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Beste leden, 
 

Oproep voor nieuwe kantinemedewerkers 

Wilma Blonk en Ingrid Koops zijn alweer een tijdje actief  in de kantinecommissie. Ze hebben in no-time alle 
verantwoordelijkheden en communicatie opgepakt. 
Er is echter een groot probleem, er zijn op dit moment niet genoeg vrijwilligers om het schema voor de bar-
diensten op de dinsdag- en donderdagavonden  volledig in te vullen. 
Wilma en Ingrid zijn dringend op zoek naar extra vrijwilligers voor het bij toerbeurt draaien van een bar-
dienst. De openingstijden  zijn van 20:00 -22:00 uur, heb je geen ervaring, geen probleem,  je krijgt een 
goede training voor aanvang. Ben je geïnteresseerd , neem dan even contact op met Wilma of Ingrid, hun 
telefoonnummer is achterin deze Baviaan te vinden. 
 

35e editie BAV Wintercup  

We maken ons op voor alweer de 35e editie van onze Wintercup. Achter de schermen is de organisatie al in 
volle gang. Wout Natter is voor het wedstrijdsecretariaat het inschrijf- en uitslagverwerkings programma 
nog verder aan het optimaliseren. Han Borst en Sylvain van Staveren hebben met veel succes sponsoren 
voor een financieele bijdrage benaderd en Harm Boerma heeft onze database met vrijwilligers en begroting 
weer up to date gemaakt.  De uitnodiging voor de voorlichtingsavond voor vrijwilligers is de deur uit, die is 
overigens op woensdag 28 Oktober . 

Op www.inschrijven.nl kunnen nu ook eigen leden zich inschrijven voor de wedstrijddagen. 
Graag zien wij dat zoveel mogelijk leden op deze manier zich gaan registreren, dit maakt het voor onze 
organisatie allemaal een stuk makkelijker. Meer informatie is te vinden in dit clubblad. 
 
G-groep bij sportief wandelen 
Sinds een aantal maanden lopen er bij onze vereniging op zaterdagmorgen ook bewoners van  
Sherpa en de Amerpoort. Vrijwilligers vanuit onze vereniging begeleiden deze groep tijdens de 
wandeltochten door de bossen vanaf kasteel Groeneveld. Met veel plezier en energie worden op 
een aangepaste manier de warming-up, oefeningen en het sportief wandelen uitgevoerd. 
Na afloop gaat de groep met een busje naar het clubhuis voor een kop koffie of thee. 
Het doet goed om te zien dat de bewoners genieten van deze paar uurtjes beweging  in de bui-
tenlucht. 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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NIEUWS VAN DE LEDENADMINISTRATIE     
       
In de periode half september/ half oktober konden we weer enige ledenwinst boeken. Vooral bij 
de pupillen was de groei zichtbaar. Daarom een hartelijk welkom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Roan Henkes   A'foort pupC 02-07-01 
Denise Henkes   A'foort junC 96-09-10 
Ron Jansen   Baarn train 64-05-30 
Mark Leupen   Baarn recr 74-02-11 
Fabienne Nagel   Baarn pupC 02-03-07 
Jette Troost   Baarn pupC 02-12-24 
Fieke Westland   Baarn pupM 03-03-17 
       

Gelukkig bleef het aantal afmeldingen beperkt, al is het natuurlijk jammer, dat Lucy moet afha-
ken. We zullen hierdoor gaan missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Lucie Elk van   Baarn recr  
Mary Molthoff   Baarn recr  
Christiaan Prager   Baarn junD  
Serge Waning van   Baarn pupB  
       
       
 
       
       
       
       
       
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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Dag Naam  Dag Naam  

      

3 Marja  Tap 18 Marjolein  Holsboer 

4 Hans  Jong, de 19 Angela  Voort, van de 

4 Sebastiaan  Voort, van der 20 René  Hogenes 

4 Joke  Vring 20 Gerard  Koppen 

6 Fried  Holtkamp 22 Alie  Natter-Sieben 

7 Birgitte  Verkuijl-Daems 22 Marianne  Weijer, de 

10 Hans  Vries, de 23 Klaas-Piet  Meindertsma 

11 Frans  Eijk, van 23 Frieda  Zand-Bruynes, van 't 

13 Gert  Broek, van den 25 Eric  Mathura 

14 Ingrid  Koops 26 Robert  Marchal 

14 Anna  Weesie 28 Marian  Rapati 

14 Carly  Michels 29 Carlo  Oudebeek 

15 Dirk  Kooiman 29 Diana  Hogenaar 

15 Ria  Oostindien 30 Stefan  Leeflang 

17 Kees  Eshof, van den    

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN OPGELET ! 
 
Opzegging lidmaatschap per 1 januari 2010 mogelijk tot 15 november 2009. Nor-
maal kan opzegging per kalender-kwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de le-
denadministratie. Voor de jaarultimo gelden echter afwijkende regels. Hoewel we 
natuurlijk hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op 
attenderen, dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, 
doch UITERLIJK 15 NOVEMBER  bij de ledenadministratie binnen moeten zijn. 
Door de KNAU worden namelijk mutaties, die zij na 1 december ontvangen, niet 
meer verwerkt in 2009, hetgeen betekent, dat automatisch voor alle niet afgemel-
de leden licentie-kosten en basiskontributie voor heel 2010 bij de BAV in rekening 
worden gebracht. Opzeggingen op een later tijdstip leiden dus voor de BAV tot 
extra kosten en overlast. Voor OPZEGGING VAN LICENTIES geldt hetzelfde. 
Door de BAV zullen dan ook helaas de eventuele extra kosten moeten worden 
doorbelast aan de betreffende (ex-)leden. Afmeldingen dienen altijd SCHRIFTE-
LIJK te gebeuren (eventueel per e-mail) bij de ledenadministratie (e-mail adres: 
hans@oostindien.com) Bedankt voor de medewerking! 
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Gaat de wintercup wel door? 
Vast wel, als jij je opgeeft al vrijwilliger! 
 
Wanneer zijn er mensen nodig? 
 
Zaterdagmiddag 
Alle materialen moeten vanuit het clubhuis naar het zwembad worden getransporteerd. 
Het parcours moet worden gecontroleerd op oneffenheden, bladeren e.d. de wintercup moet uiteraard veilig 
zijn! 
 
Zondag: 
08.30-10.30 uur opbouw startveld en parcours  
10.30-12.30 uur jeugdwedstrijden + korte cross  
12.15-14.45 uur wedstrijd 10 km + recreanten  
14.45-16.30 uur afbreken startveld en parcours  

 
 

Waarom opgeven? Omdat: 
 

We allemaal willen dat de Wintercup weer goed en veilig verloopt.  
Het jaarlijkse succes mede te danken is aan de vele vrijwilligers. 
Je lekker de hele dag buiten bent. 
De deelnemers blij met je zijn. 
Je niet voor niets lid bent van een vereniging. 
Vele handen licht werk maken. 
Je er niet vanuit mag gaan dat anderen zich wel opgeven. 
Het vreselijk gezellig is. 
 
En misschien ook een beetje, omdat: 
Je het felbegeerde wintercup-shirt krijgt.  
De 3 wintercupdagen worden afgesloten met een etentje met alle vrijwilligers in het clubhuis. 
 
Dus meld je aan bij Harm Boerma (harm.boerma@freeler.nl) 
 
Aanmelden doe je zo! 
Meld je digitaal aan, dat scheelt de vrijwilligers ook veel werk! Kijk elders in deze BAViaan of ga direct naar 
www.inschrijven.nl 
 
 
Bedrijvenloop biedt mogelijkheid om zich als sportief en betrokken Baarns bedrijf te presenteren! 
 
Waarom wordt iemand sponsor van de wintercup? Met deze vraag ging ik op bezoek bij Johan Grims van 
Meeuwsen ten Hoopen, Registeraccountants/ Belastingadviseurs. 
Een uurtje, en enkele koppen koffie, later weet ik het antwoord. 
“Al mijn medewerkers doen zittend werk. Ik voel mijzelf altijd goed als ik gesport heb, en ik wil graag gezonde 
medewerkers.” 
Het meedoen is natuurlijk geen verplichting, maar het blijkt wel stimulerend te werken. Sommige medewer-
kers trainen samen en ook enkele relaties lopen mee. Zes sportievelingen van het kantoor aan de Van 
Heutszlaan hebben de 4 EM bij de Dam tot Dam loop als voorbereiding gedaan. Johan zelf is niet in training. 
Squash, mountainbike, tennis en voetbal zijn de favoriete sporten. Maar als vestigingsdirecteur moet hij na-
tuurlijk wel het goede voorbeeld geven en loopt hij ook 3x mee. Wilskracht en een redelijke basisconditie hel-
pen hem de 10 km door. 
Waarom dan toch hoofdsponsor van de wintercup? “De BAV is een enthousiaste club en de organisatie van 
de Wintercup loopt gesmeerd. En niet te vergeten het prachtige parcours in het bos.!” 
Johan Grims verwacht dat er dit jaar 15 Mensen meelopen namens Meeuwsen ten Hoopen. Het is te ver-
wachten dat de maandag na de eerste race de onderlinge resultaten uitgebreid vergeleken worden. En dan 
worden er weer nieuwe doelen voor 13 december gesteld. 
Wellicht een idee voor andere bedrijven om zich op deze wijze als sportief en maatschappelijke betrokken 
bedrijf te laten zien? 
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PR-COMPETITIE 2009-2010 
 
Dit jaar is er weer een nieuwe start met de pr-competitie.  
Wedstrijden vanaf 1 oktober 2009 tellen mee. 
 
Helaas zijn Nikki en Shariva wegens drukke schoolwerkzaamheden gestopt 
met de organisatie van de PR-competitie. Zij hebben dit een aantal jaren 
zeer kundig gedaan en ik wil ze graag, namens iedereen, bedanken voorhun 
inzet. 
 
Ik ben gevraagd door de dames om het stokje over te nemen. Mijn naam is 
Kirsten van Miltenburg. Ik ben de moeder van Sven, Thijs en Jelle die alle 
drie fanatieke BAV-ers zijn. Ik vind het  erg leuk om het over te nemen 
maar ga gelijk ook wat aanpassingen doen. 
 
De volgende aanpassingen komen er dit jaar: 
Alle competitiewedstrijden tellen mee (dus ook de cross) 
Daarnaast alleen nog als extra : 
3x indoor 
3x outdoor 
3x weg 
3x cross 
 
Op alle onderdelen telt je PR mee, dus voor bv 
kogel indoor èn kogel outdoor. 
 
Dus stuur allemaal je PR’s en CR’s op naar 
pr_bavvers@live.nl !!!! 
Let op: ook evenaringen tellen mee! 

 
Clubrecord = 3 punten. 
Evenaring clubrecord = 2 punten. 
Persoonlijk record = 2 punten. 
Evenaring persoonlijk record = 1 punt.  
 
Ik wens jullie allen een super sportief jaar toe!! 
 
Kirsten van Miltenburg 
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Uit de running 
Wilco van Dijen, tobt al geruime tijd met een voetblessure. Wilco 
een goed herstel toegewenst. 
 
José Boerma, is aan haar meniscus geopereerd. José we hopen dat je 
snel geneest en je het sporten weer kunt hervatten. 
 
Evelien Hoogenkamp, heeft een rugblessure. Evelien traint samen 
met Corrie Vink en José Boerma de Sherpagroep. Evelien een goed 
herstel toegewenst zodat je deze groep weer kunt gaan begeleiden. 
 
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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Uitnodiging 
Vrijdag 20 nov. 

Aanvang 20.00 uur 
 

‘Cuba blijft swingen’ 
 
… Muziek en Cuba zijn synoniem. Tot het laatste moment vóór de revolutie in 1959 bleven de 
bands doorspelen in de nachtclubs en casino’s, alsof er niets aan de hand was. Che Guevara 
trok met een gitaar op zijn rug naar Havana tezamen met zijn guerrilleros. Zelfs in economisch 
zeer slechte periodes bleef de staat musici steunen. Muziek is behalve suiker en sigaren, het 
handelsmerk van Cuba…. 
Wij reisden 2 maanden met onze fiets langs achteraf weggetjes en ingeslapen dorpjes door het 
échte Cuba. Niet alleen met oog voor de natuur en cultuur. Onze reis stond in het teken van de 
Cubaanse klanken van de son, de salsa en de música guajira. 
Via de film, die wij maakten kunnen jullie meegenieten van onze reis door dit interessante 
land… en…natuurlijk is er live Music… 

De avond vindt plaats in De Speeldoos te Baarn 
 

Entree €7,50   
Telefonisch of aan de kassa reserveren  
(tussen 10.00-13.00 uur) 
 
Je bent van harte welkom en neem vrienden en kennissen 
mee… 
 
Cok en Ellie Verhoef 
 
De Speeldoos    
Rembrandtlaan 35,  
3741TA Baarn 
tel: 035 5418050 
 
site:http://rollingoldies.vijftigplusser.nl    
e-mail: cokverhoef@casema.nl 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

-Andre van de Vuurst loopt geweldig persoonlijk record in Eindhoven- 
 

Andre  van de Vuurst koos voor de marathon van Eindhoven. Twee ronden door deze sfeervolle stad. 
Het weer was aanvankelijk goed. De regen op het tweede deel maakte het voor de lopers een stuk las-

tiger. Na een spetterende opening in 1.26 op de halve marathon 
bleek het na 27 km een stuk zwaarder te gaan. Door zijn snelle 
opening bleef de schade echter zeer beperkt. Met een tijd van 
3.06.13 liep Andre de tweede BAV jaarprestatie op de marathon.  
Een geweldige prestatie waarmee zijn hardlopenmaten hem van 
harte feliciteren. (en stiekem jaloers naar kijken) 
PIT, Ja, wat is eigenlijk Pit. Het kan een zaadkorrel van een 
vrucht zijn of de draad van een kaars. Mensen zeggen het ook 
tegen een donker puntje van een aardappel. Maar weinigen weten 
echter dat je het in de sportwereld, en zeker bij de BAV niet 
redt zonder PIT. 
Andre van de Vuurst liep een geweldige tijd in Eindhoven. Hij had 
genoeg PIT in zijn donder om ook de laatste zware en natte kilo-
meters op de marathon door te knallen.  
Ondanks het ontbreken van een trainer bij de A-groep wordt er 
vanaf afgelopen dinsdag weer PITtig getraind op een schema van 
Richard Koot, waarbij termen als extensieve en intensieve trai-
ningen er voor gaan zorgen dat de A-groep weer aansluiting 
krijgt bij de jonkies. Er zijn zelfs al atleten uit deze groep die 
getraind hebben op het wintercup parcours. En laten we eerlijk 
wezen, dat is toch een pittig rondje. 
 

Ook tijdens de heuvelrugestafette lieten de BAV-atleten zien genoeg PIT te hebben. Alle 4 de teams 
ronden zonder al te veel dwaalpartijen de 100 km over de heuvelrug. Elke etappe was anders. En 
mocht je die dag de PIT niet hebben dan zorgde het pittige parcours er voor dat je het zwaar te ver-
duren kreeg.  
De Meeste Pit toonde echter Rob Pit. Hij werd na een lange duurloop op zaterdag gebeld of hij zon-
dag voor nota bene de jonkies de laatste behoorlijk pittige etappe kon lopen. Na een dag in de auto 
hebben zitten PITten mocht Pit aan zijn Pittige opdracht beginnen.Door de enorme Pit van het A-
team was het gat met de jonkies slechts 4 minuten. Pit had Pit nodig, want met Rozendal als zijn con-
current zou het een pittige strijd worden. En dat werd het. Beide atleten toonde Pit. Alleen wist Pit 
door extreem pittig te finishten de schade zo beperkt te houden dat de dagoverwinning naar de jon-
kies ging. Dat Pit daarna 10 minuten compleet pitloos ronddwaalde over de terreinen van AV Triatlon  
mocht de pret niet drukken. Een welverdiende overwinning van de jonkies was het resultaat van deze 
prachtige (en pittige) dag. 
Pit zal ook Wim de Ruijter nodig hebben. Hij staat zondag aan de start van de marathon van Amster-
dam (10.30 uur) en heeft de lat behoorlijk hoog gelegd. Heel veel plezier en sterkte tijdens deze 
prachtige marathon. 
Pit hebben ook de benen nodig de komende weken. De trainingen zullen weer veelal worden afgelegd op 
de weg en dat is vaak een behoorlijke aanslag op het gestel.  Goed schoeisel en goed letten op de sig-
nalen die je lichaam afgeeft na een training kunnen er voor zorgen dat je de blessures voorblijft. 
   
Loop ze…. Met PIT    Jos Hakvoort 
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10 x 10 km estafette in Amersfoort daverend succes voor BAV-ploegen. 
 

De sixpackrunners, onderdeel van Av Triatlon, organiseerde voor de tweede keer in haar bestaan 
de heuvelrugestafette. Een wedstrijd over 100 km verdeeld over 10 etappes met start en finish in 
Amersfoort. Het bijzondere aan deze estafette is het parcours. Zoals de naam al doet vermoeden 
heeft deze estafette zo’n beetje alle heuvels in de omgeving van Amersfoort in haar parcours opge-
nomen.  Van het Soester Hoogt, Austerlitz tot aan de heuvels rondom Amerongen en Maarn. Niets 
bleef de atleten bespaard. De etappes van ongeveer 10 km zijn dan ook allemaal uniek te noemen. 

Een echte uitdaging dus. Maar liefst 26 
teams en 1 sololoper hadden zich ingeschre-
ven voor dit evenement. Er werd niet gelijk 
gestart. Ieder team startte drie minuten na 
elkaar. 
Na het succes van vorig jaar was de BAV dit 
jaar met maar liefst 4 teams van de partij. Bijna 
de gehele lange afstand groep was present wat 
zorgde voor een unieke sfeer en sportieve rivali-
teit. Natuurlijk werd er gestreden voor de beste 
teamprestatie overall. Maar de A-groep (oudere 
wedstrijdatleten) en de jonkies (senioren) gin-
gen ook de onderling de strijd aan. En dat werd 
een onverwacht spannende strijd. Na drie etap-
pes bleek de A-groep zowaar 5 minuten voor-
sprong te hebben op de jonkies. De onverwacht 
snelle opening van Van der Vuurst, Van Wessel 

en De Ruijter verraste de jonkies compleet. In etappe vier, vijf en zes, waren de rollen echter omgedraaid. 
Kruiswijk, Leeflang en Sonnenberg gingen echt helemaal “los” en wisten de achterstand om te buigen in 
een voorsprong van bijna 5 minuten. De volgende drie etappes waren weer voor de oudjes waardoor de 
achterstand verkleinde tot krap 2 minuten. Het kwam aan op de laatste etappe. Oudere Jonkie Pit 
(gastloper) werd op zijn hielen gezeten door Rozendal, deze wist het gat op het laatst dicht te lopen en zelf 
een voorsprong te nemen. Maar aangezien de A-groep drie minuten eerder gestart was wonnen de jonkies 
deze tweede editie van heuvelrugestafette met minimale voorsprong. Een verdiende 
maar zeer zwaar bevochten overwinning die daardoor meer glans kreeg. Het A-team 
werd tweede. De dichtstbijzijnde concurrent werd op ruim een kwartier gelopen wat 
iets zegt over de kracht van de BAV in de breedte van deze sport. 
Het bav c en d team streden volop met  de andere deelnemers en finishte middenin 
het deelnemersveld. Op het moment van schrijven zijn hun eindklasseringen nog niet 
bekend. 
Na afloop van deze geweldig leuk georganiseerde wedstrijd werd er door de teams 
heerlijk “chinees” gegeten van snackbar Petershof. Het was dan ook nog lang gezel-
lig in het clubhuis. 
De individuele tijden van de atleten zijn:  Klik op het bierglas voor de foto’s —> 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

etappe  afstand  naam tijd Naam Tijd Naam Tijd Naam Tijd 

     C-team  B-team  A-team  bav jonkies   

1 10300 Hans oostindien 51.20 Bob Heinis 54.00 Andre van de Vuurst 39,38 Niels De Bruin 41.36 

2 9820 Bram Willems 51.21 David Blonk 53.10 Sacco van Wessel 38.44 Rens v der Laan 41.06 

3 10110 Harm Boersma 48.57 Henk van Maris 46.45 Wim de Ruijter 38.44 Alex Halman 39.42 

4 10570 Jan Gieskens 52.58 Mai Spijkers 50.10 Marc Nieuwenhuizen 44.32 Camiel Kruiswijk 38.59 

5 10000 Hennie Bosselaar 47.55 Paul van de Wal 47.23 Andre Groen 40.37 Stefan Leeflang 36.10 

6 10090 S. van Staveren 51.05 Jeroen Hooijer 45.26 Berry Ruitenbeek 41.50 Jaap Sonnenberg 38.11 

7 9320 Jos Franck 49.49 Michiel Schrijvers 41.16 Ben Horst 39.05 Niels Sitters 40.49 

8 10330 Peter Verhaagen 55.20 Marie van Wegen 51.16 Ronald Pothuizen 42.47 Merijn de Klerck 41.53 

9 10060 John de Vries 54.23 Fred Reymerink 46.09 Jos Hakvoort 40.20 Ferdy Oudenbeek 42.30 

10 9750 Henk Hengeveld 49.33 Frank Gramsma 49.12 Joep Rozendal 40.13 Rob Pit 42.23 

      totaaltijd 8.32.42 totaaltijd 7.34.07 totaaltijd 6.46.33 totaaltijd 6.44.00 

http://picasaweb.google.nl/van.Emmie.Jos/Heuvelrug09?authkey=Gv1sRgCOOviNDhv8D5yAE&feat=directlink
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Coopertest bij Bav nat maar geslaagd. 
 

Het weer zat niet mee tijdens de coopertest van afgelopen dinsdag. Door de lichte regenval was de 
grasbaan glad en zwaar geworden. Bovendien was het zo vochtig in de lucht dat de atleten moeite 
hadden hun warmte kwijt te kunnen. Toch hadden zich nog 79 atleten ingeschreven om aan deze 
gezellige conditiemeet test mee te doen. 
De eerste start was ook meteen de meest drukke. Maar liefst 26 jongeren  gingen de strijd aan tegen de 
klok. 12 minuten hardlopen is best lang als je 8 of 9 jaar bent. Gelukkig mag je dan stiekem wel even een 
stukje wandelen.  Ingmar de Klerk en Ina Van Woersem deden daar niet aan. Allesbehalve zelf. De Klerk 
liep ruim 16.5 km/ per uur gemiddeld. Van Woersem haalde de 15 km per uur net niet maar liep wel een 
geweldige afstand van 2983 meter. En dat op  je twaalfde jaar!! Een puike prestatie. 
Bij de wedstrijdatleten liet Camiel Kruiswijk zien de snelste man van de BAV te zijn. Ruim 3500 meter legde 
deze sympathieke atleet af. Stefan Leeflang wist hem  10 minuten lang te volgen. Daarna moest hij “eraf” 
zoals dat heet. Hij finishte als tweede op 30 meter afstand. 
Trots en veelal tevreden met de gelopen afstand ging een ieder naar huis met de wetenschap dat er maart 
2010 weer zo’n gezellige coopertest te lopen is bij de BAV. 
Hieronder de uitslagen van alle sportievelingen op een rijtje. 
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1     Marina Bos 
4    Gaia van den Broek  
5    Lesley Jansen   
8    Nikki van Asselt 
10  Rick van Boeyen   
11   Denilson Kleintjes  
25  Simon Nijhof   
26  Koen Molenaar  
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Mijn naam is Jarno, ik ben geboren op 16 mei 2002.  
 
Ik woon op Eemweg 70  in Baarn . 
Ik ben 7 jaar 
Ik heb 1 broer(tjes).  
Ik heb bruin haar en groene ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag tekenen, fietsen 
en rennen.  
Ik vind couscous erg  lekker. 
Ik houd niet van champignons. 
Later wil ik iets met dieren worden. 
Mijn favoriete film is Pokemon. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is alles. 
Ik zit op atletiek omdat ik wil rennen. 
Vertel iets wat jij wil, schildpadden. 
  
 

 
 
Mijn naam is Yves van der Meer, ik ben geboren op 28 oktober 2003.    .  
 
Ik woon op van Neslaan 11 in Baarn 
Ik ben 6  jaar 
Ik heb  1 zus(jes).  
Ik heb blond haar en groenbruine ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag ds-en en lezen. 
Ik vind patat en ijs erg  lekker. 
Ik houd niet van spruitjes  
Later wil ik politieman worden. 
Mijn favoriete film is Astrix en Obelisk  
Mijn leukste atletiek onderdeel is  hardlopen. 
Ik zit op atletiek omdat (mama dat goed 
vond) ik dan nog harder leer rennen. 
Vertel iets wat jij wil, ik vind de juffen op 
woensdagmiddag heel lief 
 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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Top finale bij  BAV pupillen. 
Afgelopen zaterdag vertrokken er drie pupillen teams naar de finale in Veenendaal. Het 
bleek een topdag te zijn, veel zon, veel plezier en veel goede prestaties  

De jongens C pupillen gingen als laatste de finale in en wisten toch 
op het podium te eindigen. De wedstrijd begon met de estafette, 
4x40m. Koen Roskamp, Isaac Saad en Thijs en Jelle van Miltenburg 
liepen deze goed, met als resultaat 2 tiende boven het clubrecord. 
Dat was een goed begin van de dag. Daarna verspringen. De jon-
gens komen steeds dichter bij de 3 meter en Koen en Jelle spron-
gen er zelfs al over heen. Thijs evenaarde zijn persoonlijk record, 
Isaac sprong tegen zijn pr aan. Wessel Terpstra had een pech dag 
met 2 foute sprongen. Ook op de 40 meter sprint werden weer de 
nodige persoonlijke records verbeterd. Daarna volgde het balwer-
pen, voor de meeste jongens een makkelijk onderdeel. Wessel ver-
beterde zijn persoonlijk record met 30 cm. Isaac gooide ruim 7 me-
ter verder en Thijs ruim 3 meter. Koen kwam zelfs verder dan 25 
meter. Daarna moesten de jongens zenuwachtig de prijsuitreiking 
afwachten. Ze eindigden als team op een geweldige derde plaats.  

De estafette verliep voor de A1 jongens prima. Er werd veel sneller gelopen dan in de laat-
ste competitiewedstrijd en een vierde plaats was de beloning in een sterk deelnemersveld 
van finalisten. De kop van de wedstrijd was eraf en dat zou enige rust moeten geven bij het 
kogelstoten. Dit gold helaas niet voor iedereen: Lars Berndsen gooide twee van de drie 
keer ongeldig. Een keer een voetfout en een keer buiten de bak gegooid. Dat was jammer 
en uiteraard moest hij zich even afreageren. Bij Ruben Rigter ging het kogelstoten veel be-
ter, want hij  stootte iets boven zijn persoonlijk record. Ook Mika Olthoff kon tevreden zijn 
met een knap persoonlijk record. Het verspringen verliep na een moeizame start steeds be-
ter. Uiteindelijk sprong  iedereen boven de 3 meter en Denilson Kleintjes kwam zelfs in de 
buurt van de 4 meter. Tjaly van Leeuwen en Mika waren beiden vooral op de sprint erg 
goed en liepen naar een ruim persoonlijk record. Ook Lars had ook nog nooit sneller gelo-
pen op de 60 meter. De jongens waren vooraf als vierde geplaatst de finale binnen geko-
men. Met diverse persoonlijke records is deze plaats goed verdedigd en hebben zij ook in 
de finale laten zien de vierde plaats echt te verdienen.  

De jongens A2 gingen als tweede de finale in met een hele kleine achterstand op de num-
mer één. Besloten werd er om met veel risico de wedstrijd te starten. Zo begonnen ze met 
de estafette die deze jongens zo ongelofelijk scherp hadden getraind. De laatste wissel 
werd op een haar na gemist en moest dus worden overgelopen. Jammer … .Ze hadden ge-
gokt en verloren, maar deze jongens  kunnen ook incasseren. Bij het verspringen lieten ze 
hun sterkste kant zien en sprongen de concurrentie eruit,  met een persoonlijk record voor 
David Jansen op de Haar en Pieter Heij. Bij de 60m sprint lieten de jongens weer zien over 
veel durf te bezitten. Ze probeerden om in het startschot te starten. Dat ging goed, veel 
scherpe tijden waren het resultaat en een persoonlijk record  voor Sven van Miltenburg en 
Che van der Lee. Als laatste het kogelstoten dat geweldig verliep de persoonlijke records 
vlogen om je oren met een uitschieter voor Niels Kuil die maar liefst 9.44 m stootte. Op alle 
onderdelen hadden de jongens de concurrenten achter zich gelaten..op de estafette na. 
Daardoor werden ze op 53 punten na tweede in het eindklassement. Moegestreden maar 
vol trots en met een goed gevoel gingen ze weer naar huis. 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Gooimeer-loop 
 
Dirk Boterenbrood heeft op 27-09-09 de Gooimeer-loop solo gewandeld 38,9 km in 5.02.31 uur, dus gemid-
deld 7,7 km per uur. Onder zomerse omstandigheden wandelden 6 teams en 2 solo's. Drie uur later moch-
ten de hardlopers van start. Het is een echte familie loop klein, gemoedelijk en voor een goed doel. 
 
 

WERPVIJFKAMP 3-10-09 ZUIDWAL HUIZEN. 
 
Tijdens de clubkampioenschappen van Zuidwal vestigde Dirk Boterenbrood mogelijk een nieuw BAV-
clubrecord. Dat kan gebeuren als je lid van twee clubs bent. 
 
KOGELSLINGEREN. 7,26 KG  17.83 M.  PNT 181  
KOGELSTOTEN .  7.26KG     8.14 M.  PNT 388 
DISCUS       2 KG  25.05 M. PNT 368  
SPEER     800GR.  32.52 M.  PNT 394 
GEWICHTSLINGEREN 15.88 KG  7.07 M.  PNT 326 
TOTAAL   M40     PNT 1657 

Zonnige BAV clubkampioenschappen op sportpark Ter Eem 
 

Afgelopen zondag 20 September vonden de jaarlijkse BAV clubkampioenschappen  op de grasbaan van 
Ter Eem  plaats. Ruim honderd atleten, van minipupil tot masters 70+ , gingen op sportieve wijze de on-
derlinge strijd aan. De succesvolle blokmeerkamp formule maakt dat iedere atleet  op zijn/haar favoriete 
atletiekonderdelen kan laten zien waar ze toe in staat zijn. Het weer zat goed mee, in de middag brak de 

zon door , dit zorgde dat iedereen met nog 
meer plezier tot grote prestaties kwam.   

Aangemoedigd door vaders, moeders, opa’s 
en oma’s leken veel van de pupillen vleugels te 
krijgen bij de hardloopnummers. Alle trainers 
waren aanwezig en konden hier en daar met 
wat aanwijzingen de atleten tot nog betere 
prestaties brengen.   

Het wedstrijdsecretariaat draaide overuren, in 
korte tijd moesten ruim 600 prestaties met de 
computer verwerkt worden. Hierdoor konden 
aan het einde van de dag alle nummers 1, 2 en 
3 op het podium gehuldigd worden, alle andere 
deelnemers gingen met een mooie herinne-
ringsmedaille naar huis.  

Mede door de inzet van ruim 30 juryleden 
kunnen alle atleten terugkijken op een fan-
tastische dag. 
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Emiel Rigter, BAV, 2e plaats op het NK-meerkamp 
 
Afgelopen weekend stond voor Emiel Rigter het NK-meerkamp op programma. 
Het was zijn derde NK in 3 weken. Emiel had zich voor deze NK als 2de van de 18 beste jongens 
jun.D geplaatst. Zijn opzet was deze plek dan ook zeker behouden. Dat dat een hele strijd zou 
worden wist hij van te voren, de concurrentie was groot. 
Op de eerste dag van de meerkamp was de 80 meter sprint het eerste onderdeel. In een tijd van 
10.47 s liep Emiel een persoonlijk record en een BAV clubrecord. Een goed begin van de wed-
strijd. 
Als tweede onderdeel stond verspringen op het programma. Dat Emiel ver kan springen had hij al 
vaker bewezen maar deze keer lukte het hem niet om goed op de balk uit te komen. Met een 
sprong van 4.85 m moest hij zich “teleurgesteld” tevreden stellen. Het laatste onderdeel voor de 
zaterdag was speerwerpen. Met een worp van 38.59 m zat hij bijna 5 meter onder zijn persoonlijk 
record. De tussenstand liet zien dat Emiel na drie onderdelen  zesde stond.   
Wetend dat er de volgende dag beter gepresteerd moest worden keerde Emiel, enigszins teleur-
gesteld, huiswaarts. 
De volgende dag, uitgerust en met nieuwe energie, was het eerst  80m horden wat op het pro-
gramma stond. Horden is een van Emiel z`n favoriete onderdelen. 
Met een tijd van 11.89 s., snelste van allemaal, liep hij zich direct naar een derde plaats in het 
algemeen klassement. Nu werd het een kwestie van erbij blijven en vasthouden. 
Het hoogspringen ging gewoon goed. Met een sprong van 1.50 m verloor hij hier geen punten en 
bleef daardoor op de derde plaats staan. Wel liep hij hierdoor in op de nummers 1 en 2 in het al-
gemeen klassement. Het volgende onderdeel, kogelstoten, zou veel kunnen goedmaken. Met de 
wetenschap dat hij de week ervoor 15,20 meter stootte gaf hoop. Kon hij die druk aan was de 
vraag. Met 13.67 meter, wel de verste stoot, leverde het hem net niet genoeg punten op om door 
te stromen naar een tweede plaats in het algemene klassement.  
Het laatste onderdeel, de 1000 m, zou als scherprechter moeten dienen of hij 2e of 3e zou wor-
den. 
Emiel had de opdracht om goed bij de nummer twee van het algemeen klassement te blijven. In 
de laatste ronde, de laatste 300 meter, zou hij moeten gaan met de opdracht de nummer twee in 
te halen en voor te blijven. Een hele zware opdracht met de wetenschap dat het niet zijn sterkste 
onderdeel was. 
Gehoorzaam deed Emiel wat hem te doen stond. Vanaf de laatste 300 meter zette hij een ver-
snelling in en passeerde zijn concurrent. 
Met een tijd van 3.10 liep hij een strak persoonlijk record en eindigde hij als 2e in het algemeen 
klassement. Hij werd 2e met een puntentotaal van 4558.  Dit puntentotaal was een persoonlijk 
record en een clubrecord. 
Al met al een vreselijk spannende wedstrijd met een hele goede afloop. 

 
Emiel kan de laatste we-
ken terug zien op zeer 
goede prestaties.  
Een 1e en 2e plaats op het 
NK individueel. Een 5e 
plaats met zijn clubgeno-
ten tijdens NK clubteams 
en 2e  plaats op de NK 
meerkamp 
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DOE JE MAATSCHAPPELIJKE STAGE BIJ DE BAV 
 
De Baarnse Atletiek Vereniging wil haar eigen jeugdleden die voor hun middelbare schoolop-
leiding een maatschappelijke stage moeten doen, de mogelijkheid bieden om dat bij de BAV 
te doen. 
 
Stage-uren kunnen worden gedraaid door als vrijwilliger te assisteren bij trainingen, door te 
helpen bij de Wintercupwedstrijden of bij het onderhoud van het clubgebouw. 
 
Ook als je als jeugdlid al als vrijwilliger actief bent bij de BAV is het slim om te onderzoeken 
of het kan meetellen voor je maatschappelijke stage. 
 
Informeer bij je school wat wel en wat niet tot de maatschappelijke stage wordt gerekend, 
vraag of je dat bij de BAV mag doen en neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator 
van het bestuur, Harm Boerma. Met elkaar kunnen we dan tot een zinvolle invulling van je 
stage komen. 
 
Harm Boerma 
 
harm.boerma@freeler.nl 
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