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Beste leden, 
 
 
Iedereen gezond weer terug 
De vakanties zijn achter de rug, de scholen weer begonnen, iedereen weer aan het werk. Nieuwe doelen 
zijn bepaald, prestaties zullen worden verbeterd. Nog een paar weekjes en dan gaan we weer de weg op 
tijdens de “doordeweekse” trainingen. 
Alle leden veel loop en sportplezier voor de komende maanden toegewenst.  
 
Sponsorlopen voor Stichting Semmy 
Graag wil ik alle leden oproepen om het stukje van Saranda van Andel in dit clubblad lezen. In Baarn zijn 
op dit moment twee jonge kinderen met een hersenstamtumor, dit is een ongeneeslijke ziekte. 
Ouders die hun kind Semmy door deze ziekte verloren hebben, hebben de Stichting Semmy opgericht. 
Het doel is om door gesponsorde individuele wedstrijd deelnames zoveel mogelijk geld op te halen voor 
gericht onderzoek naar de oorzaak van deze fatale ziekte bij jonge kinderen. 
 
Utrechtse Heuvelrug Estafette (UHE) 
Op zondag 27 september zullen 4 teams van de BAV deelnemen aan de UHE, dit is een estafette van 
10x10 km over en rond de Amerongse berg. Start en finish bij Triathlon in Amersfoort. 
In totaal zullen 40 hardlopers en 8 fietsers van onze vereniging de sportieve strijd aangaan om zo snel en 
ook heel belangrijk, zo veilig mogelijk de 100 km af te leggen. Na afloop zullen we met alle deelnemers in 
ons clubhuis een warme maaltijd nuttigen, er zal ook wel een biertje, wijntje of fris bij gedronken worden. 
 
Dam tot Dam loop 
Dit keer een jubileumjaar voor deze loop, in het verleden hebben vele BAV leden deze loop zeer regelma-
tig bezocht. Deze editie zal een grote groep Bikkels, die onder leiding van Diana en Carlo zich de afgelo-
pen maanden goed hebben voorbereid, de Tien Engelse Mijlen tussen Amsterdam en Zaandam gaan vol-
brengen. Iedereen heel veel succes toegewenst. 
 
Dringend op zoek naar een penningmeester 
Het bestuur zoekt nog steeds aanvulling voor haar team. Voor een goed functionerend bestuur is een 
penningmeester onmisbaar. Op dit moment verzorgd Mirjam onze boekhouding, maar voor het opstellen 
en uitvoeren van een goed beleid en bestuurstaken hebben we echt een penningmeester in ons bestuur 
nodig. 
Langs deze weg roep ik onze leden op om eens na te denken of deze bestuurstaak niet iets voor een  
van jullie zou kunnen zijn. 
 
Wintercup 
Ook voor onze Wintercup zijn we op zoek naar extra vrijwilligers, met ons huidige bestand is het onmoge-
lijk om alle taken voor deze drie zondagen te kunnen bemensen. 
Loop je die dag niet mee en zou je graag een bijdrage willen leveren voor de organisatie van dit fantasti-
sche loopevenement in Baarn, neem dan contact op met Harm Boerma. 
Ook ouders van jeugdleden zijn van harte welkom voor een paar uurtjes hulp tussen 10 uur s’morgens en 
drie uur s’middags. Moeilijk is het niet, wel heel leuk, en heerlijk een paar uur in de frisse buitenlucht in de 
mooie bossen van Baarn . 
 
Met sportieve groeten, 
 
Bob Heinis 
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 september  oktober 
    

1 Evelien  Hogenkamp 1 Berry  Ruitenbeek 
4 Minka  van Vulpen 2 Evert  Schaftenaar 
6 Let  van Ooijen 2 Cas  Nieuwenhuizen 
7 Cor  Bloo 5 Jeroen  Molthoff 
9 Saranda  van Andel 6 Vera  Geelen 

10 Dick  van Wessel 9 Sylvain  van Staveren 
10 Peter  Verhaagen 10 Hennie  Bosselaar 
11 Geka  Bleker 14 Ria  Koops-de Bruyn 
11 Erica  Jansen 14 Iwan  van den Broek 
12 Hieke  de Boer v.d. Schaaf 15 Hans  van Rossum 
13 Janco  Blonk 17 Henk  van Maris 
13 Nico  de Jong 17 Wim  Mercuur 
14 Joke  de Jongh 18 Jan  Koops 
16 Rob  Vink 18 Cobie  Gabel - Nieuwenhuis 
18 Bernadette  Vink 19 Wilma  Blonk 
19 Frank  van Thienen 20 Jeannet  Bogaard 
23 André  Groen 20 Judy  Middelkoop 
23 Yvonne  de Ruiter 22 Hans  de Jong 
27 Desiree  Olivieira 23 Maas  van der Poppe 
28 Lucie  van Elk 24 Han  Kooy 
29 Wim  Oostveen 24 Ruud  Breuker 
29 Inge  Verkouw 29 Ingo  van Heusden 
30 Ria  Voorneman 30 Jeroen  Hooijer 
30 Carine  Lovett   
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Informatie Ontwikkeling Sportpark Ter Eem. 
 
Beste leden, 
 
De gesprekken om tot een goede oplossing te komen voor het beheer van Sportpark 
Ter Eem, tussen de clubvertegenwoordigers en de gemeente, zijn nog steeds gaande. 
Het duurt allemaal lang. 
De gesprekken duren o.a. lang omdat de gemeente nu weer weigert om een opgesteld 
concept businessplan, in samenwerking met Deloitte, inhoudelijk te behandelen. Het 
College van B&W weigert om de rapportaanbevelingen over de toekomst in te zien. 
Men blijft vasthouden aan de door de Raad opgelegde opdracht (september 2008 – te-
rugdringen van de beheerskosten van het sportpark met € 125.000) tot uitvoer te bren-
gen. Een ieder heeft de laatste jaren kunnen zien waar het minimale beheer toe heeft 
geleid. 
 
De Stichting Exploitatie Onderzoek heeft, de BAV neemt hier in deel, in het concept bu-
sinessplan een visie neergelegd (2009-2028) en deze cijfermatig onderbouwd. In deze 
visie hebben de verenigingen hun toekomstwensen neergelegd. De BAV heeft haar 
wens kenbaar gemaakt om tot een kunststofbaan te komen. Op basis van de cijfers 
heeft het college aangegeven dat e.e.a. boven hun mogelijkheden gaat en een kunst-
stofbaan kwalificeren zij als topsport. De BAV heeft aangegeven graag een discussie 
aan te gaan over het begrip topsport, gestoeld op kennis en ervaring van de Atle-
tiekunie. 
 
Velen van jullie hebben misschien recentelijk in de Baarnsche Courant en de Gooi en 
Eemlander persberichten gelezen van de Stichting en de Gemeente. De clubvertegen-
woordigers hebben na het moeizame proces en het steeds maar weer vastlopen van 
de gesprekken en na lang aarzelen besloten om ook de publiciteit te zoeken. Al was 
het alleen maar om enig tegengas te geven aan de gemeentelijke publiciteit. De club-
vertegenwoordigers willen hiermee trachten om de discussie uit het slob te halen en te 
voorkomen dat de Gemeente op enig moment met de beschuldigende vinger naar de 
clubs gaat wijzen. 
 
De allerlaatste stand van zaken is dat het College van B&W, bij monde van de verant-
woordelijk wethouder, nu zelfs eerder gedane toezeggingen en het uitdrukkelijke schrif-
telijke verbod van de stuurgroep inzake het in de openbaarheid brengen van het con-
cept businessplan, aan zijn laars lapt. Dit stuk wordt nu, volgens de wethouder, aan de 
raadsleden “in vertrouwen” ter beschikking gesteld. 
 
Wanneer jullie vragen en of opmerkingen hebben, is het bestuur altijd bereid om met 
jullie te praten. 
 
Als bijlage treffen jullie het persbericht van de gezamenlijke clubs aan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het bestuur, 
Han Borst (BAV vertegenwoordiger in de Exploitatie Onderzoek Stichting) 
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PERSBERICHT 
 

“College Baarn verprutst kans op exploitatiestichting sportpark” 
 
Baarn,  14 augustus 2009 – Het College van de gemeente Baarn dreigt een unieke kans op een 
exploitatiestichting voor Sportpark Ter Eem te verprutsen door categorisch te weigeren om 
inhoudelijk te praten over een Concept Businessplan dat door de Stuurgroep Verenigingen 
Sportpark Ter Eem samen met adviesbureau Deloitte is opgesteld. Het College houdt louter 
vast aan een oude bezuiniging en is volstrekt niet bereid om inhoudelijk van gedachten te wis-
selen over serieuze uitgangspunten en een gezonde meerjarenbegroting.  
 
De Stuurgroep van sportverenigingen (BAV, Cricket Club Baarn, Eemboys, SV Baarn en T.O.V.) heeft 
met grote teleurstelling en verbijstering kennis genomen van het onwrikbare standpunt van het Colle-
ge. 
 
De Stuurgroep heeft op 8 mei een uitgebreid Concept Businessplan met daarin een volledig uitge-
werkte meerjarenbegroting ter bespreking ingediend bij het College van B&W. Het Concept bevat niet 
alleen uitgangspunten, doelstellingen en ambities, maar ook werkwijze, organisatie en aansturing van 
een eventuele exploitatiestichting. Op 5 juni heeft het College in een bespreking laten weten niet over 
het Concept te willen spreken en eiste een eerdere bezuiniging uit 2005 als enige uitgangpunt.  
 
De Stuurgroep heeft het College vervolgens opnieuw de hand toegereikt en haar in een brief opgeroe-
pen om toch vooral wel inhoudelijk het gesprek aan te gaan en gezamenlijk te werken aan een gezon-
de toekomst voor het sportpark. Het College heeft vervolgens in een gesprek op 13 juli laten weten 
dat  het deze oproep naast zich neer legt en de deur potdicht houdt. Het blijft stelselmatig weigeren 
om te praten over een toekomstvisie voor het sportpark en bijbehorende uitgangspunten. 
 
De Stuurgroep weet in haar concept meerjarenbegroting al tot een jaarlijkse bezuiniging van 75.000 
euro op de gemeentelijke uitgaven te komen, terwijl er hierbij voor onderhoud, organisatie, afschrijvin-
gen en investeringen volstrekt realistische inschattingen zijn gemaakt. Daarnaast voorziet de Concept-
begroting in een beperkte gemeentelijke bijdrage voor een sluitende exploitatie: voor een periode van 
20 jaar slechts 1/3 van het bedrag dat de gemeente nog onlangs in het sportpark moest pompen aan 
achterstallig onderhoud.  
 
“Dit Concept Businessplan voor een stichting is ambitieus en realistisch en kan rekenen op draagvlak 
onder de leden van de clubs”, stelt de Stuurgroep. “Het kent keuzes die goed kunnen worden uitge-
legd aan sporters en burgers. Daarnaast is de meerjarenbegroting degelijk en onderbouwd. Onbegrij-
pelijk dat het College dit niet wenst te bespreken en keer op keer de deur op slot houdt.” 
 
De Stuurgroep van sportverenigingen blijft beschikbaar voor constructief overleg,  zodra het College 
haar halsstarrige weigering om te praten  verlaat. “Het College heeft met haar ramkoers feitelijk “nee” 
gezegd tegen de stichting. De bal ligt in het gemeentehuis.” 







  BAVIAAN  OKTOBER 2009  11 

 

HERHALINGSLESSEN REANIMATIE 
 

Op maandag 5 oktober 2009 worden in het clubgebouw de herhalingslessen Reanimatie gehouden. 
Tijdens deze avond wordt ook aandacht geschonken aan het gebruik van de Defibrillator (AED). De her-
halingsles duurt een half uur en per half uur kunnen er 6 deelnemers oefenen. Gekozen kan worden uit 
de volgende aanvangstijden: 19.00 uur; 19.45 uur of 20.30 uur. De cursusleidster is Loes Taal. Degenen, 
die vorig jaar aan de herhalingsles hebben deelgenomen kunnen zich bij mij aanmelden. 
Geef svp het tijdstip aan dat je voorkeur heeft. 
 

NIEUWE CURSUS REANIMATIE INCLUSIEF AED 
 

Op maandag 26 oktober 2009 wordt in het clubgebouw een nieuwe cursus Reanimatie, inclusief ge-
bruik Defibrillator (AED) gehouden. De cursus bestaat uit één avond van 19.00 tot 21.30 uur. Er kunnen 
maximaal 8 deelnemers worden geplaatst, waarbij trainers en trainsters voorrang krijgen. Voor de even-
tueel overblijvende plaatsen kunnen andere belangstellende leden in aanmerking komen. 
De cursusleidster is Loes Taal. 
 

Belangstellenden kunnen zich alleen per mail aanmelden!!. Mijn e-mail adres is: rvginkel@casema.nl 
 

Namens de Recreantencommissie, 
Rob van Ginkel. 

Bijzondere cooling down 
 

Dat de maandagavond een erg leuke avond is om te lopen, dat wist natuurlijk iedereen al. Met keus 
voor alle smaken: 6, 8 of 10 km. Weer of geen weer, altijd is er weer een flinke groep lopers die door de 
bossen van de Lage Vuursche een vast parcours aflegt. Afgelopen maandag 17 augustus werd het wel 
heel erg gezellig, vooral na afloop! 
Het gonsde de zaterdag 
ervoor al een beetje rond 
tussen de ingewijden in het 
clubhuis, Harry (Splinter) en 
Jurgen (Lentz) hadden 
weer ’s wat bedacht. Bei-
den jarig in augustus, dus 
een verrassing kon niet uit-
blijven. Maandagavond ca. 
20 uur was het zover. Na in 
een stevig tempo 10 km te 
hebben afgelegd werden de 
lopers verrast met een wel 
heel frisse en verrassende 
cooling-down: een biertap! 
Harry en Jurgen hadden 
deze meegesmokkeld, 
goed in blokken ijs koud 
gehouden, bekertjes erbij. 
Een vat van 5 liter, dat moest genoeg zijn voor de dorstige lopers! John Rapati kwam iets later, hij had 
nog wat extra kilometers gemaakt, en kon zijn ogen niet geloven. 
Peter Verhaagen uit Soest verzuchtte verheerlijkt: dit heb ik in 25 jaar BAV nog nooit meegemaakt! En 
hij bestelde meteen nog een biertje. En die 5 liter, die ging schoon op! Hardlopen, super leuk, maar je 
krijgt er wel dorst van! 
  

Met vriendelijke groet,        
 

Jurgen 
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Dinsdagavond 29 september 2009 
 

Iedereen die deze 12-minutentest wil doen mag 
(gratis) meedoen. 
 

Start   : vanaf 19:15 uur 
Locatie    : Atletiekbaan Sportpark Ter Eem                   
Inschrijving    : clubhuis B.A.V. vanaf 18:45 uur 
Beloning      : diploma (en een goed gevoel) 
Organisatie   : B.A.V en L.A.C. 
 

Voorinschrijf formulieren liggen in de kantine van 
de BAV. Deze invullen en inleveren bij: 
Jos Hakvoort of Nathalie Bleijerveld. 
 

Er starten 4* groepen, te weten: 
 

1e ± 19.15 uur Jeugd t/m 14 jaar 
 

2e ± 19.35 uur tot 2399 meter  
= onder 12 km. per uur 

 

3e  ± 19.55 uur 2400 t/m 2699 meter  
= 12 – 13,4 km/uur 

 

4e ± 20.15 uur 2700 meter en verder   
=13,5 km/uur en sneller  

 

 Één en ander afhankelijk van aantal deelnemers 
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Zomervakantie maakt plaats voor wintercup 
 
Het is weer zover op 22 november 2009, 13 december 2009 en 17 januari 2010. Schrijf deze data in je 
agenda! De Wintercup is voor de meeste BAvleden een bekend fenomeen. Nieuwe BAvleden worden van 
harte uitgenodigd om mee te doen. De bekende factoren zijn: een prachtige omgeving, diverse afstanden, 
en een goede organisatie. De grote verrassing is ieder jaar het weer. Vorig jaar liepen we door de sneeuw 
en wat gaat het dit seizoen worden? 
 
Wandelaars, waar zijn jullie? 
’s Morgens zijn er diverse runs voor de jeugd. Daarna volgt de Korte Cross. En ‘s middags de keuze uit 1 
tot 4 rondjes voor de recreanten en wedstrijdlopers. 
Sinds enkele jaren wordt er voor de wandelaars en Nordic Walkers een mooi en vrij liggend parcours afge-
zet. De opkomst van de wandelaars mag hoger! Dus geef dit door aan familieleden en vrienden die niet 
houden van hardlopen maar wel graag sportief bezig zijn in de natuur. 
 
Vrijwilligers 
De Wintercup wordt geroemd om zijn geoliede organisatie. Dit is allemaal vrijwilligerswerk. Mocht je niet 
aan de wedstrijd meedoen, dan wordt je aanwezigheid als vrijwilliger zeer gewaardeerd. Zowel op de zon-
dag als de zaterdag ervoor kunnen we altijd hulp gebruiken. Ook als je een deel van de dag of één van de 
dagen beschikbaar bent, ben je van harte welkom. Geef je dus snel op bij Harm Boerma, 
harm.boerma@freeler.nl. Dan gaat het ook deze winter weer lukken om Vorstelijk Baarn van zijn beste kant 
te laten zien. 
 
Sponsoren 
Naast vrijwilligers zijn sponsoren ook noodzakelijk. Gelukkig zijn er weer diverse bedrijven die een bijdrage 
leveren. Wij bedanken: Meeuwsen Ten Hoopen, Montagebedrijf van de Grift, Scharrelslagerij van Boeijen, 
Audivio, Financieel Adviesbureau Kooiman & 't Hooght, Reformhuis Laanstraat, Van Breukelen Wandel-
sport & Outdoor, Hartog Transport, Rijkeboer Aannemingsbedrijf en HuurMax uit Baarn en Uitgeverij Pro-
metheus uit Amsterdam en Lafoot in Hilversum. 
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Geboren 
 

Kleedje – roseetje……….. 
 
Het  was op een mooie dinsdagavond:  de dinsdagavond wandelclub had er weer een lekker 
tempo in.  Onze leider,  Truus Brouwer,  vroeg ons wie er geïnteresseerd was om ook leider 
te worden. De BAV is immers dringend op zoek naar nieuwe leiding. De hele avond vroeg 
Truus ons  “waar zijn we nu, welke kant moeten we nu op?” en dat allemaal om ons te testen. 
Twee dames  zeiden dat ze het heel anders zouden aanpakken als ze leiders zouden zijn.  
Een lekker stuk wandelen, eindigen bij de Wijnberg en daar de fles wijn open:  Kleedje – 
roseetje.  Het plan werd gesmeed.  Iedereen zou wat lekkers meenemen om te eten of te 
drinken. 
Dinsdagavond, 7  juli was het dan zover. De opkomst was groot:  16 dames en 2 heren waren 
van de partij. Een lekker stuk gewandeld in een hoog tempo en na 3 kwartier kwamen we dan 
aan bij de Wijnberg. Daar gingen de verschillen-
de rugtassen open.  Je wil niet weten wat er al-
lemaal uit kwam. Rosé natuurlijk, witte wijn, wa-
ter, glaasjes, chipsbakjes, kleedjes om op te 
zitten en verrukkelijke hapjes niet te vergeten. 
Al gauw zat iedereen op een kleedje met een 
glaasje wijn in zijn hand te genieten van de on-
dergaande zon en te kijken naar de donkere 
lucht die eraan kwam. Gelukkig ging de bui voor-
bij. Verder smikkelen en smullen van alle lekker-
nijen. Weet je dat een tukje met brie een heer-
lijke combinatie is? Verder genoten we van Ja-
panse mix, Twentse krentenmik, pinda’s, borrel-
noten, blokjes kaas, zoute stokjes, cheese-onion 
crackers,  te veel om op te noemen. Er moet weer flink gewandeld worden om al die calorie-
ën er weer af te wandelen. Ook een flinke hond rende over onze kleedjes en genoot van on-
ze borrelnoten. Zijn baasje was daar niet zo blij mee. Al met al hebben we erg genoten van 
dit samenzijn. Het was heel erg gezellig. 
Truus Brouwer vertelde ook nog van haar plannen om komend najaar vrijwilligerswerk te 
gaan doen in een ziekenhuis in Ghana.  Daar moeten we wat mee doen vinden wij. We willen 
Truus een leuk bedrag meegeven. We stellen ons voor om bijvoorbeeld een sponsorloop te 
organiseren. Na de zomervakantie pakken we het op. Wie denkt en doet er met ons mee? 
Het Kleedje - roseetje  gebeuren was een groot succes. Is er een nieuwe BAV-traditie ge-
boren? 
Een sportieve wandelgroet, 
 
Marie-Therese de Jager en Marijke van Steenis 
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Egmond aan zee;  de 7 de wandelmarathon 23 en 24 januari 2010 
 

Al is de kou en winter nog ver weg, het is leuk alvast iets 
sportiefs te plannen. Een prachtige wandeling over strand en 
door de duinen. 
De wandelmarathon in Egmond is al een aantal jaren favoriet bij 
de BAV-ers zowel bij de wandelaars, Nordic-ers als enkele hard-
lopers. 
Een groep mensen heeft  al besloten weer mee te gaan.  
 
Stay Okay 
Er is reeds een reservering bij de 
Stay Okay Egmond-Binnen voor  
voor 20 personen, laatste weekend 

in 22, 23, 24 januari 2010. 
Er zijn nog enkele paar plekken open!!!  
De kosten voor het verblijf in de Stay Okay van vrijdagmiddag tot zon-
dagmiddag met volledig pension is  totaal 75,50 p.p. (groepskorting)Wie 
het eerst komt, die het eerst maalt. 
Door een aanbetaling te doen van 20 euro’s op ING 4347600 (Rob en 
Corrie Vink-van Eijk) met vermelding van : Stay Okay dan ben je verze-
kerd van een slaapplek. In december volgt het restbedrag. 

 
    

De wandeling 
Daarnaast geeft ieder zich persoonlijk op bij www.egmondwandelmarathon.nl  in het najaar 2009. Je 
kunt ook Nordic-en en een wandeling van 2 x 10 kilometer ipv. 2 x 21 kilometer. Het is een goed ge-
organiseerde wandeling door Le Champion wandelen@lechampion.nl . Om de ongeveer 5 kilometer 
zijn er stempelposten,  rustbankjes, toiletten en drinken. Soms speelt er een bandje of hoor je een 
koor zingen. Het is een ontspannen en prachtige loop over strand en door de duinen. Vorige keer 
heeft het BAV-bestuur  een deel van de startkosten vergoed.  
 
Laat je niet weerhouden en ga mee 
naar buiten!!  

 
Voor het organiseren en communice-
ren is het handig als je een e-mailadres 
door geeft aan cor-
rie.van.eijk@planet.nl. 
 
Vriendelijke groet, 
Corrie 
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Beste Bavianen,  
 
Een oproep aan jullie allemaal vanuit het diepst van mijn hart en een verhaal dat je raakt. 
Het begin van deze zomervakantie begon voor twee Baarnse gezinnen met verschrikkelijk nieuws. Bij bei-
de gezinnen is bij één van hun kinderen een hersenstamtumor geconstateerd. Bij dit type tumoren is de 
kans op genezing zeer klein.  
Een van de Baarnse kinderen is Joep en hij is afgelopen jaar gestart bij de mini’s van de BAV: heel fana-
tiek en met veel plezier leeft hij zich uit tijdens de trainingen. Sprinten is zijn favoriete onderdeel: knokken 
voor de eerste plek!   
 
Via het VU-medisch centrum kwamen de gezinnen in contact met Stichting Semmy.  Deze stichting  is op-
gericht door de ouders van Semmy, die in 2007 op 5-jarige leeftijd is overleden aan deze zelfde ziekte. Het 
doel van deze stichting  is het verlengen van de levensverwachting en uiteindelijk het vergroten van de 
overlevingskansen van kinderen die getroffen zijn door hersenstamkanker. De Stichting bekostigt een deel 
van het onderzoek. Hiervoor  is uiteraard veel geld nodig.  
In 2008 zijn zij gestart met de Run4Semmy-sponsorloop tijdens de  Amsterdam Marathon. Het is een 7,5 
km-loop. Ook dit jaar vindt de Run4Semmy weer plaats en wel op zondag 18 oktober 2009.  De opbrengst 
van deze loop gaat in zijn geheel naar onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. 
 
Het zou geweldig zijn als er een grote groep uit Baarn mee 
gaat doen aan deze Run4 Semmy, om zo ook de twee 
Baarnse gezinnen te steunen. Als je zelf niet wil of kunt lo-
pen, dan wil je misschien wel een andere loper sponsoren!  
 
Hoe kun je je aanmelden als loper?  
Op de site van Stiching Semmy (www.stichtingsemmy.nl) 
klik je op de rode button “Doe mee aan de Run4Semmy”. Vervolgens vindt je daar de uitleg. Om mee te 
lopen moet je de volgende  dingen doen: 
1. Via een formulier op de site kun je je bij de Stichting Semmy aanmelden, zodat zij iedereen kunnen in-
formeren en voor de shirts kunnen zorgen. De shirts worden gesponsord door IBM Nederland B.V.. 
2. Daarnaast moet je je inschrijven bij de officiële organisatie van de Amsterdam Marathon 2009. Online 
inschrijven is mogelijk tot en met 27 september 2009 of eerder bij het bereiken van de deelnemerslimiet 
van 4.500 voor de Menzis 7,5 km-loop. 
Het inschrijfgeld voor de 7,5 km-loop bedraagt € 10,00 bij voorinschrijving. Zie voor meer informatie: http://
www.amsterdammarathon.nl 
 
Hoe kun je je aanmelden als sponsor? 
Als je niet zelf wil lopen, ken je misschien wel iemand die wel gaat lopen. Als dat niet meteen lukt, kun je 
een mailtje sturen naar AA.Run4Semmy@gmail.com (let op de punt tussen AA en Run!).  Dit mailadres is 
door mij geopend omdat ook de Amalia-Astroschool zich in gaat zetten voor deze actie. Beide kinderen 
zitten op deze school.  
Verder probeer ik elke zaterdagochtend na de training  aanwezig te zijn in de kantine, zodat jullie met jullie 
vragen bij mij terecht kunnen. Uiteraard kunnen jullie mij ook mailen op bovenstaand e-mailadres.  
 
Ik hoop op jullie steun.  Met sportieve groet,  Saranda van Andel 



  BAVIAAN  OKTOBER 2009  22 

 

BAV lopers worden klaargestoomd voor de Dam tot Damloop 
 

Nu de zomervakantie weer achter de rug is, wordt het tijd om de sportieve draad weer op te pakken.  
Zo ook bij de BAV ,waar onder leiding van Diana van Drie en Carlo Oudebeek door een groep van zo’n 
15 recreanten hard wordt getraind voor de komende Dam tot Damloop. De 25e editie van deze mooie 
wedstrijd zal  op 20 september a.s. plaatsvinden.  

Naast de reguliere trainingen wordt er weke-
lijks een lange duurloop op het programma 
gezet, waardoor de BAV lopers straks opti-
maal voorbereid aan de start zullen verschij-
nen. De trainingen vinden plaats in de bossen 
en polders rond Baarn; afgelopen dinsdag 
werd ook Soest aangedaan 

  
  
GEZOCHTGEZOCHT  
VRIJWILLIGE VRIJWILLIGE CHAUFFEURSCHAUFFEURS 
 

Vanaf 22 augustus is de BAV gestart met wandelen met een G –Groep. Deze groep bestaat uit cliënten 
van Amerpoort. De groep start elke zaterdagochtend om negen uur bij Kasteel Groeneveld in Baarn. 
Om kwart over tien zijn ze weer terug bij het kasteel en daarvandaan gaan ze met de bus naar de kanti-
ne van de BAV waar ze rustig van een lekker kopje koffie genieten. Om elf uur gaan ze richting huis. 
 
Wat is de bedoeling? We zoeken chauffeurs die de wandelaars met de bus ophaalt vanaf Kasteel 
Groeneveld om 10.15 uur, gezellig een kopje koffie meedrinkt in de kantine en de wandelaars naar huis 
brengt om 11.00 uur. Alle wandelaars wonen in de directe omgeving. 
 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! We willen graag een pool maken van chauffeurs. 
 
Voor meer informatie graag contact opnemen met: 
Vrijwilligerswerk Amerpoort / 
Secretariaat Cultureel Centrum 
Tel. Nr. 035 6475665 
vrijwilligerswerk@amerpoort.nl 
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Lange afstand gebeuzel. 
 
Kom je net terug van vakantie, pak je heel voorzichtig de sportieve draad weer op, wordt je 
ruw wakker geschut door de jongere jongeren onder ons die de tien km binnen de 36 minuten 
doet of de 15 binnen de 55 minuten. Hoog tijd dus om hard te gaan trainen want op 27 sep-
tember wacht de 10 x 10 km estafette waar wij (iets oudere jongere) nog iets moeten recht-
zetten.   
Niets wordt dit jaar aan het toeval overgelaten. De 6e etappeloper Berry R. heeft na de 
dwaaltocht van vorig jaar het parcours opnieuw verkend en kent er nu iedere paddestoel, zij-
pad en heuvel. Hij zal deze etappe worden bijgestaan door oriëntatiewonder Sacco die speci-
aal voor deze etappe de fiets ter hand zal nemen. Er bestaat dan ook geen twijfel over dat  
het A team hier zal toeslaan. (Als Jaap tenminste meewerkt en verdwaalt!!)  Mocht dat niet 
lukken dan verwachten de A-groep toch zeker “ergens anders” 
toe te slaan. De jonkies zijn dus gewaarschuwd!! 
Dit jaar hebben ook de B en C groep een team geformeerd en 
de voorbereidingen daarvan zijn beslist goed te noemen. Er 
komt gebak op tafel, het bier vloeit rijkelijk, er wordt gespro-
ken over gps-systemen en de teamcaptains spreken vol vuur de 
tactieken door.  
Het gevolg van deze enthousiaste toestanden is wel dat er op 
27 september maar liefst 40 bav-ers actief zijn als atleet 
daarbij ondersteund door fietsers, chauffeurs etc. Gaaf en pri-
ma reclame voor de lange afstand atleten en de BAV!! Wederom 
zal ook dit jaar de dag worden afgesloten met chinees van Pe-
tershof.  
Tot groot verdriet van velen stopt Ben Horst per 1 oktober als 
trainer van de A-ploeg. Geruchten over ontslag in verband met 
teveel trainingen die doen denken aan slavernij worden bij deze hartgrondig ontkend. Ben 
heeft de ware liefde voor het paard (echt waar) gevonden en gaat in dat beest meer tijd en 
energie steken. Wij wensen hem daarbij heel veel plezier!! Natuurlijk blijft de A-groep dan 
zitten met een trainersprobleem. Na een interne vergadering waarbij iedereen zijn wensen 
kon uiten is er een profielschets van een “middenstiptrainer” gemaakt. Een middenstiptrainer 
is zo’n man die op de middenstip staat en de atleten allerlei wijze raad geeft, mooie schema’s 
maakt, je motiveert, enthousiasmeert, zorgt voor teambuilding, vooruitdenkt, loopervaring 
heeft en goed overweg kan met eigenwijze betweterige atleten op leeftijd die nog graag pr’s 
willen lopen. Of we zo’n man vinden is nog even de vraag, maar wie niet waagt… 
 Toch nog even terugkomen op het bier dat rijkelijk vloeit. Daar schijnt een verklaring voor te 
zijn. Duistere bronnen beweren dat de rode wijn die geschonken wordt de consumptie van as-
pirine en paracetamol de volgende dag enorm doet toenemen. (koppijn) Nu kan dat ook liggen 
aan het aantal glazen wat gedronken wordt maar ik begrijp van erkende wijndrinkers dat een 
heroverweging van de wijnsoort die geschonken wordt een tip voor de kantine commissie kan 
zijn. Het zou helemaal gaaf zijn als je als erkend wijndrinker de kantinecommissie zelf een tip 
geeft. (of boor ik de kantinecommissie nu een gezellige wijnproefavond door de neus??) Afijn 
ik houdt het maar bij Grolsch… 
 
…….En hard trainen natuurlijk.       Loop ze.   Jos Hakvoort 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Prima prestaties BAV-atleten tijdens Gildeloop in Soest 
 

In het kader van de jaarlijkse Soester Gildefeesten was het vorige week woensdag weer tijd voor de Gil-
deloop, waarbij meestal veel BAV-atleten te vinden zijn. Het gebruikelijke parcours van ca. 3 km liep via 
de Peter van der Breemenweg, Hooiweg, Eemweg, Lange Brinkweg en Kerkpad weer naar het start- en 
finishgebied op de Peter van der Breemenweg. De organisatie was weer in de vertrouwde handen van de 
atletiekvereniging Pijnenburg. De weersomstandigheden werden door de meeste atleten, vanwege de 
hoge temperatuur, als redelijk zwaar ondervonden, maar voor de vele supporters was het prima weer. Op 
het Kerkpad was het een echt supportersfestijn, waar buurtgenoten van verschillende lopers voor een 
flinke dosis enthousiasme en muziek zorgden. 
Jaap Sonnenberg wist namens het Baarnse Petershof een groot aantal lopers enthousiast te maken voor 
deelname aan de van Dam tot Damloop en nam met een 20-tal van deze lopers ter voorbereiding deel 
aan de Gildeloop. Helaas waren van deze lopers niet alle namen bekend om in onderstaande uitslagen te 
worden opgenomen. 
Door de BAV-atleten werden in de verschillende categorieën podiumplaatsen behaald. Eerste plaatsen 
waren bij de vrouwen op de 3 en 6 km respectievelijk weggelegd voor Bianca Koops en Bernadette Vink. 
Camiel Kruiswijk wist bij de mannen op de 6 km beslag te leggen op de eerste plaats, terwijl Ruben van 
der Waals op de 3 km als 2e finishte. Jaap Sonnenberg blijkt in topconditie te verkeren en wist, zeker ge-
zien de omstandigheden, op de 10 km beslag te leggen op een mooie 4e plaats en stak daarbij, in spor-
tieve zin, Niels de Bruin (5e plaats) de loef af. Niels zal dat nog wel een keer tijdens een training moeten 
horen. Onderstaand de individuele prestaties van de lopers: 

BAV Atleten vallen in de prijzen bij de Gooische Run 
 

Zondag 30 augustus jl. werd in Laren onder grote publieke belangstelling de Gooische run gelopen. Er 
waren maar liefst 1550 deelnemers, die deze wedstrijd als een ideale voorbereiding op de Dam tot 
Damloop zien. Na de hitte van vorig jaar was de temperatuur nu veel aangenamer. Door de grote toe-
loop moest de start een half uur worden uitgesteld. In deze nog nieuwe wedstrijd (2e editie) kon geko-
zen worden uit een Kidsrun van 1 km en daarnaast drie afstanden 5,10 of 15 km. De B.A.V. was op 
iedere afstand goed vertegenwoordigt. Op de 5 km wist Camiel Kruiswijk na een behoudende start de 
concurrentie met een tempo versnelling van zich af te schudden. Hij finishte op de eerste plaats in een 
prachtig PR van 17.04 minuten. Na een fantastische eindsprint wist Bernadette Vink beslag te leggen 
op een derde plek bij de dames. Op de 10km kwam Stefan Leeflang in actie. Samen met Jaap Sonnen-
berg (die de 15km liep) liep hij de eerste 5km in een groep van 5 man. Na een versnelling op het in-
gaan van de tweede ronde wist hij zijn mede atleten af te schudden en liep in een nieuw PR naar de 
tweede plaats. Jaap Sonnenberg liet heel verstandig het groepje gaan om in zijn eigen tempo verder te 
lopen. Dit pakte goed uit want na 12km wist hij de nr 1 op dat moment in te halen en finishte in een 
prachtige tijd van 54.36 op de eerste plaats. 
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BAV wint marathon-estafette Maas en Waal. 
 

De 10e editie van de Maas en Waalse dijkenloop vond plaats onder schitterende weersomstan-
digheden over prachtige dijkweggetjes door het land van Maas en Waal. Voor de 7e maal was er 
een BAV-estafetteploeg vertrokken om deel te nemen aan deze bijzonder sfeervolle wedstrijd.  
 
Het parcours voert langs plaatsjes als Beneden-Leeuwen, Maasbommel, Dreumel en Wamel, kleine 
dorpsgemeenschappen waar de atleten enthousiast werden aangemoedigd. 
Het BAV-estafetteteam, dit jaar bestaande uit, Andre Groen, Ronald Pothuizen, Sacco van Wessel en 
Jos Hakvoort konden zich ook dit jaar tot de kanshebbers rekenen. Groen, net herstelt van een langdu-
rige blessure mocht de spits afbijten. Hij liep zijn 7.7 km over een sterk wisselend parcours in 31.35 en 
daarmee bewees hij dat hij het lopen niet heeft verleerd. Na hem startte Pothuizen voor zijn, traditione-
le, wind tegen etappe. De 12.2 km ging in 49.46 en dat was, gezien de 
wind, een uitstekende prestatie, Daarmee schoof dit team gelijk een 
plaatsje op in het klassement. Ze liepen nu tweede.  
Aan Van Wessel de beurt om de langste afstand te lopen. Zijn 13,3 km 
gingen in 54.09 Een prima tijd en, heel belangrijk, op het laatste wis-
selpunt had hij de afstand met de koploper verkleind tot 50 meter. Aan 
Hakvoort de eer om het af te maken. Zijn 9 km liep hij in 35,53 en dat 
was zo kort na de vakantie niet slecht. Ook lukte het Hakvoort om de 
koploper 6 km voor de finish te passeren. Door het tempo strak te hou-
den kon hij op die manier de zege veiligstellen. In een totaalmarathon-
tijd van 2.51.24 finishte dit team als eerste in het estafetteklassement. 
Bloemen en een geldprijs was hun deel.  
Het laatste hebben ze spontaan afgestaan aan de stichting energy4all. Deze stichting behartigt de be-
langen van kinderen met een energiestofwisseling ziekte. Zij zamelen geld in om meer onderzoek te 
kunnen doen naar deze bijzondere ziekte. Jochem van Gelder, “Ernst Bobby en de rest” zijn ambassa-
deurs voor deze stichting en waren in die hoedanigheid ook actief als estafetteloper bij deze wedstrijd. 
Voor meer info: energy4all.nl 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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1 DEMY ZAHRADNIK  12  LOTTE DE JONG 

2 ROHMANA KOOPS  15  EMMA VAN ANDEL 

5 JUAN DE ROOY  20  ROWDY VOS 

6 FLORAN GROOT  22 GUUSJE DE VRIES 

10 SVEN BERNDSEN  24 PIETER HEIJ 

4 JIP DE HUKKEMAN 17 GIJS PIERSMA 

4 MILOU MOLTHOFF 23 MAAS VAN DER POPPE 

6 SHARIVA KOOPS 26 ROMA DE JONG 

13 ISABEL VAN DE BROEK 29 INGO VAN HEUSDEN 

16 IRIS VAN GISBERGEN 31 LUC VAN WESSEL 

16 MAX VAN DER VUURST   

ZOEK DE JARIGEN !!! 
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BAV junioren op vijfde plaats tijdens NK clubteams 
 

Op zaterdag 12 september vond de landelijke finale clubteams voor junioren plaats bij GAC te 
Gemert. De BAV was hier met het D- juniorenteam jongens vertegenwoordigd. De D junioren wa-
ren met 8600 punten als tweede deze finale in gegaan. In de finale deden 9 teams mee. Voor alle 
duidelijkheid het gaat hier om de beste 9 teams van Nederland in de klasse jongens D 1e divisie. 
In het totaal begonnen er 60 teams in deze divisie begin dit jaar. 
 
Tijdens een zeer mooie dag streden de negen team een sportieve en spannende strijd tegen elkaar. Als 
snel bleek dat PAC uit Rotterdam een voorsprong ging nemen die door de anderen niet meer in te halen 
was. Onderaan de lijst was ook duidelijk dat een tweetal teams, door pech, niet meer mee konden doen 
voor de ere prijzen. 
Met nog twee onderdelen te gaan streden de overige teams nog voor twee van de ere plaatsen. De on-
derlinge verschillen bedroegen niet meer dan 300 punten. Punten die snel gewonnen en verloren konden 
worden bij het speerwerpen en de sprint. Na een goede ronde speerwerpen van de BAV atleten, 30,66 
meter en 28,10  meter was er nog steeds kans op eremetaal. Bij de sprint lukte het de BAV atleten niet 
om die prestaties te halen waardoor er een medaille inzat. Met een uiteindelijke vijfde plaats, 8475 pun-
ten, werd en moest genoegen genomen worden. Dat deden de atleten dan ook met opgeheven hoofd. 
 
Opvallende prestaties tijdens deze wedstrijd waren de persoonlijke records van Thijs Buwalda bij het 
discuswerpen en kogelstoten, Max van de Vuurst bij het discuswerpen, Luc van Dormolen die 1,40 meter 
sprong bij het hoogspringen en de 15,20 meter bij het kogelstoten van Emiel Rigter. Met deze stoot ver-
beterde hij wederom het clubrecord en staat hiermee ruim aan kop op de landelijke ranglijst. Hij staat 
momenteel op de achtste plaats op de Nederlandse ranglijst aller tijden. 
 
Al met al was het een dag waar de atleten weer volop sportief genoten, veel ervaring hebben opgedaan 
en met plezier aan terug zullen denken. 
Hierbij feliciteren we dan ook Christiaan, Luc, Emiel, Thijs, Max, Luc, Koen, Baus, Sven, Kevin, Bebeto, 
Martijn, Jochem en Arthur met hun prestatie. 
Ook willen we de trainers feliciteren met de behaalde prestatie. 
 
De atleten werden deze dag verblijd met speciale shirts voor deze wedstrijd. Deze shirts werden gespon-
sord door de BAV leden Mai Spijkers en Hans de Jong. 
 
In de volgende Baviaan en op de site zullen de uitslagen van de individuele atleten te lezen zijn. 
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BAV atleten presteren wederom goed op de Nationale D-spelen 
 
Afgelopen zondag stonden de Nationale D-spelen weer op programma, een jaarlijks terugke-
rend evenement in het Olympische Stadion in Amsterdam. Op zich al bijzonder voor de D juni-
oren om daar eens te mogen sporten. Vijf atleten van de BAV stonden aan de start van diver-
se onderdelen. 

De dag startte voor Emiel Rigter en Koen Zahradnik met de 80 m. horden. 
Emiel plaatse zich gemakkelijk voor de halve finale maar voor Koen waren de 
andere deelnemers net iets te sterk. 
Emiel moest daarna  kogelstoten, een onderdeel waar hij nog steeds als eer-
ste op de landelijke ranglijst staat. Op zo`n wedstrijd als vandaag ligt er dan 
toch wel wat druk op zijn schouders. 
Dat Emiel daar goed mee om kan gaan bewees hij wederom. Met een stoot van 
14.74 m., bijna één meter verder dan zijn persoonlijk record en twee meter 
verder dan de nummer 2, won hij de wedstrijd glansrijk. 
Koen liep ondertussen de 80 m. sprint.  Met een tijd van 11.89 s, wat toch bij-
zonder goed is, kon hij geen plekje bemachtigen in de finale. 
Ina van Woersem kwam in actie met hoogspringen. Zij behaalde een persoon-
lijk record met een sprong van 1.30 meter. Ook Rohmana Koops behaalde een 
persoonlijk record met speerwerpen. Zij zette een afstand van 20.80 meter 
neer. 
Ondertussen werd de halve finale horden gelopen door Emiel, dat deed hij 
goed en mocht later op de dag weer terug komen om de finale te lopen. 

Luc de Jong begon zijn dag met de 1000 m. hindernis, die leverde hem een mooie bronzen medaille 
op. Na steeds op de 2de plaats te hebben gelopen werd hij net voor de finish ingehaald, toch liep hij 
een nette tijd  3.34,46 min. 
Ina liep de 1000 m. vlak in een tijd van 3.24,80 min. wat redelijk snel is voor een meisje D1. 
Rohmana deed voor het eerst de 1000 m. hindernis. Een onderdeel 
dat best heel zwaar is als je dat nog nooit gedaan hebt, steeds als je 
lekker op gang bent komt er weer een horde. Rohmana werd 6e  bij dit 
onderdeel met een tijd van 4.00,96 min. 
Toen werd het tijd voor de finale horden voor Emiel. Wat een span-
nende race werd dat. Na twee hordes lag Emiel duidelijk aan kop maar 
bij de voorlaatste horden stootte hij flink zijn knie en kwam in onba-
lans.Gelukkig kon hij zich weer herstellen en moest zich tevreden 
stellen met een 2e plaats. 
Met verspringen behaalde Luc een gedeelde 20e plaats met een af-
stand van 4.09 meter. 
Huiswaarts keren met één gouden, één zilveren en één bronzen me-
daille was het wederom een geslaagde dag voor deze jonge veelbelo-
vende BAV atleten. 
Over een week, 12 september,  staan de jongens junioren D in de landelijke finale voor clubteams.  
De junioren van de BAV zijn als tweede deze landelijke finale ingegaan. De finale wordt gehouden in 
Gemert. Het zal een zeer spannende strijd worden om de ere plaatsen. De nummers 2,3,4,5 en 6 
staan dicht bij elkaar. Het is voor de BAV junioren de tweede keer achter elkaar dat ze in de finale 
staan. Het is ook de tweede keer voor de BAV dat ze in een landelijke finale staan. De atleten hopen 
dat er veel supporters meegaan naar deze spannende wedstrijd. 
We wensen Emiel, Koen, Luc, Christiaan, Martijn, Baus, Sven, Bebeto, Max, Luc, Thijs, Arthur, Kevin, 
Christiaan en Jochem veel succes tijdens de finale. 
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