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Beste leden, 
 
Nogmaals een oproep voor vrijwilligerswerk bij de BAV 
In deze editie staat weer een uitgebreide oproep om jullie op te geven als een vrijwilliger voor 
werkzaamheden binnen onze vereniging. 
Van verschillende kanten uit de vereniging is ons gevraagd of er binnen de BAV niet een meer 
verplichtend karakter aan het vrijwilligerswerk gesteld kan worden, bij een aantal verenigingen 
in de regio is dat al wel ingevoerd en kunnen de leden van die clubs hun te verrichten activiteit 
”afkopen”.  
Het bestuur van de BAV is nog steeds van mening dat de werkzaamheden binnen onze vere-
niging op een 100 %  vrijwillige basis  moet kunnen plaatsvinden. Het gevolg , door het tekort 
aan vrijwilligers, kan wel zijn dat bepaalde activiteiten minder frequent zullen plaatsvinden of in 
sommige gevallen helemaal niet meer door zouden kunnen gaan.  
De toekomst zal uitwijzen of we kunnen blijven vasthouden aan het vrijwillige vrijwilligerswerk 
binnen de BAV.  
Lees de oproep in dit clubblad eens goed door en ik zou jullie willen vragen er nog eens over 
na te denken of je naast het hardlopen niet toch een paar uur van je vrije tijd aan de BAV wil 
besteden. 
 
  
C1000 en Spek de kas van onze club 
De BAV staat in de top tien voor verenigingen die mogen meedoen aan het verdelen van 5000 
Euro sponsorgeld. Door zoveel mogelijk clubmunten te verzamelen bij het boodschappen doen 
bij de C1000 den Blanken in de Laanstraat kan een deel van van dat geld bij de BAV terecht 
komen. 
De actie loopt van 26 April t/m 22 Mei, de ontvangen munten kunnen in de C1000 winkel in 
speciale piekenpijp gestopt worden. 
 
Eemmeerestafette. 
Binnen alle loopgroepen is de Eemmeerkoorts weer losgebroken. Teams worden gevormd en 
weer aangepast door afzegging van geblesseerde lopers. We hebben mixed teams, dames 
teams, snelle jongeren en mannen teams, wat oudere ( maar nog snel lopende) mannen 
teams, “bij elkaar geraapte”teams,  wandel teams, duoteams en een solowandelaar. Allemaal 
met maar een doel voor ogen, de 50 km rond het water met veel plezier en inzet afleggen en 
er met z’n allen een mooie en sportieve dag van te maken. 
 
 De bossen rond Baarn 
Tsjonge, wat is dat weer genieten voor de avondlopers. Kilometers lang door de bossen rond 
Baarn. In iedere groep zitten wel nieuwelingen die zich nu al  verbazen over welke mooie 
paadjes er een rondje gedraaid kan worden. En we zijn nog maar net begonnen. Na een paar 
weken zijn onze benen alweer gewend aan de wat lossere ondergrond. Nu het blad aan de 
bomen komt wordt het nog mooier. Veel loopplezier toegewenst. 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Van medio maart tot medio april kwam de stroom aanmeldingen aardig op gang. Met name de pupil-
len namen hierbij een belangrijke plaats in. Verheugend is de terugkeer van Lenny, die gebruind en 
in blakende conditie (zie Coopertest) is teruggekeerd na een jaartje Australië. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Lotte Buwalda   Baarn junD 98-11-13 
Sietse Copier   Baarn pupM 03-06-13 
André Hagelen   Eemdijk recr 61-07-06 
Roos Hersbach   H'versum pupB 01-09-05 
Lenny Kievit   Baarn recr 60-06-17 
Baukje Leerink   Baarn pupA 00-08-23 
Laura Surksum van   Baarn pupB 00-03-15 
       

Helaas wederom ook enkele afmeldingen. Bijzonder jammer is het, dat ook ons trouwe lid en mede-
werker Ingrid Koops heeft moeten besluiten af te haken in verband met het niet meer kunnen mee-
doen bij de hardloopgroep. We zullen hierdoor gaan missen: 
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Daan Brugge v/d   Eemnes pupM  
Ingrid Koops   Baarn recr  
Anke Lintelo te   Baarn recr  
Camilla Radstok   Baarn pupB  
Annemieke Riele te   A'foort recr  
Esther Rigter   Eemnes junB  
Rowdy Vos   Baarn junD  
       
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Luuk Bodewes 0703907 pupM    
Daan Brugge v/d 0703908 pupM    
Jort Mol Lous 0703913 ppupM    
Suzanne Vink 0703915 pupA    
       
     
       
       
       
       
Even over de 500? 
In maart werd het even erg spannend. Medio van deze maand meldde lidnummer 499 zich aan. Zou-
den we nog even de 500 halen? Zowaar! Op 26 en 28 maart kwamen nog aanmeldingen binnen, 
waardoor we heel even op 501 stonden. Helemaal eerlijk is de vergelijking echter niet, want de af-
meldingen, die sinds begin december binnen kwamen, gingen pas per 30 maart automatsch uit 
ons systeem. En daar waren er ruim 10. Dus nog een ogenblikje geduld, doch ik ben er van over-
tuigd, dat we die 500 over niet al te lange tijd definitief  gaan halen. 
  
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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 Naam   Naam  
2 Chris  Sitters 18 Dirk  Boterenbrood 
3 Grada  Wessel, van 20 Han  Borst 
5 Ybel  Mercuur 20 Andre  Veerman 
5 Jannette  Heijden - Heimensen, van der 21 Anouk  Kwantes 
7 Bianca  Beest, van 24 Natascha  Tomasi 
7 Caroline  Broek, van den 25 Eva  Haasteren, van 
8 Lies  Kerker 26 Christien  Oudebeek-Brons 
9 Andy  Duinen, van 26 Ciska  Rigter 
9 Wineke  Veerman-Plooy 27 Jan  Koster 

10 Cora  Pelt 27 Corrie  Vink-van Eijk 
11 John  Rapati 27 Astrid  Elenga 
12 John  Vries, de 27 Remt Jan  Elenga 
14 Patricia  Stralen, van 28 Michiel  Burgh, van der 
14 Hans  Bijl 29 Wim  Rottier 
14 Thea  Maarel, van der 29 Ale  Klaver 
16 Frans  Willebrands 30 Ron  Jansen 
17 Simone  Hiensch 31 Roland  Marges 
18 Fred  Reijmerink 31 Belinda  Günther 
18 Yvonne  Berkhof - Kooy    
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Mededelingen uit de bestuursvergadering (2). 
 
Daar een goede communicatie binnen onze vereniging erg belangrijk is en om de informatie uit bestuurs-
vergaderingen tijdig, compleet en eenduidig met de leden te delen, zal deze rubriek wanneer er iets uit de 
bestuursvergadering te melden valt in de Baviaan verschijnen. 
  
In de recent gehouden bestuursvergadering is o.a. het volgende onderwerp besproken.  
 
Vacatures. 
Onze vereniging kent twee bestuurslagen, het niveau van bestuur en van commissies. 
De aktiviteiten die de commissies organiseren (wedstrijden, evenementen) zijn door de leden goed 
herkenbaar, bestuurswerkzaamheden veel minder. 
Op beide niveaus worden door vrijwilligers hard gewerkt om onze vereniging voor alle leden goed 
te laten functioneren. 
Er zijn op beide bestuursniveaus vacatures. 
 
Al enkele malen zijn er oproepen gedaan om belangrijke vacatures binnen onze vereniging ingevuld te krij-
gen. 
De laatste oproep was tijdens de Algemene ledenvergadering van 30 maart jl. 
Tot op heden zijn er op onderstaande vacatures die al eerder in de Baviaan (maart) vermeld stonden nau-
welijks of geen reacties geweest 
 
Hierbij weer een nieuwe oproep! 
Wanneer onderstaande vacatures niet ingevuld kunnen worden,is de kans groot dat de hieraan verbonden 
activiteiten geen of alleen in sterk afgeslankte vorm doorgang kunnen vinden! 
Het is natuurlijk altijd mogelijk om externe mensen/bedrijven in te huren. 
Dit zal echter onvermijdelijk een verhoging van de contributie tot gevolg hebben! 
 
Natuurlijk wordt bij de invulling van de vacatures zoveel mogelijk rekening gehouden met jullie beschikbare 
tijd. 
Zo zijn er vacatures die met meerdere personen invulbaar zijn (deeltijd) en er zijn vacatures die alleen maar 
door een persoon kunnen worden vervuld. 
 
Bestuur 
Al een paar jaar zijn er binnen het bestuur van de vereniging vacatures (geen deeltijdvacatures). 
Door deze vacatures hebben de zittende bestuursleden (5) te veel werkzaamheden. 
Hier komt nog bij dat er ook geen wedstrijdorganisatiecommissie is zodat b.v. 4 leden van het bestuur ook 
druk zijn met de Wintercup organisatie. 
Hierdoor kan er een groot deel van het najaar onvoldoende tijd besteed worden aan het bestuurswerk.  
 
Om een zo goed mogelijke binding te hebben met enkele belangrijke commissies binnen de vereniging 
heeft het bestuur besloten dat de jeugd- en recreantencommissie/LAC een afgevaardigde moeten hebben 
binnen het bestuur.(geen deeltijd) 
Gevolgen wanneer er geen vertegenwoordiger uit de commissies zitting heeft:  
* De belangen van de commissies worden niet duidelijk naar voren gebracht, het bestuur heeft on-
voldoende inzicht in de belangen en wensen van de commissies 
* De communicatie met de commissies zal verslechteren. 
Wil jij voor een commissie in het bestuur zitting nemen, meld je dan bij je commissie! 
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Ook heeft het bestuur behoefte aan een penningmeester en notulist. 
 
* Penningmeester (geen deeltijd) 
Er wordt een penningmeester gezocht die het bestuur beleidsmatig kan adviseren m.b.t investeringen , ex-
ploitatie en subsidievraagstukken zowel op korte als lange termijn.  
Werkzaamheden: 
* Beleidsmatig meedenken en adviseren  
* Namens het bestuur contact houden met Mirjam van Elsloo (onze vorige penningmeester)                die 
voor de BAV de boekhouding doet en de jaarstukken opstelt. 
* Samenwerken met de tweede penningmeester. 
* Deelnemen aan bestuursvergaderingen (’s avonds, ca. een maal in de 4 weken) 
Zo lang er geen penningmeester is zal Mirjam van Elsloo dit werk voor de BAV blijven doen, hier is het be-
stuur erg mee geholpen!.Voor de jl. ALV waren er weer prima jaarstukken! 
 
 De optimale situatie voor elk bestuur is een penningmeester in hun midden te hebben zodat direct tijdens 
de bestuursvergadering gepaste acties en beslissingen kunnen worden genomen  
Gevolg wanneer er geen penningmeester is. 
* Minder goede bewaking van de financiële continuïteit van de vereniging 
* Minder goede boekhouding 
* Minder goede investeringskeuzes 
* Minder goede of geen subsidieaanvragen 
* Minder goede en tijdige betaling (trainers, leveranciers) 
* Minder goede jaarstukken( ter bespreking in de ALV) 
 
* Notulist (geen deeltijd)   
De werkzaamheden zijn: notuleren van bestuursvergaderingen. 
(’s avonds, ca. een maal per 4 weken.) 
Gevolgen bij wanneer er geen notulist is. 
* Geen goede verslaglegging van de bestuursvergaderingen waardoor te nemen acties vergeten 
kunnen worden. 
 *   Door minder goede verslaglegging onzorgvuldige weergave van de besluitenlijst (dit kan gevol-
gen hebben voor de toekomst)  
 
Andere vacatures binnen de vereniging. 
 PR & Sponsorcommissie, (ca. 4 personen) 
De wedstrijdverslagen e.d. worden nu verzorgd door diverse commissies en andere welwillende leden. 
Tot nu toe gaat dit prima, echter verenigingsbreed is er geen (coördinerende)commissie. 
* Leden voor de PR&sponsorcommissie (deeltijd)  
 De taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in het sponsorbeleid van de BAV 
Het betreft sponsorwerkzaamheden voor de gehele vereniging. 
Gevolgen wanneer er geen PR & Sponsorcommissie is. 
* Geen of minder verslagen in de pers. 
* Geen of minder sponsorgeld voor wedstrijden en evenementen (Wintercup e.d.) 
* Minder bekendheid en goodwill voor de BAV 
 
 Gebouwbeheercommissie 
De gebouwbeheercommissie draagt zorg voor het beheer van de kantine en het gebouw. 
De commissie heeft versterking /aanvulling nodig. 
* Een coördinator zakelijk  geen deeltijd), deze coördineert de zakelijke activiteiten van het clubhuis, zoals 
kantine, aankoop goederen, onderhoudcontracten e.d. 
* Een coördinator technisch (geen deeltijdvacature) deze coördineert de technische zaken zoals onder-
houd, verbouwing/renovatie, aanschaf materiaal e.d. 
De coördinatoren verrichten hun werkzaamheden in nauw overleg met het bestuur.  
* Leden kantinecommissie (deeltijd) 
* Barbezetting (deeltijd) 
Projectleden onderhoud gebouw.(deeltijd) 
* Meerdere projectleden. Deze zijn oproepbaar bij een technische -of onderhoudsklus. 



  BAVIAAN  MEI 2010 11 

 

Gevolgen bij wanneer er geen of onvoldoende bezetting van de gebouwenbeheercommissie is. 
* Geen coördinatie over bovenstaande punten. 
* Onjuiste facilitaire diensten in het gebouw en in de kantine 
* Verkeerd voorraadbeheer 
* Bar gesloten tijdens trainingsavonden.. 
* Bouwkundige staat gebouw gaat achteruit 
* Vieze, niet schoongemaakte kleedkamers 
* Geen verbouwing van de kleedkamers (wel daartoe  besloten in de jl. gehouden algemene   leden-
vergadering) 
 
 Wedstrijdorganisatiecommissie 
* Leden voor de wedstrijdorganisatie, zo mogelijk afgevaardigden uit de jeugd-en recreanten/LAC groep/
commissie.(deeltijd) 
De wedstrijdorganisatiecommissie (WOC), plant en organiseert recreantenlopen en wedstrijden. 
Momenteel doen enkele bestuursleden dit er “even “bij. 
Gevolgen wanneer er geen WOC is. 
* Er kunnen geen wedstrijden meer georganiseerd worden. Denk aan de belangrijke BAV lopen zo-
als de Zomeravondloop! 
 
Materiaal/technische commissie (deeltijd) 
De materiaal/technische commissie draagt zorg voor de aanwezigheid van goed atletiekmateriaal en hulp-
middelen. 
Adviseert het bestuur bij nieuwe aanschaf, vervanging en koop in. 
Gevolgen  wanneer er geen materiaal/technische commissie is. 
* Atletiekmateriaal wordt niet meer onderhouden. 
* Er worden geen vervangende (grote) aankopen meer gedaan 
* Er worden geen nieuwe (grote)aankopen meer gedaan 
* Er wordt niet meer gerepareerd of aangepast, b.v. discuskooi. 
Momenteel worden kleine aanschaffen door de commissies geregeld. 
 
Trainers.(bij meer trainers is deeltijd mogelijk) 
Binnen alle loop/wandel/nordic groepen van onze vereniging zijn nieuwe trainers van harte welkom. 
In overleg met de desbetreffende commissie (jeugd, lac, recreanten) is na een “ïnloop”periode het volgen 
van cursussen mogelijk.  
 
Momenteel worden er door vrijwilligers binnen de commissies veel van bovengenoemde werkzaamheden 
prima en enthousiast opgepakt, hiervoor onze grote dank! 
Doordat dit werk er vaak bij moet worden gedaan blijft de uitvoering van deze noodzakelijke werkzaamhe-
den toch kwetsbaar!  
 
Een bloeiende vereniging kan niet zonder jouw inzet! 
 
Belangstellend of vragen over bovenstaande vacatures, neem contact op met de vrijwilligerscoördinator 
Harm Boerma, 035 5335995, e-mail harm.boerma@freeler.nl  
 
Iedereen die de BAV graag help - leden, ouders/verzorgers, familieleden, buren- meldt u aan voor 
een van bovengenoemde vacatures!   
 
Het bestuur. 
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Pas op!! TEKEN !!! 
 

Het is weer zomertijd en dus trainen velen van ons weer in de natuur in 
plaats van op de weg. Hier ontmoeten we traditiegetrouw ook weer een 
oude bekende: de teek.  
Een teek kan bijten. Dit hoeft geen gevolgen te hebben, maar een teek 
kan besmet zijn met het de borrelia bacterie die de ziekte van Lyme kan 
veroorzaken. In een vroeg stadium is een Lyme besmetting prima te be-
handelen, maar het is niet iets om lichtzinnig over te doen. (de redactie 
kan er over meepraten). Vandaar dat de redactie deze maand wat infor-

matie wil meegeven over dit kleine maar o zo verraderlijke beestje. 
 
Wanneer zijn er teken? 
Zodra de temperatuur boven de 8 tot 10 °C komt, kunnen ze actief worden. De meeste mensen worden 
gebeten in de periode van maart tot en met oktober. 
 
Waar zitten ze? 
 Teken zitten vooral op toppen van grassprieten, op 1 tot 1,5 m.hoogte in laag struikgewas langs veldwe-
gen en in dichtbegroeide gedeelten van het bos Een teek kan zich op je laten vallen, maar ook omhoog 
kruipen langs bijvoorbeeld je been.  
 
Teken verwijderen 
Als een teek al in de huid vastzit, gebruik dan bijv. een tekenpincet. Pak de teek in ieder geval zo dicht 
mogelijk op de huid. Trek de teek voorzichtig recht uit de huid. (eventueel met een licht draaiende bewe-
ging). Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur e.d., dit verhoogt de kans op besmetting! 
Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of met jodium.  
Hoe sneller verwijderd, hoe kleiner de kans op besmetting. Teken zoeken eerst een goed plekje en moe-
ten hun steeksnuit eerst in de huid brengen. Dit neemt enige tijd in beslag. 
 
Herkenning van besmetting, 
Een besmetting herken je het duidelijkst aan het onstaan van een rode plek die groter wordt en vaak één 
of meerdere ringen vormt. Deze uitslag kan zich dagen tot weken na de tekenbeet vormen. Het is belang-
rijk te weten dat deze huiduitslag niet bij elke besmetting onstaat. Verder kan men enige tijd na de teken-
beet griepachtige klachten krijgen, zoals hoofdpijn, stijve nek, koorts, spierpijnen en vermoeidheid.  
De ziekte van Lyme is een multi-systeem ziekte. Het kan leiden tot aandoeningen aan: zenuwstelsel, 
huid, spieren en gewrichten, hart, ogen en psyche. Men kan de ziekte van Lyme ook krijgen zonder de 
uitslag! 
 
Welk percentage teken is besmet? 
Eerst werd gezegd dat zo’n 10% van de teken besmet is met de bacterie die de ziekte veroorzaakt, de 
laatste jaren schat men dit percentage echter al hoger in. Het hangt erg af van het gebied en bepaalde 
onderzoeken spreken van plaatselijke percentages besmette teken van wel 30-50%. 
 
Voorkomen is beter 
Om de kans op een tekenbeet te verkleinen kun je het beste: 

op de paden blijven   
contact met hoog gras en struiken vermijden  
goed sluitende kleding dragen 
een pet of hoed dragen  
de huid op teken controleren vooral warme plekjes, zoals liezen, oksels, knieholten en bilnaad.  
Let op! de larven en nimfen (jonge teekjes) kunnen kleiner zijn dan een millimeter! 

 
Meer info zie bijvoorbeeld: http://www.pkrun.nl/cms/modules/news/index.php?action=showitem&id=269 
 
Veel loop plezier deze zomer! 
De redaktie 
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Gezocht: Loopmaatje  
 
 

Adri Hurkens is een man die geniet van 
het buiten zijn. (Hij wandelt op zater-
dagmorgen bij de BAV) 
Iedere dag wandelt hij over het terrein 
Amerpoort waar hij woont en 1 keer in de 
week gaat hij mee met een wandelgroep-
je van de BAV. Omdat Adri alle paadjes 
en plekjes op het terrein inmiddels wel 
kent zou hij het fijn vinden om wat vaker 
buiten het terrein te kunnen wandelen. 

Adri is ondanks zijn verstandelijke beperking een zelfstandige man. 
Adri is ook doof en communiceert daarom met gebaren, pictogram-
men en foto's.  
Wij zoeken voor Adri iemand die geregeld gaat wandelen hier in de 
omgeving (mag ook verder weg) en het leuk vind om Adri zo nu en 
dan (minimaal 1x in maand) op te halen en mee te nemen. 
Het is voor Adri prettig wanneer het een vaste gewoonte wordt. Het 
geeft niet wanneer je geen gebaren kent, met handen en voeten ko-
men jullie een heel eind en Adri kan je inzet zeker waarderen Adri is 
niet bang voor honden, dus dat is geen probleem. 
Lijkt het je leuk om Adri geregeld op 
te halen om samen te genieten van de 
natuur dan kun je contact opnemen 
met: 
Marjolein van Lunteren 035-6475495 
(woongroep van Adri) plataan-
pad.1@amerpoort.nl 
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Lange afstand gebeuzel. 
 
Het voorjaarsrondje marathonlopen begon dit jaar in Utrecht. Ronald Pothuizen had bedacht dat 
het best een uitdaging is om een hele marathon “op gevoel” te lopen. Dus niks hartslagmeter, stop-
watch of ander elektronisch gebeuren, Back to basic. Een dappere onderneming, mede omdat Ronald 
bekend staat als een atleet die niets aan het toeval overlaat. Hij startte heerlijk en bleef tot een 
kilometer of 25 heerlijk lopen. Daar voegde trainingsmaatje Sacco van Wessel zich bij hem om hem 
het laatste lastige stuk hardlopend te ondersteunen. Een goed idee, want het is juist daar waar de 
man met de hamer komt toeslaan. Niemand had echter verwacht dat Sacco zelf die hamer had mee-
genomen.(sorry Sacco) Maar Sacco liep nog niet goed en wel naast Ronald of het tempo stokte. En 
dat was best jammer want Ronald liep op pr. Schema. Helaas wist hij dit niet vast te houden en fi-
nishte hij in 3.14.51 Een tijd waar hij evengoed trots op kan zijn. Het is echt geen makkelijk opgaaf 
om in Utrecht met die lastige brug en gemene wind zo’n tijd te lopen. En dat met slechts “je eigen 
gevoel” als graadmeter. Hulde voor Ronald!! 

Twee dagen later was Joep Rozendal aan de beurt. Hij deed het op de Noordpool!! Waar?? Op de 
Noordpool, echt waar. Hij startte samen met 24 andere malloten (sorry Joep) op de Noordpool voor 
10 grote en 2 kleine rondjes om daar een marathon te lopen. En nog winnen ook!! In 5 uur en 58 se-
conden. Ga er maar aanstaan, met -20 op de thermometer en windsnelheden tot 50 km per uur!! 
En dan is er van herstellen na afloop geen sprake. Bij Utrecht TV, bij hart van Nederland en zelfs 
(en dat is ook weer dapper) bij Dolf Jansen in Spijkers met koppen zagen en hoorden we Joep zijn 
verhaal doen. En hij bracht het er nog goed van af ook!! Ook hulde voor Joep. Want het blijft een 
bijzondere ervaring!! 
Weer een paar dagen later startten Jeroen Hooijer en Paul van de Wal in Rotterdam. Ze begonnen 
wat ongelukkig achter in het veld maar konden door zeer regelmatig te lopen (en 5 keer stuivertje 
te wisselen) prachtig finishen met ieder een geweldig persoonlijk record. Paul was zo fit, die liep 
zelfs twee dagen later al weer bij de BAV. Dat dit niet zo handig is (sorry Paul) bleek wel want we 
hebben hem de donderdag erna niet gezien!! Terecht trots waren deze heren wel want ze hebben 
naast de prestatie ook optimaal genoten van Nederlands grootste marathon. Bovendien worden beide 
heren opgenomen in de BAV-marathonlijst 
allertijden, die elders in dit blad gepubli-
ceerd wordt. En daar komt ook Tom Camu 
bij te staan. Deze BAV-er ken ik helaas niet 
(sorry Tom) maar liep geheel in de anonimi-
teit wel een uitstekende marathon. Dus ook: 
Hulde voor Tom. 
Inmiddels leven we al in het voorjaar. De 
eerste witte benen steken onder de korte 
broeken uit. De halve A-groep kruipt op de 
racefiets, de B en C groep voeren een straf-
fe strijd voor beschikbare plekken op de 
Eemmeer estafette en er wordt zelfs weer 
op de baan getraind!! 
En zo zijn we allemaal druk, maar naast die 
drukte is het geen gek idee om vooral ook 
lekker te blijven lopen….  
 
Geniet er van!!  (doe ik ook)  
 
Jos Hakvoort  
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BAV- Marathon best lijst allertijden. 
 
Met enige trots, en veel dank aan Pieter Schouten voor alle aanvullingen en wijzigingen presenteert de 
LAC weer haar jaarlijse marathon-best-lijst allertijden. Hebben jullie aanvullingen en/of wijzigingen dan ho-
ren we het graag!! 
 
Veel leesplezier!!   De LAC 

Naam: M/V Leeftijd / catergorie Datum Naam/Plaats mara-
thon 

tijd: 
u:mm:ss 

Plaat-
sing 

              
Rob Strik M sen 07-12-1980 Fukuoka (Japan) 2:19:56  
Henk Landman M sen 23-04-1989 Utrecht 2:36:40  
Jans Mulder M  20-10-1991 Reims, Frankrijk 2:36:42  
Gregor Stam M  07-05-1983 Amsterdam 2:41:00  
Frits van Ingen sr. M  27-04-1986 Utrecht 2:41:30  
Pieter Schouten M 40 26-10-1974 Essen (Duitsland) 2:42:22  
Henk Schaak M  07-05-1983 Amsterdan 2.42.55  
Jan van Ginkel M  01-01-1955  2:43:50 (pre-bav) 
Jos Hakvoort M 33 06-06-1993 Leiden 2:44:23 9 
Hans Koster M  12-04-1986 Westland marathon 2:45:30  
Frans Hoogendoorn M  13-10-1991 Eindhoven 2:45:49  
Paul Christiaanse M  01-01-1987  2:47:49  
Ad Hogervorst M sen 25-10-1986 Essen 2:48:08  
Wim den Blanken M 39 11-10-1992 Eindhoven 2:48:25 58 
Jaap Smallenburg M M50 11-04-1987 Maassluis 2:48:54  
Gijs Egberts M  25-10-1986 Essen 2:49:19  
Dik Riphagen M  01-01-1997  2:49:32  
Rudy Mol M  27-05-1972 Maassluis 2:50:59  
Wim de Ruijter M  18-10-2009 Amsterdam 2.56.34  
Jan Bockweg M  05-02-1977 Amsterdam 2:58:17  
Henk Subusk M  08-05-1982  2:58:31  
Joep Rozendal M 32 01-04-2002 Leidsche Rijn  2:58:38 13 
Jan Beentjes M  22-10-1988 Essen 2:59:38  
Peter Verhagen M 37 27-04-1986 Utrecht 2:59:48  
André Groen M 26 22-10-1988 Essen 3:00:07  
Peter Hilhorst M  26-10-1975 Maastricht 3:00:56  
Berry Ruitenbeek M 51 07-03-2010 Barcelona 3:04:02  
Rob Leeflang M  23-04-1989 Utrecht 3:05:41  
André van der Vuurst M M40 11-10-2009 Eindhoven 3:06:13  
Wim Nieuwenhuizen M 46 27-05-1978 Utrecht 3:07:26 40 
Marc Nieuwenhuizen M 40 25-10-2004 Dublin 3:10:16  
Henk Nordt M  12-05-1991 Utrecht 3:10:25  
Henk Herskowits M  01-01-1979  3:10:32  
Jan Koops M  26-10-1975 Maastricht 3:11:17  
Ronald Pothuizen M  09-04-2007 Utrecht 3:11:41  
Chris de Baan M  25-10-1986 Essen 3:11:49  
Mario van der Grift M  13-10-1991 Eindhoven 3.11.51  
Cor Vos M  14-10-1990 Eindhoven 3:12:45  
Herman Morssink M  08-05-1982 Amsterdam 3:12:49  
Evert van Bon M  01-01-1978  3:13:48  
Bert Epskamp M  01-01-1983  3:14:33  
Ton Delvers M  01-01-1975  3:14:48  
Adrie Dunnebier M  31-10-1987 Etten-leur 3:15:00  
Cor Janssens M  27-04-1986 Utrecht 3:15:45  
Ben Horst M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:15:57  
Connie van Diest V sen 18-10-1981 Eindhoven 3:20:00  
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Naam: M/V Leeftijd / catergorie Datum Naam/Plaats ma-
rathon 

tijd: 
u:mm:ss 

Plaat-
sing 

              
Hans Oostindien M  25-10-1981 New York 3:20:23  
Sylvain van Staveren M  01-01-1987  3:21:14  
Bertus Engelbert M  21-05-1977 Amsterdam 3:22:14  
Han van de Meer M  26-10-1975 Maasstricht 3:23:55  
Harry Steenwijk M  22-10-1988 Essen 3:24:00  
Jan Zwaan M 61 15-10-2000 Amsterdam 3:24:13 6 
Cock Verhoef M  23-04-1989 Utrecht 3:24:53  
Jaap Landman M  27-04-1986 Utrecht 3:26:05  
Sacco van Wessel M 39 14-06-2009 Amersfoort 750 jaar 3:26:50 104 
Jelle Boltema M  01-01-1979  3:28:55  
Wout Natter M 44 18-04-1987 Rotterdam 3:29:12  
Wim van Diest M  22-05-1982 Rotterdam 3:29:42  
Hein Hoogenboom M  01-01-1985  3:30:32  
Ale Klaver M  24-10-1987 Essen 3:36:03  
Michiel Schrijver M M50 21-10-2007 Amsterdam 3:36:05  
Cora Pelt V M35 25-10-1986 Essen 3:38:53  
Joes Kloosterman M 40 25-10-1986 Essen 3:38:54  
Joep Korndewal M  25-10-1986 Essen 3:48:05  
Jan Koster M 40 25-10-1986 Essen 3:48:49  
Jeroen Hooijer M  11-04-2010 Rotterdam 3:49:37  
Paul van der Wal M  11-04-2010 Rotterdam 3:50:03  
Erik Steutel M  25-05-1968 Baarn 3:51:44  
Mariëlle van Wegen V 46 21-04-2002 Rotterdam 3:53:15  
John de Vries M  13-10-1991 Eindhoven 3:54:08  
Bob Heinis M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:55:27  
Nico van de Meijde M  07-11-1976 Amsterdam 3:57:31  
Piet Veenstra M  20-10-1991 Reims (FR) 3:58:30  
Tom Camu M  11-04-2010 Rotterdam 3:59:47  
Ingrid Koops V  21-04-2002 Rotterdam 4:08:13  
Rinus van de Heide M  05-02-1977 Apeldoorn 4:08:40  
Jeannet Mijwaart V   Rotterdam 4:13:39  
Constant Dedel M  01-01-1977  4:41:00  
Cor Koster M  25-05-1968 Baarn 4:42:37  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Ronald Pothuizen loopt degelijke marathon in Utrecht. 
 
Bij de Utrechtse marathon weet je het maar nooit met het weer. Het kan 20 graden zijn, je kan over-
vallen worden door sneeuwbuien (twee jaar geleden) of geteisterd worden door een straffe zuid-
zuidwesten wind. In de 10e editie van de jaarbeurs Utrecht marathon was dit laatste het geval. Met 
name het tweede stuk van het parcours werd daardoor een onverwachte en onvoorziene helletocht 
voor veel atleten. 
 
Voor de BAV stond Ronald Pothuizen aan de start voor de klassieke afstand. Pothuizen die al een aantal 
keer in Utrecht gelopen heeft verbaasde zich ook dit keer weer over het parcours. Door de vele wegwerk-
zaamheden in Leidse rijn en de Meern was het parcours opnieuw aangepast. En het was er met al het 
draaien en keren niet makkelijker op geworden. Pothuizen begon in een heerlijk straf tempo en wist 25 km 
lang ontspannen en lekker te lopen. Op dat punt voegde loopmaatje Van Wessel zich bij hem. Van Wessel 
die de zelfde loopstijl als Pothuizen heeft zou hem op die manier het laatste lastige stuk prima diensten 
kunnen bewijzen. Niets was echter minder waar. De rare straffe maar ook warrelige wind maakte het moei-
lijk om Pothuizen “goed” uit de wind te zetten. Daarnaast begon naast de wind ook de vermoeidheid Pot-
huizen het laatste uur op deze marathon flink parten te spelen. Met name de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal 4 km voor de finish was een ware kuitenbijter. Het is knap dat hij ondanks deze lastige en ver-
raderlijke omstandigheden wederom onder de 3.15 wist te lopen. Een tijd die in zijn persoonlijke toplijst 
zeker niet misstaat.  
Op de 10 km hadden Stefan Leeflang en Ruben van der Waals snode plannen. Ook hier was de wind een 
lastige spelbreker. Leeflang liep desondanks een uitstekende 10 km dik onder de 35 minuten. Hij werd 
hiermee 16e van de 2800 wedstrijdlopers. Van der Waals overtroefde zichzelf door hier slechts 1 minuut 
achter te finishen!! 
Op de 5 km deed steaple loper Camiel Kruiswijk zijn krachttraining op. Hij liep zijn 5 km net boven de 16 
minuten. Dat is een gem snelheid van ruim 18.4 km per uur!! Daarmee werd hij 7e in een veld van 1700 
lopers. Dat mag gerust een regionale topprestatie genoemd worden!! 
 
Bij de poelsterloop in Amstelveen liep good-old Hans Oostindien een heerlijke 10 engels mijl. Hij finishte 
ondanks de wind en een wel heel vervelende heuvel bij het theehuis in het Amsterdamse bos in een voor 
hem uitstekende tijd van 1.20.41… en blessure vrij. Dat was hem de afgelopen twee jaar  bij deze loop niet 
gelukt!! 
De tijden van alle atleten waren: 

Naam  Onderdeel  Netto tijd    Naam  Onderdeel  Netto tijd 

Ronald Pothuizen  Marathon  3:14:51   Hans de Jong  10 km  17:32:00 

Carlo Oudebeek  Halve Marathon  1:42:35   Bernadette Vink  10 km  3:05:00 

Kees Vink  Halve Marathon  1:53:06   Walter Poppeliers  10 km  3:18:00 

Harry Splinter  Halve Marathon  2:01:20   Frans van Eijk  10 km  6:52:00 

Marjanne Roel  Halve Marathon  2:01:45   Wilma Blonk  10 km  6:44:00 

John Rapati  Halve Marathon  2:01:44   Wim Rottier  10 km  8:34:00 

Jurgen Lentz  Halve Marathon  2:02:24   Eva van Haasteren  10 km  10:19:00 

Stefan Leeflang  10 km  11:21:00   Camiel Kruiswijk  5 km   16:15:00 

Ruben v der Waals  10 km  12:46:00   Marina Bos  5 km   1:30:00 
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Winderige editie Rotterdam Marathon 
 

De 30ste editie van de Rotterdam Marathon gaat te boek als een marathon waar de wind de atleten 
af en toe stevig parten speelde. Het wereldrecord werd dan ook net niet gebroken. Sneu voor voor 
de organisatie. De grote meute achter de toppers konden zich gelukkig prima achter elkaar ver-
schuilen en zo bleek voor hen de wind behoorlijk mee te vallen. 
 

Namens de BAV stonden er drie atleten aan de start. Ton Camu had voor een eigen voorbereiding geko-
zen en deed het in Rotterdam geheel naar tevredenheid. Jeroen Hooijer en Paul van der Wal hadden de 
voorbereiding samen gedaan. Beide heren zijn in de training aan elkaar gewaagd. Daar waar de één iets 
meer praat loopt de ander wat sneller. Van der Wal debuteerde op de afstand, Hooijer had al eens eerder 
de marathon gelopen maar wilde graag onder de 4 uur blijven. Samen op, was dan ook het devies. Dit 
bleek in theorie een stukje makkelijker dan in de praktijk. De eerste 5 km gingen gebroederlijk samen op. 
Door de enorme drukte op het parcours raakten de heren elkaar kwijt. Hooijer nam zonder het echt te we-
ten licht afstand. Op 25 km was de situatie ineens omgedraaid. Van der Wal verbaasde zich door vrolijk 
keuvelend Hooijer te passeren. Ze schijnen nog naar elkaar gezwaaid te hebben. Dat konden ze overi-
gens 10 km later weer doen want toen liep Hooijer weer voorop. Ditmaal wist hij zijn voorsprong te behou-
den en, terecht, trots finishte hij ruim binnen de 4 uur. Van der Wal die het laatste stukje iets moest inleve-
ren volgde op 26 seconden. Na afloop bleken de heren wonderlijk snel hersteld te zijn. “Een winderig par-
cours? niks van gemerkt” zei van der Wal na afloop. “Moe, ja dat wel, maar kapot, nee zeker niet.” Dat 
belooft wat voor een volgende marathon. Want dat dit niet zijn laatste was moge duidelijk zijn. 
 
De eindtijden van de heren waren: 
Jeroen Hooijer:  3:49:37 
Paul van der Wal:  3:50:03 
Ton Camu:   3:59:47 

Geslaagde Coopertest bij BAV. 
 

En dit keer was het raak. Prachtig weer bij de voorjaarseditie van de 
coopertest van de BAV. Waar de afgelopen jaren de regen steeds spel-
breker was waren de goden de atleten dit keer goed gezind. Prima loop-
weer trok maar liefst 80 atleten naar de gezellige atletiekbaan van de 
BAV. 
 
De eerste start was voor de jongste categorie. Maar liefst 26 jongeren  gingen 
de strijd aan tegen de klok. 12 minuten hardlopen is best lang als je 8 of 9 
jaar bent. Gelukkig mag je dan stiekem wel even een stukje wandelen. Bij 
deze categorie waren Lotte de Jong en Thijs van Miltenburg erg snel. Zij lie-
pen bijna 7 rondjes en dat is heel knap. 
Bij de snelle mannen was het een aangename verrassing om Niels de Bruin 
weer te zien. Na een sabbatical van een jaar pakt hij rustig de hardloop draad 
weer op. Zijn prestatie, ruim 3200 meter, liet zien dat hij het lopen nog niet 
verleerd is. 
Aan kop van de snelle mannen vochten Ruben van der Waals en Ingmar de 
Klerk om de eer van de avond. Van der Waals, amper hersteld van zijn formidabele 10 km in Utrecht de 
dag voor deze test, wist in de laatste minuut een klein gaatje te slaan met De Klerk. Met 3462 meter was hij 
de snelste van de avond. 
Nog twee atleten leverden een bijzondere prestatie. Dat waren Yannicke Kruiswijk en Henk van Maris. Zei 
liepen beiden alle 11 edities (vanaf 2005) van de coopertest mee. En dat zegt wel iets over deze twee sym-
pathieke atleten. 
 
Trots en veelal tevreden met de gelopen afstand ging een ieder naar huis met de wetenschap dat er sep-
tember 2010 weer zo’n gezellige coopertest te lopen is bij de BAV. 
Hierna de uitslagen van alle sportievelingen op een rijtje. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Naam M/V Snelheid Afstand   Naam M/V Snelheid Afstand 

Ruben v.d. Waals M 17,31 3462  Tjalle  Haaze M 12,13 2426 

Ingmar de Klerk M 17,3 3459  Jelle de Groot M 12,09 2418 

Jos  Hakvoort M 16,44 3287  Kevin van der Wal M 12,07 2413 

Joris  Meijen M 16,03 3206  Winnie Karlijn de Groot V 12,06 2411 

Niels de Bruin M 16,01 3202  Jelle van Miltenburg M 12,04 2408 

Mark  Rigter M 16 3200  Bart van Dijk M 12,01 2402 

Luc van Dormolen M 15,99 3197  Marina  Bos V 12 2400 

Sacco van Wessel M 15,58 3115  David  Jansen op de Haar M 12 2400 

Wim den Blanken M 15,35 3070  Frits  Sluijter M 12 2400 

Richard  Doorduijn M 15,16 3031  Chris de Groot M 11,7 2340 

Menno  Zahradnik M 15 3000  Jan  Herling M 11,7 2340 

Bas  Meder M 14,94 2987  Sophie  Bleijerveld V 11,65 2330 

Arthur  Bouma M 14,41 2882  Wessel  Terpstra M 11,64 2328 

Bebeto  Kleintjes M 14,19 2837  Bart  Greuter M 11,6 2320 

Rob  Pit M 14,18 2835  Marc  Weijermans M 11,48 2295 

Henk  Bles M 14,07 2813  Suzanne  Vink V 11,44 2287 

Henk van Maris M 14 2800  Linde  Bouma V 11,43 2286 

Lotte de Jong V 13,93 2785  Rowdy  Vos M 11,43 2285 

Fred  Reijmerink M 13,72 2744  Irma  Karssen V 11,36 2271 

Christel  Lammers V 13,63 2725  Michael  Terpstra M 11,2 2240 

Frans  Gouverne M 13,53 2705  Lotte  Bleijerveld V 11,08 2215 

Thijs van Miltenburg M 13,41 2682  Catharina  Lange V 10,68 2135 

Shirley  Dolman V 13,31 2662  Lotte  Buwalda V 10,6 2120 

Luc van Wessel M 12,98 2596  Floor  Bleijerveld V 10,52 2103 

Rico van de Pol M 12,93 2585  Famke  Bles V 10,5 2100 

Baus  Verbeek M 12,88 2575  Ilva  Adam V 10,33 2066 

Lenny  Kievit V 12,82 2563  Wina van Dijk V 10,32 2064 

Max van der Vuurst M 12,8 2560  Yannicke  Kruiswijk V 10,31 2061 

Mariëlle van Wegen V 12,68 2535  Jip  Hulleman M 10,25 2050 

Wouter  Kramer M 12,67 2533  Jochem  Nieuwenhuijs M 10,24 2047 

Roma de Jong V 12,64 2528  Carla  Zwanikken V 10 2000 

Matthijs van Wessel M 12,48 2496  Anne  Gouverne V 9,85 1970 

Jochem  Stormmesand M 12,47 2493  Olivier  Ozinga M 9,18 1835 

Inez van de Steen V 12,45 2490  Sabine  Nieuwenhuijs V 9,04 1808 

Bianca  Koops V 12,42 2484  José  Jansen V 8,8 1760 

Belinda  Huiden V 12,4 2480  Bart  Kraaijenveld M 8,41 1681 

Job  Verkuijl M 12,39 2478  Ina van Woersem V 8 1600 

Jan v.d. Laan M 12,37 2474  Shelley van Boeijen V 6,89 1378 

Jos  Franck M 12,34 2467  Naohmy  Koops V 6,84 1367 
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John de Vries onverwachte winnaar in:  
 
 
 
 
 
 
 
Niet meer weg te denken uit Hilversum. De nike city run. De 7de editie van deze loop dwars 
door het centrum van Hilversum was wederom een zeer geslaagde. Het toch niet gemak-
kelijke parcours blijkt elk jaar weer een uitdaging te zijn voor menig atleet. Ditmaal ston-
den er meer dan 10.000 atleten aan de start van deze prachtige wedstrijd. 
 
BAV-atleet John de vries verraste zichzelf bij. In zijn klasse 60+ was hij de snelste afgelopen 
zondag. En dat terwijl hij helemaal niet het gevoel had dat het zo gemakkelijk ging. Vooral het 
stuk vlak na het mediapark ging de Vries niet even makkelijk af. Van de warmte had hij gelukkig 
minder last en zo wist hij monter als eerste te finishen. 
Een geweldige prestatie van deze ervaren atleet. 
Bij de overige wedstrijdatleten viel op dat Sacco van 
Wessel goed hersteld is van zijn marathon. Hij raffelde 
een strakke 10 km af net boven de 40 minuten.  
Hans de Jong liet ook zien dat goed aan het trainen is. 
Hij finishte krap een minuutje achter van Wessel. 
Na dit wedstrijd geweld was het de beurt aan de trim en 
business lopen.  
De uitslagen van alle BAV-atleten die hier aan meede-
den vindt u hieronder. 

10 km   10 km  

Sacco van Wessel 0:40:18  Albert de Weijer 1:03:21 

Hans de Jong 0:41:16  Jeannette Piek-Groenew 1:05:25 

Ferdy Oudebeek 0:41:50  Anna Weesie 1:06:00 

Raymond Hébuterne 0:47:55  Githa Backx 1:09:44 

Walter Poppeliers 0:49:26  5 km  

Roland Marges 0:52:27  Carine Lovett 0:28:27 

Jurgen Clephas 0:53:15  Marion Veldhuizen 0:27:20 

Henny Bosselaar 0:53:43  Anita Frankena 0:27:22 

Saranda van Andel 0:54:27  Wim den Blanken 0:27:33 

Jurgen Lentz 0:54:54  3 km  

John de Vries 0:55:22  Niels Koelink 0:12:12 

Harry Splinter 0:55:25  1500 meter  

Wim Rottier 0:56:37  Luc van Wessel 0:06:20 

Irma Karssen 0:57:57  Suzanne Vink 0:07:23 

Minka van Vulpen 1:03:03    
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
 Mijn naam is Sietse Copier, ik ben geboren op 13 juni 2003 

Ik woon in Baarn 
Ik ben  6  jaar 
Ik heb 1 broer(tje) 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
Ik vind patat erg lekker.  
Ik houd niet van oorlog. 
Later wil ik treinmachinist worden. 
Mijn favoriete film is Cars. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is rennen.  
Ik zit op atletiek omdat ik mijn energie kwijt moet.       
Vertel iets wat jij wil, racen. 

2 Pim Keppel 
9 Winnie de Groot 

10 Joep Hermsen    

11 Max Draisma               

14 Floris Franken            

18 Dylan Jansen               

21 Sven van Miltenburg 

22 Luc van Dormolen 

23 Marc Weijermans 

23  Laura  de Rooij 

24 Jesse Dijk 

25  Maja van Gisbergen 

27 Tom Veltmeijer 

28 Arthur Bouma 

31 Thijs van Miltenburg 

31  Jelle van Miltenburg 

31  Linde Bouma 
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Opening baanseizoen  maart 2010 
 
Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover, de baanope-
ning met ouders. De kinderen leven hier altijd naar toe. Trainen 
met je ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes. Zo kunnen ze 
zien wat we elke week trainen en hoe gezellig het in de groep is. 
Het was een drukte van jewelste en iedereen begon met een rond-
je inlopen, als atleet doen we er altijd twee, maar de training 
wordt iets aangepast voor de ouders. Daarna ging iedere groep 
naar een leuk onderdeel, zoals verspringen, balwerpen, hoogsprin-
gen, sprinten en 120 meter in de bocht met hindernissen. Alles liep 
volgens plan, er werd soms hevige strijd gevoerd. Een paar onder-
delen verliezen van je kind, ok. Maar toch even laten zien dat je 
het toch wel kan, ook kom je de volgende dag haast je bed niet 
meer uit. Het was een super gezellige ochtend met koffie, cake en 
paaseitjes en het weer zat ons ook mee.   
Hieronder een aantal verslagen van ouders. 

L 
 
euk!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Frustratie, desillusie, degradatie, degeneratie, desolaat, demoralisatie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Is het leuk om door je kind op een afstand van 200 meter er uit gelopen te worden met ruim 2 sec.! 
Is het leuk dat je denkt het op het laatst toch nog te kunnen winnen met de sprint en je kind doodleuk nog 
een versnellinkje er uit gooit en je dus te kijken zet. Is het leuk dat iedereen dit ziet gebeuren! 
 
Oke als het op kracht aan komt dan kan je het nog net winnen. 
 
Is het leuk te weten dat je morgen je bed niet uit kan komen van de spierpijn terwijl je kind morgen weer 
met gemak en soepel op het Wavebord staat. Jij alleen maar op de bank kan hangen onder het mom dat 
je wielrennen wil kijken maar eigenlijk niet anders kan. 
 
Ja ouders het is leuk!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Want het is leuk om dat enthousiaste koppie te zien omdat papa en mama er zijn, om 
samen mee te maken wat zij iedere training en wedstrijd doen.  Weten dat het alle-
maal niet zo eenvoudig is en respect krijgen voor je kind omdat zij dat toch allemaal 
maar kunnen. 
 
Jammer dat ouders er na de mini’s  en C’s  zo’n beetje de brui der aangeven want ook 
al win je niet meer  van je kind het blijft leuk om samen met je kind te sporten. Een 
illusie armer maar toch een goed gevoel (hopelijk morgen ook nog) en  ook trots op 
mijn kind omdat ze het toch maar allemaal kan en doet! 
 
Ook alle trainers bedankt die menig vrije uurtjes voor onze kinderen opofferen! 
  
Een ouder 
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Geslaagde opening baanseizoen 
Zaterdag 3 april was weer de traditionele opening van het baanseizoen. Alle BAV-atleten inclusief ouders 
en broers en zussen, etc. mochten meedoen met de training. We hadden er zin in, al waren de weers-
voorspellingen niet best.  
Dus op de fiets, met twee dochters richting ter Eem. Het was al flink druk en de timing was goed. We kon-
den vrijwel direct gaan inlopen. Eén rondje,  
daar kwamen we dus goed vanaf. Daarna gaf Jan voor de C-tjes inclusief aanhang de warming up. Alle 
bewegingen werden door de atleten uitstekend voorgedaan, waarna de minder getalenteerde (waartoe ik 
mijzelf ook reken), de stramme ledematen ook weer eens in beweging mochten brengen. 
Opgewarmd en wel was het eerste onderdeel het hordelopen. Atleten in de binnenbaan, ouders in de 
buitenbaan. Prachtig om te merken dat een beetje relaxed meehobbelen, zoals vorig jaar, er echt niet 
meer bij is. Is zij nou zoveel sneller of ben ik zoveel ouder? Laten we het op het eerste houden. 
 
Vervolgens kwamen de onderdelen Verspringen en Balwerpen. Balwerpen blijkt een erfelijk talent. Wou-
ter Molenaar en zijn moeder Ellen gooiden het verst van iedereen. Na het Sprinten was er pauze en werd 
gretig gebruik gemaakt van de koffie, limonade, paaseitjes en chocoladelolly’s. Prima geregeld allemaal. 
Na het laatste onderdeel, Hoogspringen (altijd lastig), zat het er weer op. Het weer bleek uiteindelijk alles 
mee te vallen. Pas op weg naar huis viel het eerste buitje.  Al met al dus een zeer geslaagde ochtend. De 
rest van het weekend kreupel gelopen vanwege een zere knie, maar so be it. Volgend jaar doen we weer 
mee! 

Zo vader zo zoon… 
 
Paasweekend…dat is iets om je op te verheugen. Na de eindeloze winter lekker buiten dingen doen. 
Liefst nuttig…. 
Goede Vrijdag was voor de achtertuin. Een drietal boomstronken en meters betonnen borderrand moes-
ten eruit. 
Zaterdag vroeg wakker want bedacht dat ik “ja” had gezegd tegen iets van de BAV. Bij het uit bed stap-
pen kwam alleen mijn hoofd soepel omhoog. Dat beloofde wat voor straks! 
Jesse was vroeg beneden en merkte fijntjes op dat hij  ging winnen. Maak je geen zorgen dacht ik. We 
stapten op de fiets en reden samen naar de BAV.  
 
Gelukkig droog en de koffie klaar. Super. De kinderen stuiterden over het veld en ik zocht wat vaders en 
moeders ‘van’ op. Kennelijk hadden meer ouders even moeten zoeken naar iets sportiefs om aan te trek-
ken. Een hele geruststelling. 
Het eerste onderdeel was de Horde. Jesse stond met trillende neusvleugels naast me. Daar gingen we... 
De tijd dat ik nog kon kiezen hem te laten winnen is echt voorbij. De laatste horde paste niet helemaal in 
mijn ritme, of vice-versa. Met een neuslengte voorsprong won Jesse het eerste onderdeel. 
Verspringen bood nog minder kansen, al krijg je wel enorme waardering voor een wereldrecord van bijna 
9 meter. De jonge atleetjes ging het duidelijk beter af. 
Aan het Balwerpen kon niet veel misgaan. Op naar mijn favoriete onderdeel, de 60 meter Sprint. Daar 
moest het gebeuren. 
Paf..daar spurtte we weg. In mijn ooghoeken raakte ik Jesse kwijt dus dat zat goed. Heerlijk om zo even 
te knallen. Nu alleen nog het Hoogspringen. 
Ook zo’n onderdeel dat er eenvoudiger uitziet dan het is. Professionele atleten zie je eenvoudig over hun 
eigen lengte springen. Dat bleek voor de helft te kloppen. 
Toen we weer op de fiets stapte begon het te spetteren. We hadden geluk met het weer en een leuke 
ochtend gehad. BAV bedankt en op naar een sportieve zomer! 
 
Fred Dijk 
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Pupillen BAV in finale crosscompetitie 
Na een verre rit van bijna 1,5 uur rijden kwamen wij aan in Wieringerwerf. Het parcours was extra zwaar 
door de vele blubber. Van enkele kinderen bleven de hardloopschoenen of spikes zelfs in de prut vastzit-
ten zodat ze op een sok verder moesten lopen. Als eerste van de pupillen waren het de C’s. Zij moesten 
1000meter lopen over het blubberige parcours. De jongens eerst, dat zijn Mathijs van Wessel, Indy Dral, 
Wouter Molenaar, Jesse Dijk, Lucas Beckeringh en Jasper Zahradnik. Zij waren lekker warm door het 
inlopen en hadden er veel zin in. Ze probeerden hun eerste plaats te behouden, want je haalt de finale 
als team. En ja, dat lukte. Boven op het podium met als prijs een mooie bokaal.De tijden zijn als volgt, 
Mathijs 4de in 4,52min., Jesse 5de in 4,54 min., Jasper 13 de 5.06 min., Lucas 39ste in 5,34 min., Wouter 
40ste in 5,37 min. En Indy 41ste  in 5,38 min. De eerste 5 atleten individueel kregen een mooie medaille. 
Dit was voor Jesse en Mathijs nog een extra medaille erbij.  
Dan was het de beurt aan de meisjes. Zij waren erg zenuwachtig, zij vonden het een leuk parcours en 

al-

leen het bergje was zwaar. Zij werden uiteindelijk als team 4de . Hun tijden zijn Lotte Bleijerveld 10de in 
5,32 min., Famke Bles 32ste  in 5,58 min., Sabine Nieuwenhuis 38 ste in 6,01 min. En Danielle Veendrinck 
44ste in 6,16 min.  
Nu kwamen de B-pupillen in actie. 
Er waren ook hindernissen in de 1.250 mtr. die zij moesten afleggen  en zij moesten over een boom-
stronk heen springen. De jongens B pupillen hebben een derde plaats van het ploegenklassement in de 
finale cross veroverd. 
Een mooie overwinning een bijzondere beker als prijs hebben zij mee naar huis genomen. Ondank deze 
moeilijke omstandigheden hebben zij lekker gelopen. 
De tijden waren  Thijs van Miltenburg 11e in 5.35 min., Jelle van Miltenburg 27e in 5.59 min., Koen Ros-
kamp 22e in 5.53 min. En Wessel Terpstra  50e in 6.28 min.  
Er waren 3 meisjes  B-pupillen die naar de finale cross gingen en de uitslag was: Winnie de Groot 22e in 
6.12 min. Isabel v.d. Broek 53e in 6.49 min. En Julie Heij 59e in 7.00 min.  
 Na de B’s was het de beurt aan de A1 pupillen, zij liepen 1500 meter. Niels Koelink struikelde bij de start, 
hij ging als 2de het bos in en kwam als 3de over de finish wat hem een mooie medaille opleverde. De an-
dere jongens liepen netjes hun afstand en finishten vlak achter elkaar.  Bij de meisjes kwam Sophie de 
Jong als eerste Bav meisje over de finish zij gleed nog uit en viel bij de start. Hier alle tijden van de A1 
pupillen: Niels Koelink 3de in 6,18 min., Simon Nijhof 50ste in 7,50 min., Koen Molenaar 60ste in 8,22 min., 
Stefan Doeven 61ste in 8,38 min., Sophie de jong 23ste in 7,19 min., Sophie van der Burgh 44ste in 7,35 
min., Bodine Bakker 53ste in 7,44 min. En Sophie Bleijerveld 63ste in 8,04 min. 
De jongens A2e jaars hadden zich met maar liefst 6 jongens geplaatst en waren er helemaal klaar voor. 
De start was zwaar en modderig , maar de jongens zaten vrijwel allen voorin. 
Na 1500m ploeteren was het Xander Bakker die als eerste van de jongens binnen kwam op een 7e 
plaats, net daarachter op een 12e plek eindigde Denilson Kleintjes in dit sterke veld. Ruben Rigter finish-
te als 31e na een goed gelopen race, snel daarna was het Lars Berndsen die op een 39e plaats binnen-
kwam. Luc van Wessel liep zichzelf naar een welverdiende  43e plaats.En Tjally van Leeuwen wist een 
goede 55e plek te veroveren op dit zware parcours. In het ploegenklassement eindigde deze jongens op 
een mooi 4e plek, helaas 1 puntje tekort voor het podium. 
Daarna stonden de meiden van de A2 aan de start, deze 4 meiden hadden flink hun best gedaan om in 
de finale te mogen starten. Al snel liep Lotte de Jong in de kopgroep bij de eerste 3 , maar kon haar posi-
tie niet behouden, ze eindigde als 5e en dat was goed voor een podium plaats. Roma de Jong finishte als 
26e  met daarachter Tamara Went die een 40e plek wist te veroveren. Op een welverdiende 67e plaats 
eindigde Linde Bouma in dit sterke veld. 
Na lang wachten op de prijsuitreiking  werd bekend dat deze meiden zich naar  3e plaats  in het ploegen-
klassement hadden gelopen. Een welverdiende kroon op hun harde werken. 
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Junioren BAV sluiten crossseizoen in stijl af 
 
Na 3 crosswedstrijden in de subregio’s was het 20 maart tijd voor de regionale finale crosscompetitie in 
Wieringermeer. Atleten uit Flevoland, Utrecht en Noord Holland streden hier op een drassig parcours om 
de ereplaatsen. Er waren naast de individuele ereplaatsen ook team ereplaatsen te verdienen. 
Als eerst voor de BAV stonden de meisjes B junioren aan de start. Deze meiden hadden zich als team 
geplaatst voor deze finale. Demy Zahradnick, Anouk van Dormolen en Yannicke Kruiswijk stond een 
zware 3000 meter te wachten. Dat het zwaar was bleek wel toen Demy, vertrokken met twee schoenen, 
met een schoen aan over de finish kwam. Tijdens de loop was een van haar schoenen in de modder 
blijven steken. Demy, Anouk en Yannicke eindigden op een respectievelijke 11e, 12e en 13e plaats. Als 
team eindigde ze op een goede 2e plaats. 
Na deze meiden waren de jongens C aan de beurt. Voor de BAV stonden 5 jongens aan de start. Bij 
deze groep waren de verwachtingen hoog gespannen op zowel het individuele nivo als op team nivo. 
Ingmar de Klerk, Luc van Dormolen, Bas van de Vuurst en de gebroeders Emiel en Mark Rigter moesten 
laten zien of die verwachtingen terecht waren. 
Na 1 ronde kwam Ingmar als 5e door en Luc als 8e. Toen ze voor de 2e en laatste keer het bos uitkwa-
men liep Ingmar op een 3e plaats. Hij wist deze plaats tot aan de finish te behouden. Een zeer goede 
prestatie. Nu was het wachten op zijn ploeggenoten om te kijken of ze ook hoge ogen konden gooien in 
het team klassement. Luc kwam als 8e over de finish en Bas als 23e. Omdat de eerste drie telden voor 
de team puntentelling was het nog spannend welke plek ze zouden behalen. Emiel en Mark kwamen als 
respectievelijk 48e en 55e binnen in een veld van 60 atleten. 
Als team wisten deze jongens een 1e plaats te veroveren. Heel knap gedaan in dit sterke veld. 
Na de C jongen was het enige C meisje, Shirley Dolman aan de beurt. Shirley loopt het laatste jaar 
steeds verder van voren. De trainers van de BAV waren ook erg benieuwd wat ze nu weer zou laten 
zien. Shirley wist zich in een veld van 50 meisjes wist ze een uitstekende 16e plaats te behalen. Duidelijk 
weer een zeer goede stap voorwaarts. Na Shirley was het de beurt aan de jongens d 2e jaars. De BAV 
was met 4 atleten vertegenwoordigd in een veld van 44 atleten. Luc de Jong wist als BAV atleet te eindi-
gen op een 13e plaats. Deze keer wist Bebeto 
Kleintjes voor Arthur Bouma te eindigen Bebeto 
eindigde als 15e en Arthur als 20e. Bas Westerhuis 
wist voor zijn team een nette 25e plaats te halen. 
Dit betekende dat hij samen met zijn teamgenoten 
als team een 3e plaats wist te behalen. 
Bij de jongen D 1e jaars stonden er 57 atleten aan 
de start. Drie van deze atleten waren lid van de 
BAV. Het waren Niels Kuil, Che van Lee en Roan 
Verhoef. Voor alle drie was het voor het eerst dat 
ze in een junioren crossfinale stonden. Niels wist 
zich goed te houden binnen dit geweld. Hij wist te 
eindigen als 19e. Che eindigde 16 plaatsen acht 
Niels als 35e. Roan vond het zeer zwaar maar was 
tevreden met zijn 51e plaats. Als team wisten ze 
niet in de prijzen te lopen. 
Als laatste junioren moesten de meisjes D1 en D2 
lopen. Eerst waren de meisjes D 2e jaars aan de 
beurt. Ina van Woersem, Rohmana Koops en Ju-
liette de Klerk verdedigden de eer van de BAV. In 
een spannende strijd wist Ina zich meten met de 
besten van de regio. In een spannende strijd wist 
Ina als 5e in de wedstrijd te eindigen. Juliette wist als 10e en Rohmana als 13e te eindigen in de wedstrijd 
met 36 atleten. Bij de meisjes D 1e jaars stonden ook 3 atletes voor de BAV aan de start. Het waren 
Ruth van Maris, Emma van Andel en Iris Grims. Ze moesten de strijd aanbinden met 64 andere atletes. 
Het was al snel duidelijk dat ze zich niet voorin de wedstrijd zouden gaan mengen. Alle drie liepen voor 
hun doen een goede wedstrijd. Ruth werd uiteindelijk 26e, Emma 61e en Iris 64e. Alles bij elkaar toch een 
hele prestatie voor deze meiden dat ze zich wisten te plaatsen voor deze finale. 
Al met al een zeer goede afsluiting voor de junioren van de BAV tijdens dit crossseizoen. De club kan 
terug kijken op een goed crossseizoen. 
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BAV pupillen sterk op eerste competitie. 
oals gewoonlijk begonnen de C pupillen  met de estafette, wat spannend, geef ik 
het stokje wel goed over, laat ik het niet vallen. Jasper, Lucas, Jesse en Mathijs 
deden het goed. Daarna kwam het onderdeel balwerpen, favoriet van bijna alle 
jongens. Wouter Molenaar kwam dicht tegen het clubrecord aan, dat scheelt nog 
maar 50cm.  De andere jongens van de estafette wierpen allemaal een PR., ook 
Jarno Krikken, Remco Martens en Jip Hulleman. Dan het sprinten, 40 meter . Bij 
het verspringen werden weer allemaal PR’s verbroken, we naderen de 3meter al. 

Sommige zitten er dicht tegen aan, andere er al boven. Voor Remco Martens is  2 meter al een he-
le sprong, maar zijn laatste was 2,08m., fantastisch! Dan de 600 meter. Er werd gestart in 2 series. 
Ieder liep zijn anderhalf rondje in een PR., andere atleten pas maar op.  
 
De meisjes pupillen C openden ook met de estafette, Catharina, Famke, Lotte en Danielle liepen een 
mooie race in een goede tijd. De spanning viel nu weg. Gelijk door  naar de sprint, voor Amber was dit 
het eerste onderdeel.  Even rust en dan op voor het verspringen, veel PR’s. Als laatste onderdeel van de 
meerkamp het balwerpen, niet echt iets voor meisjes. Maar we hebben veel geoefend en dat resulteerde  
voor allemaal een PR. Als afsluiting van de dag de 600 meter, Famke was het snelste bav meisje  
De 2 mini’s Jort Mol Lous en Fieke westland deden het ook erg goed op hun eerste wedstrijd. 
De estafette bij de de meisjes B pupillen ging goed , ze  werden 3e in een tijd van 30.32 en de jongens 
werden ook derde in een tijd van 30,21 maar helaas was er 1 geleende C pupil omdat er een B-pupil te 
laat was gekomen. Daardoor is de gelopen tijd niet geldig. Op de 40 mtr. sprint was Isaac de snelste van 
de BAV en werd 3e  in een tijd van 7.22 en Jelle en Thijs zaten heel dicht bij elkaar en liepen 7.55 en 
7.65, Wessel liep 8.60 over de 40 mtr. Daarna was het verspringen aan de beurt. Bij het bal werpen wierp 
Isaac de bal ontzettend ver naar 28,65 m. Thijs liep een snelle tijd op de 1.000 mtr. en behaalde een 
mooie 2e plaats in 3,54,67 en zijn broer Jelle op de 3e plek in 4.02,18 Wessel 4.29,64 en Isaac 4.32,26.  
Bij de meisjes liep Isabel de snelste tijd over de 40 mtr. sprint in 7.63 Winnie liep 7.80 en Julie 7.84 en 
Anne 8.61.Hierna kwam het verspringen, Julie sprong het verste en behaalde 2.94 m. Op de 1.000 mtr. 
behaalde Winnie een 2e plaats in een mooie tijd van 4.06,75, Isabel 4.31.09, Julie 4.47,74 en Anne 
5.04,65,  
De A1 pupillen meisjes Bodine Sophie Bleijerveld, Sophie de Jong en Megan zijn op de estafette goed op 
elkaar ingespeeld. Ze eindigden op een mooie 3de plek in een tijd van 41.22sec. Direct na de estafette 
mochten ze verspringen. Dit leverde voor Sophie de Jong, Sophie van der Burgh, Megan en Bodine 
mooie resultaten. Ze verbeterden alle 4 hun pr. Voor Sophie Bleijerveld kwam na het verspringen het on-
derdeel wat ze goed kan. Kogelstoten. Ze verbeterde haar persoonlijk record en werd met dit onderdeel 
eerste. Ook Megan verbeterde zichzelf goed. Eindelijk over de 5 meter. Daarna gingen de meiden door 
naar het onderdeel 60 meter sprint. Dit was een nieuw onderdeel voor de meisjes. De jaren ervoor liepen 
ze 40 meter en nu was dat ineens 60 meter. Dit leverde voor allemaal een mooi persoonlijk record op. Bij 
de eind klassement van de meerkamp eindigde de BAV A1 meisjes erg goed. Sophie Bleijerveld eindigde 
op de eerste plaats. gevolgd door Megan en Bodine op plaats 5 en 6. 16 en 19de werden Sophie van der 
Burg en Sophie de Jong. Aan het eind van de middag werd de dag afgesloten met een 1000 meter. De 
meisjes liepen allemaal erg goed. Sophie de Jong eindigde zelfs op een 4de plaats met net daarachter 
Bodine. Voor de A1 meisjes was het een mooie eerste competitie wedstrijd.  
Het estafette team Simon, Jurre, Koen en Stefan werd met een klein verschil 2e. Bij het 2e onderdeel, 
hoogspringen haalden allen een PR. Bij het onderdeel kogel haalde atleet Stefan een mooi resultaat. Hij 
stootte de kogel ruim 6 meter 
De A2 jongens beten het spits af  met de estafette, zij liepen de 4x 60m in 36 .57sec, de snelste tijd die 
dag . Bij het kogel stoten stootten bijna alle jongens een pr. Bij het hoogspringen  had Luc een pr met 
1.10m en had Lars een pr met 1.20m..Denilson evenaarde het clubrecord met een sprong van 1.35m. 
Bij het sprinten waren de jongens ook snel Xander Bakker kwam in 9.4 over de finish. Op de 1000m lie-
pen alle jongens een PR. 
Ook de meisjes A2 hadden een goede dag. Met een snelle, goed gelopen estafette starten zij deze dag. 
Bij het kogelstoten had Manon 4.07 geworpen . Suzanne met in haar eerste wedstrijd een mooie stoot 
van 4,23  liet zien dat ze er helemaal klaar voor is. Tamara verbeterde haar PR met bijna een meter en 
stootte 6.12. 
Roma ging met ver springen over haar PR  heen en sprong 3.29 ook Linde sprong goed , maar liefst 
3.46 .Lotte had de beste sprint en finishte in 9.8 sec. Op de 1000m lieten de  meisjes  zien dat ze sterk 
zijn dit seizoen ,zo eindigden Lotte , Roma en Manon als eerste 3 en werden Suzanne , Tamara en Linde 
7e  , 9e en 11e  in een veld van ruim 30 meisjes Op naar de 2de  competitie op 5 juni in Soest. 
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