




De BAViaan, April 2010 

In dit nummer: 

Inhoudsopgave ..................................... 3 
Voorwoord ............................................ 4 
Ledenadministratie / Verjaardagen .... 5-6 
Agenda ledenvergadering ..................... 9 
Marato Barcelona .......................... 10-12 
Recreantennieuws .............................. 15 
Uit de running ..................................... 16 
Wandel-4-daagse ‘t Gooi .................... 16 
Coopertest \ Eemmeerestaffette .... 17-21 
Wedstrijduitslagen ......................... 22-23 

 

JEUGD: 
C-pupillen en trainers / verjaardagen ..... 24 
Wedstrijdverslagen ........................... 27-30 
Kalender jeugd ....................................... 31 
BAV servicepagina ................................. 32 
 
 

De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag  29 April 2010 

      Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren  t/m  21April 2010 

        E-mail adres Baviaan  baviaanredaktie@hotmail.com 

Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!! 

Marc & Sacco 
Al helemaal in de stemming voor de ledenvergadering 

Volgens de kieswijzer  
moet ik op B.O.P (#) stemmen…. 

# BOP was een partij bij recente gemeenteraadsverkiezing 

Op Bob stemmen ???  
Die is helmaal niet verkiesbaar!! 

M 
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Beste leden, 
 
 
 
10e clinic hardlopen voor beginners. 
Excuses richting Carlo, ik noemde in het vorige voorwoord alleen Diana, Jeanette en John. Maar 
natuurlijk is de bijdrage van Carlo in het succes van de clinics voor beginners net zo groot als van 
bovengenoemd drietal. 
Ook dit keer hebben zich weer ruim 25 deelnemers ingeschreven. 
  
JAMI in de Trits 
Zaterdag 13 maart was alweer de 10e BAV indoor in de Trits. Maar liefst 87 BAV atleten hadden 
een prachtige indoorwedstrijd en verbeterden vele PR’s. 
De Jossie werd door de vader van Jos Arends dit jaar uitgereikt aan Pieter Heij, Pieter is door de 
jeugdtrainers voorgedragen voor deze jaarlijks terugkerende inzetwaarderingsprijs.   
 
Vrijwilligersavond 
Vrijdagavond 12 maart  werden onze vrijwilligers voor hun inzet voor vereniging bedankt met een 
maaltijd in ons clubhuis. 
Van onze 153 vrijwilligers waren 91 mensen aanwezig, het clubhuis puilde bijna uit, naast een 
drankje deden we ons tegoed aan een Griekse maaltijd verzorgd door de koks van Schoonoord. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Hierbij wil ik, mede namens het bestuur, alle leden van harte uitnodigen tot het bijwonen van de 
Algemene Ledenvergadering op dinsdag 30 maart , aanvangstijd 20:30 uur in de kantine van ons 
clubhuis. 
 
Baan en bosseizoen 
Het is weer zover, de baanatleten en jeugdatleten kunnen weer volop trainen op de grasbaan op 
ons sportpark. Voorlopig nog even de trainingspakken aan maar dat zal snel veranderen. Laten 
we hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en we de hele zomer door op de baan onze 
rondjes kunnen maken. 
De doordeweekse groepen op de weg kunnen het eerste stukje van de avond al weer over de 
paden in het bos afleggen.  
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de periode medio februari/medio maart bleven de aanmeldingen binnen komen. Een hartelijk welkom: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Luuk Bodewes   Baarn pupM 03-10-21 
Daan Brugge v/d   Eemnes pupM 03-12-29 
Eva Haasteren v.   Soest recr 84-05-25 
Annet Koppen   Baarn recr 69-02-24 
Alexander Martens   Baarn train 69-04-08 
Jort Mol Lous   Baarn ppupM 04-01-25 
Saskia Pleiter   Baarn recr 72-04-26 
Patricia Stralen van   Baarn recr 55-05-14 
       
Helaas wederom ook enkele nieuwe afmeldingen. Met ingang van 1 april zullen we missen:  
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Marjan Boerman   Soest recr  
Roan Henkes   A'foort pupC  
Ryan Lovett   Baarn junD  
Cootje Twillert van   Baarn recr  
Inge Verkouw   Baarn recr  
       

Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:    
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Rosa Bos 700087 pupM    
Thijs Ent van der 700815 pupA    
Niels Koelink 700096 pupA    
Camilla Radstok 700101 pupB    
Wouter Schepers 700103 sen    
Griet Slagmolen v/d 700104 sen    
Luka Vrij de 700106 pupM    
       
     
       
Met vriendelijk groeten,      
       

Hans Oostindiën.      
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1 Frank  Gramsma 18 Tjitske  Lambeck 
2 Esther  Jong, de 18 David  Blonk 
3 Ingrid  Arnoldus-den Oude 19 Peter  Maassen 
5 Frederique  Dooremaal, van 21 Albert  Weijer, de 
8 Tineke  Bos 21 Pieter  Tollenaar 
8 Alexander  Martens 22 Jeanette  Rottier 
8 Cecile  Herder, den 24 Frans  Rauch 

10 Wim  Blanken, den 25 Etienne  Berends 
10 Mai  Spijkers 26 Saskia  Pleiter 
10 Jan  Laan, van der 27 Niels  Sitters 
11 Barry  Lam, 't 28 Paul  Friederichs 
14 Lieke  Pol, van de 29 Inge  Nijhof 
15 Tineke  Bakker 30 Davor  Susak 
17 Jeanette  Mijwaart 30 Annemiek  Brouwer 
18 Dorine  Schmitt 30 Corien  Kruiswijk 
18 Cari  Sänger    
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

 
Datum: 30 maart 2010; aanvang: 20.30 uur in het clubgebouw. 
 
Opening 

1.1 Uitreiking van de Jan van Ginkel Trofee door Rob van Ginkel. 
1.2 Hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 
Notulen van de ALV 2009 (ter inzage in het clubgebouw) 
Jaarverslagen (ter inzage in clubgebouw) 
 Secretariaat. 

 Ledenadministratie  

 Redactiecommissie  

 Jeugdcommissie. 

 Lange Afstandscommissie  

 Public Relationscommissie  

 Gebouwbeheerscommissie  

 Klachtencommissie. 

 

5. Financiën (Jaarverslag ter inzage in het clubgebouw). 

5.1. Cijfers over het jaar 2009. 

5.2. Verslag Kascommissie over cijfers 2009. 

5.3.  Begroting 2010. 

5.4. Contributie 2010. 

6.  Bestuursverkiezing. 

Aftredende en herkiesbare bestuursleden. 

6.2 a Secretaris (Han Borst) 

6.3 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

7.  Commissies  
7.1 Invulling van de diversen vacatures. 
 

8.  Rondvraag en mededelingen 
 

9.  Sluiting. 
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De deelnemers: Berry Ruitenbeek, Marc Nieuwenhuizen, Sacco van Wessel, John de Vries en Jos 
Hakvoort. 
De supporters:  5 wonderschone partners. 
De stad: Barcelona 
De organisaties: R.I.P Travel & Titus 
De reden: geen idee. 
 
En zo was het. John en zijn ega reisden met een bevriende groep (Titus)uit het oosten van het land. 
De rest koos voor het onvolprezen RIP-travel.  
Na de marathon van Amersfoort was de keus voor een volgende marathon snel gemaakt. Rome of 
Barcelona. Waarom voor Barcelona gekozen is weten we eigenlijk nog steeds niet maar leuk was het 
wel.  
Natuurlijk was het een fun marathon, maarre… u en ik weten wel beter!! 
Het organiserende RIP-travel had er gelukkig alles aan gedaan om de verleidingen voor de atleten 
zo groot mogelijk te maken en de prestatie dientengevolge ondergeschikt te maken aan het week-
end. 
De arme atleten sliepen in een hotel op de 7e!! verdieping. Hier was niet de lift maar de trap kapot, 
echt waar. Het ontbijt was waanzinnig groot, daar kon geen marathondieet tegenop. De bedden wa-
ren heerlijk, zelf de douche was goed warm en tot overmaat van ramp bevonden zich op kruip af-
stand ook nog een tapas bar typica, een engelse pub voor de Guinness en een pizzeria voor de pasta. 
Hiermee was elke kans op een afgetraind lijf voor de start compleet om zeep geholpen. 
 
Als leuk verzetje werden de 
atleten op vrijdag 3 uur lang 
op de fiets gezet om de stad 
te leren kennen, moest er op 
zaterdagochtend om 9.00 uur 
8 km gelopen worden voor de 
breakfast run en vond er de 
middag voor de marathon het 
groot “noodle, bier, Guinness, 
thee, chips en nootjes” overleg 
plaats. En om de serieuze 
voorbereidingen af te ronden 
stond de wekker zondag op 
06.15 uur omdat de organisa-
tie de start op een belachelij-
ke 08.30 uur gepland had. 
Maar goed dit bovenstaande terzijde. Dit is een serieus atletiekblad en waar het om gaat is de ma-
rathon. 
Het parcours is prachtig. Eerst langs Nou camp, dan een paar keer Gaudi, vervolgens de dooie hoek 
in met een lus naar de vibrator?? dan naar het strand, lans de Arc de Triomf via de Rambla terug 
naar plaza Espana voor de finish. 
Berry en Jos hadden zich van alle bovenstaande verleidingen “bijna”niets aangetrokken en stonden 
super fit aan de start. Streeftijd. Ergens tussen 3.02 en 3.05 maar zeker sneller dan 3.06!! 
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Na 2 km lagen de heren al bijna één minuut achter op schema. De start was nogal druk en daar had-
den ze wat last van. Nadat Jos bij Berry het anker had uitgegooid liepen de atleten soepel naar het 
21.1 km punt. Doorkomst aldaar. 1.31.29 netto. Kijk 
dat is schema lopen. 3.03 moest er dus in zitten. In-
eens was echter Berry verdwenen. Terwijl Jos liep te 
teuten met ene Koen van Runnersworld Barcelona liep 
Berry serieus door. Hij had al snel een gaatje van zo’n 
100 meter. Na 27 km kreeg de kou wat vat op hem. 
Gelukkig stonden hier de chica’s naranja. Dit is een 
club vreemd oranje uitgedoste dames die overal op 
het parcours onverwacht opdoken, bedelden om kus-
jes en je bekogelden met bananen, energiegels, foto’s 
en wandschoenen. Over verleidingen gesproken.  
Maar goed, Berry en koud en voorsprong op Jos en 
ineens verdwenen. Had die slimmerd stiekem een 
blauw jasje aangetrokken om Jos een loer te draaien. Nerveus passeerde deze dan ook de naranja’s. 
“Waar is Ber?”, nou niks geen reactie…..En Berry denderde door, Jos onthutsend achterlatend. Na 
35 km bij de drankpost stond Berry ineens weer naast Jos. “ik heb maar effe op je gewacht, lief 
hé!” En Jos vond dat lief. Hij besloot gelijk om Berry geen seconde meer uit het oog te verliezen, 
niet voor en niet achter hem. Op 38 km probeerde Ber het namelijk nog een keer. Ineens had ie zijn 
jasje weer uit… en dan zeggen ze dat Hakvoort vermoeiend is…pfff. Gezamenlijk denderde de he-
ren, elkaar flink motiverend naar de finish. Dit was nodig want het parcours liep hier nog gevaarlijk 
vervelend omhoog. Als echte atleten finishte de heren samen. Jos mocht bruto winnen en Berry net-
to. En zo kwam alles weer goed tussen die twee. En een tijd van 03.04.02 is ook niet verkeerd!! 
Hier een klein stukje achter liepen knabbel en babbel. Het vrolijk zwaaiende duo Marc en Sacco 
hadden op de halve marathon Berry en Jos nog aan de overkant van de weg gezien en vroegen zich 
af waarom die heren toch zo serieus keken. Het is prachtig in Barcelona, gezellig en bovendien 
heerlijk weer. Bijna 8 graden. Marc had het niet koud, die had op zijn verjaardag (5 mrt) een mooi 
hardloopshirt gekregen en liep trots rond. Sacco (zelf ook verkleed als naranja) ontdekte op 12 km 
de chica’s en op 27 km weer. Daar waar de anderen sterk waren kon Sacco, de fun marathongedach-
te in acht nemen, de verleiding niet weerstaan. Hij zwaaide Marc uit, die mocht wel doorlopen, en hij 
vervoegde zich bij de naranja’s, voor een praatje, een kusje en een paar wandschoenen. Sacco had 
last van koude vingers. Naranja Esther gaf met liefde haar wandschoenen af. (hier kreeg ze later 
overigens verschrikkelijk spijt van!!) Sacco, die er nu echt helemaal niet meer uitzag liep vrolijk 
zwaaiend met zijn oranje wandschoenen over het parcours. Even wandelen hij bij de Arc, tijd voor 
een drankje, nog een praatje, kortom fun. Op wrede wijze werd hem echter op 40 km de weg ver-
sperd. Een boze naranja wilde haar wantschoenen terug… toestanden. En dan nog 3.36 lopen is best 
knap. Marc, die naast een nieuw shirt ook nieuwe schoenen aan had die hij al 18 km had ingelopen 
denderde op de voor hem bekende wijze door. Hoe eerder ik binnen ben, hoe eerder ik aan het bier 
kan, was zijn gedachte. En dat ging hem prima af. 3.22 was zijn deel en daar was hij terecht dik te-
vreden mee. 
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Ver achter dit geweld liep John de Vries zijn marathon, niet wetend dat zijn marathon pas een dag 
later gepland stond. De eerste marathon, zeg maar die op hardloopschoenen ging hem soepel af. Het 
doel was gezond en leuk uitlopen. Dat ging prima. Ook voor hem waren de laatste kilometers zwaar. 
In 4.42 kwam hij leuk en gezond binnen. Prima dus. Maar toen… 
…Toen kwam koning winter. Maandag werd Barcelona verrast met sneeuwstormen. De RIP-travellers 
vertrokken in een sneeuwbui richting Amsterdam. Dat ging goed. De Titus klanten (met John en zijn 
vrouw) vertrokken op hetzelfde moment met de bus naar Gerona. Daar was geen sprake meer van 
natte sneeuw maar van een pak van meer dan 30 centimeter. Gevolg. Vliegveld dicht, Ryanair (de 
carrier van de titusgroep) was ineens nergens te bekennen en daar zat de fam de Vries met nog 300 
andere gestrande reizigers in de vertrekhal. En het werd maandagavond… en nacht… en dinsdagmor-
gen en… bericht van Ryanair. Woensdag of donderdag kunt u misschien terug vliegen. (oeps) Gelukkig 
waren de organisatoren van de groep van John zo bijdehand om alvast iets anders te regelen. Na 
veel gedoe vertrok de fam de Vries terug naar Barcelona om daar met transavia dinsdagavond laat 
terug te vliegen naar Amsterdam. (is best handig als je auto nog in Twello staat) Om een lang ver-
haal kort te maken. John en zijn vrouw staken woensdagochtend om 04.00 uur de sleutel in het 
deurslot thuis. En dan te bedenken dat ze maandagochtend om 08.00 uur opstonden. Over een mara-
thon gesproken. 
Maar los van al deze malheur kon ook John terugkijken op een mooi evenement. 
Tot slot willen de deelnemers nogmaals de chica naranja’s bedanken voor hun tomeloze inzet en en-
thousiasme om de atleten optimaal te ondersteunen tijdens en voor hun marathon. 
Het is jullie dan ook vergeven dat jullie direct na de finish meer oog hadden voor een aantal toch 
niet zo hele knappe spaanse travestieten (met baard nota bene) dan voor de vermoeide atleten.  
Nu eerst even rust en genieten van al het moois op aarde. Zo schijnt Florence ook een mooie stad te 
zijn!! 
         Jos Hakvoort 
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van 16 tot en met 19 juni 
 
Lopen voor Diabetes Fonds en Willeke Alberti Foundation 
 

Wandelvierdaagse't Gooi nóg mooier 
 
Met bijna 800 deelnemers was de primeur van de Gooise wandelvierdaagse vorig jaar natuurlijk een 
geweldige opsteker. Maar het kan nog veel beter, denken de organisatoren die met het naderende 
voorjaar alweer druk doende zijn met de tweede editie van het wandelfestijn, dat dit jaar van 16 tot 
en met 19 juni gehouden wordt.De louter positieve reacties na het eerste wandelevenement sterken 
het vertrouwen dat zich weer veel lopers zullen aanmelden om het Gooi van zijn mooiste kanten te 
bewonderen. ,,Er is geen betere manier om te ontdekken hoe prachtig en veelzijdig deze regio is 
dan te voet!", prijst Patriek Kerkhoff, de Larense wethouder van sportzaken de vierdaagse aan. Wat 
hem betreft wordt het evenement een vaste traditie op de Nederlandse wandelagenda.Volgens de 
initiatiefnemers zijn de vier routes van 20, 30 en 40 km verbeterd en nóg mooier geworden. De wan-
delingen zijn in een soort klaverblad rondom Laren gelegd en voeren het legioen door de dorpen 
Laren en Blaricum, langs bossen en heidevelden, over de landgoederen van 's Graveland, langs de 
oevers van het Gooimeer en door het uitgestrekte poldergebied van Eemland. Startpunt is steeds 
het sportcomplex van SV Laren '99 in Laren.De Wandelvierdaagse Het Gooi ondersteunt dit jaar 
wederom het belangwekkende werk van het Diabetes Fonds, dat zich met alle middelen inzet om 
diabetes, met 740.000 patiënten inmiddels een nationale volksziekte, te voorkomen en te genezen. 
Daarnaast steunen de wandelaars met hun sportieve prestaties de Willeke Alberti Foundation. De 
stichting, die vernoemd is naar de Larense zangeres, stelt zich tot doel het welzijn en de levenskwa-
liteit van onze ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen structureel te verbeteren.Voor aanmeldin-
gen: www.wandelvierdaagsehetgooi.nl 

10e Bikkelgroep van start 
 
Op zaterdag 20 maart is de tiende 
hardloopclinic gestart. Jeanette, 
John en Diana weten 2x per jaar een 
groep beginners en herintreders en-
thousiast te maken voor het hardlo-
pen. De groepen worden steeds gro-
ter, daarom is Carlo aan de groep 
trainers toegevoegd. Om deze mijl-
paal niet ongemerkt voorbij te laten 
gaan werden de trainers voor aanvang 
van de eerste training in de bloemen 
en de (alcoholvrije) champagne gezet. 
Jeanette was op vakantie en ont-
breekt daarom op de foto. 
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Uit de running 
 
Ali Vet, het gaat goed na een geslaagde knieoperatie.  
We hopen dat je  na de revalidatie weer langzaam met de wandel-
groep mee kunt lopen.  
 
Adrie Rubini, tobt al geruime tijd met een “hielspoor” Het herstel 
gaat langzaam maar we hopen je over een poosje op de zaterdag weer te 
zien met het Nordic wandelen. 
 
Thea Fijen-Neelhof, wordt aan haar meniscus geopereerd, Thea 
sterkte met de operatie en we wensen je een goed herstel toe. 
 
Pedro Hoegens, is door een blessure uit de running ook Pedro een goed herstel toege-
wenst. 
 
Nico Westbroek, zit al een poos in de “lappenmand” gelukkig is hij nu aan de betere hand 
en hoopt hij binnen een paar weken de trainingen weer te hervatten. 
 
Hanny Schaftenaar, is aan de chemobehandeling en zijn er nierstenen geconstateerd die 
door middel van vergruizen hopelijk worden verwijderd. We wensen  Hanny en Evert alle 
sterkte toe!. 
 
Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor 
ik, maar niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 
 
Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  
tel: 5418009 - e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Afscheid winter bij midwintermarathon 

BAV‐ers bereiden zich voor op voorjaarsmarathon. 
 
De 37e editie van de midwintermarathon in Apeldoorn kondigde tevens het afscheid aan van een 
lange winter. Tijdens de wedstrijd liep de temperatuur op naar een bijna gerieflijke 5 graden. Iets 
wat de atleten de laatste maanden niet hadden meegemaakt. Voor hen die een voorjaarsmarathon 
gaan lopen geen overbodige luxe, want het trainen voor een marathon met temperaturen rond het 
vriespunt valt niet mee. 
 
Voor de BAV stonden er 8 atleten aan de start bij de Asselronde. Een rondje van 27,5 km door de prachtige 
heuvelachtige natuur rondom Assel en Hoog-Soeren. Een ieder van deze atleten gebruikte deze wedstrijd 
als voorbereiding op zijn marathon. 
Voor Berry Ruitenbeek, Jos Hakvoort, Marc 
Nieuwenhuizen en John de Vries was het de 
laatste test voor hun marathon, die zij over twee 
weken lopen in Barcelona. En daar zal het een 
stuk warmer zijn!! Ruitenbeek was meer dan op 
dreef. Samen met Hakvoort zou hij er een ont-
spannen start van maken. Niets bleek minder 
waar. Na 6 km werd er al een straf tempo gelo-
pen. Na 20 km moest Hakvoort Ruitenbeek dan 
ook laten gaan. De lange afdaling naar de finish 
toe gaf Ruitenbeek die vleugels die hij nodig had 
om als eerste BAV-er te finishen. Hakvoort zelf 
schrok zich nog een hoedje toen 300 meter voor 
de finish Joep Rosendal hem met een flitsende 
eindsprint passeerde. Voor Rosendal, die in april 
de marathon op de noordpool gaat lopen, een 
bewijs dat het trainen in de kou hem deze winter 
prima is vergaan. Het kan voor hem niet lang 
genoeg winter blijven!!. 
Marc Nieuwenhuizen en John de Vries deden wat van hen verwacht werd. Een regelmatige wedstrijd lo-
pen, blessures voorkomen en ritme oppakken.  
Voor Andre Groen, die tweede paasdag in Utrecht start, was deze wedstrijd nog net even te lang. Na 23 km 
moest het tempo er serieus af en deed het de laatste kilometers nog even zeer aan de benen.  
Jeroen Hooijer en Paul van de Wal, die starten in Rotterdam, deden goede zaken. De heren zijn, ondanks 
de kou, al geruime tijd in training. De lange duurlopen die zij al achter de rug hebben betaalden uit in Apel-
doorn. Met een wonderlijk gemak liepen zij hun wedstrijd en nauwelijks vermoeid betraden ze na afloop de 
kleedkamers. Dat beloofd wat! 
Tijdens de bosdijkloop in Vinkeveen wist good-old Hans Oostindien voorzichtig de draad weer op te pak-
ken. Op de 10 km liep hij 50.01. Een prestatie waar hij dik tevreden mee was. 

Uitslagen midwintermarathon 
27.5 km 
Berry Ruitenbeek 1.54.39 
Joep Rosendal    1.55.41 
Jos Hakvoort    1.55.52 
Marc Nieuwenhuizen  2.01.42 
Andre Groen    2.08.03 

Jeroen Hooijer  2.11.34 
Paul van de Wal  2.19.34 
John de Vries    2.47.21 
 
8 km 
Raymond Hebuterne     33.42 
 Hans de Jong       35.10 
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Herstart Baarnse atleten bij Bosloopcompetitie in Harderwijk  
 
Na wat winters oponthoud is de Telstar-Rabo Bosloopcompetitie bij atletiekvereniging Athlos in Harderwijk 
weer in volle gang. Na de eerste editie van het seizoen 2009/2010 (november 2009), verviel in december 
2009 de 2e wedstrijd door de gladdigheid. Een unicum in de meer dan 30 jarige geschiedenis, want nooit 
eerder werd de Bosloop afgelast! Ook de 3e wedstrijd in januari 2010 leek in de verdrukking te komen. Er 
lag nog erg veel ijs op het parcours, maar parcoursbouwers zorgden voor een alternatief (weg)parcours. 
Daar ruim 100 regelmatige bosloopbezoekers dankbaar gebruik van. Voor de trouwe bezoekers uit Baarn 
waren de wegen naar Harderwijk toen helaas te glad. Zij zagen spijtig en noodgedwongen af van deelna-
me aan de januari editie.  
Afgelopen zondag leek de Baarnse atleten (met aanhang) niets meer in de weg te staan om de draad van 
de Bosloopcompetitie weer op te pakken. Helaas moesten Henny Bosselaar en Rob Pit dit keer nog ver-
stek laten gaan, maar eind maart hopen zij beiden weer popelend aan de start te staan.  
De weersvoorspellingen beloofden, met zware regenval en flink wat wind, niet veel goeds. Hierdoor lieten 
deze enthousiastelingen zich niet meer afschrikken. Het werd nu echt weer eens tijd om de onderlinge 
strijd bij deze gezellige loop aan te gaan.  
In Harderwijk ontmoetten zij, de eveneens trouwe deelnemers aan de bosloopcompetitie en loopmaatjes, 
Hans Mulder, Ludo de Jong en Jur Teeuwen. John de Vries hoopt samen met hen de marathon van Bar-
celona (uit) te lopen. Ook Jos Hakvoort, Berry Ruitenbeek, Sacco van Wessel en Marc Nieuwenhuizen (de 
toppers van de BAV!) zullen het komende weekeinde aan deze marathon deelnemen.  
Direct na de start van de Bosloop hield de regenval op en werd het prachtig loopweer, voor de dit keer 
ruimt 120 lopers, op een prima beloopbaar, maar zwaar, bosparcours. De 9-jarige Cinthia Mulder traint al 
geruime tijd 2 keer in de week 20 minuten met haar zusje en haar opa Ludo de Jong. Meestal is zij als 
toeschouwster in Harderwijk aanwezig om naar haar vader Hans Mulder en opa Ludo aan te moedigen. 
Regelmatig vroeg zij aan haar opa om eens een keertje mee te mogen lopen. Later wil zij samen met haar 
pappa en opa nog een keer de marathon lopen. Uiteindelijk moest opa natuurlijk een keertje door de knie-
ën en toegeven aan de wens van zijn kleindochter. De eerste 5 km, van zijn 10 km, liep hij trots samen 
met zijn kleindochter door het bos nabij sportpark de Strokel. Uiteindelijk finishte Cinthia heel trots en vol-
daan op haar eerste 5 km met een tijd van 33:42. Het startnummer mocht zij van de organisatie behou-
den. Haar dag kon niet meer stuk en opa moest toen nog lekker een rondje lopen!  
Alsof er geen winteronderbreking was geweest voltooide Hans Oostindiën zijn 15 km in de mooie tijd van 
1:20:22.  
Onderstaand de individuele prestaties van lopers:  

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Naam  Afstand  Tijd 

Cynthia Mulder 5 0:33:42 

Jurrie Teeuwen 5 0:28:20 

Hans Mulder 10 0:48:33 

John de Vries 10 0:55:54 

Ludo de Jong 10 1:01:54 

Hans Oostindiën 15 1:20:22 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
Mijn naam is Jort Mol Lous, ik ben geboren op 25 januari 2004  
Ik woon op de van Neslaan in Baarn 
Ik ben 6  jaar  
Ik heb geen broertjes en zusjes. 
Ik heb bruin haar en blauwe ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag spelen op de WII  
Ik vind chocoladenaisse erg  lekker. 
Ik houd niet van spinazie 
Later wil ik hardloper worden. 
Mijn favoriete film is Bakugan 
Mijn leukste atletiek onderdeel is hardlopen 
Ik zit op atletiek omdat ik hardloper wil worden 
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JAM Indoor Trits 
 

Zaterdag 13 maart was het weer zover. De Jos Arends Memorial in de Trits. Een groot geel deelnemers‐
veld met dit jaar ook weer de aanwezigheid van de ouders van Jos. 
 

Daarnaast stond er nog iemand in 
het middelpunt van de belangstel‐
ling. Geheel niet vrijwillig, van hem 
hoeft het allemaal niet. En stiekem 
zal hij wel gehoopt hebben dat er 
ook niets zou gebeuren. De jeugd‐
commissie had tenslotte al afscheid 
van hem genomen. Dat hadden ze 
ook bewust gedaan. Vergadering 
werd geopend met een speech, er 
was taart en een borrel. Hij zal dus 
wel gedacht hebben, daar kom ik 
mooi vanaf zo. 
Helaas, men had anders besloten. 
Er zaten velen in het complot. Maar 
wij zagen het niet als iets negatiefs.  

 
Wij zagen het als een noodzakelijk “goed”. Iemand die zoveel jaren klaar heeft gestaan voor de BAV,laat 
je niet zomaar vertrekken. Er hingen twee grote spandoeken in de Trits en er was een cadeau van de 
jeugd en het bestuur. 
 

Cor, nogmaals BEDANKT! 
 

Pieter Heij wint de Jossie 2010: “Yes!” 
 
“Toen ik op 13 maart tijdens de Jos Arends de Jossie kreeg, was mijn eerste gevoel: Yes! 
Daarna moest ik wel even aan Jos denken, en toen voelde ik mij vereerd. Ik dacht aan Jos 
omdat de prijs naar hem is vernoemd en iedereen die de prijs wint,is een soort van Jos. 
Maar een echte (tweede) Jos zal ik natuurlijk nooit zijn. 
Sinds oktober 2009 heb ik last van mijn knie. Ik heb de ziekte van Osgood-Schlatter, 
waardoor mijn knie heel dik werd. Ik heb die ziekte gekregen doordat de stap van pupil 
naar junior erg groot was, waadoor ik hard moest trainen. Omdat ik ook heel erg hard ben 
gegroeid, kon mijn knie het niet meer aan. Hij raakte ontstoken en de helft van mijn D1 
seizoen was weg. Ik baalde daar ontzettend van omdat het een heel leuk seizoen is en er 
veel uitdagingen op je staan te wachten. Doordat ik die blessure had opgelopen, dacht ik 
de Jossie nooit te kunnen winnen. Maar dat bleek juist de reden dat ik ‘m won! Omdat ik 
zo hard heb gewerkt om terug te komen. Cor Bloo heeft mij gezien bij mijn fysiothera-
peut waar ik twee keer per week mijn oefeningen doe. En nu ben ik alweer heel dicht bij 
de eerste training en daar kijk ik heel erg naar uit. Door de Jossie weet ik dat ik door 
moet blijven gaan met je sport.” 
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Een leuke indoor wedstrijd in Utrecht sporthal Galgen-
waard georganiseerd door atletiekvereniging Atverni op 
zondag 21 februari 2010. Er hadden zich voor deze wed-
strijd vele pupillen ingeschreven vanuit het hele land. De 
BAV ging met een zestal pupillen naar deze wedstrijd. 
 

Bij de C-pupillen was het Lotte Bleijerveld die tijdens haar eerste indoorwedstrijd een sprint liep over 50m 
in een tijd van 10.00 sec. Als tweede onderdeel kwam het verspringen aan bod en ze bracht dit met een 
mooie sprong van 2.40m tot een PR. Tot slot was er tijdens deze wedstrijd voor de C pupillen gekozen 
voor het onderdeel foamspeer werpen. Aangezien het balwerpen tijdens de training vaak geoefend wordt 
wierp Lotte de foamspeer 8.49 m ver. 
Met al deze prestaties eindigde ze op een derde plaats bij de meisjes C pupillen en kan ze terugkijken op 
een mooie wedstrijddag.  
Bij de B-pupillen was  Isabel van den Broek als einige meisje van de partij en zij liep op de sprint 40 mtr. 
9.07 sec. Ook de broertjes Jelle en Thijs van Miltenburg liepen deze afstand in  9.03 en 9.42 sec.  Daar-
na kwam het onderdeel kogelstoten aan de beurt en de 2 kg  kogel werd door Isabel 3.93 m. wergestoten 
en door de jongens Jelle 4.99 m. en door Thijs 5.13 m.  
Als laatste onderdeel gingen de pupillen naar het verspringen toe. Isabel haalde een afstand van 2.81 
m.  Jelle en Thijs spongen   3.31 m. 2.78  m. ver.  
Bij de A1 pupillen deed alleen Sophie Bleijerveld mee. Zij moest beginnen met kogelstoten. Een onder-
deel wat in de winter niet veel gedaan wordt, maar als voorbereiding voor de JAM indoor in de Trits was 
het prima. De eerste worp was al gelijk een pr. 5.20m maar daar bleef het niet bij, uiteindelijk kwam ze tot 
een afstand van 6.10m. Daarna werd er 60m gesprint. Voor Sophie was dit nieuw, in haar vorige leeftijds-
categorie was het altijd 40m. Ook dit deed Sophie erg goed en werd in haar serie 4de in een tijd van 
10.93sec. Als laatste moest Sophie hoogspringen. Sophie ging vlekkeloos over de 80cm, ook de hoogtes 
daarna gingen haar makkelijk af. Ze wilde graag een keer over de 1.05m, maar helaas lukte dat haar niet. 
Bij de A2 pupillen deed Ruben Rigter mee. Hij mocht beginnen met de 60m sprint. Dat dit niet helemaal 
zijn onderdeel is was te zien aan de tijd die hij daar neerzette, nl. 10.57 sec.   
Na het sprinten mocht hij deelnemen aan het verspringen, met een afstand van 3.37 wat geen pr was 
maar toch een goede sprong mocht Ruben aan zijn laatste onderdeel van die dag beginnen het hoog-
springen. Dat daar de laatste tijd wat extra aandacht aan besteed was op de training was goed zichtbaar, 
Ruben verbeterde zijn pr. met maar liefst 10 cm. Hij sprong 1.25 waar hij dan ook superblij mee 
was.                                                                            
Daarna was het de beurt aan  de junioren. Er waren niet veel atleten van de BAV aanwezig, Mark Rigter 
en Dylan Jansen beide C2, Emiel Rigter C1 en Sven van Miltenburg D1.  
Het eerste onderdeel voor de jongens C was de 60 meter sprint, zowel Mark als Emiel mochten hier gaan 
laten zien hoe hard ze dat konden lopen.  
Emiel liep zich met een tijd van 8.08 sec. de finale in, voor Mark zat het er deze keer niet in.    Uiteindelijk 
eindigde Emiel als 7de.  
Daarna gingen de beide heren Rigter kogelstoten. Dat dit een onderdeel is dat ze allebei aardig beheer-
sen blijkt wel aan de afstanden die ze stoten. Mark mocht tevreden zijn met 10.73 terwijl Emiel met zijn 
12.71 de 2de plaats opeiste.  
Na dit onderdeel kwamen zowel Dylan Jansen als Emiel Rigter in actie met het hoogspringen. Dylan had 
de laatste keren goed gesprongen dus de verwachtingen lagen hoog maar helaas wilde het deze keer 
niet lukken. Na 2 pogingen op 1.35 stapte  Dylan uit de wedstrijd, het voelde voor hem niet goed. Emiel 
sprong 1.50.   
Zodra het hoogspringen klaar was konden de 3 C-junioren zich naar het horden lopen begeven. Mark 
mocht tevreden met zijn pr zijn, hij liep 10.04sec.  Dylan en Emiel liepen een goede race en mochten later 
die middag terug komen in de finale. Doordat er nog geen uitslagen bekend zijn weten we nog niet pre-
cies op welke plaatsen ze geëindigd zijn.   
Met verspringen kwamen Mark en Emiel in actie. Emiel kon zeer tevreden zijn met een sprong van 5.41, 
Mark deed daar nog een klein schepje bovenop, hij sprong 5.50. 
Bij de D-junioren was ondertussen ook Sven goed zijn best aan het doen. Sven begon bij het versprin-
gen. Hij kreeg het voor elkaar om 4, 30 meter te springen wat goed was voor de eerste plaats. Bij de 60 
meter sprint kwam hij met een tijd van 9,35 seconde net  niet bij de finale. Daarna behaalde hij nog een 
PR op kogelstoten met een afstand van 7,55 meter. Naar zijn laatste onderdeel had hij  uitgekeken 
n.l.  de 60 meter horden en hij haalde de finale. Maar helaas werd hij bij de finale laatste, wat hem een 
6de plek opleverde. 
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HELLENDOORN - De bossen rond Hellendoorn waren 6 en 7 
maart het strijdtoneel voor het Nederlands Kampioenschap 
Cross. Een zwaar parcours met veel hoogteverschil en door 
de regen van de voorgaande dagen zwaar en modderig.  
 

 
Op zaterdag 6 maart namen 7 pupillen en 10 junioren van de BAV deel aan dit NK. Het was koud, maar 
gelukkig scheen de zon wel volop. Als eerste stond de individuele wedstrijd over 1565 meter op het pro-
gramma. De gehele Nederlandse top had zich verzameld en er stonden een aantal zeer getalenteerde en 
gemotiveerde jonge atleten aan de start. Als eerste moest de tweeling Thijs en Jelle van Miltenburg, pu-
pillen B, starten. Voor de toeschouwers was het een zeer mooi parcours. De route kwam meerdere malen 
langs de toeschouwers. Voor de atleten was het zwaar. Zij moesten heuveltjes op en af, bruggetjes over, 
door de modder en mul zand. Beide jongens liepen een zeer verdienstelijke race en eindigde op een 15de 
en 18de plek. A1 pupil Bodine Bakker moest haar race als enige BAV-er lopen. Ze liep erg goed voor haar 
doen maar ze kon  helaas het hoge tempo van haar mede 
atleten niet bij houden en werd 33ste. 
Lotte de Jong (A2 pupil) had een uitstekende start en liep in 
de voorste groep mee. Maar halverwege de cross bleek dat 
het parcours dusdanig zwaar was dat zijn niet bij de eerste 
10 kon eindigen. Met een 13de plaats heeft zij een fantasti-
sche race gelopen. Denilson Kleintjes en Xander Bakker had-
den samen een goede start. Lange tijd liepen ze dicht bij el-
kaar in de buurt. Ruben Rigter deed erg zijn best  en kwam 
volledig uitgeput als 33ste over de finish. 
Ina van Woersem en Rohmana Koops startte bij de meisjes 
D2. Het was een zeer drukke start en de meiden waren niet echt vriendelijk tegen elkaar waardoor en 
getrokken en geduwd werd. Er was zelfs een valpartij en Ina kon ten nauwer nood aan de val ontkomen. 
Ina liep toch een fantastische race en werd 5de. 
Luc de Jong, Bébéto Kleintjes en Arthur Bouma starten ook tussen  een leger van  duwende jongens. 
Toch wisten  Luc en Bébéto zich kranig te weren. De eerste helft van hun 2050 meter liepen zij bij de 
voorste groep. Bébéto en Luc liepen de eerste helft zij aan zij tot dat Luc versnelde en net voor Bébéto 
eindigde. 
Shirley Dolman en Luc Dormolen moesten ieder in hun categorie als enige BAV atleet lopen. Beiden heb-
ben een goede race gelopen maar konden het hoge tempo van de koplopers niet bijhouden. De C2 junio-
ren jongens waren als laatste aan de beurt met een afstand van 3490 meter kwamen ze meerdere malen 
langs het publiek wat het enthousiasme tot grote hoogte bracht. Het Baarnse publiek hoopte van harte 
dat Ingmar de Clerck al de lange atleten de baas zou blijven. Al vanaf de start liep hij bij de eerste 5. De-
ze plaats heeft hij tot het eind kunnen behouden. De eerste helft van het parcours liep Mark Rigter voor 

Bas v.d. Vuurst maar bij de tweede helft 
werd het voor Mark erg zwaar en wist Bas 
zijn tempo goed vast te houden en haalde 
hij Mark in. 
Twee uur later stond het NK cross esta-
fette voor A pupillen op het programma. 
Het team bestond uit Denilson, Lotte, Ru-
ben en Xander. Het was super spannend. 
Ze hadden hele goede wissels en  alles 
liep gesmeerd en na nog een fantastische 
eindsprint werd het team derde plaats op 
het Nederlands Kampioenschap Cross 
estafette.  
Bij de junioren D ging de estafette niet 

zoals ze graag gewild hadden. Luc, Bébéto, Ina en Arthur liepen een mindere estafette, zij hadden vooral 
moeite met de wissels. Toch werden ze 10de. 
De junioren C waren een enorme verrassing. Het team bestaande uit Mark, Ingmar, Luc en Bas liep een 
voortreffelijke race. Alles klopte. Achterstanden door iets mindere wissels werden op het parcours hele-
maal goed gemaakt. Na een fantastische eindsprint eindigden zij op een 2de plaats op het Nederlands 
Kampioenschap Cross estafette.  
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Trappenbergloop 
 
Afgelopen zondag 7 maart liepen 10 Bav atleten mee met de Trappen-
bergloop in Huizen. Het was rond het vriespunt en het zonnetje scheen 
helder. Als eerste kwamen de pupillen aan de start. 87 kinderen om de 
1,2 km te lopen. Er deden 3 bikkels mee.  

C-pupil Jasper Zahradnik liep een goede race met een schitterend eindschot met als resultaat de 5e 
plaats in 5,00 min. De twee B-pupillen meiden Winnie de Groot en Isabel van den Broek liepen bei-
den een mooie loop. Ze kwamen vermoeit over de finish maar ieder met een mooi resultaat. Winnie 
eindigde op een 3e plek in 4,51 min en Isabel op de 6e plek in 5,21 min.  
Nu was het de beurt aan de junioren voor hun 2,3 kilometer. Bas van 
der Vuurst ging samen op met een andere atleet, maar liet zich verras-
sen tijdens de laatste 100 meter, maar eindigde als tweede in 7,34. Bas 
Westerhuis en Max van der Vuurst deden er iets langer over namelijk, 
9,26 en 8,51. 
 
Om 12.00 uur start de prestatie loop, 1,2,3 of 4 rondjes van elk 2 kilo-
meter. Marina Bos terug na 2 maanden blessure leed, liep 4 kilometer in 
een tijd van 22,01 minuten en wordt daarmee 7de. Ron Jansen en Dirk 
Boterenbrood liepen allebei 8 kilometer en doen daar iets meer dan 39 
minuten over. Als laatste van de BAV komt Hans Oostindien over de 
finish, hij heeft de 10 kilometer afgelegt in 51,46 minuten. Zo dat was 
een goede invulling van een zonnige zondag in maart. 
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Voor de mini’s en C’s geldt als extra afspraak op de zaterdag: als Jan Zaagman afwezig is, dan 
neemt Menno zijn taak over en zal Henk bij de A1’s Marina gaan ondersteunen. 
 
Reserves zaterdagen: Angela (5415761), Lucie (5422849) , Corien (5420949), Jan Koops (5416130) 
 
Reserves woensdagen: Angela, Corien, Lucie en Jan Koops. 
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