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Deze Baviaan heeft wel een heel hoog Knabbel en Babbelgehalte  
 (en dat mag van de redactie) 

Knabbel  & Babbel zwaaien het seizoen uit!!!  

Tot in 
September!!! 

Op naar de Zugspitze!!! 
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Beste leden, 
 
 

3e Zomeravondloop 

Dinsdagavond 30 Juni deed de naam van de Zomeravondloop eer aan, hoewel, het was net een paar 
graadjes te warm. Maar dat mocht de pret niet drukken. Met de jeugd meegerekend stonden er 65 leden 
aan de start voor de rondjes over het sportpark. Dit jaar een extra afwisselend parcours ivm de aanleg 
van de kunststofgrasvelden. Alle deelnemers hielden goed rekening met de belasting van hun lichaam 
door de warmte en mede door de bekertjes water bij doorkomst kon iedereen zijn gekozen afstand goed 
volbrengen. 
Na afloop was er voor de jeugdige deelnemers als extra verrassing op vertoon van het startnummer een 
flink tonnetje met snoep. 
Voor de volwassenen waren er voor de loterij twee Casio sporthorloges beschikbaar gesteld door juwe-
lier Willebrands uit de Laanstraat, koeken en cake door Bakkerij ’t Stoepje ( op vrijdag en zaterdag op de 
Brink) en heerlijke stukken worst en barbecuepakketen door scharrelslagerij Chris van Boeijen. 
Het was een geslaagde avond,mooi weer en veel lol, wat de organisatoren betreft : volgend jaar weer ! 
 
 

Jongens junioren D in landelijke finale 

Op zaterdag 20 Juni zijn onze jongens junioren D als team 1e geworden in de gebiedsfinale. Dit bete-
kend automatisch plaatsing voor de landelijke finale op zaterdag 12 september in Gemert. 
Met het behaalde punten totaal staan ze zelfs als tweede geplaatst voor deze wedstrijd. 
Ik wil graag  Koen, Luc & Luc, Emiel, Bebeto, Sven, Christiaan, Martijn, Baus, Max en Thijs 
van harte feliciteren met  behalen van deze finaleplaats. 
En natuurlijk ook hun trainers die de afgelopen maanden met deze jongens op enthousiaste wijze naar 
deze fantastische prestatie hebben toegewerkt. 
 
 
Nieuwe Hoogspringbak 
Het heeft even geduurd maar hij staat er dan eindelijk, de nieuwe hoogspringmat. Een paar vrijwilligers 
hebben in hun vrije uurtjes een nieuwe omkasting in elkaar gezet waardoor de nieuwe mat goed be-
schermd blijft tegen regen en vandalisme. 
 De afzetbalken van de verspringbakken zijn vernieuwd en er ligt ter vervanging van het oude zware zeil 
een dun gaasnet over het zand in de bak.  
Nu gaan we ons richten op het aanpassen van de discuskooi zodat ook daar in alle veiligheid het discus-
werpen kan worden beoefend. 
 
 
Vakantie 
Op het moment van schrijven worden de eerste koffers en tassen door menigeen al ingepakt voor een 
welverdiende vakantie. Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst, lekker uitrusten en genieten. En 
voor wie het dorp niet uitgaat, ook rond Baarn is het heerlijk vertoeven. 
Over een paar weken zien we elkaar weer op het sportpark of bij Groeneveld. 
Geniet ervan ! 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de periode half mei/ half juni zagen we flinke aanwas, dankzij met name de aanmeldingen 
afkomstig van deelnemers aan de laatste starters cursus. Ook Janneke kon het gelukkig niet 
laten opnieuw lid te worden. Een hartelijk welkom derhalve voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Iwan Broek v.d.   Eemnes train 73-10-14 
Annemieke Brouwer   Baarn recr 55-04-30 
Ingrid Dijk van   Baarn recr 78-02-06 
RentJan Elenga   Baarn recr 61-05-27 
Astrid Elenga   Baarn recr 64-02-21 
Paula Gast de   Baarn recr 57-03-07 
Adri Hammink   Baarn recr 65-02-25 
Fried Holtkamp   Baarn recr 49-11-06 
Annemarieke Joode de   Baarn recr 69-02-21 
Bart Kraaijeveld   Eemnes pupA 98-01-17 
Remco Martens   Baarn pupM 02-01-24 
Janneke Oosterbroek   Baarn recr 63-01-63 
Ingrid Peters   Maart'sd. recr 53-08-10 
Wim Rottier   Baarn recr 60-05-29 
Cari Sänger   Baarn recr 67-04-18 
Ton Slager   Maart'sd. recr 49-01-20 
Judith Suik   Baarn recr 83-06-16 
Minka Vulpen van   Baarn recr 63-09-04 
Frieda Zand van 't   Baarn recr 57-11-23 
       
       

Helaas ook een aantal afmeldingen. We zullen hierdoor met ingang van 1 juli eveneens moe-
ten missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Julia Andel van   Baarn pupM  
Birke Buckard   Baarn pupA  
Richard Cousijnsen   Baarn recr  

Luc Dijk   Baarn pupA  
Sam Elsloo van   Baarn junD  
Henk Esch van   Baarn recr  
       
     
       
       
       
       
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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 juli    augustus 

Dag Naam   Dag Naam  

    1 Tine Wiersema 

1 Ida Luttikhuisen  3 Sacco Wessel, van 

1 Greetje Leeuw, de  4 Emmie Postma 

2 Sandra Gisbergen, van  6 Mary Molthoff 

2 Henk Landman  7 Peter Bakker 

5 Gabrielle Kooiman  8 Jeanet Radstok-van Meurs 

8 José Boerma-van Heusden  10 Ingrid Peters 

9 Hansien Marez Oyens, de  10 Peter Sänger 

9 Wilma Marle-Wiegers, van  11 Catrien Zumpolle 

9 Willy Ruitenbeek, van  11 Jurgen Clephas 

9 Lisette Bexkens  12 Koert Koers 

10 Jeanette Riksen  13 Birgitte Hekkelman 

10 Liesbeth Sitters-de Jongh  13 Raymond Hebuterne 

14 Els Schouten  14 Christa Müller 

14 Christel Greef, van der  15 Karel Jan Tusenius 

15 Truus Gerretsen-Brouwer  19 Jurgen Lentz 

15 Nathalie Galen, van  19 Debby Bogaert, van den 

15 Ronald Pothuizen  20 Jeroen Heijman 

20 Hanny Schaftenaar  20 Annemiek Dercksen 

20 Bram Willems  20 Jan Zaagman 

20 Jacqueline Claassen  24 Ingrid Natter 

21 Menno Zahradnik  24 Gaston Hebuterne 

23 Ben Merrienboer, van  25 Lilian Maassen - Kooy 

23 Jurjen Bloo  25 Jeroen Oldenburger 

24 Jacinta Smit  25 Ferdy Oudebeek 

25 Gerald Keulen, van  25 Joke Jong-Enzerink, de 

26 Wil Blanken, den  28 Monique Wilhelm 

27 Machiel Bakker  28 Jolanda Schenk 

29 Jos Franck  28 Kees Vink 

31 Hans Wester  29 Harr Splinter 

31 Paul Wal, van der  31 Andre Vuurst, van der 

    31 Marianne Riphagen-de Jager 

    31 Marjan Boerman 
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Uit de running 
 
Ria Oostindiën, is voorlopig uitgeschakeld door rugklachten. Ria een goed 
herstel toegewenst. 
 

Nico Westbroek, heeft een flinke rugblessure en heeft daardoor wat za-
terdagen de training over moeten slaan. Het gaat langzaam aan beter met 
Nico, we hopen dat hij spoedig de training weer kan hervatten.  
 

Andy van Duinen, heeft een  achillespeesblessure, Andy een goed herstel 
toegewenst. 
 

Jeanet Radstok, heeft last van een achillespeesblessure. Jeanet, ik hoop 
dat de blessure snel geneest en je weer mee kunt trainen. 
 

Wilco van Dijen, heeft een voetblessure en is daardoor even uit de running. 
 

Rob Vink, traint weer licht mee hopelijk zet het herstel zich voort. 
 

Menno Zahradnik, heeft problemen met zijn meniscus. 
 

José Boerma, ook zij tobt met haar meniscus. 
 

Marleen Boerma, heeft haar pols gebroken en is daardoor uit de running 
 

Peter Bakker, heeft de training weer hervat. 
 

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 
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GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER VOOR DE WINTERCUP 
 
De Wintercupcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van het Wintercupseizoen 2009-2010. 
Ook voor deze editie zijn er weer veel vrijwilligers nodig. Gelukkig hebben veel mensen die vorig jaar een 
of meerdere zondagen als vrijwilliger actief zijn geweest zich al opgegeven. Maar ook is er een aantal 
mensen dat wel eens een jaartje wil overslaan. 
 

Kortom: we kunnen nog wel wat vrijwilligers gebruiken. 
 

Bij het opbouwen van het parcours en het startveld - Bij het afbreken van het parcours en het startveld - 
Als parcourswacht - Of als verkeersregelaar 

 
Met name ’s middags is er een tekort aan parcourswachten, omdat veel van de huidige vrijwilligers dan zelf 
willen lopen. We doen voor dit tijdvak dan ook met name een beroep op de ouders van kinderen die ’s 
morgens hebben gelopen en deelnemers aan de korte cross. 
 
Voordeel van deze vrijwilligersklus is dat je zelf de omvang van je inzet kunt bepalen. 
 
Je kunt voor alle drie de wedstrijddagen intekenen, maar ook voor één dag, of een dagdeel. Als het 
spreekwoord “Vele handen maken licht werk” ergens van toepassing is, dan is het wel bij de Wintercup. 
 
De Wintercup wordt gehouden op 22 november 2009, 13 december 2009 en 17 januari 2010. 
 
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende tijdvakken: 
 

opbouw startveld en parcours (08.30-10.30 uur) 
jeugdwedstrijden + korte cross (10.30-12.30 uur) 
wedstrijd 10 km + recreanten (12.15-14.45 uur) 
afbreken startveld en parcours (14.45-16.30 uur) 

 
 Ook op de zaterdagmiddagen voor de wedstrijd kunnen we nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken. We 
hebben gemerkt dat het erg prettig is wanneer we op zaterdagmiddag op het startveld al zoveel mogelijk 
voorbereidende werkzaamheden verrichten. Dat geeft op zondag meer ‘lucht’. 
  
Dat geldt met name voor zaterdag 21 november. Dan moeten alle materialen vanuit het clubhuis naar het 
zwembad worden getransporteerd. Ook moet op die dag veel werk worden verricht om het parcours te ont-
doen van gevallen bladeren, oneffenheden etc.  
Ook op zondag 17 januari is er extra werk aan de winkel. Dan moet alles weer terug naar het clubhuis. 
 
Je inzet geeft niet alleen veel voldoening, maar levert je ook het felbegeerde, functionele Wintercup T-shirt 
op.  
 
Je kunt je per e-mail opgeven bij vrijwilligerscoördinator Harm Boerma (harm.boerma@freeler.nl) 

Knabbel en Babbel met hun doorgewinterde begeleider 
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Even iets anders dan hardlopen. 
 

Jan van der Laan, naast BAV-lid ook een actief lid van onze lokale tafeltennis vereniging Elan, had Chris 
de Baan en mij de eer aangedaan ons uit te nodigen tot deelname aan het zakentoernooi. Een jaarlijks 

evenement, waarbij een 
competie-spelend lid van 
Elan twee partners, die 
geen competitie spelen, 
uitnodigt een team te vor-
men. 
Vrijdag 5 juni was het zo-
ver. Door omstandigheden 
hadden Chris en ik helaas 
geen mogelijkheid meer om 
voor het eerst sinds onze 
wintersportvakantie het 
batje weer eens te hanteren 
vòòr het toernooi, doch ta-
lent vergaat niet. 
En dat bleek! Gastart met 
13 team slaagde het BAV-

team er zonder noemenswaardige problemen in de 3 poulewedstrijden te winnen en de finale-poule te 
bereiken. Jan had de pech als competiespeler plaats 1 in het team te moeten innemen en dus telkens 
tegen vaak aanzienlijk hoger spelende clubgenoten te moeten uitkomen.Een ieder speelde 2 games van 
21 punten tegen zijn tegenstander en de nummers 2 en 3 uit het team ook nog een dubbel. Elke gewon-
nen game leverde 1 punt op. 
Jan liet zich niet kennen en vocht voor wat hij waard wad. Chris en Hans wonnen bovendien vrijwel al 
hun games en waren in het dubbel onverslaanbaar (natuurtalent vermoed ik). 
Oorspronkelijk was het evenement voor 2 dagen ingepland, doch Jan had als enige spoedig door, dat dit 
ivm de verkiezingen niet mogelijk was (donderdag was de speelzaal stembureau en er moest ook nog 
geteld worden). Het werd dus een latertje. Pas tegen half elf konden de drie finaleteams aantreden voor 
het gevecht om de prijzen. 
Met het oog op de tijd  werden er nu slechts 2 games van 11 punten gespeeld en het dubbel verviel, het-
geen natuurlijk een stevig nadeel voor ons betekende. In de 1e wedstrijd werden alle games kansloos 
verloren, doch in de 2e wisten zowel Chris als Hans gelijk te spelen. Dit leidde er uiteindelijk toe, dat de 
beide andere teams precies gelijk eindigden, waardoor alsnog een dubbelspel de winnar moest aanwij-
zen. 
Het gevolg was, dat pas tegen half èèn drie zeer tevreden BAV-ers hun fraaie derde prijs in ontvangst 
konden nemen ter verrijking van de prijzenkast in ons clubhuis.Een voortreffelijk georganiseerd en zeer 
gezellig toernooi werd derhalve met een laat bierje (de champagne ging ons team voorbij) in gepaste stijl 
afgesloten.  
Voor herhaling vatbaar! 
 
Hans Oostindiën. 

Dierenpark Amersfoort: Bavianen nu nog veilig achter de hekken 
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Na de geslaagde autopuzzelrit van vorig  jaar, vond op 27 juni jl alweer de 3e BAV Zomeractiviteit 
plaats, georganiseerd door de RC. Gezamenlijk fietsten ruim 20 BAVianen (waaronder een aantal nieuwe 
leden, die net de beginnerscursus hadden afgerond) naar Eemdijk, waar de activiteit zou plaatsvinden. 
Bij zorgboerderij de Veldmuis gingen we een rondje Boerengolf spelen. Laverend tussen de koeien en 
dito vlaaien was dit een hele uitdaging! Op de achtergrond kwam al snel een dreigend onweer opzetten, 
maar volgens Dick (van Wessel) zou het droog blijven en hij kreeg gelukkig gelijk. 4 teams streden om de 
eerste prijs, en na anderhalf uur spelen bleek dit het team van Fred, Dick, Saranda, Rent Jan en Natascha 
te zijn. Terug in het clubhuis was het tijd voor een drankje, en daarna volgde een overheerlijk buffet, 
waarbij iedereen gezellig kon napraten over alle holes‐in‐one en gemiste kansen. Hierna vond de prijs‐
uitreiking plaats, met dank aan sponsor Fred (van Drie). 
 
Het was een gezellige en zonnige dag in het Boerenland! Vol‐
gend jaar wederom een (geheel andere) BAV Zomeractiviteit! 
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Bav-marathon best lijst allertijden deel 1. 
De kop is er af. Vol trots presenteren wij de eerste lang niet complete BAV-marathon best lijst aller tijden. 
Dank zij de welwillende medewerking van een enthousiaste Bav-er (Dank je Hans), die uit een baviaan 
van 1992 een oude lijst te voorschijn wisten te toveren, en Andre, voor het betere cijfer en ontcijferwerk 
hebben we ineens al een flinke lijst kunnen samenstellen. Compleet is deze lijst nog lang niet. Vele na-
men ontbreken en ook sommige andere gegevens zijn nog niet bekend. De zoektocht naar het comple-
menteren van deze lijst gaat eigenlijk nu pas beginnen.  
Bij de dames zijn er tot nu toe drie tijden bekend. We weten natuurlijk dat er veel meer BAV-dames actief 
geweest zijn op de hele marathon (Judy, Ingrid, Jeannet, etc etc.) Dames schroom niet en geef je tijden 
even door aan Andre of Jos.  
Leuk dat Amersfoort er drie pr. Records aan heeft toegevoegd. Jeroen, Berry en Sacco zijn met hun 
mooie tijden gelijk bijgeschreven in de lijst.  
Als je de lijst bekijkt valt het op dat de “oude” garde in hun jonge jaren bijzonder snel gelopen hebben. 
Dat er maar liefst 19 atleten de marathon binnen de 3 uur gelopen hebben en dat in 1968 Cor Coster als 
eerste BAV-er een marathontijd wist neer te zetten!!  
Mocht je nog namen, tijden of aanvullende marathoninfo hebben. Schroom niet en mail of bel het door 
aan Andre Groen of Jos Hakvoort.  (André Groen  andrebav@xmsnet.nl of Jos Emmie.jos@planet.nl)  

Naam:   Leeftijd op 
moment 

van lopen 

Datum Naam/Plaats 
marathon 

tijd: Plaats 

          u:mm:ss   
Rob Strik M sen 7-12-1980 Fukuoka 2:19:56   
Henk Landman M   1989   2:36:40   
Jans Mulder M   1991   2:36:42   
Frits van Ingen sr. M   1986 utrecht 2:41:30   
Pieter Schouten M   1974   2:42:22   
Jos Hakvoort M 33 6-6-1993 Leiden 2:44:23 9 
Hans Kouter M   1986   2:45:30   
Frans Hoogendoorn M   1991   2:45:49   
Paul Christiaanse M   1987   2:47:49   
Ad Hogervorst M sen 25-10-1986 Essen 2:48:08   
Jaap Smallenburg M M50 1987   2:48:54   
Gijs Egberts M   25-10-1986 Essen 2:49:19   
Dik Riphagen M   1979 Amsterdam 2:49:32   
Rudy Mol M   1972   2:50:59   
Gregor Stam M   1982   2:53:08   
Jan Bockweg M   1982 Amsterdam 2:58:17   
Henk Subusk M   1982   2:58:31   
Joep Rozendal M 32 1-4-2002 Leidsche Rijn  2:58:38 13 
Jan Beentjes M   22-10-1988 Essen 2:59:38   
Peter Verhagen M 37 27-4-1986 Utrecht 2:59:48   
André Groen M 26 22-10-1988 Essen 3:00:07   
Peter Hilhorst M   1975   3:00:56   
Rob Leeflang M   1989   3:05:41   



  BAVIAAN  JULI 2009  16 

 

Naam:   Leeftijd op 
moment 

van lopen 

Datum Naam/Plaats 
marathon 

tijd: Plaats 

          u:mm:ss   
Wim Nieuwenhuizen M 46 27-5-1978 Utr.-A'foort-Utr. 3:07:26   
Berry Ruitenbeek M 50 14-6-2009 Amersfoort 750  3:08:11 32 
Marc Nieuwenhuizen M 40 25-10-2004 Dublin 3:10:16   
Henk Nordt M   1991   3:10:25   
Willem de Ruijter M 47 30-9-2007 Berlijn 3:10:27   
André v/d Vuurst M 41 5-4-2009 Rotterdam 3:10:28   
Henk Herskowits M   1979   3:10:32   
Jan Koops M   1975   3:11:17   
Ronald Pothuizen M   9-4-2007 Utrecht 3:11:41   
Chris de Baan M   25-10-1986 Essen 3:11:49   
Cor Vos M   1990   3:12:45   
Herman Mordink M   1982   3:12:49   
Evert Bos M   1978   3:13:48   
Bert Epskamp M   1983   3:14:33   
Ton Delvers M   1975   3:14:48   
Adrie Dunnebier M   1987   3:15:00   
Cor Janssens M   1986   3:15:45   
Mario van der Grift M   1991   3:15:51   
Ben Horst M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:15:57   
Connie van Diest V sen 18-10-1981 Eindhoven 3:20:00   
Hans Oostindien M   1981   3:20:23   
Sylvain van Staveren M   1987   3:21:14   
Bertus Engelbert M   1977   3:22:14   
Han van de Meer M   1975   3:23:55   
Harry Steenwijk M   22-10-1988 Essen 3:24:00   
Jan Zwaan M 61 15-10-2000 Amsterdam 3:24:13 6 
Cock Verhoef M   1989   3:24:53   
Jaap Landman M   1986   3:26:05   
Sacco van Wessel M 39 14-6-2009 Amersfoort 750  3:26:50 104 
Jelle Botters M   1979   3:28:55   
Wout Natter M 44 18-4-1987 Rotterdam 3:29:12   
Wim van Diest M   1982   3:29:42   
Hein Hoogenboom M   1985   3:30:32   
Ale Klaver M   1987   3:36:03   
Michiel Schrijver M M50 21-10-2007 Amsterdam 3:36:05   
Cora Pelt V M35 25-10-1986 Essen 3:38:53   
Joes Kloosterman M 40 25-10-1986 Essen 3:38:54   
Joep Korndewal M   25-10-1986 Essen 3:48:05   
Jan Koster M 40 25-10-1986 Essen 3:48:49   
Erik Steutel M   1968   3:51:44   
Mariëlle van Wegen V 46 21-4-2002 Rotterdam 3:53:15   
John de Vries M   1991   3:54:08   
Bob Heinis M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:55:27   
Nico van de Meijde M   1976   3:57:31   
Piet Veenstra M   1991   3:58:30   
Rinus van de Heide M   1977   4:08:40   
Jeroen Hooijer M   2009 Amersfoort 750  4:10:21   
Constant Dedel M   1977   4:41:00   
Cor Koster M   1968   4:42:37   
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Lange afstand gebeuzel. 
 

Marathon Amersfoort. Wat een geweldig leuke, sfeervolle enthousiaste marathon was dit. Ik denk 
dat ik namens alle hele marathonlopers spreek als ik zeg dat de heerlijke ongedwongen organisatie, 
het ranzige zwoele weer, het fantastische publiek en het heerlijk zware afwisselende parcours zorg 
droeg voor een fantastische dag. Voor Berry was het een superthuiswedstrijd. En dat hebben we 
geweten. Meer dan enthousiast ging hij van start. Ik heb zelden iemand zo uitgelaten zien starten 
aan de marathon. Hij zwaaide zelfs naar de dieren in de dierentuin. Dat hij bij de doorkomst door 
het station ineens een gat van 50 meter (echt waar) sloeg was dan ook niet verwonderlijk. Een mooi 
pr. Was dan ook zijn verdiende loon. Joep zag Berry, Wim en Jos samen vertrekken en had al vlot in 
de gaten dat dit tempo net even te hoog lag. Al snel liet hij zich iets terugzakken waardoor hij nog 
behoorlijk vlak kon finishen in 3.15 Een knappe prestatie voor deze druk bezette atleet. 
Wim kwam erachter dat twee extreme duurlopen in 30 dagen tijd niet kan!! Een lijf heeft nu een‐
maal meer herstel nodig. Mijn tip: Wim. Eerst drie weken niks, met de nadruk op niks. En dan 
“uitgerust” op weg naar Amsterdam. Dat hij de marathon toch uitliep is natuurlijk goed. 

Sacco en Marc gingen als knabbel en 
babbel van start. Die hebben er echt van 
genoten. Beide heren staan alleen maar 
lachend en zwaaiend op de foto… ten‐
minste tot 41 km. Toen dacht super haas 
Marc even een gaatje te slaan met Sacco. 
En dat pikte Sacco niet. Gebroederlijk 
strijdend zijn dit waarschijnlijk de enige 
atleten geweest die niet genoten hebben 

van de laatste kilometer!! Sacco liep er wel een pr door. Dat was natuurlijk helemaal perfect. 
Jeroen debuteerde op de marathon. En daar had hij een mooie voor uitgekozen. “Ik weet zeker dat 
de volgende een stuk sneller gaat, Jeroen”. 
En soms wil het lijf op zo’n dag gewoon niet. Daar had Ben last van. Na 25 km rare gevoelens in buik 
borst en arm heeft fietsbegeleider Richard hem keurig van het parcours gepraat. Verstandig, want 
als je lijf zijn dag niet heeft dan houdt het gewoon op. 
Zelf had ik me ten doel gesteld om mijn allereerste marathontijd van 1984 te verbeteren. Na precies 
25 jaar leek dat me een mooie uitdaging. Dus weg onder de 3 uur en 5 minuten. Mijn lijf deed het 
vandaag, gelukkig, bijzonder goed en ik heb dan ook optimaal genoten van deze wedstrijd. Dank 
hierbij vooral aan fietsmaatje André die me keurig strak op schema hield en braaf elke 20 minuten 
van eten en drinken voorzag (op het laatst tot vervelends aan toe…maar wel verstandig). De laatste 
kilometer was fantastisch, zelfs moeders van 85 stond langs het parcours… GAAFFF!! 
Naast dit geweld stonden er natuurlijk nog enkele tientallen bav‐ers aan de start op de andere af‐
standen. Uit de uitslagen en verhalen blijk dat velen deze dag als bijzonder ervaren hebben. Mooi 
he, dat hardlopen. Kortom een veelbewogen dag voor de atleten waar ongetwijfeld lang over nage‐
praat wordt. 
 
Dan zit voor de meeste het seizoen er bijna op. De A‐ploeg is weer gewoon een kwartier eerder bin‐
nen dan de C‐ploeg, op de baan wordt het serieuze trainen vooral serieus rommelen in de marge en 
door een aantal wordt de racefiets van stal gehaald. De eerste serieuze krachtmeting zal plaatsvin‐
den op 27 september tijdens de 10 x 10 km estafette in Amersfoort. 
 
Ik wens een ieder een lekkere luie vakantie, met veel zon, goede boeken, mooie wandelingen, sma‐
kelijke wijnen, gekke avonturen en opvallend weinig trainingen.    

Tot in September…… Jos Hakvoort. 
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BAV-atleten actief tijdens de  Driedorpenloop in Kortenhoef 
 
Afgelopen zondagmiddag 7 juni  is een aantal BAV-atleten gestart bij de gezellige Rabobank Driedorpenloop 
in Kortenhoef. Bij eerdere edities waren hier steeds een behoorlijk aantal Bavianen aanwezig. Wellicht dat het 
komende loopfestijn in het kader van Amersfoort 750 jaar debet was aan een kleiner aantal atleten uit Baarn. 
Als gevolg van eerdere problemen met de tijdwaarneming wordt er door de organisatie sinds vorig jaar gebruik ge-
maakt van de elektronische chip. Hierdoor konden de uitslagen al kort na afloop van de wedstrijd op internet worden 
opgezocht. Er werd door de bav-ers meegedaan op de 5 km, 10 km en 21,1 km (halve marathon). Door de prima 
weersomstandigheden was het totale aantal gefinishte deelnemers 628 atleten. 
Van de Baarnse atleten was jeugdlid Bas van de Vuurst in goeden doen op de 5 km (62 deelnemers). Tussen al het 
seniorengeweld finishte hij keurig als 7e in de mooie tijd van 19:27 (15,42 km/uur). Ook zijn jongere broer Max deed 
het prima en finishte als 17e. Ook hij bleef qua snelheid de senior BAV-leden ruimschoots voor. 
Op de 10 km startte Hans Oostindiën voortvarend en zag op de 3 km met verbazing de rustig gestarte Henny Bosse-
laar al langszij komen. Henny voelde zich één dag voor zijn vakantie niet zo sterk, maar de schijn bedroog. Hij was 
zeer verrast en blij met zijn prima tijd van 47:13 en kan daarmee volgende week van een mooie vakantie genieten. 
De individuele loopprestaties zijn: 

 

Naam Afstand Tijd Min/km km/uur 
Bas van der Vuurst 5,000 0:19:27 0:03:53 15,42 
Max van der Vuurst 5,000 0:23:02 0:04:36 13,02 
Hennie Bosselaar 10,000 0:47:13 0:04:43 12,71 
Hans Oostindiën 10,000 0:51:21 0:05:08 11,68 
John de Vries 10,000 0:53:15 0:05:20 11,27 

BAV viert feestje mee van 750 jarig Amersfoort; Jos Hakvoort slaat toe in Marathon 
 
Afgelopen zondag was het dan eindelijk zover: na een soms maandenlange voorbereiding konden de 47 
BAV lopers laten zien wat ze waard waren in de unieke marathon van Amersfoort, die ter ere van het 750 
jarig bestaan van deze naburige gemeente werd georganiseerd. Meer dan 10.000 lopers verschenen aan 
de start. De halve marathon, de 10 en de 5 km waren ook in het programma opgenomen. Het parcours van 
de marathon was spectaculair te noemen: zo werden o.a. de dierentuin en de stationshal aangedaan. Ook 
liepen de deelnemers over het terrein van Zon en Schild, waar zij luidkeels werden aangemoedigd door de 
bewoners. De finish was op de Stadsring, waar talrijke toeschouwers de lopers toejuichten. 
 
Het weer had twee gezichten: ’s ochtends teisterden de regenbuien de deelnemers, ’s middags werd het 
door de doorkomende zon en de hoge luchtvochtigheid flink benauwd, wat met name de hele en halve ma-
rathonlopers parten speelden.  
Vanzelfsprekend ging de meeste aandacht uit naar de marathonlopers, alwaar de BAV met maar liefst 7  
kanjers meedeed. Jos Hakvoort stak in een bloedvorm, wat hij bewees met een fantastische tijd van 
3.02.35 en daarmee de snelste BAV loper was. In de overall uitslag was deze tijd goed voor een 17e plaats! 
Ook Berry Ruitenbeek was goed op dreef,  wat bleek uit zijn fraaie tijd van 3.08.11, waarmee hij beslag leg-
de op de 32e plaats in de eindklassering.  
 
De halve marathonlopers hadden veel last van de warmte. Helaas moest hierdoor Diana van Drie voortijdig 
de strijd staken, ondanks dat zij tot haar opgave een prima wedstrijd liep. Jaap Sonnenberg en Carlo Oude-
beek waren de snelste BAV lopers op deze afstand. 
 
Een grote verrassing was de deelname op de 10km van Judy Middelkoop, die na een noodgedwongen lan-
ge inactieve periode deze wedstrijd in haar woonplaats Amersfoort niet voorbij wilde laten gaan.   
 
Speciale vermelding verdienen de 5km lopers, waarvan er een groot aantal pas in maart jl. met  
hardlopen zijn begonnen, en die net de beginnerscursus hebben afgerond. Zij kwamen allemaal (zonder 
tussendoor te wandelen) in mooie tijden over de finish. De snelste beginner was Ton Slager, die slechts 
31.29 nodig had voor zijn eerste 5km wedstrijd. Dat ook de jeugd goed meedoet, bleek uit de tijd van de 22 
jarige Shirley Dolman, die haar 5km in 25.06 afraffelde, waarmee zij de snelste BAV loper was op deze af-
stand. 
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Naam Afstand Netto tijd  Naam Afstand Netto tijd 
       
Jos Hakvoort 42,192 3:02:35  Toos Boogaard 10 1:02:59 
Berry Ruitenbeek 42,192 3:08:11  Anke Schotman 10 1:04:07 
Joep Rozendal 42,192 3:15:40     
Willem de Ruijter 42,192 3:21:11  Shirley Dolman 5 0:25:06 
Marc Nieuwenhuizen 42,192 3:26:40  Angela van de Voort 5 0:27:18 
Sacco van Wessel 42,192 3:26:50  Rita van Rijssel 5 0:28:31 
Jeroen Hooijer 42,192 4:10:21  Christien Oudebeek 5 0:31:07 
    Nathalie van Galen 5 0:31:07 
Jaap Sonnenberg 21,096 1:27:29  Jeannette Piek 5 0:31:25 
Carlo Oudebeek 21,096 1:37:52  Ton Slager 5 0:31:29 
Paul van der Wal 21,096 1:44:12  Wim Rottier                       5 0:31:30 
Kees Vink 21,096 1:57:19  Cees Feijen                       5 0:31:41 
Henny Bosselaar 21,096 1:59:31  Annemieke de Joode    5 0:31:42 
Nathalie Bleijerveld 21,096 2:02:48  Adri Hammink                  5 0:31:47 

Harry Splinter 21,096 2:07:19  Minka van Vulpen          5 0:31:54 

Marjanne Roel 21,096 2:08:16  Eirk Hogenaar                   5 0:32:02 

Saranda van Andel 21,096 2:07:47  Dorine Schmit                   5 0:32:02 

John de Vries 21,096 2:09:54  Rent-Jan Elenga 5 0:32:33 

Jurgen Lentz 21,096 2.11.48  Natascha Tomassi           5 0:33:17 

Wilma Blonk 21,096 2.15.31  Ingrid van Dijk                  5 0:33:32 

Peter Sanger 21,096 2:18:06  Judith Suik                         5 0:33:53 
    Frieda van ‘t Zand           5 0:35:53 

Davor Susak 10 0:58:23  Cari Sanger                        5 0:35:54 

Judy Middelkoop 10 1:01:44  Paula de Gast                   5 0:37:41 

Ja Jos,  zo ga je goed!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knabbel en Babbel zwaaien  
nog niet af! 
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BAV zomeravondcup warm maar gezellig. 
 

De derde editie van de  zomeravondcup was een zeer geslaagde. Ondanks de warmte meldden 
zich jl dinsdag maar liefst 66 bav-ers bij het clubhuis voor de afsluiting van het voorjaarsseizoen. 
Het bochtige afwisselende parcours van 2500 meter lang ging over het hele sportpark heen en 
was zeker niet eenvoudig. 
 Aan de start stond een bonte verzameling van atleten. 
Recreanten mengden zich moeiteloos met wedstrijdatle-
ten en sportief wandelaars. Voor de één ging het om de 
gezelligheid. Voor de ander werd het echt een wedstrijd. 
Vooraan werd traditiegetrouw  flink gestreden. Bij de 
jeugdloop was Luc van Dormolen op afstand de snelste. 
Als een hinde snelde hij over het parcours. Het was een 
genot om te zien. 
Bij de langere afstanden waren het aanvankelijk de jonge 
senioren die heerste. Met moeite kon Hakvoort de ontke-
tende jeugd bijhouden. Tot zijn grote verbazing vielen er 
gaandeweg de wedstrijd steeds meer senioren af. De één 
kreeg pijn in de zij, de ander moest even de bosjes in en voor een derde was de warmte van de avond 
iets te veel van het goede. Senior Merijn de Klerk had echter nergens last van. Na 6 km liep hij langzaam 
van Hakvoort weg en wist zodoende gedecideerd te winnen. Zijn tijd onder de 38 minuten kan gezien de 
warmte gerust gelden als een echte toptijd. Achter dit geweld liep een ieder op eigen nivo zijn/haar rond-
jes, enthousiast aangemoedigd door vrienden en bekenden die voor het clubhuis klaar stonden met de 
broodnodige bekertjes water. 
Prijzen waren er voor de atleten niet te winnen, maar dankzij de welwillende medewerking van Juwelier 
Hillebrand, Bakkerij ’t Stoepje en scharrelslager van Boeyen werden er op startnummer prachtige prijzen 
verloot. Dank aan deze welwillende sponsoren en ook veel dank aan de organisatoren voor deze wed-
strijd. Zeker 66 atleten hebben er een heerlijke avond aan beleefd!! 

1500 me- Naam  2500 meter Naam  7500 meter Naam 

06:26,2 Luc  van Dormolen  14:33,6 Simone  Hiensch  30:04,5 Stefan   Leeflang 

06:48,9 Sven  van Miltenburg     30:05,4 Camiel   Kruiswijk 

07:02,1 Ina  van Woersem  5000 meter Naam  37:21,6 Mariëlle  van Wegen 

07:16,7 Paul   Sluiter  19:18,4 Ingmar  de Klerk  47:51,0 Dirk   Boterenbrood 

07:17,3 Juliette  de Klerk  20:24,4 Bas  van der Vuurst  59:59,3 Hans  van Rossum 

07:22,1 Bebeto   Kleintjes  20:47,8 André   Groen  01:44,0 Wil  den Blanken 

07:25,4 Emiel   Rigter  21:24,0 Menno   Zahradnik    

07:31,8 Ruben   Rigter  21:59,1 Mark   Rigter    

07:32,4 Shirley  . Dolman  23:17,7 Rob   Kuik  10-k.meter Naam 

07:33,9 Lars   Berndsen  23:40,1 Paul  van der Wal  38:53,7 Merijn  de Klerk 

07:35,6 Lotte  de Jong  24:24,2 Ron  Jansen  39:22,8 Jos   Hakvoort 

07:36,7 Arthur   Bouma  24:37,7 Max  van der Vuurst  39:45,8 Jaap   Sonnenberg 

07:41,1 Koen   Zahradnik  24:38,3 Bernadette   Vink  40:20,9 Andre  van der Vuurst 

07:42,0 Denilson   Kleintjes  24:50,1 Lieke  van de Pol  41:01,0 Ruben  van der Waals 

07:42,3 Ruth  van Maris  25:11,8 Henk   Hengeveld  42:44,7 Sacco  van Wessel 

08:06,7 Luc  van Wessel  26:14,5 Diana  van Drie-Rubini  42:44,7 Berry   Ruitenbeek 

08:08,0 Christiaan   Prager  26:19,5 Bianca   Koops  42:52,5 Rob   Pit 

08:15,6 Thijs  van Miltenburg  27:00,5 Marina   Bos  44:02,4 Ronald   Pothuizen 

08:24,8 Ryan   Lovett  29:29,1 Carine   Lovett  50:00,3 Kees   Vink 

08:25,2 Jelle  van Miltenburg  29:29,6 Dik   Riphagen  50:25,7 Hennie   Bosselaar 

08:27,4 Tim  de Jong  29:33,0 Chris  de Baan    

08:29,2 Mathijs  van Wessel  31:39,8 Dorine   Schmitt    

08:31,4 Kevin  van der Wal       

08:32,9 Jochem   Portman       

08:36,0 Tamara   Went       
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De Zomeravondcup het Familie-feestje van de BAV 

Waar het er stevig aan toe gaat!1 … …...en een andere Knabbel en Babbel optreden!! 

Dames nog voor gaan !! ……. Rob wederom afziet!! ......  Maar altijd weer de voldoening!! 

Foto impressie Zomeravondcup 

 

Klik op de afbeelding voor nog meer foto’s 

http://www.mijnalbum.nl/Album=M4ZBEHHQ
http://www.mijnalbum.nl/Album=XD7H6XCK
http://sport.gemeentebaarn.com/Frames/totaal.htm
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            1   Ruben van Zessen 
1   Wouter Molenaar 
5   Femke de Boer 
5   Tamara Went 
5   Bas van der Vuurst 
7   Sam van Elsloo 
7   Shirley Dolman 

10   Melvin de Jong 

14   Roan Verhoef 

14   Wouter van Kessel 
19   Mika Molthoff 
19   Ruth van Maris 
19   Iris Grims 
24   Ruben Rigter 
24   Luc Dijk 
30   Tim de Jong 
30   Lucas Beckeringh 
31   Juliette de Klerk 

3  Levi de Jong 
8  Marieke Romeijn   
10  Christiaan Prager                                           
12  Rosa Brugman   
13  Paul Sluiter   

15  Bébéto Kleintjes 
21 Abel van Gennep 
22  Julia van Andel                                      
22  Che van der Lee 

Knabbel en Babbel zwaaien ook naar kabouter Plop! 
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 Mijn naam is Anne Gouverne 
Ik ben geboren op 19 juni 2001.  
Ik woon op Colenso 125 in Soest. 
Ik ben 7 jaar 
Ik heb geen broer(tjes) en zus(jes).  
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag lekker spelen. 
Ik vind pasta erg lekker. 
Ik houd niet van aardbeien. 
Later wil ik juf worden. 
Mijn favoriete film is K3. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is de kruispas. 
Ik zit op atletiek omdat ik het zoleuk vind.  
Vertel iets wat jij wil, dat ik altijd een baby blijf. 
   
 Mijn naam is Remco Martens.  
Ik ben geboren op. 
Ik woon in Baarn. 
Ik ben 7  jaar. 
Ik heb  2  broer(tjes) Wouter en Jasper. 
Ik heb oranje haar en bruine ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen. 
Ik vind spaghetti erg lekker. 
Ik houd niet van pesten en poep onder mijn schoen. 
Later wil ik turnmeester  worden. 
Mijn favoriete film is kikkerdril. 
Mijn leukste atletiekonderdeel is hoogspringen. 
Ik zit op atletiek, omdat ik dan lekker kan rennen en 
springen(mijn energie kwijt kan). 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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Camiel Kruiswijk verplettert persoonlijk record op de ‘steeple’ 
Afgelopen zaterdag werd de derde wedstrijd van de run2day trackmeetings georganiseerd. Deze wed-
strijd werd voor één keer in combinatie met het wereldrecord festival gehouden. Namens de BAV deed 
Camiel Kruiswijk mee aan de trackmeeting. Hij startte op de 3000 m steeple chase. Dat is het onderdeel 
waarin hij is gespecialiseerd. Over twee weken zal hij ook bij de Nederlandse Kampioenschappen voor 
junioren starten op de steeple chase. Deze wedstrijd in Utrecht zou de laatste test voor het NK worden. 
Voor Camiel was het dus zaak om deze wedstrijd met veel vertrouwen te beëindigen.  
 
De weersomstandigheden waren ideaal om een mooie wedstrijd te lopen. Het was nagenoeg windstil, en 
ook de temperatuur was uitstekend om in te lopen. Toch was het niet vanzelfsprekend dat het een mooie 
tijd zou gaan worden. Want vanwege de zolderbrand bij de buren van Camiel was de voorbereiding verre 
van optimaal. Voor de wedstrijd voelden de benen al vermoeid aan. Echter, tijdens het inlopen liep hij 
best lekker en merkte hij niet veel van zijn vermoeide benen. 
Samen met vier andere atleten stond Camiel om 21:50 uur aan de start voor de 3000 m steeple chase. 
Naast hem stond Elmar Ruiter. Elmar is al jaren een concurrent van Camiel, en ook hij doet over twee 
weken mee aan het NK. Elmar staat met de vierde tijd ingeschreven voor dat NK, Camiel heeft de vijfde 
tijd. 
Eenmaal van start nam Camiel gelijk de leiding. Hij pakte gelijk een mooi tempo en de eerste hindernis 
ging technisch meteen behoorlijk goed. Na ongeveer 200 meter nam Elmar de koppositie over van Ca-
miel. Hij versnelde iets toen hij bij de waterbak kwam, daardoor gingen ze zij aan zij over de waterbak. 
Een paar rondes achter elkaar bleef Elmar voorop lopen, tot het tempo na ongeveer 1000 meter ineens 
behoorlijk omlaag ging. Dit was het moment waarop Camiel besloot om de leidende positie over te ne-
men. Hij schroefde het tempo weer op en hij bleef technisch erg goed lopen. 
Het tempo lag erg hoog, dat was te merken doordat ze halverwege de wedstrijd de eerste achterblijver al 
een ronde inhaalden.  
De hindernissen bleven erg goed gaan bij Camiel. Met nog 1000 meter te gaan besloot hij nogmaals te 
versnellen. Dit met goed resultaat. Zijn concurrenten konden het tempo niet volgen en moesten Camiel 
laten gaan. Camiel keek eens op de klok en had ondertussen wel in de gaten dat hij aan een mooie wed-
strijd bezig was. Hij zag dat hij onder zijn pr schema zat, en omdat zijn benen nog redelijk fris aanvoelden 
vond hij dat hij het tempo nogmaals omhoog kon gooien. Met nog één ronde te gaan was het gat met de 
nummer twee van de wedstrijd al opgelopen tot ruim 50 meter. Die laatste ronde liep Camiel nog steeds 
erg ontspannen. Toen hij de waterbak voor de laatste keer was gepasseerd zette hij zijn eindsprint in. 
Ook de laatste hindernis ging technisch nog steeds uitstekend en hij snelde naar de finish. Met nog 20 
meter te gaan zag hij de klok en besefte toen dat hij een geweldige wedstrijd had gelopen. In een tijd van 
10.12,76 min kwam hij met twee gebalde vuisten over de finish! Deze tijd was ruim 22 seconden onder 
zijn persoonlijke record. Als tweede kwam Elmar over de finish, hij finishte in 10.32,71 min. Door deze 
geweldige verbetering is Camiel, op de plaatsingslijst van het NK, van de vijfde plaats geklommen naar 
de tweede plaats. Hij staat nu slechts één seconde achter de nummer één. Natuurlijk was hij uitzinnig van 
vreugde met zijn prestatie. “Veel meer vertrouwen had ik niet kunnen krijgen voor het NK” aldus een hele 
blije Camiel.  
 
De komende twee weken gaat Camiel zich zo goed mogelijk voorbereiden op het NK, waar hij zich na-
drukkelijk zal gaan bemoeien met het gevecht om de medailles. Camiel zal op 27 juni lopen op het NK. 
Het Nederlands Kampioenschap voor Junioren vind plaats in Emmeloord. Namens Camiel is iedereen 
uitgenodigd om hem aan te moedigen op dit NK. Hij kan de steun goed gebruiken. 
Houd voor een uitgebreide voorbeschouwing en voor alle wedstrijden de website van Camiel 
www.camielkruiswijk.webs.com in de gaten. 
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BAV pupillen weer sterk op competitiewedstrijd 
Op 6 juni vond de derde en tevens laatste competitiewedstrijd voor de BAV pupillen plaats in Utrecht.  
De jongens pupillen C beten het spits af met de estafette. Het was duidelijk te zien dat er hard op getraind was, want 
het clubrecord komt steeds dichterbij. Ook het balwerpen ging prima. Koen Roskamp, Thijs van Miltenburg en Wessel 
Terpstra wisten alle drie hun persoonlijk record te verbeteren. Op de sprint konden deze jongens samen met hun team-
genootje Jelle van Miltenburg goed meekomen. Bij het verspringen wist Wessel met een sprong van 2.61m zijn per-
soonlijk record te verbeteren. Door deze goede prestaties behaalde Koen een mooie 1e plaats op de meerkamp. Te-
vens werd hij 1e op de meerkamp en 3e op de 600m in het eindklassement over drie wedstrijden. Thijs werd in dit klas-
sement 2e op de 600m. 
De meisjes pupillen C hadden geen concurrenten bij de estafette en werden dus eerste. Wel was 
hun tijd weer sneller dan bij de vorige wedstrijd. Bij het verspringen ging het uitstekend. Isabel van 
den Broek, Julie Heij en Anne Gouverne verbeterden alle drie hun persoonlijk record. Ook bij de 
sprint en het balwerpen presteerden deze meisjes en hun teamgenootje Winnie de Groot prima. 
De meisjes pupillen B, Sophie van der Burg, Bodine Bakker, Sophie de Jong en Megan Buitelaar, 
begonnen goed met hun estafette en wisten hun record met 0,4s te verbeteren. Op de 40m sprint 
werd goed gelopen. Het leverde Sophie de Jong, Milou Molthoff en Bodine een persoonlijk record 
op. Ook bij het hoogspringen werden goede resultaten behaald. Sophie Bleijerveld evenaarde haar 
persoonlijk record met een hoogte van 0,90m. Bodine sprong zelfs over 1,00m, een prima presta-
tie. Bij het kogelstoten werd ook goed gepresteerd. Dit resulteerde in persoonlijke records voor 
Milou, Bodine, Sophie de Jong en Sophie van der Burgh.  

Bij de jongens deden maar twee atleten van de BAV mee, Simon Nijhof en Sven 
de Jong. Simon verbeterde op alle onderdelen van de meerkamp zijn persoonlijk 
record. Bij het hoogspringen behaalde hij een hoogte van 0,95m. Een prima 
prestatie, omdat hij nog niet zo lang lid is en nog niet veel heeft kunnen trainen 
op dit moeilijke onderdeel. Op de sprint en bij het kogelstoten konden beide jongens goed meekomen 
in het deelnemersveld.Ook voor de meisjes pupillen A1e jaars, Lotte de Jong, Linde Bouma, Tamara 
Went en Marieke Romeijn was het een succesvolle dag. Bij het verspringen verbeterde Lotte met een 
sprong van 3.52m haar persoonlijk record. Linde bleef er net onder. Het kogelstoten leverde Tamara 
een persoonlijk record op met een stoot van 5.49m. Marieke hield zich goed staande en presteerde 
optimaal. De goede prestaties van deze dag leverde Lotte een 2e plaats op in de meerkamp. Tevens 
werd zij 2e op de meerkamp en 2e op de 1000m in het eindklassement over drie wedstrijden. 
De jongens A1e jaars zagen dat hun harde trainen werd beloond. Bij het verspringen waren er per-
soonlijke records voor Luc van Wessel, Mika Molthoff, Ruben Rigter, Xander Bakker en Lars Bernd-
sen. Voor Denilson Kleintjes was er een evenaring met een sprong van 3.79m. Tjaly van Leeuwen 
bleef net 2 cm onder zijn persoonlijk record. Bij het kogelstoten wist Ruben iedereen achter zich te 
laten met een stoot van 8.11m. Door deze goede prestaties behaalde Denilson een mooie 1e plaats 
op de meerkamp en werd hij tevens 1e op de meerkamp in het eindklassement over drie wedstrijden. 
Ruben werd in dit klassement 3e. 

De meisjes A2e jaars, Iris Grims en Ruth van Maris, waren deze wedstrijd een sterk team. Iris verbeterde maar liefst op 
alle onderdelen haar persoonlijk record. Ruth viel vooral bij het verspringen en de sprint op waar ze 2e werd. In het 
eindklassement over 3 wedstrijden werd zij uiteindelijk 5e.  
De jongens A2e jaars die werden geteisterd door blessures bleken toch nog een sterke estafette te kunnen lopen. Zij 
verbeterden wederom hun record. Bij het verspringen lieten de jongens zich van hun sterkste kant zien. Niels Kuil, 
Sven van Miltenburg en Che van der Lee sprongen alle drie ruim over de vier meter. Ryan Lovett liep bij een sterke 
60m sprint naar een nieuw persoonlijk record. Bij het kogelstoten liet David Jansen op de Haar mooie verbeteringen 
zien. Door de goede prestaties eindigde het team bovenaan en werd Niels 2e in het eindklassement over de 3 wedstrij-
den. Ook Sven en Pieter Heij vielen in de prijzen bij de einduitslag van de 1000m. Zij werden respectievelijk 2e en 3e. 
Voor een aantal teams is het al zeker dat zij de finale op 12 september bereikt hebben, voor de rest is het afwachten. 

Uitslagen 
Jongens pup.C plaats 40 m Verspringen Balwerpen 

Koen Roskamp 1 7.41 2.99 22.50 

Thijs van Miltenburg 15 8.12 2.48 18.38 

Jelle van Miltenburg 18 8.14 2.77 11.70 

Wessel Terpstra 23 8.54 2.61 11.16 

Meisjes pup.C plaats 40 m Verspringen Balwerpen 

Isabel van den Broek 8 7.86 2.67 13.69 

Julie Heij 10 8.25 2.66 14.26 

Winnie de Groot 16 8.21 2.17 12.11 

Anne Gouverne 17 9.12 2.35 11.64 
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Jongens pup. B plaats 40 m Hoogspringen Kogelstoten 

Simon Nijhof 14 7.87 0.95 3.68 

Sven de Jong 21 8.08 dns 3.80 
          
Meisjes pup. B plaats 40 m Hoogspringen Balwerpen 

Bodine Bakker 5 7.80 1.00 17.79 

Sophie Bleijerveld 13 7.77 0.90 15.89 

Sophie de Jong 14 7.69 0.90 15.03 

Megan Buitelaar 18 7.67 0.90 11.84 

Sophie van der Burgh 23 8.05 0.90 12.15 

Milou Molthoff 27 8.30 0.85 14.32 

          
Jongens pup A1 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten 

Denilson Kleintjes 1 9.74 3.79 7.19 

Ruben Rigter 3 10.20 3.52 8.11 

Lars Berndsen 4 10.18 3.75 6.80 

Xander Bakker 8 10.18 3.58 5.95 

Mika Molthoff 10 10.49 3.49 5.01 

Tjaly van Leeuwen 14 10.03 3.30 4.23 

Luc van Wessel 19 10.60 3.12 4.91 

Quinto Veldhuizen 35 12.16 2.58 4.01 

          
Meisjes pup A1 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten 

Lotte de Jong 2 10.02 3.52 4.84 

Linde Bouma 10 10.94 2.97 4.38 

Tamara Went 13 11.70 2.69 5.49 

Marieke Romeijn 15 11.99 2.61 3.66 

          
Jongens pup A2 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten 

Niels Kuil 2 9.45 4.20 8.70 

Sven van Miltenburg 3 9.67 4.27 8.47 

Che van der Lee 4 9.25 4.30 6.70 

Pieter Heij 10 9.84 3.59 7.18 

David Jansen op de 
Haar 

19 
10.48 3.83 4.65 

Ryan Lovett 22 10.30 3.21 5.59 

          

Meisjes pup A2 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten 

Ruth van Maris 7 9.61 3.59 4.73 

Iris Grims 30 11.38 2.83 4.95 

Uitslagen vervolg 
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BAV junioren sterk op pinkstermeerkamp 
Afgelopen pinksterweekend  werd er door een tiental atleten aan de meerkamp in Amstelveen deelgenomen. Op deze 
meerkamp, die verdeeld is over twee dagen, werd er op hoog niveau gepresteerd ondanks de warme weersomstandig-
heden. D1 junior, Luc de Jong, gooide bij het speerwerpen een persoonlijk record en bij het verspringen ging ook weer 
prima. Bij het hoogspringen liet hij wat punten liggen. 
De meisjes D 1e jaars, die voor het eerst aan een meerkamp deelnamen, presteerden boven verwachting. Ina van 
Woersem had vooral een goede 600m, waarbij ze dicht bij het clubrecord liep. Rohmana Koops stootte met de kogel 
voor het eerst over de 7 meter en was ook tevreden met de andere resultaten van de meerkamp. 
Emiel Rigter en Koen Zahradnik draaiden beide een goede meerkamp bij de jongens D2. Koen liep een persoonlijk 
record op de horden. Emiel kon zijn grootste concurrent voorblijven door op bijna al zijn onderdelen een persoonlijk 
record te halen. Hij eindigde op een uitstekende eerste plaats in het eindklassement.  Zijn puntentotaal was ook goed 
voor een clubrecord en een deelname bij het NK meerkamp in Enschede die in September zal plaatsvinden.  
Ook Mark Rigter had twee super dagen. Vooral zijn persoonlijk records bij het  discuswerpen, speerwerpen en kogel-
stoten zorgden ervoor dat hij goed mee kon komen.  
Bij de meisjes C hadden Naohmy Koops en Demy Zahradnik er een zware dobber aan om in het sterke veld mee te 
komen. Toch hebben ze menig persoonlijk record behaald en kon Demy een 10e plaats in het eindklassement vasthou-
den.  
Shariva Koops, meisjes B, kon voor-
al bij de looponderdelen goed mee-
komen. Hierdoor eindigde zij op een 
mooie 7e plaats en ging zij eindelijk 
over de 3000 punten grens heen. 
Marina Bos, meisjes A, die met de 
vrouwen senioren moest meestrijden 
deed het goed tijdens haar eerste 
meerkamp. Het leverde haar menig 
persoonlijk record op en uiteindelijk 
ook een clubrecord met het punten-
totaal.  

JD1 80m ver speer 80mH Hoog kogel 1000m   punten 

Luc de Jong 11.93 4.30 20.52 16.36 1.15 7.15 3.25   2827 

                    

JD2 80m ver speer 80mH hoog kogel 1000m   punten 

Emiel Rigter 10.66 5.02 43.15 12.15 1.50 12.72 3.14   4520 

Koen Zahradnik 11.54 4.18 25.17 16.08 1.25 7.09 3.48   2895 

                    

MD1 60mH hoog speer ver kogel 600m     punten 

Rohmana Koops 13.01 1.30 16.30 3.61 7.30 2.02     2122 

Ina van Woersem 12.37 1.20 9.33 3.53 5.43 1.50     1949 

                    

JC1 100m ver kogel hoog 100mH discus speer 1000m punten 

Mark Rigter 13.71 4.67 10.29 1.35 18.66 25.93 24.59 3.18 3975 

                    

MC1 80mH hoog kogel 150m ver speer 600m   punten 

Naohmy Koops 23.68 1.05 5.99 28.26 2.99 16.93 2.16   1411 

                    

MC2 80mH hoog kogel 150m ver speer 600m   punten 

Demy Zahradnik 15.03 1.35 8.36 21.20 4.04 19.53 1.56   3059 

                    

MB 100mH hoog kogel 200m ver speer 800m   punten 

Shariva Koops 18.08 1.40 8.98 28.99 4.01 22.63 2.42   3203 

                    

V sen 100mH hoog kogel 200m ver speer 800m   punten 

Marina Bos 21.60 1.20 8.95 31.95 3.85 30.13 3.02   2428 
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BAV mini pupillen sterk op eerste wedstrijd 
Afgelopen zaterdag hadden de mini pupillen van de BAV hun allereerste baanwedstrijd. Het was heerlijk 
weer en de baan van Pijnenburg lag er prachtig bij. De mini’s mochten hun kunsten laten zien op de on-
derdelen 40 meter sprint, balwerpen en verspringen. Ze hadden er zin in en zetten hun beste beentje 
voor.  
 
Bij de 40 meter sprint was het toch wel even 
spannend. Ze werden voor het eerst bij de start 
weggeschoten door de scheidsrechter. Na de 
laatste aanwijzingen van de trainers gingen de 
mini’s van start en onderweg aangemoedigd 
door hun clubgenoten en ouders liepen ze een 
prima tijd. Bij het balwerpen ging het ook erg 
goed. Wouter Molenaar behaalde met een ge-
weldige worp van maar liefst 21,95 meter de eer-
ste plaats. Catharina van Lange kwam met een 
afstand van 12,74 meter tot de derde plaats bij 
de meisjes. Ook bij het verspringen presteerden 
de jonge atleten uitstekend. Mathijs van Wessel 
sprong zelfs al tegen de 3 meter grens aan. Met 
2,81 meter werd hij eerste. Bij de meisjes kon 
Lotte Bleijerveld goed voorin het veld meekomen 
met een sprong van 2,59 meter. 
Na afloop van de wedstrijd was er voor de atleten een welverdiende pannenkoek en limonade, wat ieder-
een zich goed liet smaken. Met een prima scorelijst gingen ze na een gezellige en sportieve middag weer 
huiswaarts. Voor de ouders was het leuk om te zien hoe hun kind zich ontwikkelt in de sport. Dank aan 
de trainers die de kinderen iedere week weer op een leuke manier de techniek weten bij te brengen van 
atletiek! 
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BAV junioren handhaven zich boven in competitie 
Afgelopen zaterdag 16 mei was de Baarnse Atletiek Vereniging met vijf teams vertegenwoordigd tijdens 
de tweede competitiewedstrijd voor jongens en meisjes C en D junioren in Woerden. 
Op een mooie baan, waar het wel waaide maar waar ook de zon regelmatig scheen streden de atleten 
met een tiental andere verenigingen om een plaats voor de gebiedsfinale op 20 juni. 
 
De groep jongens C junioren, waarvan nog veel atleten vorig jaar in de landelijke finale D junioren ston-
den, presteerde tijdens deze wedstrijd weer prima. 
Op de 800m wisten Mark Rigter, Ingmar de Klerk en Rico van de Pol respectievelijk de 1e, 2e en 3e plaats 
te halen. Mark moest bij het verspringen Robin Steinbach voor zich laten. Robin werd 2e en Mark 3e. Op 
de 100m sprint behaalde Robin in een tijd van 13.48s de 3e plaats. Max Draisma werd 4e (13.79) en Paul 
Sluiter  5e (14.14s). Op de 100m horden wist Paul Rico nog maar net voor te blijven. Het ging hier om 
honderdsten van seconden. Paul werd uiteindelijk 2e en Rico 3e.  
Bij het kogelstoten was er een 2e plaats voor Max. Bas van der Vuurst was bij het hoogspringen goed in 
vorm. Hij wist tot het laatst mee te doen met de wedstrijd. Uiteindelijk werd hij 2e met een sprong van 
1.45m. Bij het discuswerpen behaalde Bas een 3e plaats. Dylan Jansen, weer terug na zijn blessure, 
deed uit voorzorg mee met de werp onderdelen. Lopen gaat nog even niet. Bij het discuswerpen verover-
de hij een nette 4e plaats. Bij het speerwerpen wist hij zijn clubgenoot Ingmar voor te blijven. Dylan werd 
3e en Ingmar 4e. Uiteindelijk wisten deze jongens als team 2e te worden in de einduitslag. Of dit voldoen-
de is voor de gebiedsfinale moeten zij nog even afwachten. 
Bij de jongens junioren D deden voor de BAV twee teams mee. Eén in de 1e divisie en één in de 2e divi-
sie. Het team uit de 1e divisie stond na de eerste wedstrijd 2e in het gebied en 5e in de landelijke stand. 
De estafette voor dit team leverde een 2e plaats op achter de concurrent AVA’81. 
Bij het hoogspringen was de aandacht extra gericht op Sven van Maris en Luc van Dormolen. Nadat hier 
de vorige keer punten waren blijven liggen moest het deze keer wel goed gaan. Sven en Luc stelden niet 
teleur. Met een sprong van 1.40m werd Sven 2e en Luc 3e met een sprong van 1.35m. Luc liet zich bij de 
1000m ook duidelijk zien. In een mooi gelopen race wist hij als 2e te eindigen. Luc de Jong, die 6e werd 
op deze afstand, had de pech dat hij gelijktijdig met deze wedstrijd ook moest verspringen. Tussen alles 
door wist Luc met een sprong van 4.48m beslag te leggen op de 1e plaats. Een goede prestatie gezien de 
planning van zijn onderdelen. Koen Zahradnik wist bij het verspringen beslag te leggen op de 2e plaats 
met een sprong van 4.11m. Bij de 80m sprint werd Koen de snelste BAV atleet. Met een 4e plaats bleef 
hij Sven net voor. Christiaan Spijkers en Arthur Bouma werden respectievelijk 9e en 13e. Christiaan be-
haalde bij het speerwerpen een 5e plaats met een worp van 27.15m. Max van der Vuurst werd hierbij 6e. 
Een zelfde plaats wist Max te behalen bij het discuswerpen met een worp van15.44m. Bij dit onderdeel 
werd Thijs Buwalda 3e met een worp van 19.58m.Thijs werd bij het kogelstoten netjes 4e maar ruim ach-
ter nummer één Emiel Rigter. Daar waar Thijs 7.70m stootte, stootte Emiel 13.52m. Emiel staat op dit 
onderdeel dan ook eenzaam aan de top. Ook landelijk gezien staat hij aan de top. Op de 80m horden is 
Emiel ook een klasse apart. In een tijd van 12.21s wist hij ruim 1e te worden. Arthur wist in dit geweld toch 
een verdienstelijke 6e plaats te behalen. Uiteindelijk wisten deze jongens een mooie 2e plaats te behalen. 
De prestaties waren duidelijk beter dan bij de eerste wedstrijd. Het team staat nu ook 2e in het gebied en 
zal dan ook zeker 20 juni strijden in de gebiedsfinale. Landelijk is het team opgeklommen naar een 4e 
plaats. 

Het tweede team deed het naar verwachting prima. Christiaan Prager wist op de 80m sprint netjes naar 
een 8e plaats te lopen. Bas Westerhuis werd, na langdurig afwezig te zijn geweest in verband met een 
blessure, 18e. Bij het verspringen wist Christiaan een 10e plaats te behalen. Baus Verbeek werd hier 8e 
met een sprong van 3.63m. Baus die ook startte op de 80m horden werd hier ook 8e terwijl zijn ploegge-
noot Martijn Steinbach 10e werd. Op de 1000m moest Martijn weer aan de start verschijnen. In een goed 
gelopen race wist hij als 11e te eindigen. Ploeggenoot Bebeto Kleintjes wist beslag te leggen op de 12e 
plaats. Bebeto wist bij het hoogspringen zijn persoonlijk record te verbeteren naar 1.25m. Hiermee werd 
hij 10e. Bij de werp onderdelen waren het Jochem Portman en Kevin van der Wal die de eer van de BAV 
moesten verdedigen. Jochem werd 8e bij het kogelstoten en 13e bij het discuswerpen.  
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Kevin wist bij het kogelstoten 12e te worden en 9e bij het discus werpen. Dit laatste was een goede presta-
tie daar het één van de eerste keren was dat hij aan dit onderdeel meedeed. Bij de estafette behaalde dit 
team een 8e plaats. Al met al een goede prestatie van dit team. 
Bij de meisjes junioren C kwam een klein team van de BAV aan de start. In een goed gelopen estafette 
wisten deze meiden een 6e plaats te behalen. Bij de sprint moesten Femke de Boer en Inez van der Steen 
de eer van de vereniging verdedigen. Femke werd vlak voor Inez 11e. Bij het hoogspringen behaalde Fem-
ke met een sprong van 1.20m een 10e plaats. Inez wist bij het verspringen een 6e plaats te behalen met 
een sprong van 3.88m. Op de 80mh wist Demy Zahradnik een nette 5e plaats te behalen in een sterk veld. 
Op de 1000m werd Demy 9e. Op de werp onderdelen liet Yannicke Kruiswijk van zich horen. Met een 3e 
plaats bij het kogelstoten en een 2e plaats bij het discuswerpen (21.66m) wist ze zich in de top van de wed-
strijd te nestelen. Anouk van Dormolen behaalde bij het kogelstoten een goede 7e plaats. Uiteindelijk be-
haalden deze meisjes in het eindklassement een 5e plaats. Hiermee wisten ze zich jammer genoeg niet te 
plaatsen voor de gebiedsfinale.De junioren meisjes D startten, gehavend door een aantal afzeggingen, met 
de estafette. In een goed gelopen race werd uiteindelijk de 10e plaats behaald. Op de 80m sprint verdedig-
den Juliette de Klerk en Ilva Adam de eer van de club. Met een respectievelijke 11e en 23e plaats wisten ze 
dit onderdeel tot een goed einde te brengen. Juliette liet bij het hoogspringen duidelijk van zich horen. Met 
een sprong van 1.40m wist ze de 3e plaats te halen. Een evenaring van haar persoonlijk record. Ilva be-
haalde bij het speerwerpen de 17e plaats. Op de 1000m liep Ina van Woersem in een tijd van 3.31.5min 
naar een goede 5e plaats. De tegenwind op het lange eind speelde haar nogal parten. Shirley Dolman be-
haalde op deze afstand een knappe 7e plaats. Bij het verspringen wist Ina met een sprong van 3.68m een 
10e plaats te behalen. Maja van Gisbergen werd bij dit onderdeel netjes 19e. Maja wist bij het kogelstoten 
een 10e plaats te behalen met een stoot van 6.70m. Shirley werd hierbij 11e met een afstand van 6.66m. 
Uiteindelijk wisten de meisjes D junioren de 8e plaats in het eindklassement te behouden. 

BAV junioren behalen de landelijke finale clubteams 
Afgelopen zaterdag waren er twee junioren teams van de Baarnsche Atletiekvereniging doorgedrongen 
tot de gebiedsfinale atletiek voor clubteams.De gebiedsfinale werd bereikt door bij de beste negen teams  
uit de competities van Noord Holland en Utrecht te behoren. Zo wie zo al een prestatie op zich. 
In de gebiedsfinale is het dan de uitdaging om deze te winnen of zoveel punten te behalen dat je naast 
de zes winnaars van de gebiedsfinale bij de drie ploegen te komen die het hoogst aantal punten hebben 
gescoord.De BAV was in deze gebiedsfinale vertegenwoordigd met twee jongens teams. Een team met 
jongens C junioren en een team met jongens D junioren. 
De jongens C junioren hadden zich op het nippertje, onverwacht, geplaatst voor deze gebiedsfinale. Door 
dat het niet gelukt was om het team tijdens de competitie steeds volledig te laten aantreden werden niet 
die punten behaald om mee te doen voor de ere plaatsen. 
Ook voor deze gebiedsfinale werd het team geconfronteerd met pech vooraf. Een aantal afzeggingen 
zorgde ervoor dat niet alles optimaal bezet was. Maar de aanwezige atleten, iedereen mag maar twee 
onderdelen doen, wisten toch een prestatie boven verwachting neer te zetten. Een aantal atleten over-
troefden zichzelf met hun prestatie. Dit resulteerde uiteindelijk in een 8e plaatst bij deze wedstrijd. Na een 
goed gelopen estafette, 7e plaats, was het de beurt voor de hoogspringers. Bas van der Vuurst en Rick 
Ouderdorp wisten beide de 1,55m te bedwingen. Voor Bas was dit een verbetering van zijn persoonlijk 
record met 10 cm. Op de 100m kwamen Paul Sluiter, Robin Steinbach  en Mark Rigter aan de start. 
Mark, geblesseerd aan zijn arm, kwam erachter dat je deze wel hard nodig had om een goede tijd neer te 
zetten. Deze keer was Paul sneller dan Mark. Bij de 800 meter kwam Mark samen met Rico van de Pol 
en Ingmar de Klerk aan de start. Ingmar en Rico liepen beide een goede wedstrijd. Mark gezien zijn bles-
sures mocht ook niet klagen. Met een 8e (Ingmar) en een 11e (Rico) plaats en een goede tijd hielden ze 
zich goed stand in dit geweld. Op de 100m horden kwamen Rico en Paul opnieuw aan de start. Voor bei-
den is dit niet het geliefde onderdeel maar alle onderdelen dienen bezet te zijn om punten te behalen. 
Door respectievelijk  15e en 18e te worden werden punten binnengehaald. Bij het verspringen stonden 
Robin en Levi de Jong aan de start. Levi wist met een sprong van 3, 61m zijn persoonlijk record te verbe-
teren. Robin behaalde met een sprong van 4,70m een 11e plaats. Rick en Paul stonden voor de BAV bij 
het kogelstoten in de ring. Met een stoot van 9,16m en 7,74m werden Rick en Paul respectievelijk 11e en 
16e. Bas en Dylan Jansen stonden bij het discuswerpen in de kooi. Voor Dylan is dit niet zijn wenselijke 
onderdeel maar door blessures kan hij nog niet aan zijn gewenste loop en springnummers meedoen. Bas 
werd met een worp van 28,79m 10e en Dylan werd 15e met een worp van 24,55m. Bij het speerwerpen 
wist Dylan met een 13e plaats net een plaats voor Ingmar te eindigen.Uiteindelijk leverden deze presta-
ties de jongens een verdiende 8e plaats op.Bij de jongens D junioren waren de verwachting hoger ge-
spannen. Als tweede ging dit team de gebiedsfinale in. Landelijk stonden ze op dat moment op een vier-
de plaats. Daar alleen maar de nummers één zich rechtstreeks plaatsten voor de finale moest er scherp 
gepresteerd te worden om er zeker van te zijn dat er op punten door gegaan kon worden als de gebieds-
finale niet te winnen was.  
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De ogen van het team waren voornamelijk op AVA ’81 uit Almere gericht, omdat deze eerste waren ge-
worden in de competitie. Na een aantal onderdelen leek de ploeg uit Almere niet haar dag te hebben. 
Maar GAC uit Hilversum had zijn dag wel. Tijdens spannende onderdelen bleek GAC met nog twee on-
derdelen te gaan 19 punten voor de BAV te liggen. Ook Hera, Heerhugowaard, bleef lang in de buurt. 
Na het speerwerpen, een onderdeel waar Christiaan Spijkers en Martijn Steinbach zichzelf overtroffen 
met worpen van respectievelijk  32,22m (3e) en 28,88m (8e) (voor beiden een persoonlijk record) was de 
voorsprong 144 punten. Met alleen nog de sprint was de spanning hoog. GAC liep met zijn atleten een 
zeer goede sprint. Duidelijk sneller dan de BAV. Nu was het wachten op de punten die dit op zou leveren. 
De wetenschap was er ook dat 0,1 sec 13,5 punten opleverde. Daar waar de BAV met 2 atleten meer 
dan 1,1 sec langzamer hadden gelopen dan GAC zouden ze de overwinning aan hen moeten overlaten. 
Het duurde zeer lang voordat bekend werd wat de uitslag van de sprint was. Uiteindelijk werd het pas 
bekend gemaakt bij de prijsuitreiking. Hier bleek dat er van de 144 punten voorsprong er nog ongeveer 
70 punten over waren. Sven van Maris, Christiaan en Martijn hadden in hun sprint GAC voldoende achter 
zich gehouden. Sven eindigde met een tijd van 11,7s  als 12e terwijl Christiaan er 0,06s langer overdeed 
en 13e werd. Martijn eindigde als 24e bij de sprint. 
Sven presteerde ook bij het hoogspringen  boven verwachting. Met een nieuw persoonlijk record sprong 
hij over een hoogte van 1,45m. Hij werd hiermee 3e in de wedstrijd. Luc van Dormolen werd 9e met een 
sprong van 1,35m. Op de 1000 meter stonden Luc van Dormolen, Luc de Jong en Bebeto Kleintjes aan 
de start. Luc van Dormolen wist iedereen en zichzelf te verbazen met een scherp nieuw persoonlijk re-
cord. Hij eindigde in een tijd van 3.09,21 min op een 2e plaats. Luc de Jong legde met een tijd van 
3.19,17 beslag op de 10e plaats. Bebeto, voor het eerst meedoend op een dergelijk groot toernooi, wist 
de race ook af te sluiten met een persoonlijk record. In een tijd van 3.39,54 wist hij op een 20e plaats te 
eindigen. Luc de Jong liet bij het verspringen zien dat men altijd rekening met hem dient te houden op dit 
onderdeel. Met een sprong van 4,48m wist hij een gedeelde 1e plaats te behalen. Koen Zahradnik wist 
met een sprong van 4,22m een 7e plaats te behalen. Op de 80m horden was Koen ook van de partij. Sa-
men met Emiel Rigter en Baus Verbeek verdedigde hij hier de eer van de BAV. Emiel wist zich in een rap 
tempo over de horden te bewegen. De klok stond stil op 11,82s. Dit betekende dat hij, naast dat hij 1e 
was geworden in de wedstrijd, ook de tweede tijd aller tijden van zijn leeftijdsgroep in Nederland had ge-
lopen. Een prestatie met een gouden randje. Je zou bijna vergeten dat ook Koen een zeer goede race 
had gelopen. In een tijd van 14,45s werd hij 4e in de race. Baus wist zijn persoonlijk record ook met één 
seconde te verbeteren. In een tijd van 16,05s legde hij beslag op een 16e plaats. Ook bij het kogelstoten 
wist Emiel de wedstrijd te winnen. Met een stoot van 13,69m werd hij ruim eerste. Thijs Buwalda wist bij 
het kogelstoten zijn persoonlijk record te verbeteren. Met een stoot van 8,18m werd hij 9e in de wedstrijd. 
Bij het discuswerpen lukte het Thijs niet om in de buurt van zijn persoonlijk te komen. Met een worp van 
18,85m werd hij 10e in de wedstrijd. Max van der Vuurst werd met een worp van 17,18m 13e. Voor Max 
was het wel een verbetering van zijn persoonlijk record. Met deze reeks goede prestaties werden deze 
jongens dus 1e in de gebiedsfinale. Een prestatie welke nog geen ander team van de BAV ooit heeft be-
haald. Vorig jaar haalde de D jongens ook de finale door 2e te worden in de gebiedsfinale. Nu staat de 
ploeg voor de opdracht om 12 september in Gemert te laten zien wat ze landelijk waard zijn. Op dit mo-
ment staat de ploeg 
landelijk op een 2e 
plaats achter PAC. 
Een welverdiend 
compliment aan de 
atleten die dit heb-
ben gepresteerd. 
Ook is een compli-
ment op zijn plaats 
voor de trainers en 
begeleiders van de-
ze jongens. 
Komende zomer 
moet ervoor gezorgd 
worden dat een ie-
der in de juiste vorm 
blijft. 
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LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP!!!!!!!!!!!!! 
  
We hebben al sinds een aantal weken een fietssleutel pot. De-
ze staat op woensdagmiddag en zaterdagochtend buiten op de 
plank links van de deur. Gooi dus je fietssleutel in de pot en 
neem hem na de training weer mee. 
 

         De pupillentrainers  

1 juli - pupillentraining wordt waterballet ! 
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Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009 

Datum Wat Wie WAAR Trainen? Vereniging 
            
Jul           
5 Jeugdwedstrijd allen Utrecht   U-track 
11 Begin Zomervakantie pupillen   NEE   
            
Aug           
22 Eerste training pupillen   JA   
            
Sep           
12 Finale baancompetitie pupillen Veenendaal pup. geen trainen VAV 
25 tm 27 Kamp allen       

JURY CURSUS LIGHT  -  ECHT IETS VOOR JOU 

Beste ouders / leden, 
 
Zoals inmiddels bekend, kampen veel verenigingen momenteel met een gebrek 
aan juryleden. De juryleden die we hebben, zijn in het algemeen mensen van een 
vorige generatie die hebben aangegeven geen jeugdwedstrijden meer te willen ju-
reren. Pogingen van de Jeugdcommissie om ouders van pupillen en junioren te 
interesseren voor een officiele jurycursus, hebben tot op heden niet geresulteerd 
in het daadwerkelijk houden van een jurycursus wegens een gebrek aan belang-
stelling. 
 
Reden voor de jeugdcommissie van Hellas uit Utrecht om tijdens een aantal on-
langs gehouden ouderavonden de interesse te peilen voor een zogeheten jurycur-
sus light, dwz specifiek toegesneden op pupillen en de jongste junioren. Voor een 
dergelijke cursus, die op één of wellicht twee avonden zou kunnen worden gege-
ven, bleek redelijk wat belangstelling te bestaan.  
Met een dergelijke cursus poogt de jeugdcommissie nauwer aan te sluiten bij de 
wensen en beleving van de jongste jeugdatleten en hun ouders, waarbij in de eer-
ste plaats het plezier van de kinderen centraal staat en pas daarna de prestatie. 
Niet zelden is atletiek een van de sporten die een kind een periode uitprobeert al-
vorens te besluiten of het echt iets voor hem of haar is. Gevoegd bij het gegeven 
dat ook voor ouders atletiek vaak een sport is die voor hen volledig nieuw is, denk 
jezelf het moment in dat je voor het eerst geconfronteerd werd met de georgani-
seerde chaos van een atletiekwedstrijd, voorwaar iets heel anders dan een partij-
tje voetbal van een uurtje, heeft ons op het idee gebracht een laagdrempelige in-
stap voor ouders te creeren. In de hoop op en verwachting van groeiende betrok-
kenheid, hopelijk resulterend in een langer gemiddeld lidmaatschap van jeugdatle-
ten. 
Wellicht zijn er bij de BAV-ouders of leden geintresseerd om deel te nemen aan 
die jurycursus light. Zij worden gevraagd zich aan te melden bij Liesbeth Sitters 
035/5420051 of e/mail ChrJSitters@Wanadoo.nl  
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