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Beste leden, 
 
 
Hoe zit dat nu met het sportpark 
Ongetwijfeld zullen vele van jullie de ontwikkelingen omtrent het vormen van een stichting voor 
het beheren van het sportpark volgen via de Baarnsche Courant. 
Deze maand zal er een Gemeenteraadsbesluit vallen over de uiteindelijke toekomst van het 
sportpark. 
Bijna 5 jaar lang hebben vertegenwoordigers van alle sportclubs die van het sportpark gebruik 
maken ontelbare vrije uren gestoken in voorstellen richting de gemeente om te komen tot een 
stichting. 
Tot nu toe nog zonder een voor beide partijen bruikbaar resultaat. Het is nog even afwachten of 
de komende raadsvergadering nog een alternatief oplevert, anders gaan we weer terug naar de 
oude situatie met een beheerder van de gemeente op het park. 
Die beheerder missen we node, het is nu dagelijks, en met name op zaterdag, net of het sport-
park een groot parkeerterrein is. Overal worden de auto’s door bezoekers maar neergezet, auto-
mobilisten aanspreken werkt niet meer, het zijn er gewoon teveel. 
 
 

1e Wintercupdag op zondag 22 November 

Het is weer zover. De paden zijn gecontroleerd en schoongemaakt, de startnummers liggen 
klaar, de vrijwilligers hebben zich aangemeld en weten wat ze moeten doen, de inschrijvingen 
komen nog steeds binnen(natuurlijk hopen we dat er zoveel mogelijk eigen leden meedoen), al 
het parcoursopbouwmateriaal ligt bij het Bosbad, de plaatsen waar alle sponsorvlaggen komen 
zijn vastgelegd en het ieder jaar is het weer afwachten is wat voor weer het op de dag zelf is. 
De Wintercupcommissie is er klaar voor, we zien jullie graag aan de start voor een paar heerlijke 
kilometers door de bossen vanaf het grasveld bij het Bosbad de Vuursche. 
 
 

Reanimatiecurcus 

Afgelopen maand hebben onze trainers een opfriscurcus  reanimatie gevolgd in het BAV club-
huis. Ook het gebruik van een defibrillator is uitvoerig besproken. We hopen natuurlijk dat het 
niet hoeft te worden toegepast, maar het is erg prettig dat onze trainers  voldoende onderricht 
zijn om van hulp te kunnen zijn bij een eventuele noodsituatie. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 



  BAVIAAN  DECEMBER 2009  5 

 

In de periode half oktober/ half november was er in verschillende groepen weer van enige aanwas 
sprake. Daarom een hartelijk welkom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Emma Beek van de   Baarn pupC 02-12-07 
Hans Diermen van   Baarn recr 62-11-22 
Tjalle Haaze   Baarn junC 96-01-05 
Niels Koelink   Eemnes pupA 00-01-18 
Jarno Krikken   Baarn pupC 02-05-16 
Yves Meer van der   Baarn pupM 03-10-28 
Wouter Schepers   Baarn recr 78-11-03 
Nicolette Vervat   Baarn recr 69-07-28 
Jurre Westra   Baarn pupA 00-07-16 
Carla Zwanikken   Baarn recr 65-10-15 
       

Helaas ook weer een flink aantal afmeldingen, die gelukkig keurig op tijd binnen kwamen om ze 
tijdig bij de Atletiekunie af te melden. 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Tim Elsloo van   Baarn junC  
Eric Hartog   Baarn recr  
Sven Jong de   Baarn pupA  
Tom Kerkoerle van   Baarn junA  
Juliette Klerk de   Baarn junD  
Evert Manten   Baarn recr  
Paul Sluiter   Baarn junC  
Karen Verloop   Eemnes recr  
Sebastiaan Voort van der   Baarn recr  
       

Voorts gaven Ingrid Arnoldus en Wilma van Rijssel te kennen in 2010 geen behoefte meer te heb-
ben aan een wedstrijdlicentie. 
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
       
Voornaam Naam  Cat (indeling 2010)   
Roan Henkes  pupC    
Denise Henkes  junC    
Fabienne Nagel  pupC    
Charlotte Prummél  pupM    
Manon Stalenhoef  pupA    
Job Verkuijl  junD    
Fieke Westland  pupM    
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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Dag  Naam  Dag  Naam  
        

3  Monique  Weijermans 16  Henk  Hengeveld 
7  Niels  Bruin, de 18  Rob  Ginkel, van 
7  Jan  Zwaan 20  Brigitte  Koers 
9  Tho  Stoffelen 24  Mariëlle  Wegen, van 

11  Pieter  Andel, van 25  Belinda  Huiden 
12  Jaap  Sonnenberg 26  Adrie  Rubini van Dam 
13  Eric  Hartog 26  Han  Witvoet 

14  Bertha  
Wijngaarden-Jager, 
van 28  Germ  Pot 

15  Krista  Nifterik, van 29  Nick  Leeflang 
15  Chris  Baan, de 30  Lenneke  Bakker-v/d Heijden 
16  Magda  Lammertse 31  Elly  Verhoef 
16  Martha  Braas-Seijts     

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN OPGELET ! 
 
Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 jan. 2010: 25 november 2009! 
 
Normaal kan opzegging per kalender-kwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de leden-
administratie. Voor de jaarultimo gelden echter afwijkende regels. Hoewel we natuurlijk 
hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op attenderen, dat 
OPZEGGINGEN per begin volgend jaar  
al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 25 NOVEMBER  bij de ledenadministratie bin-
nen moeten zijn. Door de KNAU worden namelijk mutaties, die zij na 1 december ont-
vangen, niet meer verwerkt in 2009, hetgeen betekent, dat automatisch voor alle niet 
afgemelde leden licentie-kosten en basiskontributie voor heel 2010 bij de BAV in reke-
ning worden gebracht. 
Opzeggingen op een later tijdstip leiden dus voor de BAV tot extra kosten en overlast. 
Voor OPZEGGING VAN LICENTIES geldt hetzelfde. Door de BAV zullen dan ook he-
laas de eventuele extra kosten moeten worden  
doorbelast aan de betreffende (ex-)leden. Afmeldingen dienen altijd SCHRIFTELIJK te 
gebeuren (eventueel per e-mail) bij de ledenadministratie (e-mail adres: 
hans@oostindien.com) 
Bedankt voor de medewerking!  
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ONTWIKKELINGEN SPORTPARK  

Beste BAV leden, 

De ontwikkelingen m.b.t. het Sportpark geven aanleiding om jullie weer even op de hoogte te brengen. 

Het College van B&W hebben een raadsvoorstel gemaakt dat de komende weken op diverse nivo's bespro-
ken gaat worden. Mogelijk hebben jullie hierover al iets gelezen in de Baarnsche Courant en de Gooi & 
Eemlander. 

De voorstellen in het collegevoorstel komen er in het kort op neer dat de gemeente het beheer van het 
sportpark blijft doen en dat de verenigingen gehouden zullen gaan worden aan de verplichting van het 
meer huur gaan betalen. Dus ook de BAV. In financiele zin heeft alle geleverde inspanning opgelevert dat 
de oorspronkelijke huurverhoging van 500% in stappen van 100% in 5-jaar in het voorstel terug is gebracht 
naar 200%. Niet veel maar toch. 

Echter het nu voorliggende raadsvoorstel bevat een groot aantal onjuistheden. Daarom heeft de Stuur-
groep, vertegenwoordigers van de sportverenigingen, gemeend om opnieuw de media op te zoeken. Het 
persbericht is bijgesloten.  

Tevens is er een brief naar het college en de fractievoorzitters van de politieke partijen uitgegaan waarin 
o.a. gewezen wordt naar de onjuistheden in het raadsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 
Han Borst -  sport.baarn@gmail.com 
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Berichtje van een oud-bikkel 
 
Beste medehardlopers, 
 
Zoals sommigen van jullie zich misschien herinneren, heb ik vorig jaar rond deze tijd mijn lidmaatschap van 
de BAV opgezegd. Ik ging namelijk verhuizen van Baarn naar Voorburg, en wel in verband met mijn werk te 
Den Haag. Een afstandje van rond de 90 km, die mij evenwel met het openbaar vervoer van deur tot deur 
zo'n 4 uur per dag kostte (als het meezat). 
 
Inmiddels woon ik dus bijna een jaar in deze regio, en het bevalt mij (en Jan) bijzonder goed. Zo goed, dat 
we van de zomer besloten hebben weer een huis te kopen, en wel ietsje verderop in Leidschendam (zie het 
verhuisbericht met foto). Dat leek mij een goede gelegenheid om eens wat wetenswaardigheden over mijn 
leven hier in Zuid-Holland op schrift te stellen, dus lees verder (het gaat vooral over hardlopen, dus ook de 
mensen die zich mij totaal niet herinneren of nooit gekend hebben, kunnen doorlezen). 
 
Om met het slechte nieuws te beginnen: ik woonde hier nog geen twee weken, of ik verstuikte mijn rechter-
enkel nogal zwaar. Op station Utrecht CS nota bene, waar ik in de galop ging om een trein naar een work-
shop in (niet lachen - daar was ik niet voor verhuisd!) ... Hilversum te halen. Treetje gemist - au! En dat was 
hevig balen, want ik had mij net aangemeld als lid van AV Sparta Voorburg. Er zijn hier nog meer atletiek-
verenigingen, maar deze loopt ook in het geel/zwart, dus dat leek mij wel wat. Bovendien hadden ze net 
een hele mooie tartanbaan geopend (zie www.avsparta-voorburg.nl, klik op 'Clubinfo' en daarna op 
'Algemeen'). 
Hoe dan ook, in januari begon ik maar weer eens rustig in de laagste groep, maar in februari voelde het 
nog steeds bepaald niet goed. Na wat fysio-sessies in maart het hardlopen opnieuw opgepikt bij Sparta, 
alsmede een halfgevorderdencursus hardlopen van 10 weken gevolgd bij sportclub Exercise (waar ik ook 
lid van ben geworden hier), om te trainen voor de 10 km. Twee dagen voordat we op de laatste les daad-
werkelijk 10 km zouden gaan lopen, stap ik tijdens een Sparta-training in een hap uit het trottoir en verstuik 
ditmaal mijn linkerenkel zwaar. Ik was al woest voordat ik de grond raakte! Wat een ellende!!! Maar goed, 
de enkels stonden in ieder geval 'quitte' ... Na een maand rust en een vakantie ben ik voor de derde keer 
begonnen met opbouwen, en het gaat inmiddels weer prima. 
 
WEL MIS IK DE BAV HEEL ERG!!! Want die grasbaan en die uitgestrekte bossen, dat is toch wel uniek. 
Eén van mijn eerste Sparta-ervaringen was een rondje onder het Prins Clausplein door (u weet wel, die 
'spaghetti junction' in de A12 vlak voor Den Haag), en dat is toch echt anders, hoor! En het is best leuk om 
de Vinex-wijken Ypenburg en Leidschenveen eens te bezoeken, maar kweenie ... laten we zeggen dat het 
wennen was na de BAV! Ik loop hier dan ook vooral over de weg (of op de baan). Er gaat wel een groep op 
zaterdagochtend trainen in het (overigens prachtige) duingebied Meijendel, tussen Den Haag en Wasse-
naar, maar daar moet je dan weer speciaal met de auto heen na in Voorburg te hebben verzameld, en ze 
lopen echt heel erg lang - ruim 15 km op flink tempo, met nogal heftige trainingsoefeningen tussendoor. 
Ook dat is Sparta: heel serieus, niks geen anarchistisch gekeet in het bos! Elke maand wordt er een trai-
ningsschema doorgemaild, dat stipt van begin tot eind wordt afgewerkt. Maar inmiddels begin ik mijn mede-
lopers al een beetje te kennen, en ze zijn erg aardig; het is wat dat betreft een heel leuke club. En de 
spreekwoordelijke beschaafdheid van de Hagenaren is meer dan spreekwoordelijk. En nou niet gelijk over 
de Hagenezen beginnen, want in die wijken kom ik natuurlijk helemaal niet ... ! 
 
Los van het hardlopen begin ik al behoorlijk ingeburgerd te raken hier en ben zelfs onlangs betrapt op een 
licht Haags accent. Over Den Haag gesproken: ik doe (via mijn werk bij Ernst & Young) weer mee aan de 
City-Pier-City op zondag 14 maart 2010. Nu is het zo dat onze kantoordirecteur zoveel mogelijk mensen 
met een Ernst & Young-shirtje wil laten meelopen, zodat iedereen een 'relatie en/of loopmaatje' mag uitno-
digen. Bij deze bied ik dus een vrijkaartje voor de CPC aan - NIET ALLEMAAL TEGELIJK! Misschien kan ik 
er wel meer dan één krijgen, en anders gaan we loten. Van mij hoef je je verder niets aan te trekken; ik ben 
in het startvak mijn collega's al kwijt elke keer, dus wie belangstelling heeft, mag me e-mailen. 
 
Eerst maar weer eens even verhuizen. En daarna zien we elkaar misschien spoedig in de Baarnse bossen 
- het lijkt me namelijk erg leuk om weer eens een Wintercup te lopen! 
 
Wie weet tot ziens, en anders: loop ze! 
 
Hartelijk groet uit Leidschendam-Voorburg, 
Astrid den Besten - 'Bikkel 4' 
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WIJ GAAN ALWEER VERHUIZEN !!! 
 

En wel van Voorburg naar Leidschendam ... 
 

Ons nieuwe adres en telefoonnummer luiden per 26 november 2009:  Oud adres en telefoonnummer: 
Roerdomplaan 45         Frans Mortelmansstraat 52 

2261 AW  Leidschendam        2273 LE  Voorburg 

Tel.nr.: (070) 359 6806 (ongewijzigd)      Tel.nr.: (070) 359 6806 

 
Astrid M. den Besten  &  Jan Sterk    besten.mail@online.nl 

 
* * * * * 
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Uit de running 
 

Alie Vet, heeft al enige tijd blessureleed: rug-heupklachten. 
Zij mist het sportief wandelen ontzettend. 
  
Ingrid Koops, is inmiddels geopereerd aan haar knie, en heeft 
therapie. 
  
Adrie Rubini, is  al enige tijd uit de running daar ze last heeft 
van een hielspoor. 
  
Kees van den Eshof, inmiddels geopereerd aan zijn knie is hier 
van herstellende, maar op 3 november wordt hij geopereerd aan 
zijn schouder. Ook deze operatie is hopelijk achter de rug en 
geslaagd wanneer het clubblad verschijnt! 
 

Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor 
ik, maar niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 
 

Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  tel: 5418009 
e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 







  BAVIAAN  DECEMBER 2009  17 

 

De leden van de Tarahumara, een oude, mysterieuze indianenstam in Mexico, bezitten de reputatie 
de beste renners in de wereld te zijn: in 1993 werd een 57-jarig lid van deze stam eerste in een 100 
mijlswedstrijd, niets anders dragend dan een toga en sandalen. Het waargebeurde verhaal De gebo-
ren renner gaat over ultralopers, mensen die meer dan 100 mijl rennen, het liefst op hun blote voe-
ten, zonder eten en drinken. 
Een kleine groep van de beste ultralopers ter wereld maakt een avontuurlijke tocht door de canyons 
waar de Tarahumara wonen. Ze proberen erachter te komen wat het geheim van deze mysterieuze 
stam is en gaan de 50 mijlswedstrijd met ze aan, waarschijnlijk een van de bloedstollendste races 
ooit. 
Scherp en met een extreem observatievermogen vertelt Christopher McDougall het verhaal van de-
ze stam, terwijl hij stilstaat bij het vermogen van hardlopers en bij de vraag welke elementen ie-
mand tot een goede hardloper maken. Hij reist naar de laboratoria van onder meer Harvard en Nike 
en komt vele interessante, vreemde en sportieve mensen tegen, onder wie de vrouw die onlangs het 
wereldrecord op de 100 mijl heeft gebroken. Als toegift liep ze de marathon in 2 uur en 50 minuten 
in bikini, na 20 mijl pauzerend om een biertje in één teug op te drinken. 
Christopher McDougall schrijft regelmatig voor Esquire en Men’s Health. Ook is hij correspondent 
voor de Associated Press, waarvoor hij maanden in Afrika verbleef om verslag te doen van de oorlo-
gen in Rwanda en Angola. Met De geboren renner schrijft McDougall een indrukwekkende roman over 
de snelst groeiende sport ter wereld. 
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BAV-er André Groen op mooie 3e plaats tijdens Rusthoeveloop in Putten 
 
Zaterdag 17 oktober vertrok een aantal BAV-atleten, met supporters, naar de Rusthoeveloop in Putten. De 
Triathlontak van de SV-Putten organiseert deze wedstrijd dit jaar voor het 20e seizoen. In de maanden ok-
tober 2009 t/m maart 2010 kunnen de atleten zich, elke zaterdag van de maand, uitleven in de prachtige 
bossen tussen Garderen en Putten. De eerste maanden zijn er de afstanden 5, 10, 15 en 20 km, waaraan 
later de 25 en 30 km worden toegevoegd. Vele atleten gebruiken deze wedstrijden in de voorbereiding 
naar de voorjaarsmarathons. De weersomstandigheden waren de atleten zeer gunstig gezind, want met 
een heerlijk najaarszonnetje en een temperatuur van 11 à 12 graden was het prima loopweer. 
André Groen voelde zich direct op zijn gemak op het prachtige en wat golvende bosparcours en liep op de 
10 km keurig naar een 3e plaats. Met zijn tijd van 40:38 op dit pittige parcours kon hij met een gerust hart 
huiswaarts keren. 
Jan Koster presteerde ook prima op de 10 km. Voor hem was het, na een lange blessure- en herstelperio-
de, de eerste keer om weer een 10 km te lopen. Op de 15 km liep Hennie Bosselaar, na een rustige start, 
het grootste deel van de afstand gelijk op met Ludo de 
Jong. Zij namen zelfs nog de tijd om onderweg lekker met 
elkaar te praten. Bij de finish bleef Hennie hem slechts en-
kele seconden voor. 
Nathalie Bleijerveld en Monique van Buuren wilden hun 
conditie testen voor de Berenloop, die volgende maand op 
het eiland Terschelling wordt gelopen. Nathalie bleef aan-
vankelijk bij haar loopmaatje, maar na enkele kilometers 
kreeg zij John de Vries in het vizier en liep toch maar even, 
met een tandje harder, naar hem toe. Nadat zij even geza-
menlijk optrokken zette Nathalie haar opmars rond de 7e, 
8e km voort en realiseerde een mooie tijd van 1:22:13. Bei-
de dames hebben met het behaalde resultaat alle vertrou-
wen in het verloop van hun halve marathontocht op Ter-
schelling. 
 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

10 km Tijd Km/uur 

Andre Groen 0:40:38 14,77 

Jan Koster 0:53:58 11,12 

15 km    

Henk Horst 1:11:05 12,66 

Hennie Bosselaar 1:17:13 11,66 

Ludo de Jong 1:17:17 11,65 

Nathalie Bleijerveld 1:22:13 10,95 

John de Vries 1:25:06 10,58 

Monique van Buuren 1:30:57 9,90 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Prima tijden voor BAV-lopers tijdens de 61e Wolfskamerloop in Huizen 
Zondag 25 oktober werd in Huizen voor de 61e keer de Wolfskamerloop georganiseerd. In 1983 was deze 
loop een initiatief van de Skiclub “De Wolfskamer”, waaraan in de beginjaren ongeveer 350 atleten deelna-
men.  

Na 5 jaren nam de atletiekvereniging Zuidwal de 
organisatie van de Skiclub over. Intussen is deze 
loop tot een landelijk bekend loopfestijn uitge-
groeid en maakt al een flink aantal jaren deel uit 
van de top 10 lopen Gooi- Vecht- en Eemstreek. 
Het parcours is de laatste jaren enigszins aange-
past.  Start en finish zijn op de Bestevaer in Hui-
zen, nabij de “Oude Haven”. Naast de 10 km 
wedstrijd heeft de Wolfskamerloop ook een 1,2 
en 2,3 km jeugdloop en een 5 km wedstrijd. Ook 
kunnen atleten deelnemen aan de 10 km sportief 
wandelen of Nordic Walking. Dit jaar deden bij 
de hardlopende senioren circa 650 loopsters en 
lopers mee op de 5 en 10 km.  
Het parcours loopt door het bos- en recreatiegebied van de Wolfskamer in Huizen en Naarden en leidt de 

lopers over verharde- en schelpenpaden door het aangrenzende 
enigszins geaccidenteerde natuurgebied langs het Gooimeer. De 
deelnemers aan de 10 km lopen het parcours van de 5 km twee keer 
met start/finish als keerpunt.  

BAV-er André van der Vuurst liep onlangs nog een prima PR tijdens 
de marathon van Eindhoven. Dit keer had hij zich, samen met zijn 
zoon Max, beperkt tot de 5 km. Vooral voor de jeugdige Max was de 
tijd van 24:50 een prima prestatie. 

Op de 10 km kwamen meerdere BAV-atleten aan de start. Jaap Son-
nenberg blijkt zijn vorm van de laatste weken prima te kunnen vast-
houden. Hij bleek met 37:28 de snelste BAV-er te zijn en eindigde bij 
de senioren, tussen een sterk deelnemersveld, op een mooie 6e 
plaats. 

5 km   

Max van der Vuurst 0:24:50 
Andre van der 
Vuurst 0:24:50 

10 km   

Jaap Sonnenberg 0:37:28 
Joep Rozendal 0:39:51 

Ferdy Oudebeek 0:41:56 

Hans Oostindiën 0:51:42 

Henny Bosselaar 0:52:20 
John de Vries 0:54:40 
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Lange afstand gebeuzel. 
 
Tja, en dan zit je op een terrasje in een warm vakantieoord en dan krijg je een sms-je van Wim de Ruijter 
dat je drie minuten te lang geduimd heb voor zijn marathon. In plaats van de gegokte 2.59 liep hij 2.56 en 
een beetje. Net als Andre van der Vuurst liep hij een onwaarschijnlijk snelle eerste halve (1.21)  waarna hij 
rustig freewheelend (nou ja, soort van dan) kon uitbollen naar 2.56.34. Dit was een verbetering van zijn PR. 
met meer dan 12 minuten. Een onwaarschijnlijk knappe prestatie waarmee ik hem nogmaals van harte feli-
citeer. Het is op afstand de beste bav-jaarprestatie!! Het gebeurde allemaal tijdens de marathon van Am-
sterdam onder een stralend zonnetje bij een prachtige looptemperatuur van 14 graden. 
 

Nu heb ik zelf de afgelopen jaren ook een paar marathons gelopen 
en altijd gepleit voor de marathonfilosofie, “je wint de marathon in 
het derde uur door de eerste twee uur wat rustiger aan te doen”. 
Het lijkt alsof ik deze theorie gevoeglijk aan de wilgen kan hangen. 
Heb ik mijn BAV-maatjes mooi een paar jaar compleet voor de gek 
gehouden, oeps!! Of zou het misschien ook aan het type atleet kun-
nen liggen, aan de mate van voorbereiding, de hoeveelheid rust, de 
serieuze manier van trainen, de lichamelijke belasting, de baan die 
je hebt, of misschien gewoon de psychische state-of- mind tijdens 
de voorbereiding en marathon zelf. Ach, wie zal het zeggen. De 
waarheid zal hoogstwaarschijnlijk ergens in het midden liggen. En 
dat maakt deze afstand nou juist zo boeiend. 
Met de definitieve komst van de herfst neemt het aantal dinsdag en 
donderdagavond atleten wat af. De regen, de blessures, de natte 
baan en de motivatie laat hier en daar te wensen over. In de A-
groep is het wonderbaarlijk rustig. Er is nog geen nieuwe trainer en 
dat is misschien maar goed ook, want er zijn gemiddeld 3-5 atleten 
aanwezig. Wel heeft Ben zijn trainersjas keurig bij het bestuur inge-
leverd. Wij weten dat hij deze jas drie en een half jaar met trots ge-
dragen heeft. Ik ben dan ook best nieuwsgierig wat het bestuur met 
zo’n afgeragd jasje gaat doen. Wordt er dan toch in het geheim ge-
werkt aan een BAV-museum?   

Op het moment van verschijnen van dit clubblad wordt de eerste wintercup wedstrijd gelopen. Voor velen 
een spannend moment om te bepalen waar men staat in het regionale wedstrijdgeweld. Binnen de BAV 
verwachten we natuurlijk veel van de jonkies. 
Stefan Leeflang heeft inmiddels bewezen 
een klasse beter te zijn dan de rest. Jaap 
Sonnenberg volgt op gepaste afstand en 
voelt hier en daar de adem van de oudjes 
nog in zijn nek hijgen. Het kan best span-
nend worden zondag. En mocht je dit lezen, 
tijd hebben, zelf niet lopen en je nog niet 
hebben opgegeven als vrijwilliger (FOEI!!) 
dan ben je natuurlijk als supporter hartelijk 
welkom om de atleten aan te moedigen. De 
wedstrijd start om 12.30 uur. Ook de niet 
wedstrijd atleten zien je graag langs de lijn. 
Zij starten om 13.30 uur. Natuurlijk zal de 
perfecte organisatie (waarvoor alvast dank) 
wederom zorgen voor een prima bladvrij par-
cours zodat de atleten niets in weg de staat 
om geweldig te presteren.  
Tot slot. Sinterklaastijd. Tijd om elkaar eens 
te verwennen met een lief rijmpje en origi-
neel kadootje. Dat doet een hoop goed!! 

Loop…  en rijm ze,     Jos Hakvoort 
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DOE JE MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ DE BAV 
 
De Baarnse Atletiek Vereniging wil haar eigen jeugdleden die voor hun middelbare 
schoolopleiding een maatschappelijke stage moeten doen, de mogelijkheid bieden 
om dat bij de BAV te doen. 
 
Stage-uren kunnen worden gedraaid door als vrijwilliger te assisteren bij trainingen, 
door te helpen bij de Wintercupwedstrijden of bij het onderhoud van het clubge-
bouw. 
 
Ook als je als jeugdlid al als vrijwilliger actief bent bij de BAV is het slim om te on-
derzoeken of het kan meetellen voor je maatschappelijke stage. 
 
Informeer bij je school wat wel en wat niet tot de maatschappelijke stage wordt ge-
rekend, vraag of je dat bij de BAV mag doen en neem dan contact op met de vrijwil-
ligerscoördinator van het bestuur, Harm Boerma. Met elkaar kunnen we dan tot een 
zinvolle invulling van je stage komen. 
 
Harm Boerma 
 
harm.boerma@freeler.nl 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
Mijn naam is Nathalie Bleijerveld, ik ben geboren op 6 juni 1967  
Ik woon op de doormanlaan in Baarn 
Ik ben 42  jaar 
Ik heb  helaas geen  broer(tjes) maar wel 2 lieve zussen.  
Ik heb donker bruin haar en bruin/ groene ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag fietsen, hardlopen en cre-
atief bezig zijn. 
Ik vind spaghetti erg  lekker. 
Ik houd niet van bruine bonen.  
Ik ben mondhygiëniste van beroep. 
Mijn favoriete film is alles is liefde…. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is lange afstand lopen. 
Ik zit op atletiek omdat ik heel graag lange afstanden 
loop en ik help mee met training geven omdat ik het bij de mini’s en C–pupillen zo gezellig 
vind. 
Vertel iets wat jij wil, Ik wil nog lang training blijven geven en hoop dat de mini’s en de c-
pupillen nog vele jaren actief zijn bij de BAV.  
  
 Mijn naam is Emma, ik ben geboren op 7 december. 
Ik ben 6  jaar 
Ik heb  1  broer(tjes)  
Ik heb blond haar en blauwgrijze ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag kleuren. 
Ik vind patat erg  lekker. 
Ik houd niet van ruzie. 
Later wil ik mama worden. 
Mijn favoriete film is Mega Mindy 
Mijn leukste atletiek onderdeel is kaatsen. 
Ik zit op atletiek omdat, ik het leuk vind. 

1    Merijn de Klerk 16     Lauris Vries 
6    Sophie Weijermans 16     Bodine Bakker 

7    Amber Pieterse 19     Koen Zahradnik 

8    Naomhy Koops 22     Christiaan Spijkers 

9    Quinto Veldhuyzen 24     Jette Troost 

16     Flor Vries   
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AMERSFOORTSE BAANCOMPETITIE 2010 
 
In het voorjaar organiseert AV Triathlon opnieuw een regio-baancompetitie bestaande uit 5 wedstrijden.  
Wij nodigen de jeugd, vrouwen en mannen van AV Triathlon, Altis, BAV Baarn, AV Nijkerk, AV Pij-
nenburg,  
Quo Vadis, Loopgroep Bunschoten, Loopgroep Aart Stigter en Loopgroep 2000 uit om aan deze competi-
tie deel  
te nemen, waarbij moet worden aangemerkt dat we een limiet aan het aantal deelnemers hebben gesteld.  
 
De inschrijving sluit bij 120 deelnemers. 
 
Al sinds jaar en dag wordt de competitie gekenmerkt door gelijke kansen voor jeugd, masters, mannen en 
vrouwen. Dat werkt zo: er is nogal wat onderzoek gepleegd naar de fysieke verschillen tussen mensen in 
prestatieve zin. Globaal valt te zeggen dat vrouwen ongeveer 10% langzamer zijn dan mannen, dat jeugd 
onder de 20 ongeveer 1,5 % per jaar langzamer is en dat voor de masters geldt, dat zij na hun 35ste onge-
veer 0,6% per jaar langzamer worden. Alle tijden in de competitie worden aan de hand van deze uitgangs-
punten omgerekend en worden vervolgens omgezet naar punten. Dat doen we aan de hand van de IAAF-
tabellen.  
De einduitslag wordt bepaald door de vier hoogste scores per deelnemer bij elkaar op te tellen.  
Je moet minstens D-junior zijn om te kunnen deelnemen. 
Bij de inschrijving wordt gevraagd naar de tijden die je op elke afstand verwacht te lopen. De serie-
indeling wordt gebaseerd op deze tijden, zodat in de series atleten van ongeveer gelijk niveau lopen, wat 
de kans op optimale prestaties vergroot.   
 

 
Sport2000 Amersfoort (http://www.sport2000amersfoort.nl),  Sint Jorisplein 21 in 
Amersfoort, is onze nieuwe hoofdsponsor en heeft de  prijzen ter beschikking ge-
steld.  
De 1e prijs: 1 paar hardloopschoenen t.w.v.  €150 en er zijn waardebonnen voor de 
plaatsen 2 tot en met 10. 
 

 
Voor 2010 zijn de datums als volgt: 

 
 
Start van alle wedstrijden: 20.00 uur 
Locatie: Atletiekbaan Schothorsterlaan 
Voorinschrijven tot en met 7 maart 2010 en/of tot de limiet van 120 deelnemers 
bereikt is: http://baancompetitie.avtriathlon.nl  
De kosten bedragen € 8,00 voor de hele serie. Na-inschrijven is niet mogelijk! 
 
Tot ziens op 9 maart 2010!! 
 
Namens AV Triathlon – De Amersfoortse Baancompetitie 
Gerard Smink (baancompetitie@avtriathlon.nl)  

Dinsdag 9 maart  5000 m 

Dinsdag 30 maart  3000 m 

Dinsdag 20 april  5000 m 

Dinsdag 18 mei  1500 m 

Dinsdag 8 juni 800 m en de prijsuitreiking 
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Op de prachtige zondagochtend van 25 oktober liepen 4 pupillen en 3 junioren van de BAV mee 
met de Wolfskamerloop te Huizen. 
Als eerste gingen alle jongens pupillen van start. Bij de start stonden De-
nilson Kleintjes en Thijs en Jelle van Miltenburg gezamenlijk voor aan de 
start. Bij de start zetten de heren gelijk een sprint in en al vlug liep De-
nilson aan kop met vlak erachter Thijs. Jelle werd bij de start geïntimi-
deerd door al die rennende jongens en kwam wat trager op gang. Toch 
wist hij het goed in te halen. Zij moesten 1,2 kilometer lopen, alle kinderen 
tot en met 11 jaar. Op de terug weg lag Denilson op kop. Helaas werd hij 
vlak voor de finish ingehaald door een andere jongen. Overall werd hij wel 
2e. De drie jongens waren te laat voor hun prijsuitreiking omdat ze naar de 
race van hun broers stonden te kijken. Toch mochten ze naderhand nog 
op het podium. Thijs was 1e geworden bij de C-pupillen en Jelle 3e. De-
nilson was 2e geworden van de A1 pupillen. 
Lotte de Jong liep mee bij de meisjes op de 1,2 kilometer. Ze had een 
goede start en ook een fantastische race. Ze liep heel soepel en het leek haar gemakkelijk af te 
gaan. Ze kwam met een enorm gat voor alle andere meisjes over de finish. Lotte is dus overall 
eerste geworden en bij de A1. 
Daarna waren de junioren vanaf 12 jaar aan de beurt voor de 2,3 kilometer. Sven van Miltenburg 
wilde graag de 2,3 kilometer lopen om te oefenen voor de crosscompetitie. Nu hij naar de junio-
ren gaat, worden de afstanden langer en dit  was een mooi moment om aan de langere afstand te 
wennen. Hij is echter nog maar 11 jaar maar na overleg mocht hij toch met de 12 jarige meelo-

pen. 
Aan de start stonden drie BAV junioren, Luc de Jong, Bebeto Kleintjes 
en Sven. Ze startten alle drie zeer scherp en het eerste stuk liepen ze 
zij aan zij bij de top vijf. Na 1800 meter kwam Luc als derde het bos uit 
met vlak daar achter Sven. Nummer één en twee waren beide C-
junioren die een grote voorsprong hadden maar Luc liep een fantasti-
sche race. Hij wist zijn tempo tot het einde goed vast te houden. Sven 
heeft ook een zeer goede race gelopen want hij werd vierde overall. Het 
was bij de prijsuitreiking een prachtig gezicht om een volledig geel podi-
um te zien. Want bij de D1-junioren werd Luc eerste, Sven tweede en 
Bebeto derde.  
Alle BAV atleten hebben een uitmuntende prestatie neer gezet; alle ze-
ven in de prijzen! 

Alle BAV jeugdatleten op het podium bij Wolfskamerloop! 
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22 november eerste Wintercup 
 

Wij verkopen op het hoofdveld  heerlijke Sinterklaas lekkernijen van het Stoepje. 
De opbrengst van deze actie komt geheel ten goede aan de jeugd! 

Daar gaan zij natuurlijk weer erg leuke dingen van doen! 
Neem dus je portemonnee mee naar de wintercup! 

 
Wij hopen jullie graag te zien bij onze kraam! 

 
Groetjes van de Evenementen Commissie 
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Geslaagd BAV kamp in Zevenaar 
 
Vrijdag 25 September verzamelden zich 100 atleten van de BAV en hun begeleiders om te vertrekken 

naar groepsverblijf de Panoven in Zevenaar. Nadat de bedden waren opgemaakt en alle ouders een kop-

je koffie hadden gedronken en waren uitgezwaaid, kon het programma beginnen. Het thema van dit 

kamp was tekenfilm- en stripfiguren. Het avondspel had daar dan ook alles mee te maken. In een nabij-

gelegen stuk bos hadden zich verschillende begeleiders verstopt die een bepaald stripfiguur vertegen-

woordigden. Als ze werden gevonden kregen de atleten een woord. Er moesten 10 figuren gevonden 

worden en dus ook 10 woorden. Na de speurtocht moesten de groepen met die woorden een zin maken. 

Allemaal kwamen ze er achter dat de zin moest zijn: Hiermee start het stripfiguur- en tekenfilm BAV 

kamp , heel veel lol en plezier dit weekend! 

Terug bij het kamp stonden de limonade en chips al te wachten. De jongste atleten 

gingen lekker slapen, de wat ouderen hadden zich echter voorgenomen de hele nacht 

wakker te blijven. Dat de kampleiding daar niet echt blij mee was laat zich raden. 

Om 8.30 uur stond het ontbijt geserveerd, compleet met gekookt eitje, en werd er 

druk gespeculeerd over de rest van het programma. Dat begon om 10.00 uur met het 

beschilderen van een T-shirt. Er waren 10 groepjes gemaakt die elk een stripfiguur 

kregen toegewezen. Om herkenbaar te zijn mochten ze dat figuur  of  kenmerken 

daarvan op hun T-shirt tekenen. Er kwamen leuke creaties tevoorschijn. Daarna ging 

de hele groep naar buiten om te beginnen aan de spelrondes. De zeskamp bestond 

o.a. uit, het vliegend tapijt, zaklopen,met grote ballen een parcours afleggen, de bran-

cardrace en de brandweerhelmenrace 

In de pauze werden de sportievelingen voorzien van limonade en wat te snoepen. 

Daarna ging men weer enthousiast verder. Moe, warm en hongerig  kwamen de atle-

ten tussen de middag weer het veld af. Gelukkig stond er voor iedereen een broodje 

knakworst klaar en kon iedereen zijn buik vol eten aan broodjes ham en kaas. De 

voorraad gesmeerde broodjes ging er dan ook snel doorheen. Daarna was er nog een lekker stuk fruit 

voor iedereen. Een uurtje pauze moest de atleten weer opladen voor de volgende spelronde. Toen waren 

er touwtrekken en de lopende A , zaklopen, broeklopen, rups-lopen,   4-persoonsskippybalen blind voet-

bal. Vooral dat laatste onderdeel zorgde voor veel hilariteit. Met een geblindeerde skibril moesten de atle-

ten een voetbal met een belletje erin zien te raken en in het doel zien te krijgen. Een zeer geslaagde mid-

dag! Iedereen was wel toe aan een pauze en er werd al druk geoefend voor de bonte avond. Tussen 

18.30 en 19.30 uur kon iedereen aanvallen op de patat en kroketten. Om de vette hap nog wat gezonds 

te geven waren er gelukkig lekkere komkommers en tomaatjes van de firma Kraay. Alles werd met smaak 

verorberd.. De spanning begon al te stijgen en dus was het hoog tijd voor de bonte avond. De avond 

werd aan elkaar gepraat door Naohmy en Majan die dat met verve deden. De openingsact was al meteen 

een knaller! Roma, Lotte, Linde, Tamara en Ruben deden de trappelzakboogie. Het zag er grappig uit 

met hun zelfgemaakte luiers. Daarna 

kwamen twee prachtig aangeklede da-

metjes, Lotte en Daniëlle. Zij deden een 

nummer van Chipz, Cowboy. Rick en 

Wouter waren ware stand-up comedi-

ans en lieten de zaal lachend achter. 

Sophie en Sophie hadden samen al 

lang gestudeerd op een dansje en dat 

zag er dan ook prachtig uit. Ook de 

kaartentruc van David en Pieter werd 

met zoveel elan gebracht dat niemand 

begreep hoe hij in elkaar zat.  
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Een 5-tal pupillen, Bodine, Anne, Sophie, Jaqueline en Megan had voor de gelegenheid zelfs een toneel-

stukje bedacht. Zeer toepasselijk ging het verhaal over een aantal kinderen op kamp. De zaal werd er stil 

van. Ina en Rohmana wisten weer iedereen in hun ban te houden door hun dans op het nummer thriller van 

Michael Jackson. Hun choreografie was werkelijk geweldig en ze oogsten dan ook veel applaus. Werkelijk 

onvergetelijk was echter het optreden van Mega-Mindy met een gastoptreden van Koen en Ronald. Er 

werd de hele avond nog gespeculeerd over wie de geheimzinnig gemaskerde figuur was die zich als Mega-

Mindy voordeed. Er wordt gefluisterd dat het misschien een van de vrouwelijke trainers van de BAV kan 

zijn geweest, maar dit gerucht kon nog niet worden bevestigd! De jury had het nog moeilijk de prijswinnaars 

aan te wijzen. Derde werden Ina en Rohmana, tweede Sophie en Sophie en eerste werden Lotte en Dani-

ëlle. Al met al dus een zeer geslaagde avond. Die nacht was het opmerkelijk rustig en was iedereen schijn-

baar zo vermoeid dat men de volgende morgen met veel lawaai wakker gemaakt moest worden. Na het 

ontbijt werden de tassen ingepakt en de kamers opgeruimd. De tassen werden buiten onder het afdak ge-

plaatst en daarna ging iedereen met lunchpakket op weg. De pupillen gingen zwemmen in het Lentebad in 

Zevenaar. Van 11.30 tot 14.30 uur werd er heerlijk gezwommen en de kinderen hadden nog veel langer 

willen blijven,maar helaas de tijd zat er weer op. De junioren gingen in de tussentijd naar Arnhem en kre-

gen daar klimles in een prachtige en professionele klimhal. Helaas reed een van de auto’s verkeerd waar-

door een groepje maar heel kort kon klimmen, maar gelukkig is iedereen een keer de wand in geweest. Om 

15.30 uur was iedereen weer terug op het terrein en na nog wat limonade en koffie kwamen de ouders hun 

kroost weer ophalen Iedereen werd gelukkig weer heelhuids afgeleverd. Menigeen viel op de terugweg op 

de achterbank in slaap. De leiding ziet terug op een enerverend  maar ook gezellig kamp. Hoewel er af en 

toe moest worden opgetreden is het ook weer een genot om te zien hoe de oudere atleten zich ontfermen 

over de jongste atleten en er een gezellig kamp van maken. Ook het weer heeft zich van zijn beste kant 

laten zien. Natuurlijk kon het alleen maar een succes worden dankzij de inzet van velen. Vooral de evene-

mentencommissie en de trainers zonder wie dit alles niet kan worden georganiseerd, verdienen een com-

pliment. De sponsors: Firma Kraay, Bakkerij ‘T Stoepje, het Baarns reformhuis, slagerij van Boeijen en de 

Hema danken we voor hun bijdrage. Ook de ouders die ons vervoersprobleem hielpen oplossen natuurlijk 

hartelijke dank. Volgend jaar doen we graag weer een beroep op jullie!! 
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Wedstrijdkalender winterseizoen 2009-2010 
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