft Jurgen bij de artsenopleiding
zijn bachelor gehaald.
John Komen reikt de Jan Hut bokaal uit aan Tom
Wiggers voor zijn uitzonderlijke prestaties, onder andere: De halve marathon van Egmond in
1.03.40 uur, een clubrecord. Bij de Zevenheuvelenloop van 15 km werd hij de tweede Nederlander met 44.42 , een clubrecord. De 4 mijl van
Groningen in 17.50, op 19 seconden achter Haile
Gebreselassi. De 3000m indoor in Ierland een tijd
van 8.11.84. Bij de Dam tot Damloop de beste Nederlander met 48.06, de 14e plaats. Tevens heeft
hij zijn artsenstudie afgerond.
Daan Oppenhuis krijgt de prestatiebeker voor zijn
goede verbeteringen. Bij het indoor voor studenten 9.32.81 op de 3000m. De 5000m in 16.42.62
en de 3000m steeple in 11.43.31.
Gerard van Kesteren ontvangt uit handen van
John Komen de Ad Paulen (uit 1928) beker voor
bijzondere inzet. Gerard wordt van harte bedankt
voor de redactie van het clubblad en de goede
samenwerking binnen de Communicatie commissie.
lees verder >>
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Het bestuur heeft een nieuwe beker ingesteld
voor inzet en enthousiasme van vrijwilligers. De
beker wordt uitgereikt aan de vrijwilligers van de
kantine voor de betoonde inzet. Dit zijn momenteel: Elly Dudock, Cock Compier, John Komen,
Anja Gevers, Baltien de Wit, Marco Kok, Marcel
Witmer, Gerlies Nap en Boudewijn Stapper.
De Kreigsman beker wordt uitgereikt aan Niels
Ran vanwege zijn grote betekenis voor de vereniging. De Kreigsman beker is voor leden die een
voorbeeld zijn voor anderen. In het Zweeds wordt
deze doelstelling op de beker vermeld. Niels is
trainer, is lid van de technische commissie, is een
goed organisator, gaat vaak mee met wedstrijden
en schrijft met regelmaat goede content voor het
clubblad en de website.
6. Uitreiking onderscheidingen
Dick Bais reikt een jubileumschild uit aan An
Schlüter voor haar 25-jarig, maar eigenlijk 26-jarig lidmaatschap. Vorig jaar was An’s jubileum om
onbekende reden niet opgevallen. Het bestuur
hoopt het hiermee goed te maken.
Tevens is er een jubileumschild aan Bert Boesten
voor zijn 25 jarig lidmaatschap. Bert was een goede baan- en wegatleet met snelle tijden. Bijvoorbeeld 15.51 op de 5 km bij een wegwedstrijd. Tevens heeft hij reeds 29 maal de Lions Heuvelloop
georganiseerd.
Edwin Meure is helaas niet aanwezig om zijn onderscheiding voor 25-jarig lidmaatschap in ontvangst te nemen.
7. Goedkeuren notulen van de jaarvergadering
2013
De notulen van de jaarvergadering op 26 maart
2013 zijn akkoord, met aanpassing van het volgende:
- 11. Stand van zaken met betrekking tot het
			 beleidsplan, de laatste zin te lezen als:
Niels Weller stelt dat eerst moet worden vastgesteld waar de vereniging naar toe wil en heeft
daar zelf ideeën over. Op deze opmerking na zijn
de notulen van de extra jaarvergadering op 11 juli
2013 akkoord.
8. Goedkeuren van de jaarverslagen over 2013
Secretaris: Het jaarverslag van de secretaris is akkoord.
Penningmeester: Er zijn een aantal vragen gesteld.
Het financieel verslag van de vereniging:
- over de post Contributies en donaties: er
was begroot € 30.000,- echter de uitkomst is €
32.408,- . Het verschil is te verklaren door de ledenaanwas, vooral bij de pupillen.
- over de post Kosten De Wissel; er was begroot € 3.000,- de uitkomst is € 2042,-. Het ver10

schil is te verklaren uit het feit dat er in het afgelopen jaar één editie minder is verschenen.
Het financieel verslag van ’t Krachtcentrum:
- over de post Energiekosten; er uitkomst was
in 2012 € 1254,- en in 2013 € 2806,-. Het verschil
kan niet direct worden verklaard, aangezien Nuon
nogal heeft gerommeld met de jaarafrekening.
Kascontrole commissie:
Het verslag van de kascontrole commissie van 28
maart 2014 is akkoord.
Technische commissie
Het jaarverslag van de technische commissie
wordt akkoord bevonden, met aanvulling van het
volgende:
Trainers: Arno van Vugt geeft de training in het
polsstokhoogspringen.
9. Vaststellen begroting 2014
De begroting 2014 wordt akkoord bevonden.
10. De facelift van het krachthonk
Het kozijn is in november 2013 geplaatst. De radiatoren zijn daarna opgehangen op hun nieuwe
plekken hoger op de wanden. Voor de winter
inviel functioneerde de cv-installatie weer. Over
enige tijd zal de rest van het krachthonk worden
geïsoleerd; nu zijn alleen de wanden gedaan
waaraan de cv-installatie is opgehangen.
In mei zetten zullen de isolatiewerkzaamheden
weer worden voortgezet. Het aanbrengen van
isolerend glas in de bovenramen zal worden
uitbesteed. Met het schilderen van het interieur
van de trainingsruimte in eigentijdse kleuren zal
de gevelrenovatie van dit deel worden afgerond.
Het is de bedoeling om volgend jaar de gevels
van de kleedkamer en de keuken te renoveren; zij
het op een andere werk wijze dan nu is gevolgd.
Namelijk door de buitenafwerking van rabatdelen
voorzichtig te verwijderen, vervolgens het isolatiemateriaal aanbrengen, en het weer sluiten van
de gevels met de verwijderde rabatdelen.
11. Stand van zaken met betrekking tot het
beleidsplan
Op het concept beleidsplan is slechts door een
beperkt aantal leden opbouwend commentaar
geleverd en zijn er aanvullende suggesties ter
voor inhoudelijke verbetering gedaan. Het voert
te ver om op deze vergadering tot inhoudelijke
bespreking over te gaan. Op 13 mei is er een bespreking met de leden en het bestuur hier over.
12. Rondvraag
Moovz
We zijn benaderd voor Moovz. Een initiatief om
niet-sportende jongeren in beweging brengen.
De vraag is via Kristel Logghe, eerder betrokken bij
Moovz in Amsterdam, bij ons terecht gekomen.

Het is een uitdagende challenge: 5 km hardlopen
bij de Grachtenloop op 27 juni. Er is een looptrainer per team. Verder behelst het leuke en gevarieerde trainingen in de buurt van de school en op
de atletiekbaan, in kleine groepen. De Hartenlust
MAVO, Daaf Gelukschool, de Paulus MAVO en het
Schoter nemen deel. Met SportSupport zijn reeds
afspraken gemaakt. De vraag of wij mee willen
doen wordt door Dick positief beantwoord. De
trainers zullen hierbij een belangrijke rol vervullen.
Dik de Groot merkt op dat het aan zou kunnen
sluiten op de Jeugdsportpas.
Herkenbaarheid trainers
Bob de Groot pleit ervoor de herkenbaarheid van
de trainers te vergroten, bijvoorbeeld door foto’s
in de kantine en in het clubblad. In het clubblad
zal een tekst worden opgenomen en foto’s om
de trainers bij de leden beter bekend te maken.
De Wissel
Er zijn plannen om De Wissel op een hoger niveau te brengen. Er is iemand beschikbaar die
bedreven is in professionele opmaak. De kosten
hiervoor bedragen op jaarbasis € 600,- Heden
bedraagt het € 480,De trainers
Door diverse aanwezigen wordt gesteld dat er
een extra pupillentrainer bij moet komen. Dick
antwoordt dat zijn al langer op zoek zijn en ook
met CIOS hierover contact hebben. Zoals reeds
eerder zouden A-junioren of senioren gevraagd
kunnen worden. Maar dan zijn zij zelf niet meer in
de gelegenheid om te trainen. Daan Oppenhuis
brengt naar voren liever een langeafstandstrainer
erbij te hebben.
Trainingstijden van de pupillen
Dick zal een nieuwe enquête over de trainingstijden van de pupillen aan alle ouders sturen. Afhankelijk van de respons wordt de aanvangstijd
aangepast, of er wordt een extra groep gevormd.
Dit onder voorbehoud dat er een trainer beschikbaar is.
De clubkleding
John heeft goed contact met de leverancier. Diverse aanwezigen dringen aan op spoedige bestelling van de korte tights voor de dames en de
iets langere voor de heren in 2 à 3 gangbare maten. Tevens voor de aanschaf van jassen in gangbare maten voor de trainers; met tekst ‘trainer’ en
‘AV Haarlem’ om de herkenbaarheid te vergroten.
Voor de shirtjes is een ontwerp gemaakt met lange en met korte mouwen.
13. Sluiting
Dick Bais sluit de vergadering.

JAARVERSLAG 2014
BESTUUR AV HAARLEM
Tekst Peter Pijnacker

In memoriam
Astrid Schlüter, dochter van An Schlüter en zus van
Rob is op 14 september 2014 overleden.
Astrid heeft op Atmodes gezeten; Baltien de Wit is als
voormalig Atmodes -lid en als vertegenwoordiger van
AV Haarlem wezen condoleren. Evenzo is Dick Bais
wezen condoleren.
De samenstelling van het bestuur
In 2014 is met een volledig bestuur van vijf mensen
gewerkt. Dick Bais is de voorzitter, Peter Pijnaker de
secretaris, John Komen de penningmeester, Freek
Beelen en Emiel Out zijn bestuursleden.
Jubilarissen in de afgelopen jaarvergadering
An Schlüter is gehuldigd voor haar 25-jarig, maar
eigenlijk 26-jarig lidmaatschap. Vorig jaar was An’s
jubileum om onbekende reden niet opgevallen. Bert
Boesten en Edwin Meure zijn beide gehuldigd voor
hun 25 jarig lidmaatschap. Alle drie hebben zij een
jubileumschild gekregen.
De jeugdcommissie
Een jeugdcommissie in de ware zin van het woord is
er momenteel niet; wel zijn er af en toe activiteiten. Er
is een initiatief om onderlinge competitie te organiseren. Die zou tijdens de reguliere trainingen moeten
plaatsvinden. Aan het einde van het zomerseizoen kan
dan een prestatiekaart worden overhandigd. Dit zou
inspirerend kunnen werken voor de pupillen en de CD
junioren die niet of nauwelijks aan wedstrijden deelnemen. Karin Könst en Emiel Out willen de trainers
hierbij graag assisteren.
Het pestprotocol
Het pestprotocol hebben we gelukkig nog niet hoeven
te hanteren. De contactpersoon, vertrouwenspersoon,
in zake is Freek Beelen.
Trainingen en trainers
Het officiële afscheid van Rob de Wit als trainer heeft
op zondag 26 januari plaatsgevonden na afloop van
de training. Er is afgesloten met bowlen in de middag, waarbij er naast de atleten en trainers waarmee
hij recent getraind heeft, ook ex-atleten afscheid zijn
komen nemen.
Naar aanleiding van verzoeken van de ouders over
vervroegde trainingstijden is een enquête over de trainingstijden van de pupillen gehouden. Deze gaf aan
lees verder >>
11

dat er voldoende belangstelling is voor een vroege
training om half zes ’s middags. Er is een extra groep
gevormd die op de donderdagen om half zes tot kwart
voor zeven traint. Dik de Groot heeft de trainingen gegeven. Als het goed loopt zouden we naar 4 trainingen
kunnen gaan. Een vroege ploeg en een latere ploeg op
de maandag en donderdag.
De senioren werden getraind door Ruud Wielart.
Niels Ran trainde de AB-junioren en Sander Rotteveel de CD-junioren. De pupillen werden in het grootste deel van het zomerseizoen op maandag getraind
door Dik de Groot, Jurriaan Borst en Ludwien Potveer.
Op donderdag door Bob de Groot en Dik de Groot.
Ludwien trainde op donderdag de recreanten. Verder
nam Koos Kiers de middenlange afstandslopers voor
zijn rekening en verzorgde Niel Hogewerf de werptraining en Arno van Vugt het polsstokhoogspringen.
Niels Ran en Sander Rotteveel hebben een clubje junioren gevormd bestaande uit, Pim Pauel, Jason Komen,
Siem Prins, Gijs Eigenraam en Eline Toledo. Zij gaan
training geven aan de pupillen. Daardoor wordt het
mogelijk dat Bob en Dik de Groot doorstromen naar
het trainen van de CD-junioren. Qua reguliere trainers
is alles goed bezet.
Er wordt overwogen om het specialistisch aanbod
voor de junioren te vergroten. De vraag daarbij is: bestaat er behoefte (of is er belangstelling voor) training
op specialistische onderdelen. Wellicht kunnen de
verenigingen binnen de regio dan gezamenlijk trainers
hiervoor aannemen. De verloning kan door Sportservice Noord-Holland worden gedaan, maar dat is
waarschijnlijk niet nodig. Voor specialistische training
op verspringen, hoogspringen en sprint voor de junioren zal ook binnen AV Haarlem belangstelling bestaan. Gedacht wordt aan invulling met een frequentie
van 1x per maand. Aan de aanwas van jonge trainers
zullen trainingscursussen worden aangeboden.
Het clubblad
Marijke Zwaag is invulling gaan geven aan haar voorstel om het clubblad een make-over te geven. Zij en
haar zus hebben het gezamenlijk aangepakt. De nieuwe opzet ziet er goed uit.
Het beleidsplan en de verenigingskalender
Niels Ran en Niels Weller kunnen geen tijd vrijmaken om hierover mee te denken. Op aangeven van
Freek heeft het bestuur zelf betreffende deze materie
de hand aan de ploeg geslagen. De volgende vragen
liggen voor:
- welke speerpunten van het vigerende plan zijn
		 er bereikt?
- hoe kunnen resultaten worden geborgd?
- vaststellen van nieuwe speerpunten voor het
		 volgend jaar.
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Juryleden
Het aantal juryleden begint te kort te schieten en vergrijst bovendien. Aanvulling is hier gewenst.
Aan nieuwe vrijwilligers zal een cursus worden aangeboden.
De WOC
Bestaat uit René Ruis van AV Haarlem en Kees Roosen van KAV Holland. Ook hier is aanvulling gewenst.
De Scholierenveldloop voor basisscholen
De Scholierenveldloop was op 21 mei, de opkomst
was geringer dan verwacht. De communicatie naar de
scholen moet beter; met SportSupport zijn hierover
afspraken gemaakt. Door regelmatig en herhaald zaken onder de aandacht te brengen moet een grotere
opkomst mogelijk zijn. De Scholierenveldloop in 2015
staat al in de berichten aan de scholen.
De Sprintwedstrijden voor basisscholen
Dick heeft met SportSupport afgesproken hoe de
sprintwedstrijden in hun kalender en die van de deelnemende scholen konden worden opgenomen. De
eerste wedstrijd was op woensdag 17 september van
15.00-18.00 uur.
Er kon gesprint worden op de 40, 60, en 80 meter.
Voor de winnaars was er een medaille en alle deelnemers kregen een vaantje. Er waren 160 deelnemers.
Sprintwedstrijden voor middelbare scholieren
Het voorstel van SportSupport om ook sprintwedstrijden voor middelbare scholieren te gaan organiseren
leverde gezien de korte voorbereidingsperiode complicaties op. Het kan alleen van de grond komen als er
voldoende organisatorisch vermogen is. We denken
aan samenwerking met KAV Holland, SportSupport
en CIOS. Ook kunnen de scholen ondersteuning geven.
Veldloop voor middelbare scholieren
De scholen hebben enthousiast gereageerd op het
voorstel een veldloop voor middelbare scholieren
gaan organiseren. Er zal een cross in de duinen worden georganiseerd. De deelnemende scholen is gevraagd om assistentie te leveren.
De terugkeer van de reünisten naar de vereniging
De reünisten sluiten zich weer aan bij de vereniging.
Zij krijgen toegang tot de website en zullen ook De
Wissel ontvangen. In De Wissel en op de website
komt een eigen rubriek voor de reünisten. Kasoverdracht ten bedrage van € 1089,- heeft plaatsgevonden.
De facelift van het krachthonk
De buitenwanden van het krachthonk zijn inmiddels
geïsoleerd. De kosten tot op heden bedragen ongeveer

€ 12.500,-. In april zal er dubbele beglazing worden
aangebracht in de bestaande buitenramen en -kozijnen, tevens zullen er vier ventilatieroosters in de trainingsruimte worden aangebracht om een
regelmatige luchtdoorstroming te realiseren. De kosten hiervoor bedragen € 3.500,Voorts 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 accommodatie, kleedkamers en kantine
Naast kleedkamers zijn in het ontwerp ook een
scheidsrechterruimte, een invalidentoilet en een EHBO-ruimte opgenomen. CIOS heeft afgehaakt i.c. dit
plan. De EHBO-ruimte wordt geschikt gemaakt voor
dopingcontrole. Voor de kantine is ook geld beschikbaar, doch dat lijkt niet toereikend te zijn. Ons is gevraagd de dekvloer met tegelwerk in eigen beheer uit
te voeren. Ook plaatsen we samen met Holland een
keuken. In de laatste week van januari is de nieuwe
tribune geplaatst.
Het vernieuwen van de toplaag van de atletiekbaan
De atletiekbaan is drie weken niet bruikbaar geweest
i.v.m. het vernieuwen van de toplaag en het aanbrenLedenaantallen AV Haarlem

gen van nieuwe belijning. Gelukkig mochten we de
baan van Suomi in Santpoort met een beperkt aantal
atleten, en een voetbalveld van DSS gebruiken voor
onze trainingen. De atletiekbaan is voorzien van een
nieuwe toplaag.
De Grote Clubactie
We hadden ons aangemeld voor deelname aan de
Grote Clubactie. Er waren 100 boekjes besteld.
Er zijn veel loten gekocht door de reünisten via de online verkoop, soms wel 10-20 tegelijk. Vorig jaar was
de opbrengst van de actie € 335,-. Nu is de opbrengst
over de € 1000,- heen gegaan, maar Dick schat in dat
er in de toekomst aanzienlijk meer mogelijk is. De
meeste loten zijn verkocht door Bram Sprengers, net
lid geworden, heeft hij in zijn eentje voor meer dan €
300,- aan loten verkocht.
De eerste vijf qua aantal verkochte loten kregen een
prijs in de vorm van een bon voor de aankoop van
sportkleding. Bonnen in oplopende waarde van €10,
€15, €20, €25 en €35; dus +/- 10% van de opbrengst
gaat naar de prijzen. Jammer is dat maar weinig kinderen daadwerkelijk loten verkocht hebben, bij betere
organisatie en communicatie kunnen dat er behoorlijk
meer zijn. Online is voor +/- € 250 verkocht.

per 31-12-2013

per 31-12-2014

M

V

totaal

M

V

totaal

Junioren A

6

2

8

8

1

9

Junioren B

10

3

13

11

8

19

Junioren C

11

12

23

6

16

22

Junioren D

10

12

22

13

9

22

Totaal Junioren

66

72

Pupillen A

25

3

28

28

4

32

Pupillen B

10

3

13

7

9

16

Pupillen C/mini

5

4

9

2

4

6

Totaal pupillen

50

54

Senioren

23

6

29

22

4

26

Masters

19

3

22

21

4

25

Totaal senioren / masters /
wedstrijdatleten

51

51

Masters niet wedstrijd

19

2

21

15

0

15

Recreanten

4

9

13

4

9

13

Jury

4

3

7

4

3

7

LVV / Erelid

2

0

2

2

0

2

Overige leden

11

1

12

13

1

14

Totaal overige leden

55
159

63

222

51
156

222

72

228
228
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Jaarverslag 2014 Technische Commissie
Tekst Niels Ran

De technische commissie (TC) bestond in 2014 uit
Dick Bais, Ruud Wielart en Niels Ran (secretaris).
De TC is in 2014 meerdere keren bijeen gekomen en
heeft daarbij voornamelijk gesproken over (nieuwe)
trainers, nieuwe trainingen en competitiewedstrijden.
Daarnaast werden ook regelmatig de prestaties van
onze atleten besproken. Hieronder zal eerst ingegaan
worden op de sportieve prestaties uit 2014. Daarna
zal ingegaan worden op onze andere punten.
Tom Wiggers en Jurgen Wielart
Ook in 2014 vielen de prestaties van Tom Wiggers
en Jurgen Wielart enorm op. Het is dan ook niet voor
niets dat zij in juni door de atletiekunie werden gevraagd om af te reizen naar het Duitse Braunschweig
waar zij het voor Nederland mochten opnemen in de
Europacup voor landenteams.
Tom kwam hier in actie op de 5000 meter. Hij liep
hier een tijd van 14.01 en finishte als achtste. Volgens
eigen zeggen was hij licht vermoeid van de Goude
Spike-wedstrijd, die een week eerder werd gehouden.
Het doel was daar om zich de kwalificeren voor de
10.000 meter bij het EK in Zürich. De limiet stond
met 28.36,50 echter behoorlijk scherp, ook voor Tom.
Maar met een tijd van 28.33,74 dook Tom onder de
limiet en noteerde hij de beste Nederlandse jaarprestatie. Ook het clubrecord op de 10.000 meter staat nu
op zijn naam.
Het EK in Zürich liep echter niet goed af voor Tom.
Na vijf ronden moest hij gedesillusioneerd afhaken
vanwege een teenblessure. Eerder had hij daarvoor
het NK al laten schieten, maar ook nu bleek het niet te
gaan. Toch kun je niet zeggen dat het niet goed ging
in 2014. Tom staat eerste in de ranglijst op de 5.000
en 10.000 meter en staat ook vermeld op de 1500 m,
3000 m en de 10 km, 15 km en de 10 Engelse Mijl op
de weg. Het ‘enige’ NK waar Tom aan mee heeft gedaan, was het NK 10 km op de weg. Hij noteerde hier
Aantal AV Haarlemmers
bij NK’s

een tijd van 31.22 en finishte als 17e Nederlander.
Jurgen kwam bij de Europacup in actie op de 4 x 400
meter. De Nederlands kampioen van 2013 was geselecteerd op basis van zijn 46,65 op de 400 meter in
het Belgische Sint Niklaas.
In Braunschweig was Jurgen de tweede Nederlandse
loper en in zijn rondje bracht hij Nederland van een 5e
naar een 3e plaats. Jurgen was hierbij vooral blij met
zijn laatste 400 meter.
De eindtijd van 3.06,56 was gezien de omstandigheden redelijk.
Helaas konden Jurgen en Tom niet verhinderen dat
Nederland op een tiende plaats eindigde wat betekent
dan Nederland volgend jaar een divisie lager uitkomt
in de ‘first league’.
Naast deze (inter)nationale prestaties, noteerde Jurgen ook op de 200 meter een goede tijd. Tijdens de
competitiewedstrijd in Drachten liep hij een tijd van
21,66. Helaas verliep het jaar voor Jurgen iets minder
glorieus dan het jaar er voor, want net als Tom, moest
hij zich afmelden voor het NK vanwege een blessure.
Hierna heeft hij behalve de onderlinge wedstrijden,
die hij natuurlijk won, geen wedstrijden meer gedaan.
Deelnemers NK’s:
Naast Tom en Jurgen waren er natuurlijk ook andere
deelnemers aan NK’s. Hieronder staat een overzicht:
- Oscar Soethout (M50) eindigde als tweede bij het
		 NK Indoor voor Masters. Hij noteerde een afstand
		 van 12,45 meter bij het kogelstoten.
- Arno van Vugt (M50) eindigde als eerste bij het
		 polsstokspringen bij het NK Indoor voor Masters.
		 Hij sprong over een hoogte van 3,42 meter.
- Pim Pauel (JB) liep 7,63 seconde op de 60 meter
		 bij het NK Indoor voor junioren.
- Jason Komen (JB) liep 58,26 op de 400 meter bij
		 het NK Indoor voor junioren. Bij het NK baan voor

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NK Senioren

-

-

-

1

-

-

1

3

3

2

-

NK Junioren

4

2

1

5

-

1

1

3

2

-

2

NK Indor (sen+jun)

5

4

1

7

1

-

2

2

1

1

2

NK Meerkamp (sen + jun)

4

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

NK Meerkamp Indoor

-

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

NK Masters (indoor+outdoor)

1

1

1

1

1

1

-

-

-

1

3

NK Gehandicapten

-

1

-

1

1

1

-

-

-

-

-

Overig*

-

-

1

3

3

2

2

8

8

2

3

14

12

6

20

8

5

5

16

14

6

10

Totaal

*2006: NK Estafette; 2007: NSK; 2008: NK Cross; 2009: NK Cross + Estafette; 2010: NSK Indoor; 2011: NSK Indoor +
NSK Teams + NSK baan + NK Cross, 2012: NSK Indoor + NK Cross + NK 10 km weg + NK 10 km baan + NSK Cross,
2013: NK 10 km + NSK Indoor, 2014: NK 10 km weg, NSK Indoor (2)
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In de jaarlijsten
baanatletiek

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

aantal AV Haarlemmers

6

11

6

6

7

4

4

6

8

10

9

8

aantal estafetteteams

1

1

0

1

1

3

2

1

2

2

3

3

aantal presentaties

17

22

15

12

15

8

11

14

25

24

24

20

aantal vermeldingen

18

27

19

12

18

9

14

19

29

25

24

22

aantal top-10-presentaties

4

8

4

0

2

1

1

2

5

8

8

6

		
		
		
		
		
		
		

junioren liep Jason 61,90 op de 400 meter horden.
Tim van Vugt (JB) sprong bij het NK voor Junioren
3,50 meter bij het polsstokspringen.
Kristel Logghe (V45) wierp 21,99 meter bij het
speerwerpen op het NK Masters. Ze behaalde
hiermee de derde plaats.
Niels Ran sprong bij het NK Indoor voor studenten
1,70 meter bij het hoogspringen en 12,41 meter bij
het hink-stapspringen.
Daan Oppenhuis liep bij het NK Indoor voor
studenten een tijd van 9.36,90 op de 3000 meter.

Prestatiemonitor
Op de website www.ranglijsten.tk houden Ton de
Kleijn, Wilmar Kortleever en Kris Beerens een landelijke prestatieladder bij. Hier staan per jaar en per categorie de beste landelijke prestaties vermeld. Aan de
hand van het aantal vermeldingen van AV Haarlemmers kunnen we monitoren hoe onze club er voorstaat
in het landelijke beeld. In 2014 haalden acht AV Haarlem atleten de nationale ranglijst (zie tabel volgende
Ranglijsten wegatletiek

bladzijde) en dat is er een minder dan in 2013. Het
aantal vermeldingen is vergelijkbaar met vorig jaar.
Op de website http://www.atletiekunie.nl/ index.php
?page=3248 houdt de Atletiekunie ranglijsten van bij
van de wegatletiek. Tom Wiggers wordt hierop drie
keer vermeld.
Competitie en andere wedstrijden
AV Haarlem werd dit jaar vertegenwoordigd door
acht ploegen in de nationale competitie:
- meisjes D
- jongens D
- meisjes C
- jongens C
- jongens A
- vrouwen 3e divisie
- mannen 2e divisie
- mannen 3e divisie
Om het groeiende aantal mannen de mogelijkheid te
bieden mee te doen aan een competitiewedstrijd werd
er dit jaar ook een 3e divisieploeg ingeschreven.

Plaats

Tom Wiggers Senioren 10km

31.22

32

15km

46.10

5

10EM

49.54

3

Ranglijsten baanatletiek
Jurgen Wielart
Tom Wiggers

Senioren
Senioren

plaats
200 m

21,66

17

400 m

46,65

6

1500m

3.51,18

17

3000m

8.12,77

5

5000m

13.38,35

1

10000m

28.33,74

1

Rob de Wit

Senioren

3000m steeple

10.37,83

48

Haarlem

Heren

4x100m

44,95

42

Niels Ran

Senioren

Hink-stapspringen

12,56

56

Senioren

Polsstokhoogspringen

3,70

90

A-junioren

Polsstokhoogspringen

3,70

38

B-junioren

Polsstokhoogspringen

3,70

14

A-junioren

400m horden

62,06

29

B-junioren

400m horden

61,90

19

Robert Verschuren

A-junioren

Speerwerpen

44,62

36

Haarlem

A-junioren

4x100m

46,80

34

Evelien Verbruggen

Senioren

Verspringen(wind)

5,26

-

A-junioren

100m horden

16,45

50

Tim van Vugt
Jason Komen

lees verder >>
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Over het algemeen hebben de competitieploegen
redelijk gepresteerd. Helaas zijn ten tijden van het
schrijven van dit jaarverslag de uitslagen niet meer te
raadplegen, maar met de verslagen uit het clubblad is
toch nog iets te melden:
- De mannen hebben zich met een 12e plaats van de
35 ploegen weten te handhaven in de tweede divisie.
- Bij de AB-junioren waren er min of meer twee gelijke ploegen, want de meeste B-junioren deden ook
bij de A-junioren mee. Opvallend was natuurlijk de
prestatie van Tim van Vugt die met polsstokhoogspringen een hoogte van 3,70 meter behaalde. Daarnaast sprong hij bij de Battle of the B’s ook 5,96 meter
ver. Daarnaast sprong ook Paul Zuiderduin weer hoger dan het jaar ervoor: bij het hoogspringen staat zijn
PR nu op 1,70 meter. Op de loopnummers timmerde
Pim Pauel behoorlijk aan de weg. Hij noteerde 11,71
op de 100 meter en noteerde in september noteerde
hij (niet op een competitiewedstrijd) 23,94 op de 200
meter.
- Bij de junioren C- en D- viel de opkomst soms wat
tegen en daardoor was de ploeg bij sommige wedstrijden incompleet. De jongens C behaalden landelijk een
71e plaats, de meisjes C een 147e plaats, de jongens
D een 170 plaats en de meisjes D eindigde als 164e.
Opvallende prestaties tijdens de CD-competities waren de 100 meter van Niels Witmer (13,23) en Jelle
Kelderman (13,24) en het speerwerpen van Marco
Schutter (36,53).
Crosscompetitie pupillen en junioren
Voor de finale van de cross-competie plaatsen zich dit
jaar vier atleten: Mike van Dijk (JC), Bas van Walstijn
(JD2), Hamza Hammoudi (JD1) en Sam Collingham.
Zij deden alle vier mee aan de finale wedstrijd in Castricum. Mike werd hier 28e, Bas 11e, Hamza 32e en
Sam werd zelfs 8e.
CD-junioren
Iris Komen (MC) verbeterde in mei het 21 jaar oude
clubrecord speerwerpen voor de meisjes C. Met 31,63
meter wierp ze zelfs drie meter verder dan het oude
record.
Uitslagen C-spelen
Marco Schutter (JC2): speerwerpen

30,77 m

Trainers
Aan het begin van het jaar was de trainersstaf als
volgt:
Pupillen

Bob de Groot
Dik de Groot
Siem Prins
Jason Komen

CD-junioren

Winterseizoen
Sjoerd Lether (donderdag)
Niels Ran (zondag)
Zomerseizoen
Niels Ran
Sander Rotteveel

AB-junioren

Niels Ran
Sander Rotteveel

Senioren

Ruud Wielart

Recreanten

Ludwien Potveer

Lange afstandsgroep Ruud Wielart
Werptraining

Niel Hoogewerf

MILA-jeugd

Koos Kiers

Halverwege het zomerseizoen is er voor pupillen ook
een vroege training gestart die om 17.30 uur begon.
Langzamerhand werd de groep steeds groter en zo
gaf Dik de Groot soms training aan groepen van meer
dan 30 pupillen. Mede daarom zijn nieuwe trainers
gezocht voor het winterseizoen. Vanaf oktober was de
trainersstaf voor de jeugd als volgt:
Pupillen

Eline Toledo (zondag)
Siem Prins
Jason Komen
Gijs Eijgenraam (donderdag)
Pim Pauel (zondag)

D-junioren

Jurriaan Borst (donderdag)
Bob de Groot (zondag)

C-junioren

Niels Ran (donderdag)
Dik de Groot (donderdag)

AB-junioren

Niels Ran

Evenementen
Naast de vertrouwde Jeugdsportpas en Scholierenveldloop, heeft AV Haarlem afgelopen jaar ook geassisteerd bij het organiseren van sportdagen voor
basisscholen. Verder zijn in september weer sprintwedstrijden georganiseerd. Met 160 deelnemers werd
deze wedstrijd al een stuk drukker bezocht dan vorig
jaar.
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Winst voor Jurgen,
PR voor Daan
op de NSK Indoor
Op de dag dat voor het eerst in honderd jaar weer een wolf was gesignaleerd,
liet AV Haarlem twee van haar atleten los in Apeldoorn.

Tekst Niels Ran

lerbaan aan en bij het uitkomen van de eerste bocht
lag hij op een keurige derde plaats. Na vier rondes had
Daan echter de leiding genomen en die stond hij ook
niet meer af. Hij liep verder een heel stabiele race. Hij
kwam na 3.09 door op de 1000 m, 6.18 op de 2000
m en hij finishte in 9.27,66, een nieuw PR. Daan was
hier dan zelf ook dik tevreden mee. Nu was het voor
ons afwachten wat er in de volgende twee series zou
gebeuren, maar het was al snel duidelijk dat daar veel
sneller werd gelopen. De winnende tijd was uiteindelijk 8.29,00.

Daan NSK

De dag begon al vroeg, want om tien over negen stond
Daan Oppenhuis bij mij voor de deur om te vertrekken
naar Nederlands Studenten Kampioenschap Indoor in
Apeldoorn. En Daan zei al meteen dat het weer een
mooie dag zou worden, want ‘we zijn nu al te laat, ik
zou me 90 minuten van te voren moeten melden, maar
dat is al over een uur’. Een goed begin is het halve
werk. De autorit naar Apeldoorn werd afgewisseld
met monologen van Daan, af en toe een woordje van
mij en drop.
In Apeldoorn aangekomen stonden we 500 meter voor
de eindbestemming een kwartier in de file en moesten
we van de verkeersregelaar de auto ver van de hoofdingang parkeren. Maar gelukkig kreeg Daan toch zijn
startnummer en waren we niet voor niets afgereisd.
Daan kwam hier immers voor een 3000 meter. Na wat
inlopen, een slokje drinken en nog wat meer inlopen,
verscheen Daan op het middenterrein om zich naar de
start te begeven. Op papier zou Daan de race moeten
winnen, want hij had de snelste tijd staan van deze
serie, maar ja je moet het nog maar zien…
Daan startte helemaal aan de buitenkant tegen de wie-

De andere AV Haarlem atleet, Jurgen Wielart, kwam
rond kwart voor twee aan. Hij nam naast ons plaats
en vertelde licht gespannen, ‘moet je mijn trillende
vingers eens zien.’ Voor Jurgen was het namelijk zijn
eerste serieuze wedstrijd sinds juni. Door de drukte
van zijn studie Geneeskunde en enkele blessures was
het lange tijd onmogelijk om wedstrijden te doen. En
ook deze dag voelde Jurgen zich niet optimaal. Hij had
zich dan ook voorgenomen om vooral niets te forceren
en ‘rustig’ aan te doen.
Jurgen startte in baan 4 van de laatste serie. En ondanks dat hij zei rustig aan te doen, was zijn start zoals we van hem gewend zijn. Na de eerste bocht liep
hij duidelijk aan de leiding en na de tweede bocht lag
hij al een aardig eindje voor de rest. Nu was echter
wel zichtbaar dat Jurgen enigszins rustig aan deed en
met deze voorsprong was dat ook prima mogelijk. Jurgen finishte uiteindelijk meer dan een seconde voor
nummer twee in een tijd van 48,34 s. Voor Jurgen is
dit onder normale omstandigheden natuurlijk geen
opmerkelijke prestatie, maar gezien zijn huidige staat
mag hij zeer tevreden zijn.
“Mijn eerste 400m sinds lange tijd, tussen psychiatrie
en wintertrainingen door. 48,34 sec en Nederlands
Studenten Kampioen Indoor. Fijn om weer eens te
lopen, nog een paar coschappen en dan outdoor vliegen!” aldus de kersverse kampioen.
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EEN DRUK EN
SUCCESVOLLE
INDOORSEIZOEN
VOOR ERICK KÖNST
Tekst Karin Nilsson

Erick Könst

Erick Könst (JD1) heeft een druk indoorseizoen achter de rug. Hij
heeft dit jaar al aan zes wedstrijden meegedaan en 21 maart heeft
hij de laatste binnenwedstrijd in Heerenveen waar voor hem kogel
en hoog op het schema staan.
Hij vertelt: “Ik vind het gewoon leuk en gezellig om aan wedstrijden mee te doen en vooral als D-junior omdat ik nu bij sommige
wedstrijden ook aan individuele onderdelen mee kan doen. Ik vind
kogel en hoog de leukste onderdelen. In de zomerseizoen begin ik
nu ook met speer en discus en dat wordt echt superleuk.”
Zo wat is nu het doel voor het komende seizoen?
“Ik wil graag mijn PR’s bij hoog en kogel verbeteren. Wat ik ook
graag zou willen is dat meer D-junioren van de club aan de wedstrijden meedoen. Nu is het bijna alleen Jeroen en ik die meedoen!”
Datum

Locatie

35m/40m

Hoog

Kogel

18 jan

Dongen

25 jan

6.50

1.25

7.32

4e

Den Bosch

6.20

1.25

7.59

2e

31 jan

Utrecht

1.27

1.27

7.43

3e/2e

7 feb

Drachten

7.10

1.25

7.61

3e

14 feb

Wieringermeer

6.90

1.30

8.02

4e

8 mrt

Rijen

6.43

1.30

7.39

4e

advertentie

18

Plaats

Clubrecord
voor Pim Pauel
Pim Pauel deed mee aan de PEC
Indoorwedstrijden op zaterdag
24 januari. Hij stond ingeschreven met zijn PR-tijd van 54,52
op de 400 meter maar liep daar
3 tienden van af; 54,21 wat een
clubrecord is bij de junioren B.
Een korte reactie van Pim zelf:
‘Ik was mokker zenuwachtig.. iedereen ging na de start allemaal
tegelijk naar binnen. Zij gingen
voor mij lopen en ik haalde de
nummer 2 in de laatste bocht in
maar kwam net te laat voor de
gast die eerste liep.’ Daarnaast
kwam hij in actie op de 200
meter waar hij een tijd liep van
23,49.

BAANWEDSTRIJDEN

COMPETITIEWEDSTRIJDEN 2015
Tekst Daan Oppenhuis

Voor 2015 zijn de competitiedata en de locaties
bekend. We hebben dit jaar geluk gehad, want
de maximale rijtijd bedraagt ongeveer een uur.
Alle competitiewedstrijden zijn dus relatief in de
buurt! Verder is er ook nog één thuiswedstrijd
van de senioren op 7 juni. Het zou leuk zijn als er
zoveel mogelijk AV Haarlem toeschouwers zijn,
waardoor de AV-Haarlem atleten fel worden aangemoedigd.
Voor de atleten die niet bekend zijn met de com-

petitie, heb ik de altijd vrolijke Trainer Niels Ran
gevonden om het even uit te leggen:” De competitie is net als bij andere sporten een serie van
wedstrijden waarbij ploegen van onze vereniging
het in teamverband opnemen tegen andere verenigingen. We hopen dan ook met een zo sterk
mogelijke opstelling bij iedere wedstrijd te verschijnen. We hopen dat iedereen mee kan doen.
Dus noteer de volgende data en locaties alvast in
je agenda.”

Data en locaties van de competitiewedstrijden
CD Junioren (jongens D, jongens C, meisjes D en meisjes C)
Datum

Organiserende
vereniging

Plaats

18 april

AV Lycurgus

Krommenie

30 mei

AV Trias

20 juni

AV Spirit

Senioren 2e divisie (mannen)
Datum

Organiserende
vereniging

Plaats

Heiloo

19 april

SAV

Grootebroek

Lelystad

3 mei

Startbaan

Amstelveen

7 juni

KAV Holland

Haarlem

B-junioren (jongens B en meisjes B)
Datum

Organiserende
vereniging

Plaats

10 mei

AV Zuidwal

Huizen

14 juni

AV Suomi

Santpoort-Noord

A-junioren (jongens A)
Datum

Organiserende
vereniging

Plaats

10 mei

AAV’36

Alphen aan de Rijn

14 juni

AV Hollandia

Hoorn

Baanwedstrijden
Naast competitiewedstrijden zijn er ook wedstrijden waar je in je eentje aan kan deelnemen. Echter is het meestal zo dat je met een groep atleten gaat. Deze wedstrijden zijn altijd erg gezellig,
kan ik uit ervaring spreken. Vooral de MC drive na
afloop is een sfeer verhogend element. Oftewel
alle verbruikte calorieën worden er in rap tempo
weer aan gegeten met milkshakes, hamburgers
en andere caloriebommen. Er zijn in de zomer
altijd veel wedstrijden om uit te kiezen. Ik heb een
selectie gemaakt van een aantal leuke wedstrijden, die relatief gezien dicht in de buurt zijn.

Senioren 3e divisie (mannen en vrouwen)
Datum

Organiserende
vereniging

Plaats

19 april

SV Noordkop

Den Helder

3 mei

AV Hera

Heerhugowaard

7 juni

AKU

Uithoorn

Baanwedstrijden april, mei, juni
Pupillencompetitie
Voor pupillen zijn de pupillenwedstrijden leuk om
aan mee te doen, omdat de pupillen zo op een
leuke manier kennis maken met atletiek. Ze doen
namelijk een meerkamp, waarin ze sprinten, balwerpen, verspringen of hoogspringen en ook nog
een langeafstand lopen. Oftewel een harstikke
leuke dag. Op 27 juni is de competitie ook nog is
in Haarlem dus dan moeten jullie er zeker bij zijn!
Datum

Locatie

11 april

Beverwijk (nog niet definitief)

6 juni

Santpoort

27 juni

Haarlem
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Er zijn ook nog andere leuke wedstrijden:
Datum

Plaats

Wedstrijd

4 april

Alphen aan den
Rijn / AAV’36

Meerkamp +
Lange afstand

6 april

Purmerend /
NEA Volhardig

Openingswedstrijd
4-kamp

16 mei

Hoofddorp / AV
KenningsmakingsHaarlemmermeer wedstrijd Athletics
Challenge

23 mei

Zoetermeer /
ARV Ilion

Torjaanse Spelen

31 mei

Edam / AV Edam

2-uurwedstrijd

13 juni

Hoorn /
AV Hollandia

CD-Mini Bokaal +
Pupillenwedstrijd

*Bij de wedstrijd in Edam kan in sommige categorieën
gekozen worden uit twee meerkampen.
Aanwezigheid trainers
Niet bij iedere wedstrijd kan een trainer aanwezig zijn.
Bij de competitiewedstrijden zijn in ieder geval wel trainers aanwezig.
Inschrijven
Voor meer informatie over wedstrijden kun je terecht
bij Karin Nilsson, onze wedstrijdsecretaris. Zij is vaak op
de training aanwezig, maar is ook bereikbaar via e-mail
(konst-nilsson@hotmail.com). Let op! Schrijf ruim van
te voren in, want wedstrijden zijn vaak al vroeg vol. Bij
de inschrijving dien je direct te betalen. Het inschrijfgeld kan worden overgemaakt op rekening NL04
RABO 0114 1349 36 t.n.v. Karin Nilsson

Wedstrijdkalender CD-Junioren / April-Juni 2015
Datum

Locatie

Zaterdag 4 april

Alphen aan den Rijn JD

Inschrijven tot:
Woensdag 25
maart

Categorie

Meerkamp

Lange afstand

80 m - hoog - kogel 1000 m

Kosten
Meerkamp:
€ 3,00

MD

60 m - hoog - kogel 600 m

JC

100 m - ver - discus

1000 m

MC

80 m - ver - discus

1000 m

JD

ver - 80mH - 1000m - speer - 80m kogel

MD

kogel - ver - 60m - 60mH - 600m speer

JC

ver - speer - 300mH - 100m - 100mH
- kogel

MC

ver - 80mH - speer - 300mH

JD

80m - polshoog - speer - 1500m

MD

60m - ver - kogel - 1500m

JC

100m - ver - discus - 1500m

MC

80m - hoog - kogel - 1500m

Zaterdag 18 april Krommenie
CD-competitie
Inschrijven tot:

JD

Informatie over deelname en onderde- meerkamp:
len door de trainers
€ 4,50

door de trainers

JC

Maandag 6 april

Purmerend

Inschrijven tot:
Woensdag 19
maart

Vrijdag 10 april
Inschrijven tot:
Woensdag 1 april

Hoofddorp
CD Evening Games

MD

Lange afstand:
€ 1,00
onderdelen:
€ 1,50

meerkamp:
€ 4,50

MC
Zondag 17 mei

Utrecht
Track Meeting 1

Inschrijven tot:
Maandag 11 mei

Vrijdag 22 mei
Inschrijven tot:
Dinsdag 12 mei
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Heiloo
CD Evening Games

JD

800m - 1000/1500m steeple - hoog kogelslingeren - ver - hinkstapspringen
- 100m en/of 300m

MD

ver - hoog - 800m - kogel 1000/1500m steeple - 100m en/of
300m hinkstapspringen

JC

800m - kogelslingeren - ver - 100m
en/of 300m - hoog - 1000/1500m
steeple

MC

ver - hoog - kogelslingeren - 100m en/
of 300m - 800m - hinkstapspringen –
1000/1500m steeple

JD

80mH - ver - kogel - 1000m

MD

60mH - polshoog - speer - 1000m

JC

100mH - hoog - kogel - 1000m

MC

80mH - ver - discus - 1000m

Onderdelen:
€ 3,00

meerkamp:
€ 4,50

Vrijdag 22 mei

Edam

JD

Werpdriekamp: discus - kogel - speer

werpkamp:
€ 5,00

Inschrijven:
vanaf 17.30 uur

Werpdriekamp

MD

Sprinttweekamp: 100m-200m

sprintkamp:
€ 4,00

Sprint tweekamp

JC

losse onderdelen: 800m,
polsstokhoogspringen

losse
onderdelen:
€ 2,00

MC
Zaterdag 23 mei

Zoetermeer

JD
MD

De Trojaanse Spelen.
Onderdelen nog niet bekent

JC
MC
Zaterdag 30 mei
Inschrijven:
door de trainers

Heiloo
CD-competitie

JD
MD

Informatie over deelname en onderdelen door de trainers

JC
MC

Zondag 31 mei
Inschrijven:
vrijdag 15 mei

Vrijdag 5 juni
Inschrijven tot:
Zaterdag 23 mei

Vrijdag 7 juni

Edam
2-uur wedstrijd

JD

speer - ver - 100m

JD

kogel - discus - 1000m

MD

hoog - kogel - 1000m

MD

ver - speer - 1000m

JC

hoog - ver - 1000m

JC

kogel - speer - 1000m

MC

hoog - ver - 800m

MC

kogel - speer - 800m

JD

80m - hoog - discus - 800m

MD

60m - ver - kogel - 800m

JC

300mH - ver - speer - 800m

MC

300mH – polshoog – kogel – 800 m

Utrecht
Track Meeting 2

CD-jun

hinkstapspringen - polshoog - 1500m - onderdelen:
ver - 80m en/of 150m - hoog
€ 3,00

CD-Mini
Bokaal

JD

kogel - discus - ver - 80mH - 80m 1000m

MD

ver - discus - 600m - kogel - 60mH 60m

JC

kogel - hoog - speer - 100m - polsstokspringen - 100mH - 800m 300mH

MC

300mH - polsstokspringen - speer 80mH - kogel - 600m - 80m - hoog

Lelystad
CD-Competitie

JD / MD /
JC / MC

informatie over deelname en onderde- onderdelen:
len door de trainers.
€ 3,00

Purmerend

JD

150m - ver - kogel - 600m

MD

150m - hoog - discus - 600m

JC

150m - polshoog - kogel - 800m

MC

150m - ver - speer - 600m

Krommenie
CD Evening Games

Meerkamp:
€ 5,00

meerkamp:
€ 4,50

Inschrijven tot:
Vrijdag 29 mei
Vrijdag 13 juni
Inschrijven tot:
Vrijdag 22 mei

Zaterdag 20 juni

onderdelen:
€ 2,00

Inschrijven tot:
door de trainers
Vrijdag 26 juni
Inschrijven tot:
Vrijdag 16 juni

onderdelen:
€ 4,50
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Vondelparkloop

Vondelparkloop
Tekst John Komen Datum 18 januari 2015

Tja, zo’n beetje iedereen loopt
maar hard tegenwoordig; oud,
jong, man, vrouw, getraind, ongetraind. Heerlijk toch! Zo kom
je onverwachts – bij de Dam tot
Dam, of Egmond Halve Marathon -- weer in aanraking met
vrienden en vriendinnen uit een
grijs verleden, en voor je het
weet loop je mee in een “business team” geheel bestaand uit
klasgenoten van de middelbare school (voor degenen die
het interesseert: het Johannes College, Den Helder) in de
Vondelparkloop. Zondag 18 januari werd het park weer eens
schoongeveegd van toeristen
en hippies en namen de atleten
het over. En zo liep het team
ex-klasgenoten, zwaar gesponsord door Profitwise Int BV en
Thaifood.nl naar een verdienste-

lijke 15e plaats bij de gemengde
teams (47 totaal). Overigens bevielen de 3 rondjes Vondelpark
een stuk beter dan ik had verwacht: De eerste serieuze 10k
na meer dan een jaar kwakkelen
met een enkelblessure viel alleszins mee en het lukte zelfs om
ieder rondje ietsje te versnellen,
tandenknarsend dat wel. Wie
weet zit er nog meer in dit jaar.
En oh wat smaakte de lunch,
geheel belangeloos verzorgd
door Thaifood.nl, heeeerlijk.
Verder moet ook de prestatie
van Marco Bijtenhoorn worden
vermeld. Hij werd 5e bij de M45
in een sterke tijd van 39:18 (31e
tijd overall). Cor Aarsen startte
sterk maar stapte voortijdig uit
met het oog op het echte doel:
de marathon van Rotterdam
volgende maand.

Cross Heiloo

Datum 8 maart

De aankondiging van Frank per mail beloofde veel goeds voor de
laatste cross van het jaar. ‘Een hele leuke namelijk, die cross van
Heiloo.’ Zelf kon hij er helaas niet bij zijn, vanwege een studiereis
naar Brugge, dus adviseerde hij zijn groep rond 10:00 uur op de
baan te verzamelen. In de uitslagen kwam de redactie 5 lopers tegen van onze club die mooie tijden hebben neergezet.
Tevens is de hoop dat iemand de prijs van Frank heeft opgehaald,
want hij heeft namelijk alle andere crossen meegedaan: “en niet
zonder succes, al zeg ik het zelf.” Hopelijk komt het antwoord in de
volgende uitgave van De Wissel.
Damens 6 km
Cat

Naam

Geb

Vereniging

Tijd

V35

5

Marieke Jonker

1979

AV Haarlem

29:26

V35

6

Michelle Collingham 1973

AV Haarlem

31:20

V45

10

Gerlies Nap

1968 AV Haarlem

34:10

Naam

Geb

Vereniging

Tijd

Heren 9 km
Cat

22

M45

6

Marco Bijtenhoorn

1967

AV Haarlem

37:21

M50

9

Bram Couperus

1963 AV Haarlem

37:51

TWEE UPDATES
RONDOM GEWELDIGE
PRESTATIES
TOM WIGGERS
artikel van LosseVeter.nl

‘Tom Wiggers won bij het NK
cross in Kerkrade op zondag 18
januari de bronzen medaille op
de lange cross. Voor Wiggers
was dit, na vier NK medailles op
de korte cross, zijn eerst NK medaille op de lange cross. ‘Mijn
tactiek was om op de moeilijke stukken, heuvel op en af, te
consolideren en op de makkelijke rechte stukken echt gas te
geven.’
Wiggers was na afloop lovend
over het parcours in Kerkrade.
‘Het was een pittige cross, maar
ook echt een mooie cross war
alles in zat. Khalid was altijd erg
enthousiast over de Abdijcross
en ik moet hem gelijk geven. Dit
is echt een mooie cross.’
Deze medaille is een mooie tussenstap naar zijn belangrijkste
doel en dat is de baan. ‘Voor
mij staat de baan op nummer
één, cross op nummer twee en
daarna de wegatletiek. Ik loop
Schoorl volgende maand en
dan is het nog drie maanden tot
aan de 10.000m in Flagstaff.’ We
spraken Wiggers na afloop van
de race.
‘Op zondag 8 maart is Tom Wiggers als 12e geëindigd op de
halve marathon bij de CPC loop
Den Haag. In het internationale
deelnemersveld eindigde hij na
63.52 minuten als 2e Nederlander achter Khalid Choukoud.’

BOEKENWISSEL
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!
Tekst Marijke Zwaag

Wiggers Health
Doe-het-zelf gezond
Tom Wiggers
€ 19,95
Toplid Tom Wiggers
mag zich naast arts
nu ook auteur noemen, want hij heeft
een boek geschreven
getiteld: Doe het zelf
gezond, dat vanaf
woensdag 25 maart
verkrijgbaar is!
De Haarlemmer is de
snelste Nederlandse hardloper over 5 km en 10
km van 2014 dus reden genoeg om zijn kennis
over het bereiken van deze prestaties op te schrijven. Wiggers: “Ik merk dat veel mensen graag
gezonder willen leven, maar als gevolg van de
vele informatie door de bomen het bos niet meer
zien. Dit boek is dus geen nieuwe hype, maar een
praktische vertaling van de huidige stand van zaken in de wetenschap.” Bovendien geeft Wiggers
vanuit zijn ervaringen als topsporter handvatten
voor het toepassen van een gezonde leefstijlverandering. Wiggers: “Want educatie is stap één,
maar motivatie, inspiratie en praktische tips zijn
net zo belangrijk.”

Twee vragen aan auteur Tom Wiggers over zijn boek:
1. Wat bracht je op het idee een boek te schrijven?
Al tijdens de laatste fase van mijn studie ontstond
bij mij het idee dat we als dokters meer met leefstijl moeten doen. Ik geloof dat ik als arts veel patiënten, met name die met hart- en vaatziekten
en suikerziekte, veel meer te bieden heb dan alleen medicijnen voorschrijven. Toen ik me meer
in dit onderwerp ging verdiepen, kwam ik er ook
achter dat de grootste winst in de geneeskunde
op het gebied van preventie en gezonde leefstijl
ligt. Een klein jaar geleden besloot ik het boek ook
echt te gaan schrijven omdat er momenteel veel
aandacht is voor leefstijl, maar er ook veel onzin
wordt verspreid (door de ‘gezondheidsgoeroes’).
Ik denk dat het onze verantwoordelijkheid als artsen is om ook op dit gebied de juiste richting aan
te geven.

2. Heb je een belangrijke tip voor jouw mede
Haarlemmers voor betere prestaties?
De twee belangrijkste interventies zijn natuurlijk
gezonde voeding en beweging. De meeste AV
Haarlemmers zullen regelmatig bewegen, dus
dat is prima! Maar ook het toevoegen van meer
beweging in het dagelijks leven is erg belangrijk.
Denk aan het pakken van de trap i.p.v. de lift, de
fiets i.p.v. de auto en het regelmatig onderbreken van zittende werkzaamheden. Op het gebied
van voeding zou ik willen adviseren om het niet
te moeilijk te maken: groente, fruit, volle granen,
vis, vlees met mate en zuivelproducten zijn de basis. Voor meer achtergrondinformatie adviseer ik
mijn boek te lezen!
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HEREN EN JONGENS JUNIOREN A/B
(….) = beste prestatie in 2013
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair
windvoordeel. Maximaal 10 prestaties per nummer.
60 m (indoor)
1

Pim Pauel (B)

1000 meter (2.45,6)
7,56

100 meter (10,99)
1

Simon Nijland

11,63

2

Pim Pauel (B)

11.,71

3

Dik de Groot

11,73

4

Wouter van Gorselen

11,90

5

Gydo van de Pieterman

12,06

6

Gijs Eijgenraam (A)

12,09

7

Jurriaan Borst (A)

12,15

8

Niels Ran

12,23

9

Tim Rombout

12,36

10 Angelo Lolis (A)

12,54

150 meter
1

Pim Pauel (B)

18,20

200 meter (21,48)

Jurgen Wielart

2.42,4

2

Daan Oppenhuis

2.53,2

3

Niels Ran

2.58,2

4

Frank van Es

3.01,2

5

Gijs Eijgenraam (A)

3.10,5

6

Robert Verschuren (A)

3.15,3

7

Gydo van de Pieterman

3.22,0

8

Dik de Groot

3.23,2

9

Luuk van de Pieterman

3.33,1

10 Mark Beelen

3.36,2

1500 meter (3,57,18)
1

Tom Wiggers

3.51,18

2

Miljo Felter

4.15,59

3

Daan Oppenhuis

4.28,71

4

Frank van Es

4.32,02

5

Max Landheer (B)

4.56,77

1

Jurgen Wielart

21,66

6

Gijs Eijgenraam (A)

5.11,47

2

Wouter van Gorselen

23,76

7

Gydo van de Pieterman

5.12,19

3

Pim Pauel (B)

23,94

8

Paul Zuiderduin (B)

5.19,17

Dik de Groot

5.26,49

4

Wensley Dijon

25,63

9

5

Joen Pielage

26,21

10 Tim Rombout

6

Luuk van de Pieterman

26,24

3000 meter (8.08,06)

400 meter (45,83)

5.33,29

1

Tom Wiggers

8.12,77

1

Jurgen Wielart

46,65

2

Daan Oppenhuis

9.36,90

2

Simon Nijland

52,83

3

Paul Zuiderduin (B)

12.24,40

3

Pim Pauel (B)

54,52

4

Jason Komen (B)

56,13

5

Luuk van de Pieterman

56,86

6

Gydo van de Pieterman

57,39

7

Tim Rombout

57,79

8

Dik de Groot

58,10

9

Joen Pielage

58,76

10 Mark Beelen

60,17

800 meter (1.56,29)
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1

5000 meter (14.12,07)
1

Tom Wiggers

13.38,35

2

Miljo Felter

16.20,85

3

Daan Oppenhuis

16.33,38

4

Vincent van der Lans

17.33,43

5

Cor Aarsen

18.19,69

6

Marco Bijtenhoorn

20.04,3

7

Glen Seubert

20.10,2

8

Sander Overdevest

20.16,1

Frank Peeters

20.51,5

1

Miljo Felter

2.02,18

9

2

Max Landheer (B)

2.08,04

10 Adrie Tol

3

Daan Oppenhuis

2.09,21

4

Frank van Es

2.09,34

5

Luuk van de Pieterman

2.18,93

6

Jason Komen (B)

2.23,12

22.26,5

10000 meter
1

Tom Wiggers

28.33,74

RANGLIJSTEN 2014
110 meter horden 107 cm (17,54)

Polsstokhoogspringen (2,60)

1

Gydo van de Pieterman

17,43

1

Tim van Vugt (B)

3,70

2

Paul Zuiderduin (B)

17,64 / 91 cm

2

Arno van Vugt

3,42

3

Gijs Eijgenraam (A)

17,98 / 99 cm

3

Niels Weller

3,10

4

Jason Komen (B)

18,35 / 91 cm

4

Dik de Groot

3,00

5

Joen Pielage

20,65

5

Paul Zuiderduin (B)

2,90

6

Dik de Groot

21,14

6

Gydo van de Pieterman

2,70

7

Tim Rombout

24,04

7

Tim Rombout

2,50

Verspringen (5,81)

400 meter horden 91 cm (60,20)
1

Gydo van de Pieterman

61,30

1

Niels Ran

5,98

2

Jason Komen (B)

61,90 / 84 cm

2

Tim van Vugt (B)

5,96

3

Jason Komen (B)

62,06 / 91 cm

3

Bob de Groot

5,64

4

Dik de Groot

5,38

4

Gydo van de Pieterman

5,38

6

Paul Zuiderduin (B)

5,36

7

Jason Komen (B)

5,22

8

Gijs Eijgenraam (A)

5,13

9

Tim Rombout

5,08

3000 meter steeple (11.43,31)
1

Rob de Wit

10.37,83

4 x 100 meter (44,29)
1

2

3

Gydo van de Pieterman
Jurgen Wielart
Niels Ran
Wouter van Gorselen

44,95

Robert Verschuren (A)
Gijs Eijgenraam (A)
Max Landheer (B)
Jurriaan Borst (A)

46,80

Max Landheer (B)
Jason Komen (B)
Pim Pauel (B)
Daniel Kraaijkamp (B)

48,47

10 Matthijs Teengs

Zweedse estafette (1.58,7)
1

2

4,94

Hink-stapspringen (11,29)
1

Niels Ran

12,56

2

Gydo van de Pieterman

11,55

3

Gijs Eijgenraam (A)

11,04

4

Paul Zuiderduin (B)

10,85

5

Bob de Groot

10,66

Kogelslingeren 7,26 kg (47,32)

Jurgen Wielart
Simon Nijland
Wouter van Gorselen
Gydo van de Pieterman

2.01,37

Dik de Groot
Bob de Groot
Joen Pielage
Luuk van de Pieterman

2.12,91

1

Jeroen Adelaar

26,22

Kogelstoten 7,26 kg (12,79)

Hoogspringen (1,80)
1

Dik de Groot

1,80

1

Niels Ran

1,80

3

Gydo van de Pieterman

1,70

3

Paul Zuiderduin (B)

1,70

5

Jason Komen (B)

1,60

6

Tim Rombout

1,51

7

Angelo Lolis (A)

1,45

8

Ivo van Kempen

1,40

1

Oscar Soethout

12,45 / 6 kg

2

Peter Markwat

11,72

3

Jurgen Wielart

10,49

4

Dik de Groot

9,82

5

Matthijs Teengs

9,79

6

Wensley Dijon

9,73

7

Robert Verschuren (A)

9,63 / 6 kg

8

Tim Rombout

9,60

9

Jason Komen (B)

9,26 / 5 kg

10 Paul Zuiderduin (B)

9,18 / 5 kg
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Speerwerpen 800 g (46,97)

400 meter (63,27)

1

Tim Rombout

46,55

1

Larissa Scholten

64,14

2

Robert Verschuren (A)

44,62

2

Bente Elgersma (B)

68,41

3

Jurgen Wielart

41,20

800 meter (2.20,70)

4

Dik de Groot

37,74

5

Paul Zuiderduin (B)

35,84 / 700 g

6

Gijs Eijgenraam (A)

35,06

7

Gydo van de Pieterman

33,96

8

Niels Ran

32,91

9

Marco Schutter (C)

31,31 / 700 g

10

Jason Komen (B)

31,20 / 700 g

Discuswerpen 2 kg (36,13)

1

Kristel Logghe

2.46,93

2

Kim van Bodegraven

2.48,56

3

Bente Elgersma (B)

2.57,53

4

Marijke Zwaag

3.25,92

1000 meter (4.22,8)
1

Bente Elgersma (B)

3.52,8

2

Marijke Zwaag

4.13,1

1500 meter (5.09,58)

1

Peter Markwat

33,95

2

Tim Rombout

28,04

1

Kristel Logghe

5.56,05

3

Jason Komen (B)

26,38 / 1,5 kg

2

Kim van Bodegraven

6.09,19

4

Dik de Groot

23,75

3000 meter (11.24,84)

5

Marco Schutter (C)

23,32 / 1,5 kg

1

Larissa Scholten

12.17,23

6

Robert Verschuren (A)

23,13 / 1,75kg

2

Kim van Bodegraven

13.53,24

7

Wensley Dijon

20,91

8

Siem Prins (B)

20,86 / 1,5 kg

9

Paul Zuiderduin (B)

20,15 / 1,5 kg

10 Gydo van de Pieterman

18,37

10-kamp (4293)
1

Gydo van de Pieterman

4333

2

Dik de Groot

4314

3

Paul Zuiderduin (B)

4294

4

Tim Rombout

3819

100 meter horden 84 cm (19,35)
1

Evelien Verbruggen (A)

16,45

2

Bente Elgersma (B)

20,26

3

Marijke Zwaag

21,06

4 x 100 meter (53,58)
1

Mirjam Sommer (A)
Marijke Zwaag
Larissa Scholten
Evelien Verbruggen (A)

54,02

Zweedse estafette (2.29,27)

DAMES EN MEISJES
JUNIOREN A/B
(….) = beste prestatie in 2013
Op sprintnummers zijn alleen uitslagen opgenomen gelopen met elektronische tijd en reglementair windvoordeel. Maximaal 10 prestaties per
nummer

Bente Elgersma
Cyria Verbakel
Mirjam Sommer
Marijke Zwaag

2.39,19

Hoogspringen (1,55)
1

Evelien Verbruggen (A)

1,50

2

Marijke Zwaag

1,20

3

Bente Elgersma (B)

1,20

Verspringen (4,84)

100 meter (13,31)
1

Evelien Verbruggen (A)

13,17

1

Evelien Verbruggen (A)

4,89

2

Bente Elgersma (B)

14,40

2

Bente Elgersma (B)

4,15

3

Mirjam Sommer (A)

14,27

3

Marijke Zwaag

4,06

4

Marijke Zwaag

14,48

Hink-stapspringen (8,35)
1

200 meter (28,17)
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1

Marijke Zwaag

8,13

Kogelstoten 4 kg (8,52)

1

Cyria Verbakel

28,45

2

Mirjam Sommer (A)

29,31

1

Bente Elgersma (B)

8,49 / 3 kg

3

Bente Elgersma (B)

29,97

2

Marijke Zwaag

7,81

4

Marijke Zwaag

30,11

3

Laura Adelaar

7,11

Speerwerpen 600 g (34,89)

1500 meter (5.00,21)

1

Bente Elgersma (B)

25,64 / 500 g

2

Kristel Logghe

23,10

3

Laura Adelaar

21,82

4

Marijke Zwaag

13,50

Discuswerpen 1 kg (21,81)
1

Laura Adelaar

24,63

7-kamp

1

Mike van Dijk (C)

5.36,7

800 meter (2.14,57)
1

Niels Witmer (C)

2.27,98

2

Wessel Kruin (C)

2.34,32

3

Mike van Dijk (C)

2.34,9

4

Thian Kaag (C)

2.37,9

5

Marco Schutter (C)

2.42,8

1

Bente Elgersma (B)

2462

6

Dave van de Weegh (C)

3.03,5

2

Marijke Zwaag

1776

7

Jelle Kelderman (C)

3.17,2

80 meter horden 76 cm (15,42)

JONGENS
JUNIOREN C/D
(….) = beste prestatie in 2013 of handtijd
100 meter (12,36)
1

Wessel Kruin (C)

12,84 (12,6)

2

Jelle Kelderman (C)

12,84 (12,6)

3

Niels Witmer (C)

13,23

4

Dave van de Weegh (C)

13,44 (13,2)

5

Marco Schutter (C)

13,64 (13,4)

6

Thian Kaag (C)

13,94 (13,7)

7

Mike van Dijk (C)

14,44 (14,2)

8

Tobias Warmerdam (C)

14,82

1

Mohamed El Kanddousi (D)

17,38

2

Simon Vriesema (D)

19,39

100 meter horden 84 cm (14,80)
1

Jelle Kelderman (C)

18,93

2

Dave van de Weegh (C)

19,61

3

Mike van Dijk (C)

19,90

4

Tobias Warmerdam (C)

22,08

300 meter horden 76 cm (45,53)
1

Marco Schutter (C)

53,59

4 x 80 meter (47,92)
1

Bas van Walstijn (D)
Simon Vriesema (D)
Mohamed El Kanddousi (D)
Jesse van Broekhoven (D)

51,77

4 x 100 meter (49,62)

80 meter (11,84)
1

Bas van Walstijn (D)

11,74 (11,5)

2

Hamza Hammoudi (D)

12,44 (12,2)

3

Mohamed El Kanddousi (D)

12,60

4

Tjomme de Boer (D)

14,20

150 meter (19,54)
1

Marco Schutter (C)

21,10

2

Dave van de Weegh (C)

21,95

3

Mike van Dijk (C)

22,01

600 meter (1.42,8)
1

Marco Schutter (C)

1.49,07

2

Mike van Dijk (C)

1.52,31

3

Dave van de Weegh (C)

2.02,03

1000 meter (3.08,64)

1

Mike van Dijk (C)
Niels Witmer (C)
Jelle Kelderman (C)
Dave van de Weegh (C)

53,40

8-kamp (4926)
1

Mike van Dijk (C)

3398

2

Jelle Kelderman (C)

3308

Verspringen (5,29)
1

Wessel Kruin (C)

4,80

2

Jelle Kelderman (C)

4,56

2

Marco Schutter (C)

4,52

4

Dave van de Weegh (C)

4,43

4

Mike van Dijk (C)

4,30

6

Bas van Walstijn (D)

4,24

1

Bas van Walstijn (D)

3.19,29

7

Tobias Warmerdam (C)

4,21

2

Mike van Dijk (C)

3.19,77

8

Thian Kaag (C)

4,10

Hamza Hammoudi (D)

3,34

3

Mohamed El Kanddousi (D)

3.29,80

9

4

Hamza Hammoudi (D)

3.40,0

10 Mohamed El Kanddousi (D)

3,11

5

Jelle Kelderman (C)

4.28,64

11 Jesse van Broekhoven (D)

2,87
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MEISJES
JUNIOREN C/D
(….) = beste prestatie in 2013 of handtijd
800 meter (3.03,2)

Hoogspringen (1,55)

1

2.50,7

Jelle Kelderman (C)

1,50

2

Mike van Dijk (C)

1,45

2

Wessel Kruin (C)

1,45

1

Serena van Toorn (D)

9,24 (9,0)

4

Bas van Walstijn (D)

1,30

2

Yanou van de Ven (D)

9,74 (9,5)

4

Dave van de Weegh (C)

1,30

3

Mette Elgersma (D)

9,74 (9,5)

6

Marco Schutter (C)

1,25

4

Jasmijn Landheer (D)

10,13

7

Thian Kaag (C)

1,20

5

Anna Hijlkema (D)

10,84 (10,6)

8

Hamza Hammoudi (D)

1,15

Kogelstoten 5 kg (12,00)

60 meter (47,32)

80 meter (11,90)
1

Sofie Bruggemann (C)

12,14 (11,9)

1

Marco Schutter (C)

9,22

2

Veerle Toledo (C)

12,14 (11,9)

2

Jelle Kelderman (C)

7,86

3

Iris Komen (C)

12,24 (12,0)

3

Bas van Walstijn (D)

7,34 / 3 kg

4

Lauret Kortman (C)

12,54 (12,3)

4

Thian Kaag (C)

6,74

5

Lauri Smit (C)

12,84 (12,6)

5

Dave van de Weegh (C)

6,47

6

Simon Vriesema (D)

6,39 / 3 kg

7

Wessel Kruin (C)

6,18

8

Mike van Dijk (C)

5,78

9

Hamza Hammoudi (D)

5,62 / 3 kg

Discuswerpen 1 kg (33,66)

1000 meter (3.48,0)
1

Sanne Brouwer (C)

4.02,35

2

Lauret Kortman (C)

4.07,25

3

Mette Elgersma (D)

4.07,26

4

Liesje Kop (D)

4.07,85

5

Jasmijn Landheer (D)

4.16,51

Ashwini Sudharsan (C)

4.22,04

1

Marco Schutter (C)

25,36

6

2

Niels Witmer (C)

20,88

150 meter (22,38)

3

Jelle Kelderman (C)

19,85

1

Lauret Kortman (C)

21,94

4

Mike van Dijk (C)

17,83

2

Iris Komen (C)

22,92

5

Jesse van Broekhoven (D)

10,86

3

Anne Kuperus (C)

23,76

4

Veerle Toledo (C)

24,84

5

Lauri Smit (C)

25,16

Speerwerpen 600 g (35,93)
1

Marco Schutter (C)

36,53

2

Niels Witmer (C)

32,55

3

Mike van Dijk (C)

27,87

1

Lauret Kortman (C)

1.54,82

4

Wessel Kruin (C)

22,29

2

Lauri Smit (C)

2.14,49

5

Tjomme de Boer (D)

21,49 / 400 g

3

Iris Komen (C)

2.15,41

6

Jelle Kelderman (C)

21,32

4

Yanou van de Ven (D)

2.17,4

7

Bas van Walstijn (D)

20,57 / 400 g

5

Serena van Toorn (D)

2.19,9

8

Mohamed El Kanddousi (D)

18,20 / 400 g

6

Anne Kuperus (C)

2.20,27

9

Hamza Hammoudi (D)

17,26 / 400 g

7

Anna Hijlkema (D)

2.20,5

17,09

8

Mette Elgersma (D)

2.21,0

11 Thian Kaag (C)

15,15

9

Sofie Bruggemann (C)

2.36,1

12 Simon Vriesema (D)

14,65 / 400 g

10 Veerle Toledo (C)

10 Dave van de Weegh (C)
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Lauret Kortman (C)

1

600 meter (1.57,49)

2.53,3

1500 meter (6.52,8)
1
300 m horden 76 cm (60,54)
1

Lauret Kortman (C)

56,99

80 meter horden 76 cm (15,26)
1

Anne Kuperus (C)

17,07

2

Lauri Smit (C)

17,60

3

Lauret Kortman (C)

17,62

4

Sanne Brouwer (C)

18,16

5

Iris Komen (C)

18,57

6

Pien Versteeg (C)

18,62

7

Veerle Toledo (C)

19,59

4 x 60 meter (36,81)
1

Mette Elgersma (D)
Julia Snick (D)
Jasmijn Landheer (D)
Yanou van de Ven (D)

38,69

4 x 80 meter (47,32)
1

Veerle Toledo (C)
Iris Komen (C)
Lauret Kortman (C)
Ashwini Sudharsan (C)

50,30

Iris Komen (C)

7.25,0

60 meter horden 76 cm (13,00)
1

Mette Elgersma (D)

12,89

2

Julia Snick (D)

13,29

3

Jasmijn Landheer (D)

15,31

Kogelstoten 3 kg (10,49)
1

Serena van Toorn (D)

10,30 / 2 kg

2

Iris Komen (C)

9,75

3

Anne Kuperus (C)

8,50

4

Sofie Bruggemann (C)

7,67 / 2 kg

5

Lauri Smit (C)

6,54

6

Lauret Kortman (C)

6,40

7

Veerle Toledo (C)

6,02 / 2 kg

8

Yip Groothengel (D)

5,96 / 2 kg

9

Veerle Toledo (C)

5,86

10 Yanou van de Ven (D)

5,46 / 2 kg

11 Mette Elgersma (D)

5,39 / 2 kg

12 Anna Hijlkema (D)

4,98 / 2 kg

Speerwerpen 500 g (28,06)

Hoogspringen (1,35)

1

Iris Komen (C)

31,63

2

Anne Kuperus (C)

27,29

1

Iris Komen (C)

1,35

3

Serena van Toorn (D)

20,36 / 400 g

1

Serena van Toorn (D)

1,35

4

Veerle Toledo (C)

16,30

1

Lauri Smit (C)

1,35

5

Mette Elgersma (D)

14,46 / 400 g

4

Lauret Kortman (C)

1,30

6

Sofie Bruggemann (C)

14,22

4

Sofie Bruggemann (C)

1,30

7

Lauri Smit (C)

13,54

6

Julia Snick (D)

1,25

8

Yanou van de Ven (D)

11,92 / 400 g

6

Anne Kuperus (C)

1,25

9

Lauret Kortman (C)

11,53

6

Veerle Toledo (C)

1,25

10 Yip Groothengel (D)

9,23 / 400 g

8

Yanou van de Ven (D)

1,15

11 Anna Hijlkema (D)

7,18 / 400 g

8

Anna Hijlkema (D)

1,15

10 Liesje Kop (D)

1,10

Verspringen (4,31)

Discuswerpen 1 kg (23,23)
1

Anne Kuperus (C)

19,51

2

Iris Komen (C)

19,19

3

Veerle Toledo (C)

13,85

4

Pien Versteeg (C)

13,33

5

Yip Groothengel (D)

12,72 / 750 g

6

Serena van Toorn (D)

11,93 / 750 g

7

Iris Land (D)

11,37 / 750 g

1

Anne Kuperus (C)

4,20

2

Iris Komen (C)

4,17

3

Lauret Kortman (C)

4,10

4

Serena van Toorn (D)

3,93

5

Sofie Bruggemann (C)

3,90

6

Veerle Toledo (C)

3,84

7

Yanou van de Ven (D)

3,54

8

Lauri Smit (C)

3,47

1

Anne Kuperus (C)

2579

9

Mette Elgersma (D)

3,45

2

Lauret Kortman (C)

2417

10 Iris Land (D)

3,34

3

Iris Komen (C)

2342

11 Sanne Brouwer (C)

3,25

4

Lauri Smit (C)

2013

12 Anna Hijlkema (D)

3,19

5

Veerle Toledo (C)

1726

7-kamp (2361)
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TRIATHLONGROEP
Nieuws uit de Triathlonhoek
AV Haarlem heeft een sportieve relatie met de triathlonvereniging TVHaarlem-IZGS (“In Zeer Goede Staat”; http://tvhaarlem-izgs.com). Een tiental
lopers van deze club is ook lid van AV Haarlem.
Daarom voortaan ook wat nieuws over hun prestaties, die zeker niet alleen uit triatlons bestaan!
Zo doen, in de winter, verschillende lopers mee in

het cross circuit. Maar er zijn ook wintertriathlons.
Hierbij wordt het zwemonderdeel vervangen
door schaatsen. Net als bij de meeste gewone
triathlons kun je ook als team meedoen, waarbij
ieder teamlid een onderdeel voor zijn rekening
neemt.

FAMILIE-UITJE:
GEZELLIGHEID
VOOR IEDEREEN!
Het zwarte gat
Zeven maanden nadat ik lid was geworden bij triathlonvereniging IZGS zat mijn eerste seizoen er alweer op. Met twee halve (waaronder Alpe d’Huez),
één kwart, en vier sprinttriathlons had ik me aardig
beziggehouden. Maar wat nu?! Het zwarte gat dreigde. Trainen om het trainen is voor mij niet voldoende.
De echte voldoening in sport ervaar ik toch meer in de
uitdaging, concurrentie en pijn tijdens wedstrijden. Er
moest dus wat gebeuren!
Gezelligheid en sport
Tijdens een bezoek aan mijn ouders zag ik mijn kans
schoon. Bij ons hebben de mannen het meestal over
sport, terwijl de vrouwen over heel anders zaken praten: dat zijn dan ‘gezellige’ dingen, zoals bijvoorbeeld
over het volgende familie-uitje.
Welnu, hier wist de mannelijke helft van de familie
slim op in te haken! Een klein half uurtje later was een
gezellig weekend naar Groningen gepland, inclusief
deelname aan de wintertriathlon van Assen: 10km lopen, 50km fietsen en 20km schaatsen. Om als familie
ten strijden kozen we er voor een trio te vormen, ik
zou lopen, mijn broer Boyd fietsen en mijn vader zou
het schaatsonderdeel voor zijn rekening nemen.
Startschot naar het einde van het seizoen
25 oktober 9:59 uur, nog één minuut voor het startschot. De afsluiter van het seizoen, puur voor de gezelligheid: tijden en uitslagen zijn totaal niet van belang. Maar toch… de adrenaline giert van top tot teen
door mijn lichaam, een wedstrijd blijft een wedstrijd.
Ik wurm me naar de 2e startrij en enkele seconden
later klinkt het startschot. Met een lekker tempo en de
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Tekst Melvin Welsink

hartslag onder controle van start gaan om later in de
wedstrijd op te schuiven naar voren, dat was het plan.
Na 300m zag ik HRM170 staan op mijn horloge. Ai,
veel te hoog. Rustig, rustig…. Na een kilometer, 177
slagen per minuut. Dag plan… dan maar zo lang mogelijk aan blijven haken in het eerste groepje en zien
waar het schip strandt.
Na 3 km zit ik in een groepje achter de koplopers en
bij het achterom kijken zie ik dat er al een behoorlijk
gat met de rest van het veld is geslagen. Zoals mijn
hartslag al deed vermoeden, loop ik sneller dan mijn
geplande tempo: 3.44min/km, terwijl 3.54min/km
de bedoeling was. Bij elke afgelegde kilometer begin
ik weer te rekenen hoeveel ik nog ‘voor’ lig op mijn
schema en hoeveel ik dus nog mocht ‘verliezen’. In
plaats van inlopen op de rest van het veld word ik een
paar keer ingehaald. Bij de derde loper die me voorbij komt, is de maat vol. Dit kan zo niet. De dood of
de gladiolen. Het lukt me om aan te haken. Dit tempo
weet ik vast te houden en - onder luid gejuich van mijn
vriendin en moeder - haal ik nog enkele lopers in. Na
een kleine eindsprint en het doorgeven van mijn transponder aan Boyd zit mijn seizoen erop.
Met mijn tijd van 38.44 was ik 10e loper en – zoals
gepland!- onder de 39 minuten gebleven. Met deze
voldoening, twee verzuurde benen en een flinke kuch,
moedig ik mijn teamgenoten aan. Boyd fietste de
11e tijd (1.21.36) en mijn vader schaatste de 36e tijd
(39.58) wat ons uiteindelijk naar plaats 13 (van de 55
teams) leidt. Goed genoeg om dat daarna gezellig(!) te
vieren met een hapje en een drankje.
Nog ongeveer een half jaar, dan is de eerste triathlonwedstrijd van het nieuwe seizoen weer daar, tot dan?!

WISSELKUNDE

DISCUSWERPEN
Even terug in de tijd
De discuswerper is waarschijnlijk het bekendste beeld
van een sporter uit de oudheid. Het beeld van de discuswerper uit de 5e eeuw is waarschijnlijk op elke
Griekse markt te koop als goed bedoelt souvenirtje
voor thuis. De oude Grieken wierpen niet met een
standaard discus zoals die tegenwoordige gebruikt
wordt. Er heerste een aardige diversiteit in gewicht
van de platte stenen / ijzeren / bronzen voorwerpen
die gebruikt werden.
In de huidige tijd staan er een aantal magnifieke records op dit onderdeel, te beginnen internationaal. De
(west) Duitsers hebben de huidige records in handen,
bij de mannen Jürgen Schult (74,08 m) en bij de vrouwen Gabriele Reinsch (76,80 m). Beide records stammen uit de tijd van de Berlijnse muur, eind jaren tachtig! De Nederlandse records staan op naam van Erik
de Bruin 68,12m en Ria Stalman 71,22m, resultaten
die internationaal respect verdienen. Haarlemmers
op dit onderdeel, Toos Stoete 31,28m en Les Brown
50,02m.

Discuswerpen, het doel:
Bij het discuswerpen dient de atleet de discus vanuit
een draai zo ver mogelijk de sector in te werpen. De
techniek staat niet vastgelegd in de reglementen echter is een draai de beste / enige manier om tot resultaat te komen.
Om bij het begin te beginnen wordt er vaak al klemmend begonnen met het vastpakken van de discus.
Net zoals op het plaatje pak je de discus niet echt vast,
hij ligt los op de vingertoppen. Zolang de atleet niet in
beweging is kan de discus dus makkelijk vallen. Draaien zorgt voor de centrifugale kracht, de discus wordt
door de vingertoppen tegengehouden van wegvliegen
totdat de atleet dit toestaat.
De standworp
De eenvoudigste techniek om de discus de sector in
te laten vliegen is de standworp. De discus wordt met
een zo groot mogelijk draai naar achter het lichaam
bewogen. Deze af te leggen baan van de discus wordt
de contactbaan genoemd, hoe langer de contactbaan
hoe meer tijd er is om de discus snelheid mee te ge-

Tekst Rob de Wit

ven. Een lange arm is erg belangrijk, bij een draai is
de snelheid van de hand het snelste punt van de arm.
Bij een lange arm is die snelheid hoger dan bij een
gebogen arm.
Zoals bij alle atletiekonderdelen (ook bij andere sporten) is voorspanning belangrijk. De standworp begint met het indraaien van de achterste voet, waarna
het been volgt. De heup draait voor de schouder uit
waarna de arm als laatste naar voor komt. De romp en
schouder / borstspier komen hierdoor voor de worp
op spanning, voorspanning. De voorspanning zorgt
dat het lichaam optimaal benut kan worden om de discus ver te werpen.
Draaien 1 ½ / 1 ¾
Het draaien ter voorbereiding op een worp verlengd
de contactbaan van de discus. Er kan op deze manier dus veel verder geworpen worden dan uit standworp. Balans is daarbij erg belangrijk uitgaande van
een rechtshandige werpen vraagt een draaitechniek
dat er stabiel gedraaid wordt op het linkerbeen. Het
lichaamszwaartepunt dient boven het linker been te
blijven. De draai begint met het inzetten op de linkerenkel waarna het been en de heup volgen. ‘Halverwege’ wordt door grote werpers de rechtervoet geplaatst
rondom het midden van de ring. Gedurende het plaatsen van het linkerbeen, tegen of vlak voor de rand
van de ring, ontstaat verwringing tussen onder en bovenlichaam. De werper creëert opnieuw voorspanning
en kan de discus ver werpen. Als het linkerbeen bij
de rand van de ring is neergezet volgt eigenlijk een
standworp. Vanaf dit moment gaat de werper strekken
vanuit de benen en komt er lift in de discus, de discus
kan schuin geworpen worden. Op het moment dat de
werper frontaal naar de sector staat wordt de discus
geworpen. Frontaal staan houdt in dat de as van het lichaam, van schouder naar schouder, haaks staat op de
werprichting. Hier wordt de snelheid van het lichaam
doorgegeven aan de discus.
Wordt de discus te vroeg losgelaten en komt deze via
de kooi toch in de sector dan is er sprake van een geldige worp.
TIP: plaats als rechtshandige werper de benen links
in de ring, op de sectorlijn, zo werp je zeker binnen
de lijnen.
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REÜNISTENKATERN

De eerste sprong van een beginneling
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HOE TE
ONTSNAPPEN
UIT DE BAJES?
Tekst Joop Vissers

Voor polsstokhoogspringers heb ik al heel lang
een weergaloos respect. Het zijn de acrobaten
onder de atleten: kracht, souplesse en snelheid
spotten hier met de zwaartekracht. Zonder die
eigenschappen kun je het vergeten: ‘een slinger
aan een slinger’ zoals het polshoog wel genoemd
wordt.
Het lijkt me een spectaculaire ontsnappingsscène
uit een spannende film. Bij het luchten vindt een
ex-polsstokspringer en bajesklant een vergeten
pvc-buis. Een opstootje om de aandacht af te leiden is snel geregeld; aanloop, buis tegen de muur
geplant en daar scheert de ex-kampioen over de
vier meter hoge muur met prikkeldraad. Tja…. De
fantasie gaat snel met me op de loop.
Het seizoen ‘58/’59 leek onze club wel uitsluitend
uit polsstokspringers te bestaan, en daar kwam
echt geen fantasie bij kijken. Als er zondagochtend op CIOS pittig was getraind bleven er ‘s middags nog legio leden achter om polshoog te trainen.
Nieuwsgierig ging ik eens een kijkje nemen. Zoals
bij elke training was het complete bestuur aan-

wezig, gezellig keuvelend met wat oud-atleten. Ik
slenterde er naar toe en begreep al snel dat er het
volgende seizoen een sterke afvaardiging naar de
NK tienkamp zou gaan.
Tja, 9 nummers, dat ging nog wel maar dat polshoog!!!
‘Maar dat lijkt me helemaal niet zo moeilijk’, zei
ik brutaal. Hoon en verontwaardiging waren mijn
deel. De voorzitter, de heer Hagtingius, loofde
stante pede een flesje uit als ik over de lat zou
springen die op ongeveer 3 meter lag. ‘Hag’ was
altijd gul met flesjes: PR of clubrecord, de gelukkige kon op een Hero Cassis rekenen.
Dat flesje was snel verdiend, omdat ik als jongetje
met een oude gordijnroe elk vrij uurtje over hekken sprong. Ruggelings ging ik net over de lat. Direct werd ik toegevoegd aan de lijst NK-gangers.
Wat een prachtdagen waren het met Jel, Co, Harry, Rein en nog wat jongens waarvan ik de namen
vergeten ben. We mochten tegen de Olympiaganger Eef Kamerbeek uitkomen. Haarlem deed
het best, 5 bij de eerste 10, en 3 bij de eerste 6.
Niet voor niets geweest, die extra training op
CIOS.
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HET
VERRAAD
Tekst Monse Weijers

Vanaf mijn 35ste heb ik ’s zomers een of twee keer in
de week getennist. Toch vond ik rond mijn 55ste dat
ik veel te dik werd en besloot daarom weer af en toe
te gaan hardlopen. Eerst op gras of een andere zachte ondergrond, maar, nadat ik een paar stevige loopschoenen had gekocht, ging ik ook op straat lopen. Bij
mij in de buurt, in de Watergraafsmeer, vond ik een
geschikt, deels geasfalteerd parcours rond sportpark
Drieburg, waar ik ook tenniste. Ik had nog steeds dezelfde soepele lange pas als vroeger wat het loopplezier sterk bevorderde.
Op een dag las ik in een column in Parool van een scribent die ik hoog had zitten, dat hij drie keer in de week
hardliep en dat dit hem erg goed deed. Ik besloot zijn
voorbeeld te volgen, en deed voortaan drie maal in de
week als ik thuiskwam van mijn werk eerst thuis oefeningen en ging daarna hollen. Dat deed ik met de zogenaamde intervaltraining: ik dribbelde eerst een lang
stuk en liep dan een kort stuk op driekwart snelheid,
tegen de sprint aan. Op den duur kristalliseerde zich
een vast programma uit waarbij ik steeds op dezelfde
plaatsen versnelde. Het ging zo goed dat ik er behoefte aan kreeg om mijn krachten te meten met anderen.
Toen ik op het Leidseplein een aanplakbiljet ontdekte
op een lantaarnpaal met een oproep tot deelname aan
een loop in het Amsterdamse Bos over 5 of 10 kilome-
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ter, aarzelde ik dan ook niet, begaf me op het aangegeven tijdstip naar de start en meldde me aan voor de
loop over vijf kilometer. Totaal uitgeput eindigde ik als
een van de laatsten met een tijd van dertig minuten.

Wat later ontdekte ik bij toeval het trimlopenboekje
in een AKO-winkel. Er bleek bijna iedere week wel
een trimloop te zijn in Amsterdam of omgeving. Daar
ging ik aan meedoen. Eerst aan de vijf kilometer en
later aan de tien kilometer. Meestal eindigde ik in de
achterhoede met een tijd van even boven het uur. Ik
voelde me er goed bij en mijn tred werd steeds veerkrachtiger; bovendien viel ik wel vijf kilo af.
Maar waar ik echt naar verlangde was om nog eens
mijn krachten te meten met leeftijdgenoten op mijn
specialisme, de middenafstand. Het was ongeveer in
die tijd dat de Poesjkin-reis naar Rusland plaatsvond
waarover ik eerder in dit blad heb geschreven. Een
van de deelnemers was de dichter Jan Kal, ook een
voormalige HAV’er en met hetzelfde specialisme als
ik, de middenafstand Jan is vier jaar jonger dan ik en
daardoor hebben onze atletiekcarrières elkaar nooit
gekruist. Eenmaal in Rusland daagde ik hem geregeld
uit om tegen mij hard te lopen, maar Jan weigerde dit
hardnekkig. Enfin, na terugkeer kocht ik zijn ‘Duizend
sonnetten’ en genoot ervan.

	
  

Toen ik in 1961 als student in Amsterdam op kamers
ging wonen heb ik geen moment overwogen om lid te
worden van een Amsterdams atletiekclub. Ik dronk en
rookte veel te veel om nog goede prestaties te kunnen
leveren. Bovendien was de atletiek voor mij voor eeuwig verbonden met de HAV. Maar ik was nu al zo ver
heen dat ik me wilde aanmelden bij een Amsterdamse
club, al voelde dit als verraad aan de HAV. De club
AAC lag het meest voor de hand, maar die zat nu in
Osdorp, en dat was me te ver. De baan op de Kruislaan waar ik nu vlakbij woonde, was al sinds 1960 veranderd in een ijsbaan, maar die op het Olympiaplein
moest nog bestaan. Op een avond fietste ik erheen.
Het hek stond open, maar er was niemand op de baan,
die er verwaarloosd bij lag. Ik hoorde stemmen uit
de kleedkamers komen, maar dorst niet naar binnen
te gaan, bang als ik was dat men iemand die op mijn
leeftijd nog lid van een atletiekclub wilde worden, zou
uitlachen.
Wat later zag ik in het trimlopenboekje dat AV’23 een
trimloop organiseerde, de Jo Moermanloop. Ik belde
het telefoonnummer van AV’23 om erachter te komen
waar de baan zich bevond en hoorde tot mijn stomme verbazing dat die vlakbij mijn huis was, achter de
Jaap Edenbaan. Ik erheen. De trimloop vond plaats
over een grotendeels geasfalteerd parcours langs het
Noordzeekanaal. Ik vond al snel een maat, die ongeveer hetzelfde tempo liep als ik. Onder het lopen
vertrouwde hij me toe dat zijn snelste tijd op de tien
kilometer 53 minuten was. Dus als ik tot het einde bij
hem kon blijven zat ik goed. En dat lukte. Ik had zelfs
nog een eindsprint over waarbij ik mijn makker ver
achter me liet. Op de langwerpige digitale klok zag
ik mijn tijd: 53 min 37 sec. Dit verbaasde me zo dat

ik aan een van de juryleden vroeg of de afstand wel
goed was opgemeten. Hij bevestigde dit nadrukkelijk.
Ik was dus begonnen met een vijf kilometer in 30 minuten en had nu de dubbele afstand afgelegd in 53
minuten. Dat was toch niet mis. Ik was er 61ste van de
120 deelnemers mee geworden. En dat op mijn 58ste!
Ik werd nu lid van AV’23 en ging al snel twee keer in
de week naar de training. Mijn vrees dat ik uitgelachen zou worden bleek geheel ongegrond. Er waren
meerdere lopers van mijn leeftijd. Ik herinner me nog
uit mijn HAV-tijd dat Joop van Drunen tijdens de training een trainingspak aan had en dat hij meedeed aan
het inlopen, maar daar bleef het ook bij. De andere
bestuursleden, zoals Dick Hagtingius en Hans Busé,
stonden in hun burgerkloffie toe te kijken – hoewel ze
nog niet zo verschrikkelijk oud waren, nog geen veertig denk ik. Maar hier, bij de AV’23, bestond het hele
bestuur uit louter actieve atleten.
Ik kreeg nu ook het clubblad thuisgestuurd, de Driehoek. In een nummer daarvan stond een artikel van
een zekere Reinout Koperdraat over de Russische
esoterische filosoof Georg Gurdjieff. Zijn ‘esoterisch
christendom’ is zo’n beetje te vergelijken met de ‘geheime leer’ van Madame Blavatsky. Hoewel het Russisch mijn vak is heb ik nooit iets van Gurdjieff gelezen, want ik houd nu eenmaal niet van zweverigheid.
Maar misschien vergiste ik me wel en was het toch
de moeite waard en ik nam me voor toch nog eens
iets van deze denker te lezen. In ieder geval vond ik
het sympathiek dat er in het clubblad plaats ingeruimd
werd voor een dergelijk onderwerp. Die Reinout Koperdraat heb ik daarna wel leren kennen. Het was een
erg aardige en interessante man, klein, maar met een
enorme, gespierde tors. Hij was ook ‘ambtelijk secrelees verder >>
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taris’ van het bestuur en sprak wel over zichzelf als
“Koperdraadje’. Toen de vrouw, een marathonloopster, die de leiding had over onze training een keer
was verhinderd, verving hij haar en deed dat erg goed.
Die training was trouwens behoorlijk zwaar, veel
zwaarder dan indertijd onder Joop van Drunen. Ik herinner me dat we een keer met een gereserveerde bus
voor de training naar de sintelbaan op de Kruislaan
gingen (omdat er in Haarlem nog geen was), en dat ik
daar samen met Adri Schaper drie keer een driehonderd meter moest lopen, afgewisseld met 500 meter
dribbelen. Maar nu moesten we vijf keer een 300 meter lopen met daartussen maar 100 meter dribbelen.
Vaak hadden we nog zwaardere programma’s zoals
drie keer een 1500 meter of drie keer een 300 meter
en een 600 meter. We werden wel ingedeeld in twee
groepen: een snelle en een minder snelle. Ik sloot me
altijd bij de laatste aan.
Een van de redenen waarom ik weer lid was geworden van een atletiekclub, was dat ik graag nog eens
met mijn blote voeten in spikes op een sintelbaan
wilde lopen. Ik weet zeker dat ik op het moment zelf
maar naar het einde verlangde, maar al terugblikkend
lijkt het of het allemaal puur genot was. De baan van
AV’23 echter was helemaal geen sintelbaan, hij was
van een rood-oranje stof waarvan ik de naam niet ken,
misschien tartan. En niemand liep er op spikes. Dus
dat deed ik ook maar niet. Mijn oude spikes kon ik
trouwens nergens meer vinden, waarschijnlijk waren
ze verloren gegaan bij een van mijn vele verhuizingen.
Aan mijn behoefte aan competitie werd al snel voldaan: op een avond werd er een onderlinge 1500 meter gelopen- waarvoor ik me onmiddellijk inschreef. Ik
liet het peloton al vanaf de start gaan en liep mijn eigen tempo, een realistisch tempo, naar ik dacht, maar
na anderhalve ronde was ik al kapot en moest overgaan op een sukkeldrafje. Ik werd zelfs gelapt door
het peloton. Mijn tijd was 6min47. Er waren alleen
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nog twee (tamelijk dikke) vrouwspersonen achter me.
Ik had me voorgenomen net te doen alsof ik voor het
eerst een 1500 meter liep, maar ik kon toch niet nalaten om tegen het jurylid dat mijn tijd had opgenomen
te zeggen dat ik ooit 4min13 had gelopen. Foei toch,
Monse!
Een week later moest ik op de training drie keer een
1500 meter lopen samen met een man van een jaar of
dertig met een weinig atletisch figuur. Deze had een
apparaatje om zijn pols waarmee hij zijn hartslag kon
opmeten, maar ook de tijd. We liepen in een gelijkmatig tempo en deden er ongeveer 7min 25 over. Ik
vertelde mijn trainingsmaat dat ik de 1500 meter een
week tevoren in 6min47 had gelopen, wat behoorlijk
veel indruk op hem maakte, hij kon het nauwelijks geloven.
Nog een week later werd er een 800 meter gelopen.
Opnieuw ging ik veel te hard van start en moest halverwege overgaan op een sukkeldrafje. Mijn tijd was
3min14; alleen Koperdraatje was nog achter me.
Maar ik wilde nog steeds mijn krachten op de middenafstand meten met leeftijdgenoten. En er schenen inderdaad wedstrijden te zijn voor atleten tussen de 50
en 60. Maar er kwam iets tussen. Ik tenniste ook nog
steeds, en had me opgegeven voor de clubkampioenschappen. Maar ik had een knieblessure en aarzelde
lang of ik mijn partij in de eerste ronde wel zou spelen.
Ten slotte besloot ik om het toch te doen. Ik had pijn
aan mijn knie, maar speelde daar dwars doorheen. De
pijn verdween, maar na afloop van de partij (die ik
verloor) was mijn knie behoorlijk opgezwollen. Die
zwelling verdween ook weer, maar ik had mijn knie
definitief in de vernieling geholpen. Een röntgenfoto
wees uit dat ik artrose had. Hardlopen met hoge knieheffing was er niet meer bij, een sukkeldrafje was alles
waar ik nog toe in staat was. Zo werd het verraad dus
bestraft. Gelukkig kan ik nog wel tennissen.

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

het gehele kalenderjaar. Opzeggen dient te gebeuren vóór
15 november. Ofwel schriftelijk,
ofwel per e-mail naar de ledenadministratie
Clubkleding
De clubkleding is te koop in de
kantine.
TRAINERS
Jurriaan Borst
Bob de Groot
Dik de Groot
Ludwien Potveer
Niels Ran
Sander Rotteveel
Ruud Wielart
Gijs Eigenraam
Pim Pauel
Jason Komen

06-29622110
06-42139755
06-42205061
023-5267650
06-48818942
06-47958490
023-5279080
06-37006681
06-37322017
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

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap geldt voor

COMMISSIES
Communicatie Commissie
(PR, website, clubblad)
Leo van der Veer 023–5254288
Rob Schlüter
023–5250752
Marijke Zwaag
06-27054067

TRAININGEN
(APRIL - OKTOBER 2015)
Ma. avond; atletiekbaan Pim
Mulliersportpark
Senioren
& junioren
19:00 – 20:45
Pupillen keuze uit training: 		
17:30 – 18:45 of 18:45 – 20:00

Do. Avond; atletiekbaan Pim
Mulliersportpark
Senioren, lange afstandslopers,
junioren en MILA-groep junioren
19:00 – 20:45
Recreanten
18:45 – 20:00
Pupillen keuze uit training:
17:30 – 18:45 of 18:45 – 20:00

Di. Avond; krachtcentrum
Senioren krachttraining op
uitnodiging
Wo. Avond; atletiekbaan Pim
Mulliersportpark
Senioren & junioren A, B alleen
training op uitnodiging van
Ruud of Niel

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

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

C junioren
B junioren
A junioren
Senioren
Masters

2001 & 2000
1999 & 1998
1997 & 1996
1995 en eerder
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 leeftijd bereikt.
37

advertentie

Fysiotherapeuten Velserstraat

Is een fysiotherapiepraktijk waar drie therapeuten
met verschillende specialisaties samenwerken.
Bij Floris Siegelaar, Jos Peters en Saskia Pauel kun je terecht voor
-

Fysiotherapie
Manuele therapie, waaronder KISS
Haptonomie
Medical taping (Kinesiotaping)
Triggerpointbehandeling d.m.v. Dryneedling
Revalidatie en herstel na operatief ingrijpen en blessures

Behalve voor blessurebehandeling, hebben we ook aandacht voor blessurepreventie.
D.m.v. Functional Movement Screen of Selective Functional Movement Assessment testen
we of het lichaam in balans is en hoe de training, indien nodig, kan worden aangepast.
Ons adres
Fysiotherapeuten Velserstraat
Velserstraat 4
2023 EC Haarlem
tel.		
e-mail		
web		
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023-5264668
ftvelserstraat@hetnet.nl
www.fysiovelserstraat.nl

HET JAAR 2014 IN BEELD
Tim in actie op de A competitie 18 mei

Iris werpt de discus op de
CD Evening Games op 16 mei

Mark loopt in Santpoort op 4 mei

Start 100 meter sprint
Onderlinge wedstrijden 21 sept

Instructies van Niels aan
Lauret en Laurie in Schoonhoven juli

De lange afstand op de
Onderlinge wedstrijden 21 sept

De volgende Wissel verschijnt in mei
Lever je wedstrijdverslag, foto's en ander nieuws aan bij de redactie
vóór 4 mei via redactie@avhaarlem.nl

30e LIONS HEUVELLOOP

START
11:00 UUR

door de Kennemerduinen of over het Kopje van Bloemendaal
15 km wedstrijd- en prestatieloop door de duinen
10 km door de duinen / 5 km over het Kopje / 2 km familyrun

MAANDAG 6 APRIL 2015

2e PAASDAG

Aanmelding: Sporthal Tetterode
Tetterodeweg 15, Overveen
info@lionsheuvelloop.nl

www.lionsheuvelloop.nl

De opbrengst van de loop komt ten goede aan: Stichting Baanfonds:
vrijetijdsbesteding van mensen met een verstandelijke handicap in
Zuid-Kennemerland en de Reddingsbrigade Bloemendaal

