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Crisis binnen de redactie  
 

De kwaliteit van de papieren Baviaan laat te wensen over 

Ja die Glossy van Jossie zag er niet uit.  
 
Ik zorg wel voor een ander apparaat. 

Sacco:  
Tja dat moet toch beter 
kunnen. Marc: 

We gaan het in ieder 
geval proberen. Maar hij 
blijft gewoon zwart-wit. 
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Beste leden, 
 
 
Mirjam van Elsloo-Dizij stopt werkzaamheden als penningmeester 
Na een hele mooie periode van 6 jaar is Mirjam van Elsloo-Dizij gestopt met haar werkzaamheden als pen-
ningmeester voor onze vereniging. 
Tijdens de algemene ledenvergadering op 26 Maart heeft het bestuur Mirjam bedankt voor al haar energie 
en inzet voor onze vereniging gedurende de afgelopen jaren. Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat een vereni-
ging een voltallig bestuur heeft dat zich inzet voor alle ins en outs die bij het besturen van een sportclub 
naar voren komen. 
Mirjam heeft niet alleen een fantastisch penningmeesterschap uitgevoerd, daarnaast was zij ook het aan-
spreekpunt voor de jeugdzaken binnen de BAV, regelde subsidie aanvragen bij gemeente en Atletiekunie 
en verzorgde de communicatie met meerdere externe organisatie. 
Bovendien zijn er vele uren gaan zitten in de vergaderingen en intern overleg m.b.t. de privatisering van 
ons sportpark. 
Op deze plek wil ik Mirjam nogmaals hartelijk danken voor de manier waarop zij onze vereniging de afgelo-
pen jaren  in een goede en heldere financiele positie heeft gebracht. 
Totdat onze vereniging een nieuwe penningmeester heeft gevonden zal Mirjam de boekhouding van de 
BAV blijven verzorgen, hier zijn wij als bestuur erg blij mee. 
 
 
Eemmeerestafette 
Het lijkt erop dat bij de 25e editie van de Eemmeerestafette onze vereniging met een record aantal ploegen 
aan de start zal staan.  
Naast een groot aantal teams met 5 deelnemers hoorde ik dat er minimaal 5 duo-teams  zijn gevormd. 
Dat belooft een waar spektakel te worden op 16 Mei op het asfalt rond het Eemmeer. Alle lopers en bege-
leiders veel succes met de laatste voorbereidingen voor deze 50 km estafette. 
En vergeet niet je op te geven voor de maaltijd na afloop in ons clubhuis 
 
 
Naadloze overgang jeugdatleten naar baanwedstrijden 
De eerste verslagen over de prestaties van onze jeugdige baanatleten hebben alweer in de krant gestaan. 
Het lijkt voor onze atleten een bijna naadloze overgang van het winter naar het zomer te zijn, de eerste PR-
’s en clubrecords zijn alweer verbeterd.  
Het is een prachtig gezicht om op woensdagmiddag en zaterdagmorgen , en niet te vergeten dinsdag en 
donderdagavond, de grote groepen jeugd aan het sporten te zien op onze grasbaan. 
Iedereen veel plezier en succes toegewenst bij de nog komende wedstrijden , dat het weer een mooi baan-
seizoen mag worden. 
 
 
Beginnersgroep 
De nieuwe beginnersgroep,onder leiding van onze enthousiaste trainers, heeft inmiddels de baan verlaten 
en haar eerste kilometers in de bossen van Baarn afgelegd. Het was een flinke groep, ik hoop dat zij met 
succes de curcus zullen afsluiten en met veel plezier doorgaan met hardlopen.  
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Bob Heinis 
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Gelukkig. Dat deze rubriek goed gelezen wordt, bleek uit de vele reacties, die ik ontving op de fout van vori-
ge maand. Bij het overzetten van de ene naar de andere computer ging er iets mis, waardoor in plaats van 
de nieuwe tekst die van de maand er voor opnieuw verscheen. Mijn excuses! Nu dus de aanmeldingen die 
in februari, maart en de eerste helft van april binnenkwamen. Pieter keerde na zijn blessure voorlopig als 
wandelaar terug. Een hartelijk welkom derhalve voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Majan Balde   Baarn junD 97-02-09 
Willem Dolman   Baarn jury 40-09-09 
Indy Dral   Baarn pupM 02-06-26 
Iris Gisbergen van   Baarn pupM 02-10-16 
Anne Gouverne   Soest pupC 01-06-19 
Eric Hartog   Baarn recr 61-12-13 
Annet Hartog   Baarn recr 64-02-28 
Menno Kreij de   A'foort train 79-03-24 
Christel Lammers   Laren recr 70-03-10 
Jeroen Molthoff   Baarn jury 71-10-05 
Jacinta Smit   Baarn recr 60-07-24 
Pieter Tollenaar   Baarn recr 46-04-21 
Kevin Wal van der   Baarn junD 96-06-24 
Jasper Zahradnik   Baarn pupM 02-08-29 
       

Bovendien besloot John de Vries weer als volledig lid (in plaats van licentielid) terug te keren en heeft Ankie 
de ziekenboeg kunnen verlaten. 
       

Helaas ook afmeldingen. We zullen hierdoor met ingang van 1 april tevens afscheid moeten nemen van: 

Voornaam Naam   Plaats Cat  
Mirjam Elsloo van-D.   Baarn best  
Peter Fulpen van   Baarn sen  
Els Heijnen-de Jong   Baarn recr  
Anja Laurijsen-Kooij   Baarn recr  
Marian Luijer   Baarn recr  
Chantal Roeten   Baarn recr  
Juan Rooij de   Baarn junC  
Laura Rooij de   Baarn junD  
Nellie Tempelaars   Eemnes recr  
Sietse Terpstra   Baarn junB  
Jasper Timmer   Baarn pupB  
Jogien Verweij   Baarn recr  

Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:    

Voornaam Naam Lic.nr Cat 

Bodine Bakker 630959 pupB 

Birke Buckard 670305 pupA 

Simon Nijhof 677546 pupB 

    

Met vriendelijk groeten,   

    

Hans Oostindiën.   
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 Naam   Naam  
2 Chris  Sitters 18 Fred  Reijmerink 
3 Grada  Wessel, van 18 Yvonne  Berkhof - Kooy 
5 Ybel  Mercuur 20 Andre  Veerman 
5 Jannette  van der Heijden - Heimensen 20 Han  Borst 
7 Caroline  van den Broek 23 Anke  te Lintelo 
7 Bianca  van Beest 24 Natascha  Tomasi 
8 Lies  Kerker 24 Jos  van Oort 
9 Wineke  Veerman-Plooy 26 Ciska  Rigter 
9 Andy  van Duinen 26 Christien  Oudebeek-Brons 
10 Cora  Pelt 27 Corrie  Vink-van Eijk 
11 John  Rapati 27 Jan  Koster 
12 John  Vries, de 28 Michiel  van der Burgh 
14 Thea  van der Maarel 29 Rita  van Rijssel 
14 Hans  Bijl 29 Ale  Klaver 
16 Frans  Willebrands 31 Belinda  Günther 
17 Simone  Hiensch 31 Roland  Marges 
18 Dirk  Boterenbrood    
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IMPRESSIE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. 26 MAART 2009 
 
Hoogtepunten van het afgelopen jaar. 
Bob Heinis typeert de BAV als een bloeiende vereniging. De leden doen veel voor elkaar. Maar men is niet 
alleen ‘naar binnen gericht’, de evenementen zijn vooral ook gericht op niet-leden. Dat komt naar voren bij 
de Coopertests, de Wintercup en de beginnerscursussen die door Diana van Drie-Rubini, John Rapati en 
Jeanet Mijwaart worden geleid.  
 
Veel bestuursaandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de toekomst van het sportpark. Eind 2007 zijn 
de leden in een bijzondere Algemene Ledenvergadering geïnformeerd over de verzelfstandiging van het 
sportpark. De verwachting was dat dit op korte termijn geregeld zou zijn. Nu, ongeveer 15 maanden later, 
moet worden geconstateerd, dat de voortgang beperkt is en dat het overleg vastloopt. Het is moeilijk hier-
voor schuldigen aan te wijzen. 

De BAV blijft participeren in de Stichting in oprichting, 
waakzaam en alert ten aanzien van haar eigen belan-
gen. Tegelijkertijd is de BAV maar een kleine speler in 
het geheel. Secretaris Han Borst, die namens de BAV 
actief betrokken is bij alles wat de toekomst van het 
sportpark betreft, geeft aan dat een extern bureau mo-
menteel financiële scenario’s uitwerkt. Waar dat uitein-
delijk op uitloopt, is niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is 
dat ieder scenario zal leiden tot een kostenstijging. De 
BAV heeft, om de stijging op te vangen, een reserve 
gevormd die ieder jaar wordt aangevuld. Deze reserve 
is in de jaarrekening en begroting terug te vinden. 
 
Het ledental stabiliseert op ca. 480. Ondanks de 140 
vrijwilligers is er toch nog een tekort aan leden die de 
vereniging bestuurlijk, in commissies of met afgebaken-
de taken ondersteunen. Bob roept de aanwezigen op 
om mee te denken hoe we dit tekort kunnen opvullen. 
Veel aanwezigen zijn al actief als vrijwilliger, maar mis-
schien kunnen zij mensen in hun omgeving stimuleren.  
 
De investeringen in de accommodatie zijn achtergeble-
ven. De gemeente heeft in gesprekken aangegeven niet 
meer te willen investeren in de atletiekaccommodatie; 

ook al is bij de verspringbak en discuskooi inmiddels sprake van een onveilige situatie. De BAV neemt de 
noodzakelijke aanpassingen en vervanging zelf ter hand en financiert dat uit eigen middelen.  
De BAV blijft ook streven naar een kunststofbaan. 
 
Jan van Ginkel-trofee 
De trofee wordt door Rob van Ginkel uitgereikt aan Wim Oostveen voor zijn inzet voor de jeugd van de 
BAV gedurende een lange reeks van jaren. “Zijn vaste ADV-woensdag is bestemd voor de BAV. Onder zijn 
enthousiasme en inspiratie is de pupillenafdeling tot grote hoogte gebracht.” De toekenning wordt door de 
aanwezigen met applaus begroet. Wim bedankt de vergadering dat de keuze op hem is gevallen. 
 
Begroting 2009  
De begroting 2009 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van de investeringsbegroting komt nogmaals de opstelling van de gemeente ten aanzien 
van het sportpark ter sprake. Rob van Ginkel roept het bestuur op pogingen te blijven doen om de gemeen-
te tot investeringen te bewegen. Met name het gebrek aan veiligheid zou voor de gemeente aanleiding 
moeten zijn om wel te investeren. Rob raadt aan in te spreken bij commissievergadering en het desnoods 
hogerop te zoeken, bij hogere bestuurslagen. 
Het bestuur geeft bij monde van Bob Heinis aan, dat in zijn optiek voldoende druk op de lokale politici is 
uitgeoefend en dat het uiteindelijk een keer ‘ophoudt’.   
Afgesproken wordt dat het bestuur zijn oordeel nog een keer zal heroverwegen. 
Rob van Ginkel roept de aanwezigen op hun contacten met de lokale politici te benutten.  
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Cor Bloo vraagt wanneer de voorgenomen investeringen (discuskooi, springbakken) zullen worden uitge-
voerd. Dit zal nog voor de zomer aan de orde zijn. Bob geeft aan dat het Bestuur met de investeringsbe-
slissing gewacht heeft tot het akkoord van de ALV 
De penningmeester wijst in aansluiting hierop dat de voorgenomen investeringen een tekort veroorzaken 
van € 2000. Dit tekort is eenmalig en kan niet structureel worden. Met het tekort wordt vooruitgelopen op 
de verwachten gemeentelijke subsidies.  
Wanner er niet sprake is van hogere structurele opbrengsten, zullen investeringen wel moeten leiden tot 
contributieverhoging.  
 
Contributieverhoging 
De ALV gaat akkoord met de voorgestelde contributieverhoging van € 0,50 per kwartaal. De contributie-
verhoging wordt door het bestuur voorgesteld met het oog op de reeds ter sprake gekomen wijzigingen 
met betrekking tot het sportpark en de indexering. 
 
Bestuursverkiezing 
Mirjam van Elsloo-Dizij treedt terug als penningmeester. Bob Heinis bedankt Mirjam voor de wijze waarop 
zij gedurende 6 jaar als penningmeester heeft geopereerd. Werkend vanuit een heldere financiële basis, is 
ze enerzijds streng geweest naar zowel het bestuur als de verschillende geledingen, maar tegelijkertijd 
wist ze altijd een plek te vinden om uitgaven die in het belang van de vereniging waren, te verantwoorden. 
Bob onderstreept zijn dank en waardering namens de vereniging met een mooie bos bloemen. Mirjam 
geeft in haar slotwoord aan het werk altijd met plezier te hebben gedaan en wenst ons het allerbeste. 
Sylvain van Staveren en Bob Heinis worden met algemene stemmen herkozen. 
 
Invulling van de diverse vacatures 
Er zijn geen kandidaten voor de vacatures in de verschillende commissies. Bob wijst nogmaals op het be-
lang van goed bezette commissies voor de continuïteit van de vereniging.  
Cor Bloo dringt er bij het bestuur op aan het vrijwilligerswerk een verplichtend karakter te geven. Om te 
beginnen zouden nieuwe leden of hun ouders tot het doen van vrijwilligerstaken verplicht kunnen worden.  
Bob Heinis antwoordt dat het bestuur deze stap (nog) niet wil zetten, omdat het maar de vraag is of je op 
die manier de juiste vrijwilligers aan je bindt. 

BAV ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR DIVERSE FUNCTIES EN TAKEN 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 26 maart stond voorzitter Bob Heinis stil bij het vele werk dat 
bij de BAV door vrijwilligers wordt verricht. Bijna 150 van de ca. 480 leden zetten zich op een of andere 
manier voor de BAV in. Tegelijkertijd betekent dit dat 330 leden nog niet als vrijwilliger actief zijn. Ook wan-
neer je daar de leden tot 16 jaar van aftrekt, blijft er nog een respectabel aantal leden over dat alléén sport. 
 
Met name bij de jeugd is de behoefte aan vrijwilligers groot. De jeugdafdeling maakt een sterke groei door, 
waardoor momenteel niet iedere jonge atleet op de training de begeleiding krijgt die hij verdient. In eerste 
instantie zijn het natuurlijk de ouders van jeugdleden op wie een beroep wordt gedaan, maar ook volwas-
senen die geen kinderen als jeugdlid hebben, worden van harte uitgenodigd om de jeugdcommissie op 
verschillende manieren bij te staan. 
Dat het water de jeugdcommissie tot aan de lippen staat, moge blijken uit een schrijven waarin de commis-
sie het bestuur verzoekt om het doen van vrijwilligerswerk verplicht te stellen. Zover wil het bestuur (nog) 
niet gaan, omdat verplichting en vrijwilligerswerk zich niet tot elkaar verhouden. Ook is het maar de vraag 
of je op die manier gemotiveerde en betrokken vrijwilligers bindt. 
 
Niet alleen de jeugdcommissie. Ook het bestuur en diverse andere commissies kampen met vacatures. Zo 
is er al meer dan een jaar geen PR/Sponsorcommissie en telt het bestuur inmiddels drie vacatures, waar-
onder de belangrijke functie van penningmeester. 
 
Natuurlijk, alles en iedereen loopt. Maar niet op rolletjes. In verschillende functies zie je steeds weer de-
zelfde mensen. Op een gegeven moment is dan de rek eruit. 
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Op de site van de Stichting Vrijwilligers staat een alarmerend bericht dat te denken geeft. Namelijk dat 
financieel gezonde sportverenigingen steeds vaker worden opgeheven omdat niemand van de leden wil 
plaatsnemen in het bestuur of een commissie.  De sportclubs zien geen enkele andere uitweg meer dan 
de vereniging op te heffen, nu steeds minder mensen trek blijken te hebben in een vrijwillige kaderfunctie. 
 
De oproep van Bob op de ledenvergadering heeft geen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Begrijpelijk, omdat 
bijna alle aanwezigen zich al op een of andere manier voor de vereniging inzetten.  
Daarom luiden we nu ook in de BAViaan de alarmbel. Laat wat van je horen. Zodat vrijwilligerswerk echt 
vrijwilligerswerk kan blijven en het bericht op de site van de Stichting Vrijwilligers een ‘Ver-van-ons-bed 
Show’ blijft. 
 
Onder andere de volgende functies zijn vacant:  
 
Bestuur 

 Penningmeester, 
 2e Secretaris, 
Notulist 
 
PR/Sponsorcommissie 
Ca. 4 leden 
 
Gebouwbeheercommissie,  

 Coördinator zakelijk. De coördinator zakelijk coördineert de zakelijke activiteiten van het clubhuis zo-
als kantine, aankoop goederen, beheer onderhoudscontracten, maakt het jaarverslag en de jaarlijkse be-
groting in samenwerking met de coördinator technisch. 
 Coördinator technisch. De coördinator technisch coördineert de technische zaken zoals onderhoud, 
verbouwingen/renovatie, aanschaf materiaal na goedkeuring bestuur, inwinnen advies bij specialisten e.d. 
Poule projectleden: Groep leden die aanspreekbaar is voor een (technische) klus. 
 
Technische commissie /materiaalbeheer 
Belast met advies over aanschaf, aanschaf en onderhoud van atletiekmateriaal. Maakt de inventarislijst en 
houdt deze bij. Uitbreiding commissie met één lid. 
 
Jeugdcommissie 

 Trainers 
 Begeleiders 
Wedstrijdcoördinatoren 

 
Een bloeiende vereniging kan niet zonder jouw inzet! 
 
Geef je op bij Cor Bloo voor functies binnen de jeugdcommissie cor.bloo@gmail.com  of bij Harm Boerma 
(overige functies) harm.boerma@freeler.nl 
 
 
Harm Boerma 
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Lange Afstand Gebeuzel. 
En toen ineens…was er een glossy van Jossie… Nou een ieder begrijpt, ik was direct zeer 
vereerd. Zou ik met mijn onnozele gebeuzel ineens op de zelfde hoogte komen te staan als 
Youp.. en… Linda? Een hele eer!! Ik zou er spontaan van naast mijn schoenen gaan lopen. 
Ware het niet dat de Youp en de Linda er toch nog een stukje gelikter uitzien. (Hun blad 
dan). Gelukkig wordt daar binnen de redactiecommissie nu keihard aan gewerkt. 
Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat ik het helemaal niet verdien om naast mijn schoenen 
te lopen. Eerst maar eens presteren, we zijn niet voor niets een atletiekblad!! Dus de tro-
fee voor het naast de schoenen lopen gaat deze maand naar  
 
Andre van de Vuurst. Zijn prestatie op de Marathon van Rotterdam verdiend zeker het 
predicaat “grandioos”. Hij verbeterde zijn pr met maar liefst 15 minuten en nestelt zich 
met zijn tijd in de top van het BAV-marathonklassement van de afgelopen 5. Jaar. (zie el-
ders in de baviaan)  
 
Ronald Pothuizen, die iets warmer weer in Utrecht had te trotseren liep net een minuutje 
boven zijn pr. Een flinke ruzie met zijn i-pod op 36 km deed hem mede de das om. De aan-
moedigingen van de jeugd op de laatste twee kilometer waren voor hem een zegen maar 
brachten hem net geen nieuw pr. Maar gezien de omstandigheden mag hij zeker met één 
been naast zijn schoenen lopen. 
 
Stefan Leeflang verdiend het vervolgens om met zijn andere been naast zijn schoen te lo-
pen. Zijn 37.22 op de 10 km in Utrecht was een dijk van een prestatie waar “de 
jeugd” (zowel de jongere als de oudere) even van schrok!! 
Marc Nieuwenhuizen vond eigenlijk dat hij er ook wel 
recht op had. Hij besloot dus om “letterlijk” naast zijn 
schoen te gaan lopen. Een verduveld dikke enkel was het 
gevolg. Hierbij beterschap met het herstel.  
 
Voor Sacco van Wessel zat het naast de schoenen lopen 
er dit keer niet in. Een blessure aan zijn Berry-bil hield 
hem tijdens de marathon van Utrecht keurig recht in het 
spoor (zie foto). Helaas was zijn marathon 6 km te lang. 
Met de inschrijving van de Eemmeerestafette gaat het 
helemaal goed. Er zijn behoorlijk wat 5 persoons teams 
een aantal duo-lopers, solo wandelaars en een team onbe-
kend van de recreanten waar een stuk of 10 namen op 
staan. De selectiewedstrijd voor dit team zal zeker een zware worden. 
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En zo prutsen we wat aan. De coopertest was een succes. 94 deelnemers waar onder veel 
jeugdleden gaf de dinsdagavond cachet. Het goede weer deed de rest. 
 
De 3 km op de baan tegen pijnenburg was met betrekking tot de opkomst een tegenvaller. 
Ondanks een poster aan de muur, flyers in het gebouw en een stukje in het glossy van Jossie 
waren er velen die helemaal nergens van afwisten…zucht. Wordt Jossie zijn glossy, mis-
schien te weinig gelezen, moet er misschien wat meer reclame gemaakt worden, Kan de in-
houd nog zinniger, nog prikkelender. Zal ik de lay-out aanpakken? Meer foto’s plaatsen? Al-
leen zinnige dingen schrijven. Of!!! misschien een oproep doen aan alle mede BAV commissies 
en leden om van de glossy van Jossie weer een echte BAVIAAN te maken. Geschreven voor 
en door de atleten zelf!! Dus bij deze. 
 
Heb je leuke kopij, neuzel of beuzel je graag. Heb je een wedstrijd aan te kondigen waar je 
collega lopers en trainers van op de hoogte moeten zijn, beleef je een spannend avontuur tij-
dens een zaterdagmorgen training, loop je op bizarre wijze ineens naast je schoenen, Kruip 
achter de pc en schrijf. Het is echt veel makkelijker dan je denkt. 

 

”Lekker happen na het lopen” 
Na afloop van de 25ste eemmeerestafette bestaat wederom de gelegenheid om met 
elkaar een overheerlijk Italiaans aandoende maaltijd te nuttigen in het gezellige clubhuis van de 
BAV. 
Het ideale moment om met elkaar deze ongetwijfeld succesvolle dag af te sluiten, sterke verhalen 
te vertellen, aan te horen en de broodnodige koolhydraten naar binnen te werken. 
De LAC nodigt een ieder van harte uit om deel te nemen aan deze “after–party” 
De kosten bedragen € 12,50 per persoon en dienen bij inschrijving te worden voldaan. Naast de 
maaltijd zijn ook de eerste twee consumpties bij de prijs inbegrepen. 
Wil je mee eten. Geef je de dan op bij Nathalie of Andries Bleijerveld of Jos Hakvoort. 
De dinsdagen en donderdagen zijn ze meestal wel in het clubhuis te vinden. 
 
Voor de recreanten is er zaterdag 25 april een inschrijfmoment om half 11 in de kantine van het 
clubhuis. 
 
Een envelopje met je naam en bedrag door de brievenbus, dat kan ook!! 
Graag inschrijven vóór 7 mei ivm reserveren aantal maaltijden. 
 
We zien jullie graag op 16 mei vanaf 17.30 uur in de BAV kantine!! 
 
Namens de LAC 
Nathalie en Andries Blijerveld,  Doormanlaan 88 Baarn 
Jos Hakvoort Acacialaan 15 Baarn 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
JAAA, Ik wil wel ”lekker happen na het lopen”, dus ik geef me op voor de after party 
op zaterdag 16 mei na afloop van de eemmeerestafette. 
 
Mijn naam is: ……………………………………………………………………………. 
 
En betaal bij inschrijving gelijk de €12,50. 
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Hardlopen? Soms even niet! 
 
Hoe kom je zo bruin, hoor ik nog steeds. Mazzel gehad, eindelijk weer eens een skivakantie met volop zon. 
Hierbij dacht ik onwillekeurig terug aan onze eerste (ook erg zonnige) skivakantie heel lang geleden. Ik 
werd tijdelijk ingelijfd als “road-manager” van een rockband uit Utrecht/Leeuwarden van een paar oude va-
kantie vrienden (goed voor gratis onderdak). In aansluiting op hun optredens in de zomer in Italië hadden 
ze een contract versierd in Oostenrijk in een plaatsje nabij Mayerhofen. Toen we in de buurt kwamen, za-
gen we de posters al hangen in de bushokjes: een verrassende ervaring. De band had (te) veel succes, 
waardoor de nodige problemen ontstonden. Ria en ik besloten dan ook al na enkele dagen een ander on-
derdak te zoeken. Onze eerste kennismaling met de wintersport was echter een feit en…. we waren 
meteen verloren, althans wat het skiën betreft. 
Bijna elk jaar vonden we wel een manier om meestal “voor een koopje” toch te kunnen wintersporten met 
zijn tweeën. Later met het gezin, met enkele vrienden of met een groepje in de vorm van een tourski-tocht, 
gecombineerd met wat bergklimmen. 
Maar ja, je wordt een dagje ouder, de lease-auto van de vrienden verdwijnt en het zelf rijden naar de win-
terbestemming wordt steeds meer een last. 
Je kijkt uit naar andere mogelijkheden en op dat moment komt loopmaatje Jan Zwaan, die ik al kende van 
skireizen binnen de Nederlandse Skivereniging met een geweldig initiatief. Ik ga een stichting oprichten met 
Joop (een oude vriend van Jan) om zelf een aantal reizen te organiseren op een manier zoals ik dat graag 
wil en zelf de bestemmingen uitkiezen. 
Voor ons (Ria en mij) de oplossing. Ik hield van dagelijks lekker doorrammen en had dus aan Jan een 
goeie (bij het hardlopen was het tussen ons al niet anders geweest). Voor Ria lag dat anders en zij bleek in 
Joop onmiddellijk haar maatje gevonden te hebben. Technisch doet zij voor mij beslist niet onder, maar ze 
heeft wat minder “ski-lef” en doet het graag iets rustiger aan dan dat “gestress” van ons (nou ja, bij wijze 
van spreken). 
Want bij de reizen van de Stichting Ski-
vrienden gaat het alsvolgt: zij, die dat willen, 
kunnen zich aansluiten bij een groepje van 
hun wensen en niveau, waarbij de leider het 
gebied goed kent de route en het tempo be-
paalt. Heerlijk voor mij: geen geklungel meer 
met het zoeken van de leesbril in de rugzak 
om in een sneeuwstorm op een onmogelijk 
klein kaartje te kijken, waar je nu in vredes-
naam weer bent beland en nog belangrijker: 
hoe je heelhuids en op tijd ook weer bij je ho-
tel arriveert. Bovendien kun je vaak op de 
(zater)dag van aankomst al voor een deel op 
de lange latten, evenals de laatste zaterdag 
(waarbij ook nog een douche gepakt kan wor-
den en een diner, alvorens ’s avonds weer af 
te reizen). Een lekker lang weekje op deze 
manier.  
Inmiddels is er in de zes jaar, dat de stichting bestaat, weliswaar qua bezetting het nodige veranderd, doch 
het idee en de manier van reizen is onveranderd gebleven. Joop moest helaas met een leidersrol tijdens de 
reizen stoppen, maar er zijn waardige opvolgers gevonden. Bovendien is hij nog wel nauw betrokken bij de 
organisatie. 
Momenteel staan er jaarlijks drie reizen op het programma, grofweg verdeeld over de maanden januari, 
februari en maart naar elk een andere bestemming. Vaak is er begeleiding op drie niveau’s. Veel mensen 
gaan (net als wij) jaarlijks mee, zodat Ria en ik iedere keer weer een hoop bekenden aantreffen. Inmiddels 
behoren, als ik goed geteld heb, ook zo’n tiental Bavianen tot de min of meer regelmatige deelnemers. 
Normaliter waren Ria en ik gebonden aan de reis in de voorjaarsvakantie. Dit jaar was dat niet meer het 
geval en kozen we voor de maart-reis naar de Dolomieten, waarbij we toch weer een groot aantal beken-
den in de groep aantroffen. Ria had zich de afgelopen jaren al ontwikkeld van trouwe volgster tot leidster in 
de dop, vandaar dat Jan ook deze keer een beroep op haar deed groep 2 te gaan leiden, hetgeen ze met 
graagte deed onder de voorwaarde, dat Chris de B(avi)aan haar mede vanwege zijn routekennis zou assis-
teren. 
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Het werd weer een heerlijke, sneeuwrijke en zonnige vakantie, waarbij ik mijn knieën stevig forceerde om 
met de onstuitbare Jan Zwaan min of meer gelijke tred te houden. Tegelijkertijd genoten Ria en Chris op 
een meer relaxte manier minstens zo veel. Ze lasten weliswaar wat langere koffie- en lunchpauzes in, 
maar zoals Jan en ik aantoonden: daar wordt je niet persé bruiner van. 
 
Ook een idee voor andere Bavianen, die de Ski-vrienden nog niet kennen? 
Jan geeft graag nadere informatie (zie ook de advertentie in deze Baviaan). 
Of kijk eens op de webside: www.ski-vrienden.nl. 
Het is de moeite waard! 
 
Hans Oostindiën. 

De BAV timmert aan de weg, ook in de Baarnsche Courant 
 
 
 
 
 
De oplettende lezers zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben: het aantal stukjes over de BAV in 
de Baarnsche Courant (BC) neemt almaar toe; dit komt natuurlijk door de enthousiaste deelname 
aan diverse wedstrijden door de wedstrijdlopers, recreanten en jeugdleden.  De wedstrijdlopers en 
recreanten doen vaak aan dezelfde wedstrijden mee. Om e.e.a. zo goed mogelijk te coördineren, 
zouden wij iedereen die stukjes voor de krant heeft geschreven willen vragen deze voortaan op 
uiterlijk maandagavond voor 18.00 uur per e-mail te sturen naar Jos (vwb de wedstrijdlopers) en 
Peter (vwb de recreanten). Wij maken er dan diezelfde avond een gezamenlijk stuk van dat op 
woensdag in de BC geplaatst kan worden. De jeugd blijft gewoon haar eigen stukjes schrijven/
plaatsen, hier dus geen wijzigingen. 
 
Onze e-mail adressen zijn: 
Jos: emmie.jos@planet.nl 
Peter: petersoest007@hotmail.com 
 
Iedereen alvast hartelijk dank voor de medewerking! 
 
Jos Hakvoort    Peter Bakker 
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Matige opkomst onderlinge baanwedstrijd. 
 
Het was al weer een paar jaar geleden dat de laatste onderlinge baanwedstrijd tussen Tri-
athlon Vereniging de Schieter, AV Pijnenburg en de BAV gehouden werd.  Dit jaar werd 
besloten deze sfeervolle wedstrijd opnieuw op het programma te zetten. De BAV beet het 
spits af met de organisatie van een 3000 meter op de baan. Op 6 mei wordt de return ge-
houden op de atletiekbaan in Soest waar 5000 meter wordt gelopen. 
 
Slechts 34 atleten stonden er dinsdag jl. aan de start waaronder  18 bav-ers. Een wat teleurstel-
lende opkomst. Zou het aan het warme weer gelegen hebben? De deelnemers die er wel waren 
lieten dat in ieder geval niet blijken en deden hun uiterste best een prima prestatie neer te zet-
ten. 
Dat de jeugd het goed doet bleek uit de uitslagen. Waar in Utrecht Stefan Leeflang zijn slag wist 
te slaan was het nu Merijn de Klerk die drie ronden voor het eind een splijtende demarrage in 
huis had. Hij was op afstand de snelste dinsdagavond en liep zijn 3 km in 10.32 met een gem. 
snelheid van ruim 17 km per uur. Leeflang finishte ditmaal als derde. Bij de dames was Rosa 
Brugman de enige BAV-deelneemster. Zij werd tweede dame in een prima tijd net boven de 14 
minuten. 
 
De uitslagen van alle BAV-deelnemers zijn: 
 
 

 

Naam Totaal 

Merijn  de Klerk 10:32,75 

Stefan   Leeflang 10:43,78 

Jos   Hakvoort 10:51,27 

Ben   Horst 10:59,55 

Jaap   Sonnenberg 11:00,50 

Ruben  van der Waals 11:24,03 

Ferdy   Oudebeek 11:52,06 

Tom  van Kerkoerle 11:52,61 

Wim  den Blanken 12:05,91 

Bas   Meder 12:16,59 

Ruud   Breuker 12:18,84 

Richard   Cousijnsen 12:28,72 

Henk  van Maris 12:37,84 

Fred   Reijmerink 13:05,31 

Benjamin   Segerius 13:10,27 

Kees   Vink 13:34,38 

Roland   Marges 14:06,61 

Rosa   Brugman 14:09,70 
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Andre van de Vuurst verbaast in Rotterdam. 
De 29e marathon van Rotterdam werd gelopen onder uitstekende weersomstandigheden. Nauwe-
lijks wind en een heerlijke temperatuur van 10 graden beloofde snelle tijden. En dat dit waarheid 
werd bleek wel uit de tijd van de winnaar: 2 uur 4 minuten en 26 seconden. De één na snelste mara-
thontijd ooit gelopen!! 
 
Ook Andre van de Vuurst, die namens de BAV de spits afbeet bij deze voorjaarsmarathon, kon optimaal 
profiteren van het geweldige weer. Van de Vuurst had de pech nie zo vooraan te kunnen starten, waardoor 
de eerste 5 km aan de trage kant was ( 22.54). Daarna kon deze sympathieke atleet snel zijn ideale snel-
heid vinden. De volgende series van 5 liep hij steeds ruim onder de 22 minuten. Tot 36 km was er dan ook 
weinig aan de hand. Ontspannen lopend en ook nog wat genietend van het enthousiaste publiek vloog de 
tijd om. Toch nog onverwacht kwam ineens de man met de hamer om de hoek kijken. De spieren in de 
benen begonnen serieus te protesteren en ook de energie vloeide langzaam weg. Het enthousiaste pu-
bliek op de Coolsingel gaf hem de kracht om de laatste 500 meter toch nog iets aan te zetten. Maar met 
een verbetering van zijn oude marathontijd met maar liefst 15 minuten kwam hij moe maar vooral blij en 
terecht zeer trots binnen in 3 uur 10 minuten en 28 seconden. Een geweldig persoonlijk record. 
 
Volgende week lopen Ronald Pothuizen en Sacco van Wessel hun marathon in Utrecht. Zouden zij de tijd 
van Van der Vuurst nog kunnen verbeteren? Het wordt in ieder geval heel spannend!! 

Warmte speelt bav-atleten parten in Utrecht. 
 
Vorig jaar was het op tweede paasdag 4 graden boven nul en sneeuwde het. Dit jaar liep de tempe-
ratuur op naar bijna 20 graden tijdens de marathon van Utrecht. Voor bijna alle toeschouwers idea-
le temperaturen om aan te moedigen. Menig atleet dacht er iets anders over. Zeker de lopers op de 
10 km en de halve marathon kregen het zwaar te verduren. De hele marathon, die om 10.30 al start-
te kende nog een frisse start. 
 
Voor de BAV stonden Ronald Pothuizen en Sacco van Wessel aan de start. Beide heren waren goed in 
vorm. De verwachtingen waren hoog gespannen. 
Pothuizen startte vlot en zat ook net zo vlot in zijn kenmerkende ritme. Een mooi strak schema dat hem 
moest brengen naar een tijd net onder zijn persoonlijk record van 3 uur 10. Helaas bleek de warmte zijn 
hartslag verder op te stuwen dan de bedoeling was waardoor hij het tempo na 15 km iets moest laten za-
ken. Dat hij hierdoor net zijn geplande tijd misliep was niet anders. Monter, maar ook vermoeid liep hij na 
39 km Utrecht weer binnen. De laatste kilometers werd hij enthousiast begeleid door een kwartet jeugdige 
bav-atleten die hem net die extra stimulans wisten te geven om het tempo strak te houden. Hij finishte een 
krap minuutje boven zijn persoonlijk record in 3 uur en 12 minuten. Gezien de omstandigheden een uitste-
kende prestatie 
Van Wessel vertrok net zo monter en ontspannen. Helaas startte hij met de naweeën van een lastige bil-
blessure (de zgn Berry-bil). Ondanks massages en veel oefeningen in de laatste weken voor de marathon 
speelde deze bilspier na 30 km weer op. Verstandig als hij was stapte Van Wessel uit. Hij krijgt in Juni in 
Amersfoort een nieuwe kans. 
 
Op de 10 km verraste Stefan Leeflang vriend, vijand en zichzelf door een geweldig persoonlijk record te 
lopen. Vanaf de start was hij scherp en geconcentreerd bezig. Hij vertoonde geen verval in zijn wedstrijd 
en kon tot de finishlijn het hoge tempo verbazingwekkend goed blijven lopen. Zelfs de warmte leek hem 
geen parten te spelen. Net boven de 37 minuten zagen zijn supporters hem finishen.  
Ruben van de Waals kon Leeflang nog lang in het zicht houden wat hem automatisch naar een supersnel-
le tijd bracht. 
BAV-talent Camiel Kruiswijk koos voor een 5 km. Dit als voorbereiding op de nk steeple waar hij deze zo-
mer op uitkomt. Met zijn tijd van 17.17 was hij zeer tevreden. De “vorm” zit er aan te komen zoals dat heet. 
 
Dezelfde dag koos Hans Oostindiën voor een 10 engelse mijl in Krommenie. Het zgn zaans kampioen-
schap. Hij liet een degelijke 1.19.18 noteren waarmee hij 13e werd in zijn categorie. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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“Pothuizen op 36 km” 

Uitslagen Utrecht 
 
42.2 km 
Ronald Pothuizen   3.12.44 
 
21. 1 km 
Paul van de wal  1.45.27 
Andy van Duinen  1,52.17 
Hennie Bosselaar  1.56.28 
 
10 km 
Stefan Leeflang  37,22 
Ruben van de Waals 38,22 
Merijn de Klerk  38,57 
Tom van Kerkoerle  39,07 
Ferdy Oudenbeek  40,53 
Nick Leeflang  46,42 
 
5km 
Camiel Kruiswijk  17.17 
Marina Bos   27.15 
Rita van Rijssel  27,57 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Coopertest bij Bav zeer geslaagd. 
 
Eindelijk zat het weer mee. Na twee verregende edities was het dinsdag jl. perfect weer om de 
coopertest te lopen. Er hadden zich dan ook maar liefst 94 atleten ingeschreven om aan deze 
gezellige conditiemeet test mee te doen. 
 
De eerste start was ook meteen de meest drukke. Maar liefst 35 jongeren tot 14 jaar gingen de strijd 
aan tegen de klok. 12 minuten hardlopen is best lang als je 8 of 9 jaar bent. Gelukkig mag je dan stie-
kem wel even een stukje wandelen. Luc de Jong en Luc van Dormolen deden daar niet aan. Zij waren 
de snelste “jonkies”. Met een gemiddelde snelheid boven de 15 km/uur  liepen zij meer dan 3000 me-
ter. Een prachtprestatie. 
De tweede start was vooral een damesaangelegenheid. 16 dames en 1 heer stonden hierbij aan de 
start. Ina van Woersem was de snelste vrouw van de avond. Zij legde een afstand af van ruim 2900 
meter. Dan mag je gerust een talent genoemd worden!! 
Bij de wedstrijdatleten liet Camiel Kruiswijk zien de snelste man van de BAV te zijn. Ruim 3500 meter 
legde deze sympathieke atleet af. Merijn de Klerk wist hem 10 minuten lang te volgen. Daarna moest 
hij “eraf” zoals dat heet. Hij finishte als tweede op 40 meter afstand. 
Trots en veelal tevreden met de gelopen afstand ging een ieder naar huis met de wetenschap dat er 
eind september weer zo’n gezellige coopertest te lopen is bij de BAV. 

Naam Snelheid Afstand 
Camiel  Kruiswijk 17,53 3505 
Merijn de Klerk 17,33 3465 
Ruben v.d. Waals 17,04 3407 
Tom van Kerkoerle 16,94 3387 
Stefan  Leeflang 16,85 3370 
Ingmar de Klerk 15,95 3190 
Sacco van Wessel 15,93 3185 

Naam Snelheid Afstand 
Mark  Rigter 15,60 3120 
Jaap  Sonnenberg 15,55 3110 
Luc van Dormolen 15,29 3057 
Luc de Jong 15,20 3040 
Ben  Horst 15,19 3038 
Rob  Pit 15,14 3028 
Bas van der Vuurst 15,12 3023 
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Vervolg uitslagen van Coopertest:. 

Naam Snelheid Afstand 
Richard  Doorduijn 15,10 3020 
Bas  Meder 15,08 3015 
Wim den Blanken 14,93 2985 
Niels  Sitters 14,75 2950 
Sven van Miltenburg 14,68 2935 
Emiel  Rigter 14,59 2917 
Jeroen  Hooijer 14,55 2910 
Ina van Woersem 14,53 2905 
Benjamin  Segerius 14,50 2900 
Rico van de Pol 14,33 2865 
Fred  Reijmerink 14,25 2850 
Paul van der Wal 14,22 2844 
Henk van Maris 14,11 2822 
Juliette de Klerk 14,10 2820 
Shariva  Koops 14,09 2818 
Arthur  Bouma 14,00 2800 
Dirk  Boterenbrood 13,73 2745 
Xander  Bakker 13,70 2740 
Rohmana  Koops 13,65 2730 
Max  Draisma 13,50 2700 
Jan  Gieskens 13,43 2685 
Lotte de Jong 13,38 2675 
Henk  Bles 13,35 2670 
Kees  Vink 13,30 2660 
Levi de Jong 13,29 2658 
Bebeto  Kleintjes 13,28 2655 
Koen  Zahradnik 13,28 2655 
Bernadette  Vink 13,25 2650 
Hennie  Bosselaar 13,20 2640 
Roma de Jong 13,08 2615 
Bob  Heinis 12,96 2592 
Ruben  Rigter 12,95 2590 
Sven van Maris 12,77 2553 

Naam Snelheid Afstand 
Denilson  Kleintjes 12,19 2437 
Luc van Wessel 12,18 2435 
Sophie de Jong 12,14 2427 
Naohmy  Koops 11,95 2390 
Tamara  Went 11,90 2380 
Ina  Prins 11,83 2365 
Wilma  Blonk 11,80 2360 
Fred  Verbeek 11,73 2345 
Stijn  Prins 11,37 2273 
Matthijs van Wessel 11,24 2248 
Tamara  Dorrestijn 11,15 2230 
Bodine  Bakker 11,13 2225 
Diana  Hoogenaar 11,08 2215 
Sophie  Bleijerveld 11,05 2210 
Marina  Kempers 11,03 2205 
Heidie  Vermeulen 11,03 2205 
Thijs  Buwalda 11,00 2200 
Femke de Boer 10,98 2195 
Esther  Rigter 10,98 2195 
Jelle van Miltenburg 10,97 2194 
Lotte  Bleijerveld 10,69 2138 
Rosa  Prins 10,69 2137 
Anke  Schotman 10,68 2135 
Floor  Bleijerveld 10,65 2130 
Sanne van Wijk 10,65 2130 
Joes  Hulleman 10,58 2115 
Toos  Bogaard 10,55 2110 
Jochem  Portman 10,52 2104 
Kevin van der Wal 10,51 2102 
Esra  Osinga 10,42 2083 
Noah  Bulthuis 10,40 2080 
Anita  Zijlmans 10,26 2052 
Anouk van Dormolen 10,24 2048 
Yannicke  Kruiswijk 10,19 2037 
Yara  Zijlmans 9,83 1965 
Majan  Balde 4,70 940 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Lieke van de Pol 12,75 2550 
Baus  Verbeek 12,75 2550 
Mai  Spijkers 12,71 2541 
Lars  Berndsen 12,68 2535 
Inez van de Steen 12,63 2526 
Thijs van Miltenburg 12,50 2500 
Melvin de Jong 12,50 2499 
Demy  Zahradnik 12,28 2455 
Marina  Bos 12,25 2449 
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BAV pupillen schitteren op eerste baancompetitiewedstrijd 
 
Zaterdag 11 april ging een grote groep BAV atleten naar Woerden voor de eer-
ste baancompetitiewedstrijd  van dit seizoen. 
De jongens C pupillen begonnen de dag goed. Zij liepen hun estafette zeer 
goed en met een tijd van 31,1s veroverden zij de eerste plaats. Koen Roskamp 
had helemaal een top dag hij eindigde als eerste in het eindklassement van de 
meerkamp. Op de 600m was het Thijs van Miltenburg die een snelle tijd liep 
waarmee hij de 2e plaats behaalde. Bij de meisjes C  pupillen was het Winnie 
de Groot die zowel op de meerkamp als op de 600m als eerste BAV meisje 
eindigde. Op de voet gevolgd door Yara Zijlmans en Anne Gouverne. 
Bij de pupillen jongens B was het voor Simon Nijhof de eerste wedstrijd waar 
hij aan meedeed. Hij heeft dus op alle onderdelen een persoonlijk record be-
haald. Sven de Jong verbeterde zijn persoonlijk record op de 40m sprint. De 
meisjes B pupillen, Sophie van der Burgh, Sophie Bleijerveld, Sophie de Jong 
en Megan Buitelaar, hebben hun estafette tijd op de 4 x 40m van vorig jaar met 
0,1s verbeterd. Zij liepen een tijd van 29.7s. Sophie de Jong behaalde een 
mooie 2e plaats op de 1000m. Op de 40m sprint verbeterden Sophie de Jong en 
Sophie v.d. Burgh hun persoonlijk record. 

De meisjes  pupillen A1e jaars heb-
ben een goede estafette gelopen en 
werden tweede. Bij het verspringen 
sprongen alle BAV meiden een pr 
en maar liefst vier van hen sprongen verder dan drie meter. In de meer-
kamp staan ze nu als team op de 2e plaats. Ook op de 1000 meter ging 
het prima. Lotte de Jong liep naar een mooie 2e plaats, gevolgd door 
Roma de Jong (6e), Tamara Went (9e), Linde Bouma (12e) en Birke 
Buchard (13e). Marieke Romeijn kwam tijdens een formidabele inhaal 
actie hard ten val maar liep toch knap de race uit.  Bij de jongens A1e 
jaars liep Denilson Kleintjes een snelle 1000m wat hem een persoonlijk 
record opleverde net als op de 60m sprint. Bij het kogelstoten behaalde 
Ruben Rigter de eerste plaats met een stoot van 6,88m. Bij het hoog-
springen waren het de BAV atleten Lars Berndsen en Luc van Wessel 
die goed sprongen. Zij behaalden een hoogte van respectievelijk 1.15m 
en 1.05m. Op de 60m sprint kon Tjaly van Leeuwen goed voorin mee-
komen. Luc Dijk en Quinto Veldhuizen presteerden op hun eerste offi-
ciële wedstrijd goed. 
De jongens A2e jaars gingen voor een snelle estafette maar Pieter He-

ij ,Sven van Miltenburg, Che van der Lee en Niels Kuil lieten het op de wissels een beetje liggen. Ondanks dat werd 
er toch een 2e tijd gelopen. Niels was erg sterk bij het hoogspringen wat hem een 2e plaats in het eindklassement van 
de meerkamp opleverde. Roan Verhoef verbeterde bij het hoogspringen zijn persoonlijk record.  Ditzelfde deden 
Bart Greuter en Maurits Franken op de 60m sprint en Rowdy Vos, David Jansen op de Haar en Ryan Lovett bij het 
kogelstoten. Bij de meis-
jes A2e jaars liep de esta-
fette perfect. Door de 
snelle start van Gaia van 
der Broek eindigden de 
meisjes op een 3e plaats. 
Ruth van Maris was de 
snelste op de sprint waar-
door ze nu op een 4e 
plaats in het eindklasse-
ment van de meerkamp 
staat. Iris Grims verbe-
terde haar persoonlijk 
record op de sprint en 
Emma van Andel bij 
kogelstoten. 
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Jongens pup.C plaats 40 m Verspringen Balwerpen   600 m plaats 
Koen Roskamp 1 7.4 3.23 18.22   2.18.6 3 

Isaac Saad 5 7.5 2.64 15.34   2.42.5 15 

Thijs van Miltenburg 6 7.9 2.79 16.63   2.15.6 2 

Jelle van Miltenburg 8 7.8 2.89 13.02   2.21.4 5 

Floris Franken 17 8.5 2.44 14.66   2.42.7 16 

Wessel Terpstra 22 8.4 2.41 10.78   2.33.9 11 
                

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

Winnie de Groot 13 8.1 2.38 8.31   2.30.8 6 

Yara Zijlmans 16 8.4 2.39 7.18   2.53.4 14 

Anne Gouverne 17 8.7 2.16 10.39   3.02.0 15 
                

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

Simon Nijhof 16 8.1 2.74 10.89   4.40.8 15 

Sven de Jong 17 8.1 2.65 11.07   4.39.3 14 
                

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

Megan Buitelaar 7 7.3 2.87 4.13   4.38.6 15 

Sophie Bleijerveld 10 7.7 2.72 4.30   4.44.5 19 

Sophie van der Burgh 17 7.8 2.70 3.78   4.29.5 9 

Sophie de Jong 19 7.7 2.58 3.78   4.07.2 2 
                

Jongens pup A1 Plaats 60 m Hoogspringen Kogelstoten   1000 m plaats 

Denilson Kleintjes 2 9.8 1.15 6.86   3.51.9 4 

Ruben Rigter 6 10.2 1.10 6.88   3.53.8 6 

Lars Berndsen 7 10.1 1.15 5.84   4.14.1 14 

Luc van Wessel 16 10.7 1.05 5.32   4.14.5 15 

Tjaly van Leeuwen 26 10.0 0.95 3.25   4.17.8 18 

Luc Dijk 30 11.7 0.85 4.65   4.50.2 26 

Quinto Veldhuizen 33 12.8 0.90 4.18   4.55.8 28 

Meisjes pup A1 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten   1000 m plaats 
Lotte de Jong 3 10.2 3.33 4.91   3.53.6 2 
Birke Buchard 8 10.3 3.02 4.30   4.49.0 13 
Roma de Jong 10 10.5 3.02 3.80   4.11.1 6 
Linde Bouma 11 10.8 3.07 3.95   4.42.8 12 
Tamara Went 13 11.5 2.75 5.03   4.28.6 9 
Marieke Romeijn 20 12.2 2.60 3.65   5.35.7 18 
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Jongens pup A2 Plaats 60 m Hoogspringen Kogelstoten   1000m plaats 

Niels Kuil 2 9.5 1.25 8.42   dns   
Che van der Lee 4 9.2 1.15 7.05   3.59.5 12 
Sven van Miltenburg 5 9.4 1.10 7.83   3.28.2 2 
Pieter Heij 6 9.3 1.15 6.81   3.37.4 3 
Ryan Lovett 21 10.0 1.00 5.69   dns   
David Jansen op de Haar 27 10.5 1.00 4.55   4.21.9 18 
Rowdy Vos 30 11.9 1.00 6.20   dns   
Maurits Franken 31 10.4 0.90 4.31   4.32.4 20 
Bart Greuter 32 11.1 0.95 5.02   dns   
Roan Verhoef 33 11.6 1.00 5.20   4.57.2 27 
                

Meisjes pup A2 Plaats 60 m Verspringen Kogelstoten   1000m plaats 

Ruth van Maris 4 9.3 3.45 4.88   3.56.7 4 
Gaia van den Broek 11 9.6 3.47 4.62   4.23.1 21 
Emma van Andel 23 10.5 3.16 5.22   4.28.7 22 
Iris Grims 40 11.4 2.71 4.82   4.50.5 32 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 

Mijn naam is Iris van Gisbergen, 
 
Ik ben geboren op 16 oktober 2002.. 
Ik woon in Baarn 
Ik ben 6 jaar—Ik heb 2 zus(jes).  
Ik heb blond haar en bruine ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag met barbie’s spelen. 
Ik zit op de Aloysius school. 
Ik vind patat, poffertjes en kibbeling erg  lekker. 
Ik houd niet van pesten. 
Later wil ik moeder en juf worden. 
Mijn favoriete film is mega Mindyfilm (mijn superheld). 
Mijn leukste atletiek onderdeel is rennen. 
Ik zit op atletiek omdat ik dan lekker rennen kan.  
Vertel iets wat jij wil, ik wil net zo goed worden als mijn zussen Roos en Maja  in atletiek. 
    
Mijn naam is Jasper Zahradnik.  
 
Ik ben geboren op 29 augustus 2002. 
Ik woon in Baarn op de Meester Pluimhof. 
Ik ben 6 jaar.- Ik heb 1 zus(je). 
Ik heb blond haar en groene  ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen of met mijn 
Nintendo DS spelen. 
Ik vind pizza erg lekker. 
Ik houd niet van opruimen. 
Later wil ik brandweerman worden. 
Mijn favoriete film is Bolt. 
Mijn leukste atletiekonderdeel is sprinten. 
Ik zit op atletiek, omdat ik het leuk vind. 
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BAV jeugd begint baanseizoen goed 
 
Afgelopen zaterdag vond de eerste baanwedstrijd voor de jeugdatleten van de BAV plaats in Papend-
recht. Ondanks dat de weersomstandigheden slecht waren werd er prima gepresteerd. 
Bij de mini’s was Mathijs van Wessel in vorm. Door goede prestaties bij vooral de 40 m sprint en het 
verspringen eindigde hij op een derde plaats in de meerkamp. Op de 600 m veroverde hij in een tijd 
van 2.40.63 de tweede plaats. 
Dat het voor Bodine Bakker, meisje pupillen B, haar eerste baanwedstrijd was was weinig te merken. 
Zij kon bij zowel de meerkamp als op de 1000 m goed meekomen en eindigde beide keren op een wel-
verdiende vierde plaats. 
Bij de meisjes pupillen A1 liep Lotte de Jong, onder aanmoediging van de andere BAV atleten, een goe-
de 1000 meter en kwam als derde over de finish. Ook op de meerkamp kon zij voor in het veld meeko-
men en behaalde de zesde plaats. Mede door een mooie stoot van 5,08 m bij het kogelstoten waarmee 
zij ook haar pr verbeterde. 
Bij de jongens pupillen A1 was er bij het hoogspringen een mooie eerste plaats voor Denilson Kleintjes. 
Hij kwam tot een hoogte van 1,20 m. En bij het kogelstoten liet Ruben Rigter zien  dat hij wederom de 
sterkste was met een stoot van 7,54 m. Denilson eindigde in het eindklassement van de meerkamp op 
een tweede plaats. Ruben werd vierde. Xander Bakker, die een sterke 1000 m. liep waar hij als vijfde 
finishte, en Luc van Wessel kwamen op de meerkamp goed in de middenmoot mee. 
Bij de jongens junioren D zaten de 1e en 2e jaars in één groep. Emiel Rigter  (2e jaars) opende de 4-
kamp met een hele snelle sprint. Op de 80 m liep hij een tijd van 10,74 s. Ook bij het verspringen, ko-
gelstoten en de 600 m presteerde hij goed wat hem een tweede plaats in het eindklassement oplever-

Na een hele dag wachten was 1e jaars C junior Mark Rigter aan de beurt. Ook bij de C junioren waren 
de 1e en 2e jaars samengevoegd. Dat zorgde voor grote verschillen in de uitslagen. Toch kon Mark 
goed meekomen bij deze atleten en eindigde hij in het eindklassement van de 4-kamp op de achtste 
plaats. (tweede in zijn leeftijdsgroep) 
Al met al was het een geslaagde dag voor de BAV atleten en keerden zij met medailles en pr’s weer 
naar huis. 
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Uitslagen 
Jongens mini plaats 40 m Verspringen Balwerpen 600 m plaats 

Mathijs van Wessel 3 8.92 2.20 10.20 2.40.63 2 

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

Bodine Bakker 4 7.38 2.69 4.17 4.39.32 4 

Jongens pup. A1 plaats 60 m Hoogspringen Kogelstoten 1000 m plaats 

Denilson Kleintjes 2 10.00 1.20 6.49 4.05.05 10 

Ruben Rigter 4 10.72 1.10 7.54 4.05.18 11 

Xander Bakker 9 10.11 0.95 5.48 3.52.68 5 

Luc van Wessel 15 11.12 0.95 4.66 4.05.47 12 

Meisjes pup. A1 plaats 60 m Hoogspringen Kogelstoten 1000 m plaats 

Lotte de Jong 6 10.60 1.00 5.08 3.53.00 3 

       

       

       

Jongens jun D Plaats 80 m Verspringen Kogelstoten 600 m 

            

Emiel Rigter 2 10.74 4.98 12.30 1.49.14 

Luc de Jong 10 12.20 3.98 6.49 1.54.63 

Bebeto Kleintjes 32 12.78 2.89 6.10 2.14.07 

            

Jongens jun C Plaats 100 m Verspringen Kogelstoten 600 m 

            

Mark Rigter 8 13.51 4.83 9.31 1.45.39 

Extra wedstrijd voor mini’s & pupillen? Mag best, maar kijk wel uit! 
 
Razend enthousiaste mini’s en pupillen die niet te stuiten zijn, kunnen vrijwel ieder weekend wel 
ergens in den lande aan een extra wedstrijd(je) meedoen. Dat zijn dan wedstrijden die niet door 
BAV-trainers worden begeleid, maar waar je je op eigen initiatief voor kunt inschrijven.  
 
Prima natuurlijk, omdat je daarmee extra wedstrijdervaring opdoet en extra kans hebt op verbetering van 
je PR. Als je op www.atletiekunie.nl kijkt (www.atletiekunie >wedstrijdatletiek >kalender>baan/indoor), 
dan zie je dat het aanbod groot is. Regionaal worden er regelmatig leuke wedstrijden georganiseerd, zo-
als laatst in Huizen de Trappenbergloop 
 
Maar probeer wel een beetje maat te houden, want de kans op overbelasting  bij kinderen in de groei is 
aanwezig. De BAV-trainers adviseren daarom om aan maximaal twee wedstrijden per maand mee te 
doen. Ook hebben we liever niet dat je de baan- en crosscompetitie laat schieten, omdat we daar als 
team heengaan. En natuurlijk zien we je ook graag gewoon op de training verschijnen. Twijfels? Overleg 
gerust even met je trainer. 
 
Mocht je trouwens behoefte hebben aan informatie over inschrijven, bel dan met Simone Hiensch (tel: 
543 09 13, shiensch@ziggo.nl) van het wedstrijdsecretariaat Jeugd. Veel plezier! 
 
Namens de pupillen en mini’s trainers, 
Marina Heij 
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Camiel Kruiswijk wint Veluwepoortloop in Nijkerk 
 

Afgelopen zaterdag  verscheen een kleine groep wegatleten 
van de BAV aan de start van de Veluwepoortloop in Nijkerk. 
De weersomstandigheden waren gunstig voor een mooie 
wedstrijd. Alleen in de polder waar het 5 km parcours voorna-
melijk  door liep hadden de lopers af en toe last van de wind. 
Camiel Kruiswijk ging hard van start en liep al snel op kop. 
Hij liep lekker ontspannen en kon het tempo hoog houden. 
Hij kwam als eerste met een halve minuut voorsprong in 
17.23 over de finish. Dit was tevens een persoonlijk record. 
Tom van Kerkoerle en Stefan Leeflang liepen de eerste drie 
kilometer gelijk op. Het zag er naar uit dat zij ook het podium 
zouden halen. Jammer genoeg konden zij deze positie niet 
vasthouden. Tom finishte als 6e in een tijd van 18.26 . Stefan 
werd 7e in 18.35. 
Bernadette Vink en Marina Bos bouwden de race rustig op. 
Na ongeveer één kilometer kon Marina het tempo van Berna-
dette niet vasthouden. Bernadette liep een sterke wedstrijd 
en eindigde op een mooie 3e plaats. Met de tijd (24.11) was zij niet helemaal tevreden. Marina kon met een 
goed gevoel terugkijken op deze wedstrijd. Zij werd 8e met een persoonlijk record (26.32). 

EERSTE BAANTRAINING MET OUDER 
 

Toen de uitnodiging via de mail binnenkwam, was het vrijwel meteen duidelijk dat ik met Famke zou gaan 
sporten. Zo zwaar kon het toch niet zijn? 
Dus in de kast op zoek naar sportkleren……. ergens achter in de kast lag wel iets toonbaars. Het  was de 
eerste mooie lentedag van het jaar en er scheen een heerlijk zonnetje. We begonnen met twee rondjes 
(het programma was toch aangepast?) om het veld te rennen. Daarna op naar de hordeloop, er werd een 
wedstrijdje tussen kind en ouder gehouden. Klaar voor de start en weg was Famke, maar dit was niet de 
bedoeling! Ik moest wel degelijk flink aanzetten om bij haar in de buurt te blijven. Dit gold ook voor de 
sprint, jullie kunnen wel raden wie er heeft  gewonnen. Er mag overigens wel wat leeftijdsverschil tussen 
Famke en mij zitten,  maar het heeft me toch  zeer verbaasd, hoe snel en behendig de kinderen zijn. Hoog- 
en verspringen en kogelstoten kwamen ook aan bod. 
Het lijkt Famke wel leuk dat er iedere zaterdag een kind/ouder training is. Ik begrijp dat wel, want het is zo 
ontzettend  gezellig op de baan en het is heerlijk om samen met je papa of mama te sporten. Het was een 
zeer geslaagde ochtend en een paar dagen flink spierpijn.  
En jullie begrijpen, dat volgend jaar Famke haar papa mee gaat en ik  de sportkleding weer snel ga opber-
gen. Nu zou ik bijna vergeten  de organisatie te bedanken, want het was weer super geregeld. 
 
Margaret en Famke Bles 

Na een winterseizoen verzamelen bij de Generaal is het nu weer tijd om de mini's en pupillen op de zater-
dagochtend af te leveren bij het BAV clubgebouw. Traditiegetrouw wordt dit nieuwe baanseizoen opge-
warmd met een gezamenlijke training met één van de ouders. Ik heb nog geprobeerd om wederom mijn 
vrouw Ellen naar voren te schuiven maar dit keer was het volgens Wouter toch echt mijn beurt en heb 
ik "geheel vrijwillig" mijn sportkleren maar uit de kast gehaald. Na twee opwarmrondjes onder leiding van 
Jan Zaagman, waarna ik de pijp zo ongeveer al leeg had, dacht ik even dat het toch goed zou komen 
toen Tineke Bos aangaf dat het nu tijd was voor "met 120 door de bocht".  
Hier bleek echter geen auto aan te pas te komen maar bestond uit een heuse hordeloop over 120 meter 
door de bocht van de baan. Na het balstoten volgden 2 nummers die mij meer op het lijf waren geschreven: 
ver- en hoogspringen. Dit deed me denken aan de sportdagen van weleer waar ik nog wel eens in de prij-
zen viel bij deze nummers.  
Na een sprintwedstrijd was het gelukkig tijd voor koffie, limonade en wat lekkers. Nee hoor alle gekheid op 
een stokje, het was reuze leuk om samen met Wouter aan dit evenement mee te doen. Hopelijk is 
Koen, die nu vanwege een gebroken been verstek moest laten gaan, volgend jaar dan ook weer aanwezig. 
Wat me verder opvalt is dat er bij de BAV altijd zo'n gemoedelijke en familiaire sfeer heerst. Kortom, vol-
gend jaar ben ik zeker weer van de partij! 
  
Jaap Molenaar 
(vader van Koen en Wouter)  
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Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009Wedstrijdkalender Pupillen/Junioren 2009 
Datum Wat Wie WAAR Trainen? Vereniging 

Apr           

29 training pupillen   pup. GEEN  trainen   

Mei           

2 training pupillen   pup. GEEN  trainen   

6 training pupillen   pup. WEL trainen   

9 2e baancompetitie pupillen Huizen pup. GEEN trainen Zuidwal 

10 Competitie A junioren         

16 Competitie CD junioren         

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         

Sep           

12 Finale baancompetitie pupillen Veenendaal pup. GEEN trainen VAV 

25 tm 27 Kamp allen       

Houd zaterdag 13 juni vrij in je  
agenda want dan is er weer de jaarlijkse  

 

 

SURVATON! 
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