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Altijd verrassend—Wanneer komt ie uit!! 

Marc:  
Op 21 mei komt de 
nieuwe Baviaan uit! 

Sacco:  
Dat kan niet dan is 
het Hemelvaartsdag 

De Redactie: 
De volgende? Tja hangt van de hoeveelheid kopij af!  
We weten het ongeveerTja Zal wel 2 of 9 juli worden. 
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Beste leden, 
 
 

Privatisering sportpark 

De afgelopen maanden heeft de stuurgroep, bestaande uit leden van de verschillende sportpark gebruikers 
in samenwerking met Deloitte  een soort programma van eisen  opgesteld. De eisen en wensen zijn ver-
taald naar een meerjarenbegroting waarmee een nog op te richten stichting het sportpark zou kunnen gaan 
beheren. Het eerste voorstel, bestaande uit een stuk met motivaties voor gebruik en de financieele gevol-
gen, is aan de wethouder voorgelegd. Na overleg en beoordeling binnen de gemeente zullen de komende 
weken verdere besprekingen plaatsvinden. 
Afhankelijk van een uiteindelijke overeenkomst zullen alle sportverenigingen naar hun leden teruggaan 
voor advies en eventuele goedkeuring van deelname in de nog op te richten stichting. 
 
 

Eemmeerestafette 

De 25e editie van de Eemmeerestafette was weer een fantastisch loopevenement. 
Op een zeer sportieve manier werd er tussen de BAV teams gestreden om zo snel mogelijk bij de finish in 
de haven terug te zijn. 
Bij cafe BU werden alle BAV teams bij binnenkomst luid verwelkomd, ook menig ander team en sololoper 
kreeg ovaties bij doorkomst. Wij hebben met onze gele BAV hardloopshirts de vereniging weer mooi in de 
picture gelopen. Een eerste plaats bij de dames en een tweede plaats bij de heren duolopers maakten het 
feest helemaal compleet. 
Na afloop zorgde de recreantencommissie met een Italiaanse maaltijd in het clubhuis voor een perfecte 
afsluiting van een prachtige dag. 
 
 
Extra hoogspringmat 
Bij de jeugdtrainers bestond al langer de wens voor een extra hoogspringmat. Op woensdagmiddag en za-
terdagmorgen is het soms zo druk voor de mat dat er bijna wachtrijen staan en de jeugd een beetje ge-
haast de training moet afwerken. 
De gemeente wilde helaas geen extra mat aanschaffen. 
De BAV heeft daarom voor eigen rekening een extra mat met overkapping besteld. 
Als alles mee zit dan kunnen we rond half Juni de nieuwe mat in gebruik nemen, er kan dan weer op een 
rustige manier geoefend worden voor het hoogspringen. 
 
 
BAV Zomeravondloop op het sportpark 
Reserveer alvast een plekje in jullie agenda voor de  3e Zomeravondloop op ons sportpark . Op dinsdag-
avond 30 Juni zal dit spektakel weer plaatsvinden over de paden en  langs sportvelden op Ter Eem. 
Start en finish van de jeugdloop en de 5 of  10 km bij ons clubhuis. 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de periode half april/ half mei groeide onze vereniging weer een beetje. Vooral jeugdleden en recreanten 
meldden zich aan. Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam Naam    Categorie Geb.datum 
Frank  Gramsma   recr  1961-04-01 
Jip  Hulleman   pupM  2002-10-04 
Willianne Muntz    recr  1979-06-28 
Jeanine Oudebeek   recr  1990-06-29 
Amber Pieterse   pupM  2002-12-07 
Flor  Vries    pupA  1999-12-16 
Lauris  Vries    pupA  1999-12-16 
allen uit Baarn. 
 
Helaas ook weer enkele afmeldingen. We zullen hierdoor met ingang van 1 juli moeten missen: 
 
Voornaam Naam    Categorie Plaats 
Tim  Heinis    sen  Baarn 
Joep  Heinis    junA  Baarn 
Jos  van Oort    recr  Baarn  
Joris  Vink    recr  Baarn 
 
Tevens kregen we van de Atletiekunie nieuwe wedstrijdlicenties voor: 
 
Voornaam Naam   Lic. Nummer  Categorie 
Iris  Gisbergen van  0679267  pupM 
Anne  Gouverne   0679268  pupC 
Pim  Keppel   0679271  pupB 
Jasper Zahradnik   0679273  pupM 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Hans Oostindiën. 
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1 Krista  Wamsteker 16 Ingrid  Vierbergen 

5 Monique  Buuren, van 17 Robert  Kathmann 

6 Sander  Gisbergen, van 17 Hans  Wessel 

6 Nathalie  Bleijerveld 18 Marga  Hoek, van den 

8 Anita  Frankena 18 George  Lengkeek 

9 Cecile  Vossenberg 20 Wim  Nieuwenhuizen 

11 Willem  Ruijter, de 22 Henk  Radstok 

11 Peter  Leijen 23 Rob  Kuik 

12 Bob  Heinis 24 Ineke  Koster 

12 Hans  Oostindien 25 Alie  Vet 

14 Benjamin  Segerius 28 Willianne  Muntz 

14 Jan  Gieskens 29 Wouter  Natter 

14 Pieter  Schouten 29 Lisette  Rapati 

15 Toos  Bogaard 30 Michiel  Schrijver 

16 Evert  Manten    
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Uit de running 
 
Peter Bakker, heeft een knieblessure en kan daardoor enige 
tijd niet hardlopen. 
Peter wandelt voorlopig en we wensen je een spoedig herstel. 
 
Jeanette Radstok, heeft een achillespeesblessure waardoor ze 
enige tijd uit de running is. Jeanette beterschap toegewenst. 
 
Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij had-
den 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 

Verenigingsarrangement 

Nieuw dit jaar is het verenigingsarrangement voor alle aangesloten verenigingen van de Atle-
tiekunie. Kom op de finaledag (zondag 2 augustus) van de SPAR NK Atletiek met jouw vereni-
ging naar het Olympisch Stadion voor een unieke experience. Kom clubgenoten aanmoedigen, 
beleef de geweldige ambiance en geniet! 

Een verenigingsarrangement bestaat uit: 

 Toegangskaarten voor de gehele groep (mogen leden en niet leden zijn) 

 Gereserveerde plekken ter hoogte van de finishlijn 

 Lunchpakketten en een goodiebag met hierin oa. het programmaboekje 

Om gebruik te maken van het arrangement moet de groep uit ten minste 10 personen be-
staan. De kosten bedragen    € 5,- per persoon. Aanmelden kan tot 13 juli.  

Meer informatie of het direct aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Judith Veldman 
(Judith.Veldman@atletiekunie.nl) of Justin Kröder (Justin.Kroder@atletiekunie.nl). Kijk ook op de 
website www.nkatletiek.nl. 

Kom dus zondag 2 augustus met jouw vereniging naar het Olympisch Stadion in Amsterdam en 
beleef de SPAR NK Atletiek vanaf de beste plek in het stadion! 
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Overzicht marathontijden wedstrijdatleten vanaf 01-01-04. 
De marathonlopers van de BAV-wedstrijdploeg zijn de laatste jaren overal in Europa actief ge-
weest. Onder het mom van gezellig een weekendje weg wordt er volop gepresteerd en angstvallig 
gekeken naar de tijden van elkaar. Want hoewel we allemaal vriendjes zijn vinden we het stiekem 
wel fijn als we vriendjes zijn …en drie secon-
den sneller!! Je bent niet voor niets wedstrijd-
atleet…toch!! 
André Groen was zo lief om het internet af te 
struinen en onderstaande lijst te maken. 
(Waarbij gezegd moet worden dat er bij 3 en 
een half uur een grens is getrokken , anders was de lijst nog heeeeel veel langer geweest.)  
Voor Ben Horst, Berry Ruitenbeek, Wim de Ruijter, Sacco van Wessel Mark Nieuwenhuizen en Jos 
Hakvoort is er de opdracht om in juni in Amersfoort deze lijst flink op te schudden. Opa Henk 
Landman staat nog trots (en terecht) boven aan deze lijst. Gaat daar verandering komen?? 
Ronald Pothuizen is de meest frequente marathonloper van de laatste 5 jaar. Zijn tijden liggen 
ook verbazingwekkend dicht bij elkaar. Een puike prestatie. 

Henk Landman 2:59:52  Master 50+   Dublin 25-10-2004 

Jos Hakvoort 3:04:34  Master 40+  Dublin 25-10-2004 

Wim den Blanken 3:05:58  Master 50+  Terschelling 6-11-2005 

Jos Hakvoort 3:07:09  Master 45+  Berlijn 30-9-2007 

Wim den Blanken 3:07:28   Master 50+  Rotterdam 10-4-2005 

André Groen 3:09:23  Master 40+  Amsterdam 21-10-2007 

Wim den Blanken 3:09:50  Master 50+  Dublin 25-10-2004 

Marc Nieuwenhuizen 3:10:16  Master 40+  Dublin 25-10-2004 

Willem de Ruiter 3:10:27  Master 45+  Berlijn 30-9-2007 

André v/d Vuurst 3:10:28  Master 40+  Rotterdam 5-4-2009 

Berry Ruitenbeek 3:11:39  Master 45+  Berlijn 30-9-2007 

Ronald Pothuizen 3:11:41  Master 35+  Utrecht 9-4-2007 

Wim den Blanken 3:12:17  Master 50+  Terschelling 5-11-2006 

Ronald Pothuizen 3:12:44  Master 35+  Utrecht 13-4-2009 

Ronald Pothuizen 3:13:52  Master 35+  Terschelling 6-11-2005 

Ronald Pothuizen 3:14:33  Master 35+  Berlijn 30-9-2007 

Ben Horst 3:15:57  Master 45+  Amsterdam 21-10-2007 

Marc Nieuwenhuizen 3:18:40  Master 40+  Berlijn 30-9-2007 

Willem de Ruiter 3:18:48  Master 45+  Amsterdam 15-10-2006 

Ronald Pothuizen 3:19:27  Master 35+  Athene 7-11-2004 

Berry Ruitenbeek 3:24:21  Master 45+  Utrecht 17-4-2006 

Richard Koot 3:24:21  Master 45+  Utrecht 17-4-2006 

Richard Koot 3:24:31  Master 35+  Berlijn 30-9-2007 

André v/d Vuurst 3:25:13  Master 35+  Utrecht 9-4-2007 

Sacco van Wessel 3:29:19  Master 35+   Amsterdam 21-10-2007 
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Naam: Leeftijd 
op  mo-
ment van 
lopen 

Jaar 
waarin 
mara-
thon ge-
lopen is 

Naam marathon Tijd: 
Uur:mijn:sec 

Plaatsing: 

  
  
  

          

Dit stukje had vol trots in de vorige baviaan moeten staan. Helaas ging er ergens op het wereld wijde 
web iets mis, dus bij deze. Maar… elk nadeel heeft zijn voordeel. Na afloop van een willekeurige 
donderdagavond training werd er volop gebabbeld over deze nog niet geplaatste marathonlijst. Zelfs 
Jan Gieskens zat erbij!!. De voorzitter kwam met het puike idee om een marathon-BAV-best lijst aller 
tijden te publiceren. Dat leek alle aanwezigen een leuk idee. Bij deze doen we een oproep aan alle 
BAV-atleten die ooit een marathon gelopen hebben. Geef je beste marathontijd ooit,  door aan André 
Groen(andre-bav@xmsnet.nl), Jos Hakvoort (Emmie.jos@planet.nl)  of op papier op een trainings-
avond. 
De lijst bestaat uit twee delen. Mannen en vrouwen. 
Er vindt geen splitsing plaats in leeftijdscategorieën. We maken de lijst op persoonlijk records ooit 
gelopen. Dat betekent dat iedereen slechts één maal in de lijst voorkomt!! Maar wel vanaf het begin 
van de BAV-jaartelling. Daarnaast moest je op het moment van lopen van de marathon lid zijn van 
de BAV. 
 
Wat we van je willen weten is het volgende: 

Voor de oudgediende onder ons. (zeg maar de Wouten, Dirken, Wimmen, Jannen, Brammen etc) 
We zijn juist heel nieuwsgierig naar jullie tijden en daarnaast hebben jullie misschien ook nog wel 
artikelen waar namen van meerdere bav-ers in staan. Helpen jullie ons mee deze lijst compleet te 
krijgen? Dat zou heel gaaf zijn!! 
 
Alvast bedankt, Andre en Jos 

TRAINEN MET DE HARTSLAGMETER 
 
De meeste trainers van onze vereniging zijn voorstander van het trainen met een hartslagmeter. 
Loop jij ook na te denken over de aanschaf van een dergelijk apparaat? 
De BAV beschikt over een tweetal hartslagmeters die uit-
geleend worden. 
Een zeer eenvoudige waarmee je alleen kunt zien wat je 
hartslag op dat moment is en een meer geavanceerde, 
waarmee snelheid, afstand en hartslag gemeten worden. 
De gegevens kun je op je computer zetten zodat je een 
beeld krijgt van de hele training. 
Heb je interesse? 
Stuur een e/mail aan: info@bav-baarn.nl of neem telefo-
nisch contact met mij op: 035 5432304 
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Chi-running…… 
 
Er was ons gevraagd een stukje te schrijven over “Chi-running” …dus; bij deze! Rita was enthousiast 
geworden door een stuk wat ze las in de Santé van maart ’09, En heeft mij meteen aangestoken.  (niet 
alleen griep is besmettelijk..) Allereerst hebben we op you tube gezocht naar chi-running-filmpjes; best 
de moeite om even te kijken! Vervolgens hebben we ons via www.loopblessurevrij.nl ingeschreven 
voor een workshop. Deze workshop was voor 1 dag, incl. lunch en ..in Baarn!!! 
 
We zijn gestart bij de Generaal alwaar we onder het genot van een kopje koffie kennis maakten met 
de rest van de groep, (max. was 12, en we waren dus compleet) waar iedereen zich voorstelde en 
vertelde waarom hij/zij meedeed aan de workshop. Na een korte uitleg van de dag zijn we het bos in 
gelopen, waar we na een losmaaksessie (denk Diana/Ybel/Andy..)begonnen aan de basis: de start-
houding. Hier ligt alles aan ten grondslag, in combinatie met een goede buikademhaling. De basishou-
ding houdt globaal in: je staat iets door de knieën gebogen, je bekken is los, niet naar achteren, niet 
naar voren: even schudden en dan loslaten, dan zit-ie goed, je rug strekken, schouders los, kin intrek-
ken en weer loslaten en als laatste je nek strekken: met je hand strijk je over je nek naar je achter-
hoofd omhoog. Als je “in je kracht staat “ dan kan er iemand aan je gaan hangen, maar je staat als 
een huis. Je kijkt naar beneden naar je voeten, je moet je veters kunnen zien,  en dan laat je je als het 
ware naar voren vallen. Om niet op je gezicht te gaan verzet je je benen…en je loopt! Je zorgt al lo-
pend dat je niet om kukelt. Ondertussen ontspan je je schouders, knieën en andere onderdelen van je 
looplijf om blessures te voorkomen. De kracht zit in je bekken; die moet je aanspannen. 
 
Na deze eerste les kregen we een lunch om een en ander te verteren. Hierna vertrokken we richting 
“de troon” in chi-pas: snellere en kortere passen; Rita ging het heel natuurlijk af, maar ik (Marion) werd 
er wel een beetje moe van…? Je zet je voeten 180 keer per minuut neer (of 90 keer beide) Bij het be-
klimmen van de troon heb ik een supertechniek geleerd: In plaats van je voeten recht voor je te plaat-
sen, zoals op een vlak stuk, zet je je voeten meer schuin, zodat je een soort overstap maakt. Je merkt 
meteen al dat het minder inspanning kost, en ook je ademhaling blijft vrij gelijkmatig. De armen wor-
den voornamelijk in een hoek van 90 
graden gehouden, iets naar achter, je 
handen in een lichte vuist met de dui-
men er losjes bovenop: NIET KNIJ-
PEN!!!, maar ook weer ontspannen, 
hiermee maak je ook snelheid. Er is 
van iedereen een filmopname ge-
maakt, zodat je goed kunt zien waar 
je aan kan werken, en wat je al onder 
de knie hebt. 
Na nog wat oefen-loopjes zijn we te-
ruggelopen naar de Generaal waar 
we onder het genot van een drankje 
de dag afsloten, en moe maar tevre-
den naar huis gingen. Het is zeker 
een aanrader, alleen al om op een 
andere manier tegen hardlopen aan 
te kijken, En het ook weer anders te 
ervaren!! 
 
Wij vonden het zeker de moeite 
waard!! 
Groetjes van Rita en Marion 
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BAV recreanten worden klaargestoomd voor de Halve van Amersfoort 
 
De buitengebieden rond Baarn worden regelmatig onveilig gemaakt door een groepje BAV recreanten, 
die onder leiding van Carlo Oudebeek trainen voor de halve marathon van Amersfoort. Deze eenmalige 
wedstrijd vindt plaats op 14 juni aanstaande en staat in het teken van het 750 jarig bestaan van Amers-
foort. Een aantal recreanten is hierdoor geïnspireerd geraakt en willen goed voor de dag komen in deze 
ongetwijfeld mooie en spannende wedstrijd. Carlo heeft een aantal mooie routes uitgedokterd rond 
Baarn. De ene week wordt Soest aangedaan, en de andere keer Hilversum of de bossen van Lage Vuur-
sche. Uit eigen (meefiets) ervaring weet ik dat er pittig getraind wordt! Ik wens de ‘Amersfoorters’ veel 
succes en plezier in de verdere voorbereiding maar natuurlijk ook alvast voor de wedstrijd! 
 

BAV lopers actief in Middenbeemster 
 
Op 26 april jl. vond in Middenbeemster voor de vijfentwintigste keer de Herculesloop plaats. 
Deze jubileumuitgave was helaas geen garantie voor goed weer: een vervelend miezer regentje zorgde 
er voor, dat de deelnemers uiteindelijk drijfnat werden. Twee BAV lopers stonden aan de start voor de 
14 km loop: Hans Oostindiën en zijn loopmaatje Arnold van Bruggen. Het parcours was 1 grote ronde 
door de polder, waarbij volop genoten kon worden van de bloeiende Beemster bollenvelden.  Hans 
overtrof zichzelf wederom met een mooie tijd van 1.07.30; waardoor zijn  uur gemiddelde ruim boven 
de 12 km lag. Arnold deed het iets rustiger aan, en finishte in 1.10.05. 
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Lange afstand gebeuzel. 
Op het moment van dit schrijven zitten we drie dagen voor de Eemmeer. En dat het wederom een spor-
tief spektakel geweest, zal worden, is, was (moge) u inmiddels duidelijk zijn. (gedoe zeg zo’n voltooid 
tegenwoordige, verledentijd het moet nog komen, maar is toch al geweest zin). 
 
12 estafette teams. 5 solo wandelaars, een solo hardloper en 5 duo’s hebben zich gewaagd aan dit 
evenement en gezien de ervaringen van de laatste jaren was het weer waanzinnig. 
 
Het volgende evenement staat er ook aan te komen. In de Baarnsche courant zag ik al een prachtige 
foto van een aantal recreanten die de halve gaan lopen in Amersfoort. Een erg leuk initiatief. Ook de 
eerste aanmeldingen voor de 10 km zijn er al. 14 juni wordt Amersfoort een echte hardloopstart…. ten-
minste als de warmte het toelaat. De marathonafstand wordt bij te grote hitte verkort naar 30 km. Wat 
echter “te” grote hitte is hangt mede af van de vochtigheidsgraad. Ik sta niet graag in de schoenen van 
de organisatie die dit zou moeten gaan beslissen. 
 
Voor de BAV-ers die de hele marathon gaan lopen speelt hitte helemaal niet. Het groot smoezenboek 
is inmiddels geopend en de verwachtingen zijn tot net boven nul bijgesteld. De één gaat de marathon 
als een pleziertje lopen, de andere vind de tijd helemaal niet belangrijk, een derde doet ‘m als voorbe-

reiding op de marathon van Amsterdam over drie maanden, een 
vierde ziet het allemaal wel, een vijfde vindt het echt allemaal he-
lemaal niet belangrijk en de zesde zegt gewoon dat hij stinkend 
zijn best gaat doen om in ieder geval binnen één uur van het we-
reldrecord van Gebresellasie te finishen. Kijk daar heb je wat aan!! 
Bij deze wens ik al deze mannen in ieder geval heel veel plezier 
en ongekende fanatieke strijd. Want een smoezenboek is leuk, 
maar zodra dat startnummer vastgesnoerd zit…. 
Wil je overigens meer info over de marathon en alle andere af-

standen kijk dan eens op www.marathonamersfoort.nl. Ze zijn nog op zoek naar vrijwilligers!! En als je 
dan toch komt kijken… misschien wel een leuk idee. 
Ook leuk is het om eens te neuzen op de link “forum”. Humor krijgt hier echt een aparte betekenis. 
Waar men zich al niet druk om maakt!!  
De marathonlopers maken zich voorlopig alleen druk om de laatste lange duurlopen, het voorkomen 
van blessures op gewicht blijven en op tijd naar bed gaan. 

 
En dat ga ik nu ook lekker doen.     Loop ze .. en blijf slapen!!    Jos Hakvoort 

Lac-nieuws, lac-nieuws, lac-nieuws 
 
Zondag 27 september is de 2e heuvelrugestafette. Een 10x10 km estafette over zo’n beetje alle heuvels 
van de utrechtse heuvelrug. Natuurlijk willen de oudjes revanche nemen op de jonkies… máár… grote 
grutten. Dan is er ook het jeugdkamp waarbij vele jonkies als “oudjes”worden ingezet ter ondersteuning. 
Wat nu?? Géén revanche?? Of gaat het de jonkies lukken om in goed overleg met de jeugdkampcommis-
sie iets te regelen… De oudjes wachten in spanning af. 
Omdat de inschrijving reeds geopend is wil de LAC wel graag weten of de jonkies meedoen. We hante-
ren in eerste instantie 1 juni als dead-line en hopen dan ook dat er tegen die tijd een creatieve oplossing 
is verzonnen.  
Graag willen we ook van de recreanten weten of zij de uitdaging van een 10 x 10 wedstrijd(trimloop) wil-
len, kunnen en durven aangaan. De LAC moet wel eerlijk toegeven dat het een verdraaid leuke dag 
wordt en dat er van de 10 etappes ongeveer 1 etappe vlak is!! Na de lol van de eemmeer rekenen we 
dan ook zeker op jullie deelname. Inchrijven (als team) voor 10 juni bij Nathalie Bleijerveld of Jos Hak-
voort. En ook hier mag je de teamnaam zelf verzinnen. Meer info volgt in de volgende baviaan. Wil je je 
alvast oriënteren kijk dan ook op www.sixpackrunners.nl. Volg de link naar heuvelrugestafette. Daar 
vind je allerlei leuke informatie. 
 
 
De LAC. 



  BAVIAAN  JUNI 2009  17 

 

Eemmeer 2009. 
 
Het was kwart voor negen dat ik in mijn autootje richting Bunschoten reed. Kwam op de Drakenburger-
weg al de wandelbegeleidsters tegen die tegen het parcours in naar Kees, Wilma en Marian toe fietsten. 
Zij waren voor hun 42 km (beetje smokkelen bij het pontje) wandelen al om 06.45 uur gestart. Goede-
morgen Nederland!!   

In Bunschoten aangekomen trof ik Dirk Boterenbrood aan die om 
09.00 uur zou starten. Hij had zijn startnummer zelf al geregeld en 
had er zin in. “Jos, ik doe de eerste 30 km rustig aan, dan wissel ik 
van schoenen en dan ga ik voluit, ben ik binnen 7 uur wel terug.” 
Goede tactiek, dacht ik nog. En weg was Dirk. 
Met de nodige hulp van good old Jan Beentjes al vlot de startnum-
mers gevonden en verzamelt. Nathalie was ook gearriveerd en het 
vlotte uitdelen kon beginnen. Het eerste team dat zich meldde was 
Solo loper Wim de Ruijter. Die was anderhalf uur voor de start al-
vast aan het warm wandelen. Daarna ging het vlot. Al snel was er 
voor auto’s geen doorkomen meer aan omdat de bav de weg vak-
kundig geblokkeerd had.  
Op naar de start. 17 gele bav-ers kleurden het startvak. Altijd goe-
de reclame, daarna was het PANG en weg. Camiel vertok rap in 
een groep van 4. Daarachter wat eenlingen en toen het  treintje 
Jos, Ben en Niels!! (goeie start Niels) daar weer achter kort op el-
kaar Bob, Henk, Andy en Kees. Gaaf om te zien hoe dat geel elkaar 
dan toch op zoekt… 
Tja en dan ga je de dijk op en is het ieder voor zich en heeft ieder 
zijn eigen verhaal. Ik heb flarden gehoord van soepele Rosa, vrolij-
ke Albert, de kousen van Rob, het afzien van Alex, het gemak van 
Sylvain, het overgeven van Dirk, het schelden van Tom op de wind, 
de huwelijksperikelen van B&B, het gebabbel van de wandelaars, 

de wissel van Sandra en Jose etc etc.  
En voordat je er erg in hebt doemt dus de finish op.  
En als je het geluk, het talent en de snelheid heb om daar op tijd binnen te zijn begint de lol van het bin-
nenhalen van je loopmaatjes. Harm en Sylvain doen het hand in hand, Wim doet het met een afgetrokken 
bekkie, de dames 1 doen het lachend, het losse touwtje moeten we vertellen eerst te finishen en pas 
daarna te bieren. Kortom dikke pret. En als er dan ook nog twee teams zijn die ondanks (of misschien wel 
dankzij) al die lol in de prijzen vallen dan is zo’n dag helemaal goed.  
 
De dames 1 met Maria van der Ham, Emmie Postma, Nathalie Bleijerveld, Marielle van Wegen en Moni-
que van Buuren werden tot eigen verbazing eerste dames team. Dit alles onder strenge maar bezielende 
coaching van Elly Verhoef. Dikke zoenen van Gerard Nijboer, een mooie beker en een echt spakenburgs 
hart was hun deel. Bij deze van harte gefeliciteerd. 
Berry en Jos werden tweede bij de duo’s en daar zijn ze ook hartstikke trots op!! 
 
Hieronder alle uitslagen van de teams. Het is een mix van officiële tijden, 
officieuze tijden en rekenfouten. (heb zelfs blaadjes binnen gekregen waarbij 
atleten 48.94!! doen de 10 km) 
Maar over het algemeen klopt het aardig. Namens de LAC bedanken we 
jullie allemaal voor jullie inzet, sportiviteit, gezelligheid en het mee-eten. 
Maar dat was weer een verhaal apart. 
 
LAC 
 
 
De Link voor de foto’s: 
 
Dubbelklik op de beker!!! 
 
 

http://picasaweb.google.nl/van.Emmie.Jos/Eemmeerloop16mei09?feat=email#slideshow/5338345338373017170
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BAV dames winnen 25e eemmeerestafette in Bunschoten 
 
25 jaar Eemmeerestafette. De organiserende atletiek vereniging Qua vadis had er alles aan gedaan 
om er een ware happening van te maken. Zo was speciaal voor deze editie hardlooplegende Ge-
rard Nijboer uitgenodigd om tips te geven en na afloop de prijzen uit te reiken. En ondanks de 
aanpassingen in het parcours, wegens toenemende verkeersveiligheidseisen, lag er weer een 
prachtige ronde van exact 50 km rond het Eemmeer op de lopers te wachten. De enige spelbreker 
zaterdag was de pittige zuidenwind die de lopers in de 4e etappe flink parten speelden. 
Traditiegetrouw was de BAV met een grote delegatie aanwezig. Bij alle disciplines waren er BAV-
ers van de partij. 
 
Het meest in het oog springende resultaat was het eremetaal voor de bav-dames 1 ploeg. Deze ploeg, 
bestaande uit Maria van der Ham, Marielle van Wegen, Emmie Postma, Nathalie Bleijerveld en slotloop-
ster Monique van Buuren wisten de 50 km ruim binnen de 4 en een half uur af te leggen. Vanaf de start 
was duidelijk dat dit dames team hoge ogen zou gooien. Al vroeg in de wedstrijd werd de leiding in de 
wedstrijd opgeëist en niet meer afgestaan. Met een voorsprong van ruim 9 minuten op nummer twee be-
haalde dit team, (dat in deze samenstelling al een paar jaar meedoet) hun eerste eremetaal. Een mooie 
beker en de zoenen van Gerard Nijboer waren de kroon op hun inzet. Kortom een geweldige prestatie. 
 
Geweldig was ook de prestatie van solo loper Wim de Ruijter. Hij raffelde zijn 50 km net binnen de 4 uur 
af. Een voor zijn doen uitzonderlijke rustige start gaf hem in het tweede gedeelte van de wedstrijd net dat 
stukje extra energie om binnen deze magische grens te blijven. Hij kan terecht heel trots zijn op dit prach-
tige resultaat. 
Bij de duo’s, die ieder 25 km voor de kiezen kregen waren het Jos Hakvoort en Berry Ruitenbeek die sno-

de plannen hadden. Na een behoorlijk vlotte start van Hakvoort wist Ruitenbeek het straffe tempo zelfs 
tegen de wind in prima vol te houden. Het zeer strakke schema van drie uur en 25 minuten werd dan ook 
gehaald. Een 2e plek in de totaalrangschikking voor duo’s was het resultaat waar de heren zeer tevreden 
mee waren. 
Bij de 5-persoonsestafette teams waren er maar liefst 12 ploegen. Het BAV-senioren team was het jong-
ste deelnemende team aan de wedstrijd. Bij elkaar opgeteld haalden de atleten de 100 jaar niet. Dat was 
aan hun prestatie echter niet af te leiden. Te midden van het serieuze regionale seniorengeweld hielde zij 
zich prima staande en finishte als 4e team net boven de 3 uur.  Het oudste BAV-team telde opgeteld 325 
jaren. De running oldies, van wie er sommige al voor de 20e keer meededen werden in de veteranen 
klasse nog verdienstelijk 7e  en finishte ruim binnen de 5 uur. De overige 10 estafette teams van de BAV 
maakte er onderling een sportieve en leuke wedstrijd van.  
Een aparte groep vormde de solo wandelaars. Dirk boterenbrood was de snelste. Hij “wandelde” de 50 
km in 6 uur en 45 minuten. En dat is een prestatie op zich 
Na afloop van dit spektakel  verzamelde men zich in het BAV-clubhuis voor het traditionele “happen na 
het lopen.”  Daar was het nog lang gezellig!! 
 
Hieronder volgen de uitslagen van de teams. Voor de uitslagen en tussentijden per deelnemer verwijzen 
wij u naar de website. www.bav-baarn.nl 
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50 km wandelen 
Dirk Boterenbrood    6.45.10 
 
50 km solo 
Wim de Ruijter    3.59.41 
 
50 km Duo 
Jos Hakvoort/Berry Ruitenbeek  3.23.43(2e) 
Ben Horst/Marc Nieuwenhuizen  3.37.38 
Paul van de Wal/Andy van Duinen 4.08.34 
Bob Heinis/Michiel Schrijver  4.09.36 
Harm Boerma/Silvain van Staveren 4.12.48 
 

50 km 5-persoon teams 
Bav-return of 33 1/3    3.09.52 
Bav- Bier achteraf verplicht  3.22.43 
Bav-het losse touwtje   3.37.52 
Bav-beauties    3.59.31 
Bav-c pupillen    4.09.21 
Bav-dreamteam    4.14.54 
Bav-dames 1    4.25.57(1e) 
Bav-luctor@eemmeerboys  4.27.18 
Bav-bikkelteam    4.38.39 
Bav-de onbekende    4.46.41 
Bav-running oldies    4.48.00 
Bav sextet     5.02.01 
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duolopers       
teamnaam: BAV duo 1    teamnaam BAV duo 5   
Ben Horst 1.44.06   Paul van de Wal 2.00.14  
/Marc Nieuwenhuizen 1.53.35 3.37.41  Andy van Duinen 2.08.20 4.08.34 

       
teamnaam: BAV duo 2    solo hardloper: 50 km   
Jos Hakvoort 1.40.36   Wim de Ruiter  3.59.21 
Berry Ruitenbeek 1.43.09 3.23.45     

    solo wandelaar:  50 km   
teamnaam BAV-duo 3    Dirk Boterenbrood.  6.45.10 
 Harm boerma 2.05.38      
Silvain van Staveren 2.07.16 4.12.54  solo wandelaars:  42 km   
    Kees van Rossum  7.41.03 
teamnaam BAV de 4 uurtjes    Wilma van Marle  7.41.02 
Michiel Schrijvers 1.59.11   Marian Nieland  7.41.01 
Bob heinis 2.10.26 4.09.37     
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De Gooische Run 2009 

JCI het Gooi organiseert 2e keer hardloopwedstrijd Gooische Run voor het goede doel. 
 
Netwerkorganisatie Junior Chamber International het Gooi, organiseert na een succesvolle run 
in 2008 wederom eind augustus de  ‘Gooische Run’.   
Dit unieke loopevenement is een parcours in en rondom Laren & Blaricum en heeft dit jaar als 
doel geld in te zamelen voor Stichting Orange Babies (www.orangebabies.nl). Orange Babies is 
een stichting die als voornaamste doel heeft zwangere vrouwen met HIV en hun baby’s  in Afri-
ka te helpen door middel van het inzamelen van geld voor medicijnen. 
Hoofdsponsor is dit jaar HLB Schippers Accountants, Fiscalisten en Juristen. Vanuit hun regio-
nale betrokkenheid bij ondernemers dragen zij bij om deze Run tot een succes te maken. 
 
Het hardloopevenement vindt plaats op zondag 30 augustus 2009 in het centrum van Laren en 
heide gebied rondom Blaricum. Leuke bijkomstigheid is dat het parcours langs de prestigieuze 
woningen van een aantal BN’rs loopt. 
De Gooische Run kent 4 afstanden: 15km, 10 km, 5km en de kidsrun van 1km. Het parcours is 
voor iedereen: jong, oud, getraind of amateur; iedere deelnemer kiest zijn eigen afstand. Nieuw 
dit jaar is de toevoeging van de 15km om de getrainde hardloop liefhebber nog wat extra uitda-
ging te bieden. Deze afstand zal ook een goede warming-up zijn voor de Dam tot Damloop in 
september a.s.  
JCI het Gooi hoopt veel publiciteit te genereren mede door de deelname van een aantal sportie-
ve Bekende Nederlanders die gelieerd zijn 
aan Orange Babies. 
 
Deelnemers kunnen zich vanaf nu aanmel-
den via de website: www.gooischerun.nl  
 
Vrijwilligers: 
De organisatie is nog op zoek naar vrijwilli-
gers die willen bijdragen aan het soepel ver-
lopen van dit evenement, zoals verkeersrege-
laars en het bemannen van de waterpunten. 
Op de website kunnen vrijwilligers zich in-
schrijven. 
De JCI (Junior Chamber International) is een 
internationale trainingorganisatie van jonge 
mensen tot 40 jaar die hun sociale en zakelij-
ke netwerk willen versterken. JCI-leden ko-
men uit alle denkbare branches en beroeps-
groepen. Het gehalte aan ondernemers en 
mensen met een leidinggevende functie is 
hoog. De Juniorkamer heeft een belangrijke 
maatschappelijke functie, hetgeen zich uit in 
dit evenement, namelijk het belangeloos or-
ganiseren van sociale en sportieve evene-
menten waarbij de gehele opbrengst naar een goed doel gaat. 
 
Kijk voor meer informatie op www.jkhetgooi.nl 
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Vanaf vrijdag 12 juni met plezier je looptechniek verbeteren in het Vondelpark te Amsterdam 
 

Iedereen die hardloopt, wil graag over een goede looptechniek beschikken. Als je gemakkelijker loopt zal 
je al gauw vlotter en langer kunnen lopen. Met een goede looptechniek is de kans op blessures aanzien‐
lijk kleiner.  
LoopVRIJdag geeft nu een unieke mogelijkheid om op gerichte wijze aan de verbetering van je looptech‐
niek te werken. Onder  leiding van topcoach Bob Boverman kun je op vele vrijdagmiddagen,  in het Von‐
delpark te Amsterdam, daartoe de juiste loopscholing volgen.  
 
Bob Boverman de loopsportexpert 
Bob Boverman is een van de meest ervaren looptrainers van Nederland. Talrijke topatleten en ook recre‐
atiesporters bij diverse loopsportgerichte sporten zoals atletiek, tennis, rugby, basketbal, honkbal, hoc‐
key, skicross  etc. heeft hij weten te inspireren om beter te gaan lopen. Hij zorgt ervoor dat iedere deel‐
nemer de juiste en plezierige aandacht krijgt, die nodig is voor het verkrijgen van een efficiënte loopstijl. 
 
Looptoets 
Bij iedere loopscholingsessie wordt er per deelnemer een looptoets genoteerd. Van deze looptoets krijgt 
iedere deelnemer een samenvatting met tips om bij de eigen trainingen te gebruiken. Bij deelnemen aan 
volgende loopscholingsessies zal de looptoets verder worden aangevuld. De aanvullende tips zullen er 
toe bijdragen dat er een permanente verbetering van de ‘eigen’ loopstijl ontstaat.  
 
Deelnemers 
De loopscholingsessies zijn geen trainingen, ‘vermoeide spieren leren slecht’! Het doel is om  de ‘eigen’ 
loopstijl te verbeteren. De loopscholingsessies duren maximaal 70 minuten, bij mindere belastbaarheid 
zal er meer aandacht zijn voor het kijken naar de essentie van de loopbeweging en de totale lichaams‐
training. Dus is het geschikt voor zowel beginnende als gevorderde lopers. Wat krijgen de deelnemers 
per loopscholingsessie: 

Geavanceerde loopscholing; 
Looptoets en tips voor aanvullende trainingen; 
Werken met geavanceerde Running Computers van Polar; 
Gebruik van en tips over diverse  materialen, bijvoorbeeld de speciale loopschoen NIKE Free; 
Aansluitend tot woensdag gelegenheid tot vragen per e‐mail; 
Iedere nieuwe deelnemer ontvangt een Run2Day waardebon voor loopsportartikelen t.w.v. 20 euro.  
Na 6 sessies ontvangen de deelnemers een functioneel LoopVRIJdag Tshirt t.w.v. 35 euro.  

 

Inschrijving 
De eerste loopscholingsessie begint 12 juni.  Per sessie kunnen maximaal 12 lopers intekenen (vol=vol).  
Eventueel zorgen andere toptrainers voor parallelsessies. Inschrijvingen dienen  steeds 10 dagen vooraf 
te worden opgestuurd. Er kan worden  ingeschreven voor één keer, maar ook kan er voor meerdere vrij‐
dagen worden gekozen. Prijs per loopscholingsessie is 15 euro, voor drie loopscholingsessies is de prijs 35 
euro. De drie sessies hoeven niet achter elkaar te zijn.  
 
Startplaats:  Run2Day Amsterdam, Overtoom 345‐351 (zie: www.run2day.nl). 
 
Inlichtingen:   Bob Boverman / 06 14836347 / bob@boverman.net / www.boverman.net  
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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 Indy Dral.  
Ik ben geboren op 26-06-2002. 
Ik woon in Baarn op de van Heemstralaan 6. 
Ik ben 6 jaar. 
Ik heb 1 broer(tjes)  
Ik heb blond haar en bruine ogen. 
In mijn vrije tijd speel ik graag buiten en kijk ik tv. 
Ik vind snoep erg lekker. 
Ik houd niet van spruitjes. 
Wat ik later wil worden weet ik nog niet. 
Mijn favoriete film is Cars 
Mijn leukste atletiekonderdeel is verspringen. 
Ik zit op atletiek, omdat ik het heel leuk vind. 
Vertel iets wat jij wil, beroemd worden 

5 
  
Xander Bakker 

  19 Anne Gouverne 
23 Esther Rigter 
24 Kevin van der Wal 
26 Sven de Jong 
26 Sophie de Jong 
29 Sophie van der Burgh 
29 Lars Berndsen 
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Het zijn altijd drukke dagen. En ze beginnen ook altijd wat gespannen! Hebben we alles mee? 
Speldjes, tape, meetlint, estafettestokjes, partytent, clubrecords, pr’s, reserve singlets, routebeschrijving, 
stoeltje, zonnebrand ..en oh ja mijn eigen lunchpakketje. 
Dan op weg en zoals altijd lekker op tijd (of veel te vroeg) aanwezig.  
Maar dan hebben we wel de beste plek voor het uitkiezen. En tijd genoeg om de partytent op te zetten. Zo 
ook ruim op tijd voor de ploegleiders- en jury vergaderingen en met een beetje geluk… tijd voor koffie! 
Nadat de eerste atleten zijn aangekomen ben ik al snel door de meeste  startnummers en door mijn speldjes 
heen. De atleten van de estafette gaan al rustig inlopen, maar al gauw is er wat tumult, want er zijn een aan-
tal atleten nog niet gearriveerd. 
Als ze niet snel komen kunnen er drie teams niet starten. We gaan toch maar even bellen waar ze blijven… 
niemand te bereiken!  
Dan moet er besloten worden wie er dan mee gaan lopen, want ook de reserve lopers zijn er nog niet. Ge-
lukkig komen ze 20 minuten voor de start aan en kan er nog even snel geoefend worden. Dan komt het vol-
gende spannende moment.  
De atleten van de estafette op de juiste posities zien te krijgen! 
Waar moeten we starten en waar is het wisselvak, bij welk kleur haak staan we? Voor veel atleten geen pro-
bleem, behalve voor die van de BAV, want zij hebben zelf geen belijningen op de baan.  Dus op elke atleet 
een trainer, die ze begeleid naar de juiste plek. Het is even zoeken maar al snel staat iedereen op zijn plaats 
en kan er gestart worden. En zo verlopen alle estafettes goed! 
Een aantal onderdelen zijn dan al gestart en al snel zijn veel atleten bezig of op weg naar hun onderdeel. De 
trainers verdelen zich tactisch over het veld en na verloop van tijd  is iedereen lekker bezig. Zo ren ik op en 
neer tussen de vele onderdelen, hier en daar een kleine aanwijzing, een bemoedigend woord, of alleen de 
duim omhoog bij een goede poging. Of  ik zorg ervoor dat ze überhaupt bij een onderdeel komen door ze 
nog net op tijd  bij een speelplaats vandaan te halen.  

 

Dagje mee met de C en D 
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Tussendoor ben ik ook nog even moeder en kijk hoe mijn kinderen het doen. Van een afstandje, niet te 
dichtbij want dan ga ik me er te veel mee bemoeien als trainer. Ik was vandaag als moeder mee hadden we 
thuis afgesproken. Dus geef ik ze wat “lucht” en moedig ik ze op een  afstandje aan. Als het goed gaat ko-
men ze me vanzelf  wel opzoeken. Zo zie ik mijn dochter nog net over de horden gaan en voor ik kan zeg-
gen dat ze het zo goed doet zie ik dat ze een geweldige smak maakt….en blijft 
liggen. 
Terwijl ik er naar toe ren zie ik dat er al hulptroepen onderweg zijn en bijna 
had ik deze zelf ook nodig omdat ik nog  net een speer kan ontwijken. Ik stak 
nogal blind het veld over. Nadat ze behandeld is wil ze wel weer verder met 
haar onderdelen. Ik realiseer me dat ik weer snel naar de verspringbak moet 
want daar staan nog 2 atleten .. en loop dit keer netjes om het veld… ik zie nog 
hun laatste poging… net op tijd! Ik besluit nog even te kijken bij de laatste on-
derdelen die nog aan de gang zijn, bij discus, hoog en sprint. Ook daar is alles 
onder controle, genoeg trainers… en zo eindigt een drukke dag.  
Terwijl ik terug loop naar mijn stoel, vraag ik me af waarom ik deze telkens 
weer meeneem. 
Intussen zie ik ook  mijn tas die nog steeds dicht is, zo ook mijn lunchpakketje! 

Nu realiseer ik me dat lichte gevoel in mijn hoofd wel eens van de honger kan 
komen.  Als we terug lopen naar de auto nadat ik mijn vocht tekort ook heb 
aangevuld, besluipt me ondanks de vermoeidheid een tevreden gevoel. Twee 
uitgeleefde kinderen die het erg na hun zin hadden lopen naast me. Een aantal 
anderen  kinderen schreeuwt nog na dat ze weer een pr hadden vandaag. …en 
we staan er goed voor in de uitslagen! 
In de auto merk ik dat door de zon in combinatie met de wind mijn huid strak 
aanvoelt. …O, ja zonnebrand had ik ook mee! 
Een geweldige dag dus! 
Als trainer probeer je op zo’n dag er te zijn voor alle atleten en hun ouders en 

wil je daar ook de zorg voor dragen!  
Maar wie zorgt er nu voor ons..??   
 
B. 

 
Na het grote succes van vorig jaar, toen maar liefst 33 deelnemers meededen aan de auto-
puzzelrit door Baarn en Soest, heeft de Recreantencommissie nu weer iets heel anders be-
dacht! Hou daarom alvast de agenda vrij voor zaterdag 27 juni. 
 
Wat we precies gaan doen blijft nog even geheim, maar de dag zal beginnen rond 3 uur met 
een leuke en niet alledaagse activiteit en zal worden afgesloten met een gezellig etentje 
(waarschijnlijk in het clubhuis). Er zal een financiële bijdrage worden gevraagd. Partners zijn 
van harte welkom. Voor de planning en organisatie is het belangrijk om te weten hoeveel in-
teresse er is voor deze dag. 
 
Stuur daarom een e-mail voor 10 juni a.s. naar bavzomeractiviteit@live.nl 
 
En geef ook aan of je alleen of met zijn tweetjes komt! 
 
Namens de RC: Diana van Drie 
                        Peter Bakker 
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Junioren nieuws BAV 
Op deze manier willen we leden, ouders en andere geïnteresseerden, die betrokken zijn bij de BAV, op de 
hoogte brengen van onderwerpen die spelen of interessant zijn om te lezen. 
Deze keer gaat het over gedragsregels bij de trainingen en de regiotraining. 
 
Gedragregels trainingen junioren 
 
De junioren van onze vereniging hebben een tijdje geleden van de trainers gedragsregels voor de trainin-
gen toegestuurd gekregen. De aanleiding hiervoor was dat de groepen steeds groter werden en dat het 
voor de trainers steeds moeilijker was om inhoudelijk goede trainingen te kunnen gaan geven. Op een 
gegeven moment leek het trainen meer het bezig houden van een groep jeugd dan dat ze nog echt iets 
konden aanleren. 
Met het opstellen van gedragsregels en deze aan de atleten toe te sturen hopen we dat de atleet zijn eigen 
verantwoordelijkheid weet te pakken/vinden om te handelen conform de regels. Zodoende zullen de trai-
ners beter in staat zijn om die trainingen te geven die ze willen geven in relatie met atletiek. 
Daar we niet weten of de ouders op de hoogte zijn van de gestelde gedragregels willen we ze op deze wij-
ze ook nog onder hun aandacht brengen. Wij hopen dat ouders het hier ook met hun kind/atleet  over wil-
len hebben. 
Uiteindelijk gaat het er ons allen om dat een kind een leuke, sportieve en interessante training krijgt waar 
hij/zij wat aan heeft t.b.v. zijn eigen sportontwikkeling. Dit kan ons inziens alleen maar door samen af-
spraken te maken en elkaar eraan te houden. 
Hieronder vindt u de opgestuurde gedragsregels: 
 
Gedragsregels t.b.v. jeugd atleten tijdens trainingen 
 
Hieronder vinden jullie een aantal gedragsregels waar jullie je aan dienen te houden tijdens de trainingen. 
Het doel van deze regels is om ervoor te zorgen dat je op een goede, verantwoorde wijze training krijgt. 
 
Om dinsdag en donderdag begint om 19.00 uur de training. Je dient op tijd aanwezig te zijn. 
 Na 19.00 uur worden de bal, frisbee e.d. in het materiaalhok gelegd. 
 Om 19.00 uur begin je met 3 rondjes inlopen, niet wandelen. 
 Voor de training dien je naar de wc te zijn geweest. Tijdens de training gaan we niet naar de wc. 
 Je neemt om 19.00 uur je bidon en spikes mee naar de baan. Tijdens de training mogen deze niet 
meer gehaald worden. 
 Tijdens de training heb je geen snoep, kauwgom of telefoon bij je. 
 Als de training begint en de trainer iets uitlegt ben je stil. 
 Bij de loopscholing hou je voldoende ruimte om de oefening te kunnen doen. 
 Tijdens de training wordt grof taal gebruik niet geaccepteerd. 
 Er is onderling respect voor elkaar. 
 Er is respect voor elkaars spullen. 
 
Na afloop wordt er gezamenlijk opgeruimd. 
 

Mocht je je niet houden aan een van bovenstaande regels dan zal de trainer maatregelen nemen om de 
voortgang van de trainingen door te kunnen laten gaan. 
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Regiotrainingen 
 
Een aantal ouders en atleten is reeds bekend met de term regiotraining. Regiotraining is een initiatief van 
een aantal verenigingen in de omgeving om aan die atleten, die net niet in de top van Nederland zitten maar 
toch wat specialistische trainingen zouden willen hebben, trainingen aan te bieden. 
Op dit moment zijn er 10 verenigingen aangesloten bij dit initiatief. Ook onze vereniging, de BAV, is aan-
gesloten bij dit initiatief. Velen hoor ik nu al denken zo nieuw is het toch niet. Dat klopt ruim 7 jaar geleden 
is er vanuit de BAV al een initiatief genomen om te starten met de regiotraining. Initiatiefnemer was Rob 
Leeflang, de vader van Stefan en Nick. Hij startte toen met een regiotraining voor de middenlang lopers. De 
jaren erna heeft het wat stil gelegen. Ruim 4 jaar geleden is het initiatief weer opgepakt. Het resultaat is dat 
er afgelopen jaar voor de derde keer een regio training aangeboden is aan jeugdige atleten. 
Opzet regiotraining 2009  
Alle B 1e jaars, C en D junioren kunnen zich opgeven voor de trainingen. 
Er wordt op 5 zondagen training gegeven van 10.00 uur tot 12.00 uur 
 
Er wordt training gegeven op de onderdelen: 

Horden 
Sprint/verspringen 
Middenlang 
Werpen 
Polsstokhoog 
Meerkamp 

Voor alle onderdelen worden gekwalificeerde trainers aangetrokken. 
Bij een groot aanbod bepaald de prestatie en/of de trainingsmotivatie van de atleet of hij/zij mee kan doen 
aan deze regiotraining. 
Er wordt ernaar gestreefd dat een evenredig aantal atleten per vereniging mee doen aan deze trainingen. 
De 5 trainingen worden afgesloten met een Blokmeerkamp wedstrijd. Dit is een officiële wedstrijd waar 
ook andere junioren ( A, B, C en D junioren) aan mee mogen doen. 
Bij deze trainingen zijn ook de trainers van de verenigingen uitgenodigd om mee te lopen met het training 
geven. 
 
Dit concept loopt al een aantal jaren goed. Evaluatie heeft ervoor gezorgd dat er steeds een positieve bijstel-
ling van de opzet komt. 
Organisatorisch is er op dit moment gekozen  vanuit een stichting te gaan werken. De stichting heet de 
Stichting Regiotrainingen Gooi en Eemland. 
Vanuit deze stichting wordt middels contacten met de atletiekunie en de besturen van de verenigingen plan-
nen en activiteiten opgezet. 
Toekomstige plannen en activiteiten zijn: 

Clinics geven aan trainers 
Atleten uitnodigen om bij elkaar te komen trainen 
Trainersopleidingen voor de jeugd op te gaan zetten 

Een ander belangrijke afspraak die onderling tussen de verenigingen gemaakt is is om er zorg voor te dra-
gen dat ieder talent zich goed kan ontwikkelen maar dat dit wel moet kunnen gebeuren vanuit zijn eigen 
vereniging. 
M.a.w. onderling worden er geen atleten bij elkaar weggetrokken. Atleten worden wel via de trainers uitge-
nodigd om bij elkaar te komen trainen. 
Hier is voor gekozen daar de ervaring is dat er regelmatig door individuele trainers atleten worden overge-
haald om bij hun te komen trainen. Ze moeten zich dan aan nieuwe afspraken houden waar een kind niet 
altijd gelukkig van wordt. Daarnaast willen we zo ook voorkomen dat een jeugdige atleet zich overtraind. 
Na je 16e levensjaar moet atletiek ook nog leuk zijn is ons motto. 
Mocht het een en ander nog vragen oproepen dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon regiotrainingen 
vanuit onze vereniging, Cor Bloo. 
 
 
Junioren Trainers BAV 
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Zonovergoten tweede pupillencompetitie in Huizen 
Veel atleten van de BAV vetrokken afgelopen zaterdag voor de tweede pupillencompetitie naar AV Zuid-
wal in Huizen. 
Het was nog even de vraag of de belijning van de nieuwe baan op tijd klaar zou zijn maar uiteindelijk 
hoefde er niet uitgeweken te worden naar Utrecht. 
 
De meisjes pupillen C waren goed in vorm en verbeterden dan ook menig persoonlijk record. Zo verbeter-
de Yara Zijlmans haar persoonlijk record bij het balwerpen  met maar liefs 60 cm. Voor Julie Heij was het 
een geluk bij een ongeluk dat ze de 40m sprint mocht overlopen want dat resulteerde voor haar in een 
nog betere tijd. Isabel van den Broek kon op alle onderdelen van de meerkamp goed meekomen waar-
door zij in het eindklassement op de derde plaats eindigde. Voor de meisjes stond er ook nog een 600m 
op het programma. Het was behoorlijk warm maar Winnie de Groot had haar race goed ingedeeld waar-
door ze als vierde eindigde op deze afstand. 
Ook bij de jongens pupillen C ging het prima. Zij begonnen met de es-
tafette. Deze werd zeer goed gelopen en zij verbeterde hun tijd van de 
vorige competitie met een halve seconde. Ook werden hier veel per-
soonlijke records verbeterd. Isaac Saad verbeterde dik zijn record tij-
dens het verspringen met een sprong van 2.91m. Serge van Waning 
liet zien dat hij goed is op de 40m sprint. Thijs van Miltenburg deed op 
alle onderdelen van de meerkamp voorin mee wat hem een derde 
plaats in het eindklassement opleverde. Ook door de jongens moest de 
600m worden gelopen. Wessel Terpstra deelde zijn race goed in met 
als resultaat dat hij de laatste 200m nog een aantal atleten inhaalde. 
Jelle van Miltenburg volgde de instructies van de trainer uitstekend op 
en eindigde op deze afstand op de vijfde plaats. 
De meisjes pupillen B, Sophie van der Burgh, Sophie Bleijerveld, Sop-
hie de Jong en Megan Buitelaar liepen op hun eerste onderdeel, de 
estafette een nieuw persoonlijk record met een tijd 28.86s en dat is net 
0,8s boven het clubrecord. De  40m sprint verliep prima voor Milou 
Molthoff en Bodine Bakker. Beiden verbeterden hun persoonlijk record. 
Ook bij het verspringen en het kogelstoten ging het uitstekend en werd 
menig record scherper gezet. Sophie de Jong liep een zeer snelle 
1000m. In een goed opgebouwde race waarin zij haar krachten uitste-
kend verdeelde eindigde zij op de derde plaats. 
De jongens pupillen B, Simon Nijhof en Sven de Jong liepen de 40m sprint beiden in een persoonlijk re-
cord. Ondanks dat het behoorlijk warm was hebben beide atleten de 1000m goed gelopen en was het 
een spannende onderlinge strijd op het einde die Simon wist te winnen. 
Ook bij de meisjes pupillen A1, Lotte de Jong, Roma de Jong, Tamara Went en Birke Buckard verliep de 
estafette en vooral de wissels goed. Bij het hoogspringen hadden Roma en Lotte met elkaar afgesproken 
dat ze beiden hun persoonlijk record zouden verbeteren of te evenaren, dit lukte bij allebei. Roma had 
hierbij de pech dat ze bij de laatste poging over 1.05m haar teen kneusde tegen de ijzeren bak die de 

mat op zijn plaats houdt en daardoor niet verder kon. Op het laatste onder-
deel, de 1000m, zette Birke een prima prestatie neer. Zij liep bijna 10s sneller 
dan haar persoonlijk record. 
De jongens pupillen A1 hebben weer zowel als groep als individueel opmerke-
lijk goed gepresteerd. Zo hebben zij op elk onderdeel wel iemand die eruit 
springt. Denilson Kleintjes zette bij het verspringen een goede prestatie neer 
en sprong 3.79m. Ook Lars Berndsen sprong een persoonlijk record. Bij de 
60m sprint was Tjaly van Leeuwen super snel uit de start blokken en liep 
Quinto Veldhuizen bijna een seconde van zijn sprinttijd af. Ook Ruben Rigter 
presteerde weer uitstekend op het balwerpen en won dit onderdeel dan ook. 
Luc Dijk had zo’n krachtige worp dat het hem zelfs pijn in zijn schouder ople-
verde. Mika Molthoff liet zien goed te zijn op 1000m en liep de eerste ronden 
dan ook ver 
voor de rest. Helaas moest hij dit op het einde bekopen maar finishte toch in 
een mooie tijd. Dit geldt trouwens ook voor de rest van de jongens. Zij liepen 
allemaal onder of rond hun persoonlijk record. Xander Bakker kwam ook nog 
even de 1000m lopen nadat hij bij het voetbal deze dag kampioen was gewor-
den en behaalde een uitstekende tweede plaats. 
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De meisjes pupillen A2 ging de estafette dit keer ook weer perfect en leverde een nieuw persoonlijk re-
cord op. Ook bij het balwerpen was er een persoonlijk record voor Iris Grims. Op de 60m sprint liet Gaia 
van de Broek zien dat ze werkelijk snel is. Zij sprintte naar een tweede tijd. Bij het hoogspringen was 
Ruth van Maris in vorm. Zij sprong 1.05m wat een evenaring is van haar persoonlijk record. Emma van 
Andel liet een ieder verbazen op de 1000m. Ze liep die in een prima tijd van 4.24.51.  
Bij de jongens pupillen A2 verliep de estafette niet geheel naar hun zin, maar leverde wel een tweede 
plaats op. Rowdy Vos, Bart Greuter en Roan Verhoef wierpen bij het balwerpen een persoonlijk record. 
David Jansen op de Haar en Sven van Miltenburg deden dit bij het verspringen. Op de 60m sprint en op 
de 1000m liet Ryan Lovett zien dat hij in vorm is. Bij de 1000m waren nog meer verrassingen. Che van 
der Lee kon weer goed 
meekomen en Pieter Heij  
werd eerste in zijn serie met 
een hele scherpe tijd. Ook 
Niels Kuil verbeterde zijn 
persoonlijk record met maar 
liefst 22 seconden. 
Na een gezellige dag en 
veel persoonlijke records 
keerden de BAV-pupillen 
zeer tevreden weer naar 
Baarn terug. 

Jongens pup.C plaats 40 m Verspringen Balwerpen 600 m plaats 

Thijs van Miltenburg 3 8.06 2.79 17.21 2.19.60 3 

Isaac Saad 10 8.02 2.91 11.05 2.38.61 15 

Jelle van Miltenburg 13 8.14 2.65 8.06 2.20.23 5 

Serge van Waning 15 7.81 2.89 13.02 2.31.61 9 

Wessel Terpstra 19 8.46 2.28 10.10 2.38.09 14 

              

Meisjes pup.C plaats 40 m Verspringen Balwerpen 600 m plaats 

Isabel van den Broek 3 7.76 2.61 11.58 2.40.59 10 

Julie Heij 12 8.21 2.47 11.75 2.39.60 9 

Winnie de Groot 13 8.14 2.41 10.63 2.27.20 4 

Yara Zijlmans 18 8.18 2.16 7.70 2.55.23 17 

              

Jongens pup. B plaats 40 m Verspringen Kogelstoten 1000 m plaats 

Sven de Jong 15 8.05 2.58 4.07 4.43.91 15 

Simon Nijhof 16 7.99 2.86 3.23 4.42.12 14 

              

Meisjes pup. B plaats 40 m Verspringen Kogelstoten 1000 m plaats 

Megan Buitelaar 5 7.34 3.00 4.35 4.38.40 13 

Sophie Bleijerveld 10 8.08 3.09 4.90 4.45.10 24 

Bodine Bakker 12 7.87 2.88 4.78 4.27.28 9 

Sophie van der Burgh 16 7.95 2.86 4.16 4.39.34 14 

Sophie de Jong 22 7.87 2.76 3.62 4.10.21 3 

Milou Molthoff 33 8.45 2.51 2.92 4.53.68 27 
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Jongens pup A1 Plaats 60 m Verspringen Balwerpen 1000 m plaats 

Denilson Kleintjes 1 9.81 3.79 24.56 3.53.25 9 

Lars Berndsen 6 10.02 3.51 18.62 3.47.98 5 

Ruben Rigter 7 10.58 3.20 29.01 3.50.39 8 

Mika Molthoff 11 10.42 3.18 18.97 4.01.94 12 

Tjaly van Leeuwen 14 10.01 3.05 14.12 4.16.50 17 

Quinto Veldhuizen 30 11.98 2.28 8.92 4.59.26 29 

Luc Dijk 31 12.69 2.18 12.29 5.09.96 30 

Xander Bakker   dns dns dns 3.47.36 2 

              

Meisjes pup A1 Plaats 60 m Hoogspringen Balwerpen 1000 m plaats 

Lotte de Jong 2 10.04 1.05 17.69 3.49.29 2 

Roma de Jong 7 10.94 1.05 14.77 4.11.31 7 

Birke Buchard 9 10.33 0.95 14.25 4.39.57 10 

Tamara Went 14 11.77 0.85 15.97 4.29.57 9 

              

Jongens pup A2 Plaats 60 m Verspringen Balwerpen 1000 m plaats 

Sven van Miltenburg 2 9.58 4.10 34.11 3.30.69 2 

Niels Kuil 3 9.41 3.99 33.25 3.45.11 6 

Che van der Lee 6 9.43 3.93 25.96 4.04.90 13 

Pieter Heij 7 9.62 3.68 30.88 3.36.90 3 

Ryan Lovett 19 10.20 2.95 22.37 4.15.06 20 

Roan Verhoef 27 11.42 3.08 21.07 4.30.14 26 

David Jansen op de 
Haar 

29 
10.71 3.12 12.71 

4.19.41 21 

Bart Greuter 32 10.68 2.73 12.56 4.31.99 28 

Rowdy Vos 35 11.71 2.67 14.43 4.35.25 30 

              

Meisjes pup A2 Plaats 60 m Hoogspringen Balwerpen 1000 m plaats 

Gaia van den Broek 5 9.44 1.00 15.85 4.26.09 20 

Ruth van Maris 10 9.50 1.05 11.24 4.04.61 4 

Emma van Andel 29 10.74 0.90 13.72 4.24.51 18 

Iris Grims 33 11.74 1.00 12.60 4.55.25 27 
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Goede competitiestart C en D junioren BAV 
 

Afgelopen zaterdag is de competitie voor de C en D junioren van de BAV van start gegaan. 

Maar liefst 35 enthousiaste atleten reisden af naar AVA 81 in Almere. 
De meisjes D mochten het spits afbijten met  4 x 60 m estafette.  Door de goede samenwerking van  Ina 
van Woersem, Rohmana Koops, Shirley Dolman en Juliette Klerk liepen ze naar een tijd van 37.13s. 
De meisjes C, Inez van der Steen, Anouk van Dormolen, Femke de Boer en Demy Zahradnik zetten op de 
4 x 80m een tijd neer van 45.67s. 
Ook de jongens D, vertegenwoordigd met 2 teams, liepen 4 x 80m. Het eerste team, Koen Zahradnik, 
Emiel Rigter, Christiaan Spijkers en Luc de Jong liepen met tijd van 44.17s naar een tweede plaats in hun 
serie. Het tweede team bestaande uit Baus Verbeek , Bebeto Kleintjes, Jochem Portman en Martijn Stein-
bach liepen deze afstand in 50.15s.  
Voor de jongens C werden de startblokken verplaats naar de 4 x 100m. Robin Steinbach, Rico van de Pol, 
Ingmar de Klerk en Mark Rigter liepen met z`n vieren 53.47s. 
Nadat de estafettes gelopen waren konden de atleten zich naar hun “eigen” onderdeel begeven. 
Een aantal bijzondere prestaties van de dag waren te vinden bij: 
Christiaan Spijkers, hij gooide de speer rustig en gecontroleerd naar 26.60m. 
Bij het hoogspringen liet Juliette de Klerk met een sprong over een hoogte van 1.35m zien dat zij dit goed 
beheerst.  
Bebeto Kleintjes die voor het eerst meedeed aan de junioren competitie sprong over een hoogte van 
1.20m. 
Ina van Woersem (D 1e jaars) liep op de 1000m een tijd van  3.22.35 en verbeterde haar persoonlijk record 
met maar liefst 12 seconden. 
Luc de Jong en Koen Zahradnik eindigden bij het verspringen op de 1e en 2e plaats door beiden ruim over 
de 4 meter te springen. 
Ook bij het discuswerpen ging het goed met Thijs Buwalda en Arthur Bouma. Zij eindigden respectievelijk 
op een 3e en 5e plaats. 
Bij het kogelstoten zorgde Emiel Rigter wederom voor een verassing. Stootte hij op de 2e paasdag nog het 
20 jaar oude clubrecord van de BAV voorbij, deze dag verbeterde hij zichzelf daar op met maar liefst 
1.07m. Dat houdt in dat hij nu 13.84m heeft gestoten. In de ranglijsten staat hij nu eerste op dit onderdeel. 
Na een gezellige dag en veel persoonlijke records konden de BAV-junioren en hun ouders weer tevreden 
huiswaarts keren. 
 
Uitslagen: 

MJD Juliette de Klerk 60m 9.80 13e hoog 1.35 5e 
  Maja van Gisbergen 60m 11.05 25e kogel 7.20 8e 
  Ina van Woersem 1000m 3.22.35 4e ver 3.69 10e 
  Shirley Dolman 1000m 3.32.91 8e kogel 7.05 9e 
  Rohmana Koops 60mh 13.85 13e speer 17.63 4e 
  Michelle van der Beek 60mh 13.89 14e 60m 10.00 16e 
  Ilva Adam ver 3.26 14e speer 9.28 17e 
    4x60m. 37.13 6e       
  Tussenstand team 7e           

JJD Koen Zahradnik 80m 11.48 3e ver 4.12 2e 
1e div  Sven van Maris 80m 11.76 6e hoog 1.30 3e 

  Thijs Buwalda 80m 11.78 7e discus 19.85 3e 
  Christiaan Spijkers 80m 12.12 9e speer 26.60 3e 
  Luc van Dormolen 1000m 3.17.74 2e hoog 1.20 6e 
  Luc de Jong 1000m 3.29.20 6e ver 4.28 1e 
  Emiel Rigter 80mh 12.72 1e kogel 13.84 1e  
  Arthur Bouma 80mh 16.59 6e discus 15.74 5e 
  Max van de Vuurst kogel 6.95 4e speer 24.11 7e 
    4x80m 44.17 2e       
  Tussenstand team 2e           
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JJD Christiaan Prager 80m 12.75 8e ver 3.63 9e 
2e div  Bebeto Kleintjes 1000m 3.42.50 9e hoog 1.20 9e 

  Baus Verbeek 1000m 4.06.71 13e 80mh 18.49 16e 
  Martijn Steinbach 80mh 17.89 11e ver 3.76 4e 
  Jochem Portman kogel 5.99 7e discus 12.27 12e 
  Kevin van de Wal kogel 5.74 9e discus 13.12 9e 
    4x80m. 50.15 8e       
  Tussenstand team 7e           

MJC Demy Zahradnik 80m 11.45 6e 1000m 3.33.74 5e 
  Femke de Boer 80m 11.87 13e hoog 1.30 8e 
  Anouk van Dormolen 80m 12.51 15e kogel 7.56 5e 
  Inez van der Steen 80mh 12.12 4e ver 3.91 8e 
  Yannicke Kruiswijk kogel 8.49 3e discus 20.82 2e 
  Naohmy Koops speer 14.60 8e 80mh dnf   
    4x80m 45.67 6e       
  Tussenstand team 5e           

JJC Robin Steinbach 100m 13.44 3e ver 4.98 2e 
  Paul Sluiter 100m 14.55 5e 100mh 22.44 4e 
  Ingmar de Klerk 800m 2.30.71 2e speer 21.09 3e 
  Rico van de Pol 800m 2.31.89 3e 100mh 20.82 2e 
  Bas van der Vuurst hoog 1.45 1e discus 24.73 3e 
  Max Draaisma hoog 1.45 2e 800m 2.32.72 4e 
  Mark Rigter ver 4.78 3e kogel 9.57 3e 
    4x100m 53.47 1e       
  Tussenstand team 2e           

BAV junioren A actief in Amstelveen 
 
Zondag 10 mei ging een select groepje van vijf A junioren van de BAV naar Amstelveen om deel te nemen aan de 
competitie. 
Marina Bos mocht als eerste aan haar onderdelen beginnen. Ondanks dat ze op speerwerpen weinig had getraind 
wierp ze maar liefst 30.70m, slechts 1 cm onder haar persoonlijk record. Later op de dag wierp ze ook nog een club-
record bij het discuswerpen. Deze landde op 29.69m. Ze hoopt dit seizoen de 30 meter grens te passeren. B junior 
Shariva Koops startte op de 800m en kon meteen goed mee komen in het sterke veld. Ze moest in de tweede ronde 
iets toegeven, maar eindigde met een mooie tijd van 2.41 min. Dit was een verbetering van haar persoonlijk record 
met maar liefst 10 seconden. 
Lesley Jansen, ook een B junior, had gekozen voor hoogspringen. Ze kon zich goed staande houden en bereikte een 
hoogte van 1.35m. Even daarna stond ze met Shariva aan de start van de 100m sprint die voor beiden goed uitpakte. 
Lesley liep een persoonlijk record in 15.53s. en Shariva  finishte in 14.52s. 
Nu was het tijd voor de jongens A waar Ruben van der Waals klaar stond voor zijn 400m. Hij had een tijd van rond 
de 55  seconden in zijn hoofd, maar hij finishte in 57.6s. Het leverde hem wel een persoonlijk record op. 
Na lang wachten was het de beurt aan Camiel Kruiswijk die op de 3000m uitkwam. Hij begon zijn race goed en kon 
dat verder in de wedstrijd goed opbouwen. Zo kon hij de laatste ronden steeds een beetje versnellen, wat resulteerde 
in een eindtijd van 9.50min, waar hij dan ook tevreden over  kan zijn. 
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Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009 
Datum Wat Wie WAAR Trainen? Vereniging 
            
Mei           
16 Competitie CD junioren CD jun Woerden   AV Clytoneus 
26 tm 29 Avondvierdaagse allen       
            
Jun           
6 3e baancompetitie pupillen Utrecht pup. geen trainen Hellas 
13 Survaton allen       
14 Competitie A junioren         
20 Gebiedsfinale CD junioren         
            
Jul           
5 Jeugdwedstrijd allen Utrecht   U-track 
            
Sep           
12 Finale baancompetitie pupillen Veenendaal pup. geen trainen VAV 
25 tm 27 Kamp allen       

SURVATON 
Zaterdag 13 juni 

 

is het weer tijd voor de SURVATON.  
Groot of klein, jong of oud, langzaam of snel, iedereen kan zich lekker laten gaan 
op het survivalparcours. Doe wel je oudste sportkleren aan 
We beginnen om 10 uur en gaan door tot een uur of 12. 
 

De Survaton wordt dit jaar gehouden bij schoolbuitenhuis De Stulp aan de 
Hilversumsestraatweg. 
 
Er is koffie, thee, limonade en snoep te koop en van de opbrengst gaan we weer 
leuke dingen doen. 

 
Kom dus allemaal met broertjes, zusjes, vaders, moeders, vriendjes en 
vriendinnetjes om er een sportieve en gezellige ochtend van te maken. 
 
 

 
Groetjes van de evenementencommissie 
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