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Beste leden, 

Clubhuis weer Spic en Span 

Op zaterdag 12 Maart heeft een grote groep leden onder aanvoering van Gerard Koppen zowel de binnen- 
als buitenkant in bijna vier uur tijd aan een grondige schoonmaakbeurt onderworpen. Tussendoor is er bui-
ten in de zon even gezellig een broodje gegeten. Binnen is alles van de muur geweest. De vloeren zijn ge-
schrobd, in de keuken zijn alle kastjes leeg gehaald en schoongemaakt, al het verouderde en onbruikbare 
materiaal is richting afvalcontainer gegaan. De voorraadkast is nu ook weer normaal te gebruiken. Buiten 
zijn alle wanden en beschoeiing met zeep afgeborsteld en daarna schoongespoten. Alle ramen zijn binnen 
en buiten gelapt, kortom het clubhuis straalt je weer van alle kanten tegemoet. 
Namens alle gebruikers een hartelijk dank aan : Hans Oostindien, Christel de Greef, Ans en Hans van Ros-
sum,Gerard Koppen, Carly Michels, Chris de Baan, Jan vd Laan, Wilma en Janco Blonk, Corrie Vink, Mar-
jan Nieuwland, Harm Boerma, Paula de Gast, Frits Sluiter, Dirk Boterenbrood en Sylvain van Staveren. 
 

Gebruik van de kantine 

Aan iedereen die buiten de normale openingstijden ons clubhuis en de kantine wil gebruiken voor een BAV 
gerelateerde activiteit hierbij het verzoek om dit vroegtijdig met het bestuur en de kantinecommissie te 
overleggen. Het is nu een paar keer voorgekomen dat Wilma Blonk en Ria Oostindien pas op het laatste 
moment op de hoogte worden gebracht.  Weten Wilna en Ria op tijd wanneer een activiteit gaat plaatsvin-
den dan kunnen ze zorgen voor de optimale barbezetting en voorraadbeheer. 
 
Wethouder Jan Baerends 
Het bestuur heeft kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Jan Baerends die o.a. Sportzaken in 
zijn portefeuille heeft. Han Borst en Sylvain van Staveren hebben tijdens een overleg in het ge-
meentehuis alle ins en outs van onze vereniging in een gloedvol betoog naar voren gebracht. 
Tijdens een andere bijeenkomst tussen de stuurgroep van ons sportpark , de wethouder en een 
drietal collega’s  is het overleg hervat over de zaken die spelen rond ons sportpark. Dit eerste ge-
sprek had een verkennend karakter, op korte termijn staan alweer afspraken op de kalender voor 
een vervolg.  
 
Beginnersclinic 
Er heeft tot nu toe nog maar een bericht in de krant gestaan en nu is de beginnersclinic al volgeboekt. Een 
groot succes dus voor dit initiatief van  Diana, Jeanet, John en Carlo. Heel veel succes toegewenst met 
jullie eerste clinicdag. 
 
Dinsdag en donderdagavond 
Niet alleen op woensdagavond en zaterdagmorgen is er een flinke opkomst bij de trainingen. Ook op de 
dinsdag en donderdagavond hebben de trainers John, Henk en Fred een flinke groep enthousiaste  hardlo-
pers onder hun hoede. Helaas moet de A-groep het nog steeds zonder trainer doen, maar desondanks 
draait ook die ploeg iedere week een stevig hardloopschema af rond Baarn onder aanvoering van een wis-
selende natuurlijke leider in de groep. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Tussen half februari en half maart kwamen weer de nodige mutaties binnen. De aanmeldingen 
kwamen vooral uit de recreatieve hoek. Een hartelijk welkom ditmaal voor:   
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Chris Koenen   Baarn pupC 03-06-23 
Diederick Lentz   Bussum recr 69-06-03 
Pauline Mol Lous   Baarn trainster 69-10-25 
Ruut Schalij   Baarn recr 61-03-06 
Koen Zweers   Baarn recr 79-06-13 
       
Daarnaast hebben Lenny Kievit en Rob Pit een wedstrijdlicentie aangevraagd.  

Helaas bleven ook opzeggingen binnen komen. Per 1 april zullen we tevens 
afscheid moeten nemen van: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Ilva Adam   Baarn junC  
David Blonk   Baarn recr  
Luuk Bodewes   Baarn pupC  
Marjo Groot de   Baarn recr  
Marise Hop   Baarn sen  
Barry Lam 't   Baarn recr  
Amanda Prins   Baarn recr  
Mark Rigter   Eemnes junB  
(overschrijving)      

       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      

1 Frank Gramsma 18 Tjitske Lambeck 

3 Ingrid Arnoldus-den Oude 19 Erik Kuijt 

5 Frederique Dooremaal, van 19 Peter Maassen 

8 Tineke Bos-Hofman 21 Albert Weijer, de 

8 Alexander Martens 21 Pieter Tollenaar 

8 Cecile Herder, den 24 Frans Rauch 

10 Wim Blanken, den 25 Nettie Ruttenberg-van de Kuilen 

10 Jan Laan, van der 25 Etienne Berends 

14 Lieke Pol, van de 26 Saskia Pleiter 

15 Tineke Bakker 27 Niels Sitters 

17 Jeanette Mijwaart 28 Paul Friederichs 

18 Dorine Schmitt 29 Inge Nijhof 

18 Cari Sänger 30 Corien Kruiswijk 

18 Albert Wee, van 30 Davor Susak 
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 
 

Datum: 19 april 2011; aanvang 20.30 uur in het clubhuis 
 
1.0 Opening. 

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

 
2,.0 Ingekomen stukken en mededelingen. 

2.1 Notulen van de ALV 2010(ter inzage in het clubgebouw) 
2.2 Jaarverslagen (ter inzage in het clubgebouw) 

  Secretariaat 
  Ledenadministratie 
  Redactiecommissie 
  Jeugdcommissie 
  Lange Afstandscommissie 
  Website commissie 
  Public Relation/ Sponsorcommissie 
  Gebouwbeheercommissie 
  Klachtencommissie 
 
3.0 Financiën (Jaarverslag ter inzage in het clubhuis). 
 3.1 Cijfers over het jaar 2010 
 3.2 Verslag kascommissie over cijfers 2010 
 3.3 Begroting 2011 
 3.4 Contributie 2011 
 3.5 Verenigingsbetrokkenheidstoeslag 
 
4.0 Bestuursverkiezing. 
Aftredende bestuursleden 
 4.1 Vrijwilligerscoördinator Harm Boerma, niet herverkiesbaar. 
 4.2 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

 Voorgesteld door het bestuur: 
Willy van Ruitenbeek voor de functie penningmeester. 
Sigrid Zwolsmen, voor de functie bestuurslid, afgevaardigde van de jeugd-
commissie. 

 
5.0 Commissies 
 5.1 Invulling van diverse vacatures. 
 5.2 Diversen vanuit de vaste of tijdelijke commissies. 
 
6.0 Rondvraag en mededelingen. 
 
7.0 Sluiting. 
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zaterdag 30 april 2011 is er geen training 
vanwege Koninginnedag! 

 
Groeten, 
De Recreantencommissie 

 
BAV Agenda maart/april 2011 

 
 19 maart start 12e editie Beginnerscursus; start om 9.00 uur 
 20 maart Mijlen van Zeist 8/16 km, 12.00 uur  www.av‐fit.nl   
 27 maart Zandvoort Circuit Run 5 km (11.30 uur) / 12 km (13.00 uur) www.rwcircuitrun.nl 

 

 2 april inschrijven voor de Dam tot Damloop! NIET VERGETEN, LOOPT ZEER SNEL 
VOL! www.damloop.nl   

 10 april Eemnesser Polderloop 5/10/15 km inschrijving op De Deel, Wakkerendijk 162, Eemnes; 
start 13.00 uur www.eemnesserpolderloop.nl  

 10 april Rotterdam Marathon 5/10/42 km vanaf 11.00 uur www.marathonrotterdam.nl  
 16 april Geinloop (Driemond) 5/7,5/10/15/21km vanaf 13.00 uur www.geinloop.nl    
 17 april Hilversum City Run 5/10 km vanaf 12.45 uur (ladiesrun) en 15.45 uur (recreanten) 

www.spierenvoorspierencityrun.nl  
 19 april Algemene Ledenvergadering (clubhuis BAV; 20.30 uur)  
 23 april Paasbrood eten in het clubhuis!  
 25 april Jaarbeurs Marathon (Utrecht) 5/10/21/42km vanaf 10.30 uur 

www.jaarbeursutrechtmarathon.nl 
 30 april GEEN TRAINING ivm Koninginnedag  

 
Op de agenda staan afstanden vanaf 5km. Aub tijden en afstanden en eventuele afgelastingen zelf checken 
op de aangegeven website 
Bovenstaande lijst is zeker niet uitputtend, maar is slechts een selectie van wedstrijden in de regio en aan-
sprekende wedstrijden in het land 
Aanvullingen voor komende maanden aub mailen naar petersoest007@hotmail.com  

 

Denk aan onze adverteerders !!  
 
Zij denken immers ook aan onze vereniging!! 
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Wim Rottier, is geruime tijd geblesseerd. We hopen dat je revalidatie goed ver-
loopt en dat je de training op korte termijn weer op kunt gaan pakken. 
 
Peter Maassen, heeft na een periode van ziek zijn en herstel de training weer 
hervat.  
Fijn dat je er weer bij kunt zijn Peter. 
 
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 

 UIT DE RUNNING 

Laatste afscheid Hanny Schaftenaar  
 
Op maandag 21 februari kwam het bericht van het overlijden van Hanny Schafte-
naar, echtgenote van Evert. 
Hanny en Evert zijn sinds november 1990 lid van de B.A.V. Ruim drie jaar geleden 
werd Hanny ziek, ernstig ziek! En ook tijdens haar ziekte bleef ze haar typerende 
humor houden. Operatie na operatie volgde, kuur na kuur, vallen en opstaan, huilen 
en - tussen al het verdriet door – vooral veel lachen. Zo gauw het weer goed met 
haar ging, genoot ze en dat kon van hele alledaagse dingen zijn. 
Op maandag 28 februari hebben we in Den en Rust onder grote belangstelling af-
scheid van Hanny genomen. 
Vele leden van de BAV waren bij  de crematieplechtigheid aanwezig. 
Hanny heeft me gevraagd om de sportvrienden van de Baarnse Atletiekvereniging te 
bedanken voor de steun en aandacht tijdens haar ziek zijn. Het heeft haar erg goed 
gedaan. 
Onze gedachte gaan vooral uit naar Evert, zoon Marcel, schoondochter Wendy en 
kleindochter Jasmijn die Hanny ongelooflijk gaan missen. 
Marianne Smit-Wijsman 
 

Beste mensen, 
 
Wij willen een ieder bedanken die aanwezig waren bij de uitvaart van Hanny. 
Ook degene die mij en mijn gezin een kaart gestuurd hebben. 
Dit geeft ons heel veel steun bij het verwerken van het verlies van onze Hanny. 
 
Evert 
Marcel en Wendy en Jasmijn 
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2de Uitnodiging voor “Ruimte-avontuur”. 
      

(In de herhaling) 
 
 
Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat ik voor de geinteres-
seerde BAV-ers en B.W.V.-ers een presentatie hield over mijn 
astronomie-hobby samen met één van mijn sterrenkundevrien-
den, Johan van Schaaik (ex BAV-lid), die lid is van de Baarnse 
Roei- en Zijl vereniging “De Eem”. 
Voor dit “Ruimte-avontuur”  met o.a. een virtuele ruimtereis  
was toen veel belangstelling en waardering. 
 
 
 

Op veler verzoek wordt deze astro-presentatie en demonstratie herhaald op:   
 

23 Maart a.s.   
 
 Wederom onder de titel:::   
   

“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”. 
 

Genoten we de vorige keer gastvrijheid in het prachtige club-gebouw 
van de B.W.V “De Eem”; deze keer zijn we uitgenodigd in ons eigen 
BAV-gebouw op sportpark ”Ter Eem” aan de Geerenweg. I.v.m. een 
beperking van de max. projectie afstand moeten we voor het aantal te 
ontvangen personen helaas een inschrijvingslimiet hanteren. Het max. 
totaal aantal personen is ca. 30. (dus ca 15 per vereniging). De min. 
leeftijd is 12 jaar. De plaatstoewijzing geschiedt in chronologische aan-
meldingsvolgorde. Aanmeldingen na limietbereik krijgen hiervan be-
richt. 
 
 

De aanvangsttijd is 20.00 uur. 
 
Het programma bestaat uit vijf delen: 

 
1. Korte inleiding. 
2. Verkenning van de hemel met collage van unieke beelden. 
3. Pauze ca. 15 min, gelegenheid voor vragen. 
4. Ruimte-uitstapje met ruimteschip “Celestia”. 
5. Demonstratie met twee telescopen waarvan één GPS gestuurd; Bij helder weer buiten 

waarnemingen. 
 

Einde van het programma ca. 22.30 uur. 
 
De inschrijvingen uitsluitend schriftelijk of per E-mail vóór 18 mrt. a.s. sturen naar: 
 
Dik Riphagen, Schaepmanlaan 23,  3741 VA    Baarn, of 
per E-mail: d.riphagen@casema.nl 
 
Eventuele nadere inlichtingen in de volgende Baviaan en op de BAV-Website. 
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Eemmeerestafette 
zaterdag 21 mei 2011 

 
 
Yes, ook dit jaar een eemmeerestafette. En wat voor één. Een hele bijzondere. Hoezo dan? 
geen idee, maar maak het mee en je snapt precies waarom. 
 

Hierbij het inschrijfformulier. Graag tijdig aanleveren in verband met inschrijven. Er kunnen slechts een 
beperkt aantal teams meedoen en het zou toch niet zo moeten zijn dat de BAV niet mee kan doen. 
 
JAA, Wij doen mee met de eemmeerestafette 2011. 
Ik/ Wij schrijven ons in voor  : 0 ‐ sololoop 

: 0 ‐ duoloop 
        : 0 ‐ 5 persoonsestafette. 
        : 0 ‐ 5 persoons sportief wandelen 
 
Mijn/Onze namen zijn: 
 
1…………………………………………………………………… 
 
2…………………………………………………………………… 
 
3…………………………………………………………………… 
 
4……………………………………………………………………. 
 
5……………………………………………………………………. 
 
Onze teamnaam is: bav ‐…………………………………………………………………………………………. 
En wij zijn  0 wedstrijdatleten 
    0 recreanten 
    0 sportief of nordic walkers 
 
Uiterlijke inlever datum zaterdag 18 april. Inleveren bij Andries Blijerveld of Sacco van Wessel. 
 
O ja en gegeten wordt er natuurlijk ook. Zie daarvoor de baviaan die in april verschijnt. 
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Oei, vorige maand gewoon de deadline gemist, stom he. Dat is me in al die jaren niet overkomen. Ze 
zeggen wel eens dat ergens geen tijd voor hebben een kwestie van slecht plannen is, maar dit valt 
echter gewoon onder de noemer. Niet alert zijn. En dat terwijl ik zo hoog wilde opgeven over de 
prestatie van Andre, Lennie en Edwin in Apeldoorn, van Ronald op de Weissensee, van Willem in Am-
ersfoort enz enz, maar ja, dat heeft nu geen zin meer dus… 
  
Sacco, van harte gefeliciteerd met je geweldige persoonlijke record op de 20 van Alphen.  
1.22 en een beetje is een prachtige prestatie. Het blijkt dat de ontspannen trainingen zijn vruchten 
duidelijk afwerpen. Daarnaast, echt talent verloochent zich niet. (Ries met 1.18 was natuurlijk ook 
niet verkeerd!!) 

 
Over talenten gesproken. Op 10 april gaan er in ieder geval  5 bav-ers de mara-
thon van Rotterdam lopen. Andre, Berry, Edwin, Lennie en Jos zijn zich de laat-
ste weken serieus aan het voorbereiden om in Rotterdam een toptijd te real-
iseren. Of dat allemaal gaat lukken is natuurlijk de vraag. Maar de voortekenen 
liegen er niet om. De één is een paar kilo kwijt, de ander al drie maanden 

verkouden bij de derde speelt de hamstring op, met nummertje 4 gaat het gewoon goed en ik was al 
zielig. Kortom, we zijn ingedekt tegen slechte prestaties en kunnen er helemaal tegen. Mocht je 
zondag 10 april niets te doen hebben, aanmoedigingen zijn altijd welkom. En laat wordt het niet want 
een ieder is binnen drie uur en drie kwartier makkelijk binnen!!! 
 
Dan is er ook nog een nummertje 6, meisje Zwanikken zullen we maar zeggen. Een jongedame die 
met gemak meeloopt op de trainingen en zich voorbereid op een 100 km loop in Frankrijk later dit 
jaar. Uit de wandelgangen begreep ik dat ze 24 uur mag doen over die loop en dat er maar één 
probleem is…. Het parcours is niet helemaal (of helemaal niet) vlak. Maar 100 km lopen, hoe bereid 
een  atleet zich daar op voor? Over een beetje 100 km vlak doe je toch al gauw een uur of 10 tot 15. 
Hoe train je dat? Op zaterdagmorgen weg voor een duurloopje van 6 uur? Of ga je juist s’morgens 
twee uurtjes, dan herstellen s’middags weer drie uurtjes, herstellen en na een bordje nasi s’avonds 
voor het slapen gaan ook nog twee uurtjes om vervolgens zondagmorgen… afijn. Meisje Zwanikken, 
hoe doe je zoiets eigenlijk?  
 
Vooruitkijkend naar wat komen gaat zit er naast die marathon natuurlijk ook gewoon de coopertest 
aan te komen. Meestal wordt deze gehouden op de eerste dinsdag nadat de zomertijd is ingegaan. 
Hoogstwaarschijnlijk dus op dinsdag 29 maart 2011. Het is altijd een leuk evenement, zeker als je al 
jaren meedoen. Meedogenloos wordt je exacte afstand gemeten over 12 minuten hard rennen, afsni-
jden is onmogelijk en pijnlijk aanvaard je dat je weer 23 meter minder ver bent gekomen dan sep-
tember 2010. Of niet natuurlijk, misschien loop je wel 8 meter meer. Kijk en dat is dan toch groei!! 
Wat daarnaast ook leuk is dat er weer eens een grote groep bav-ers zich meldt in 
het clubhuis. Daar is het de laatste tijd na het trainen wel angstig rustig. Let op de 
flyer in het clubhuis, doe eens gek, doe eens mee. Door de verschillende starts die 
er zijn loop je altijd met gelijkgestemden, wel zo sfeervol, wel zo spannend, en soms 
wel zo frustrerend. En wat helemaal leuk is, iedereen mag meedoen. Van recreant 
tot superatleet, van junior (in overleg met je trainer) tot nordic runner!! Oja, heb je 
een leuke buurvrouw/man, stoere neef/nicht of vervelende broer/zus die geen BAV
-lid is, daag ze uit. Ook zij mogen gratis meedoen!!  
 
Tot slot. Bijna blote benen weer. En daar heb ik me toch een partij zin in!! 
 
      loop ze, vooral in korte broek.     Jos Hakvoort. 

Lange afstand gebeuzel 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
BAV-ers presteren goed op drassig en zwaar bosparcours in Harderwijk 
 
Afgelopen zondagmorgen (27 februari 2011) vertrok een zestal BAV-ers enthousiast naar de 5e wedstrijd van de Bos-
loopcompetitie in Harderwijk van het seizoen 2010-2011. Door de vele regen was het dit keer, op de bospaden rond 
Sportpark De Strokel, een zwaar en drassig heuvelachtig zandparcours. Op weg naar Harderwijk hadden de lopers het 
idee, dat het met de temperatuur nog wel zou meevallen. Door een straffe wind, flink wat regen en een temperatuur 
van ca. 4 graden tijdens de wedstrijd, was het een aanzienlijk zwaarder dan in de maand januari 2010. Toen waren de 
loopomstandigheden prachtig. Veel lopers hadden nu behoorlijk last van de vochtige kou. De weersomstandigheden 
waren waarschijnlijk ook van invloed op het totale deelnemersveld (ca. 180 atleten). Tijdens de januari editie kwam er 
ca. 220 atleten aan de start. 
BAV-atleet Raymond Hébuterne liep een prima 10 km en was slechts een fractie langzamer, dan in januari. Wel was 
hij, met een snelheid van 14,13 km/uur, de snelste Baviaan. 
Rob Pit deed goede zaken voor het klassement. De trainingen van de laatste weken doen hem kennelijk goed. Hij was 
zelfs sneller, dan in januari en finishte op de 15 km netjes als 6e en verbeterde zijn vorige maand gelopen persoonlijke 
record in de klasse 60+ met luttele seconden. Ook Henny Bosselaar was in goeden doen en liep bijna 4 minuten snel-
ler, dan in de laatste editie. Hans Oostindien voelt zich prettiger op een wegparcours, maar presteerde, gezien de gege-
ven omstandigheden, prima. 
Dat hardlopen gezond kan zijn, blijkt wel uit de spreiding in leeftijd van de BAV-deelnemers, namelijk 1 in de catego-
rie 40+, 3 keer categorie 60+, 1 keer categorie 65+ en 1 keer 
categorie 70+. 
 

 Naam Afstand Tijd Min/km Km/uur 

Gaston Hébuterne 5 0:29:36 0:05:55 10,14 

Raymond Hébuterne 10 0:42:28 0:04:15 14,13 

Rob Pit  15 1:06:55 0:04:28 13,45 

Henny Bosselaar 15 1:20:20 0:05:21 11,2 

Hans Oostindien 15 1:23:53 0:05:36 10,73 

John de Vries 15 1:25:14 0:05:41 10,56 

B.A.V. atleten goed in loodzware Duinrelcross. 
2e Plaats Stefan Leeflang. 

 

Zondag 13 februari jl. werd in Wassenaar de Duinrellcross gelopen.  Zoals de naam al doet vermoeden 
wordt deze wedstrijd op het terrein van dit bekende pretpark gelopen. Tijdens het warm lopen werd al snel 
duidelijk dat het een pittige race zal worden, de lange steile klimmetjes werden 
opgevolgd door korte afdalingen veel bochten en korte bultjes. Vanaf de start van 
de 4,6km lange race (2 ronden van 2,3km) wisten de B.A.V. atleten zich gelijk 
voor in het veld te nestellen. Al snel viel het voor in de groep uit elkaar en konden 
3 man waaronder Stefan Leeflang en Camiel Kruiswijk een gaatje slaan. Al snel 
hierna plaatste Stefan een demarrage en kwam alleen op kop te lopen. Camiel en 
Ruben vd Waals vochten voor hun positie en konden deze aardig handhaven.  
Stefan die met het ingaan van de tweede ronde een gaatje had met zijn achter-
volgers leek op de winst af te stevenen. Helaas werd hij op 1500meter van de 
finish bijgehaald en verloor  direct de aansluiting met zijn concurrent, Die uiteinde-
lijk 8sec voor hem zou finishen. Stefan finishte op een verdienstelijke 2e plaats niet al te ver gevolgd door 
Camiel (7e) en Ruben. Bij de dames overtrof Bernadette Vink zichzelf door op dit loodzware parcours een 
keurige tijd van 23:10 te lopen.  Uitslagen Duinrellcross 2011 

 
 
 

Naam Tijd     (4,6 km) Klassering 
Stefan Leeflang 16:10 min 2e 

Camiel Kruiswijk 16:50 min 7e 

Ruben vd Waals 17:19 min 11e 

Bernadette Vink 23:10 min 6e 
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BAV-atleten actief in Putten en Schoorl 
 
Rusthoeveloop in Putten 
Afgelopen zaterdag vertrok een 3-tal trouwe bezoekers van de Rusthoeveloop naar Putten. De Sportvereniging SV-
Putten organiseert daar maandelijks deze bosloop in de prachtige bossen tussen Putten en Garderen. De weersom-
standigheden waren zaterdag niet best. Op weg naar Putten viel de regen overvloedig. Kennelijk was dat van grote 
invloed op het aantal ingeschreven atleten. Dit keer waren er slechts ca.  60 atleten verschenen om hun afstand tussen 
de 5 en 30 km te lopen. Onder normale omstandigheden is het aantal deelnemers rond het 3-voud van dit aantal. De 
bospaden op het parcours hadden behoorlijk onder de vele regen geleden. De atleten moesten daardoor regelmatig op 
de randen naast de paden lopen. Atleten kunnen bij deze wedstrijd kiezen tussen de 1 en 6 ronden van 5 km. 
Rob Pit was de snelste van het drietal BAV-ers en legde beslag op een mooie 4e plek. Hoewel hij in de categorie Mas-
ters 60, met zijn eerste wedstrijd in deze categorie, een persoonlijk record liep, was hij een aantal minuten langzamer, 
dan hij hier onder normale omstandigheden zou lopen. Maar, gezien zijn 4e plaats, hadden ook zijn medestrijders ken-
nelijk last van zware benen. Ook de trouwe bezoeker Henny Bosselaar had het op het modderige en heuvelachtige 
zandparcours niet gemakkelijk. Hij was ca. 5 minuten langzamer, dan hij hier gebruikelijk loopt. Jan Koster hoefde zich 
niet druk te maken over eerder gelopen tijden. Na een lange blessure periode was hij tevreden met de door hem gelo-
pen tijd. John de Vries moest deze wedstrijd dit keer helaas aan zich voorbij laten gaan. 
 
Groet uit Schoorl Run in Schoorl 
De Groet uit Schoorl Run werd afgelopen zondag georganiseerd. Met 
totaal ruim 7.000 deelnemers, is deze wedstrijd van een heel andere 
categorie, dan de Rusthoeveloop. Het parcours loopt door het prachtige 
gebied rond Schoorl. Dit landelijk zeer bekende loopfestijn, waaronder 
een wedstrijd over 30 km, past prima in de voorbereiding van de voor-
jaarsmarathons. Ook de atleten, die de 10 km of 21,1 km (halve mara-
thon) willen lopen komen hier ruimschoots aan hun trekken. Op de halve 
marathon startten afgelopen zondag ca. 2.500 atleten, waar onder een 3
-tal BAV-atleten. De loopomstandigheden waren hier aanzienlijk beter, 
dan op zaterdag in Putten. 
Onder begeleiding van BAV-trainer Carlo Oudenbeek hadden Marjanne 
Roël en Jurgen Lentz zich degelijk voorbereid op de halve marathon. 
Carlo Oudenbeek had kennelijk zelf ook goed profijt van de extra trainin-
gen en verbaasde zijn clubgenoten met een prachttijd van 1:39:07. Ook 
Marjanne Roël en Jurgen Lentz presteerden prima op deze voor hen 
zeer uitdagende afstand. Gezien hun eindtijd deden zij niet veel voor 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Leden jeugdcommissie en evenementencommissie gezocht 
Veel mensen zetten al hun beste beentje voor als het gaat om hulp bij de BAV. Toch zoeken wij voor de 
jeugdcommissie nog een aantal leden voor de volgende functies: 

 PR. Zorgen dat de geschreven stukken van trainers of wedstrijdleiders samengevoegd en indien 
nodig gecorrigeerd worden,  tot één stuk, dat dan geplaatst kan worden in de Baarnsche Cou-
rant. De krant heeft hier nieuwe richtlijnen voor opgesteld. Enig taalgevoel is hierbij gewenst. 

 Coördinator junioren. Tijdens de vergadering zaken bespreken die spelen bij de trainers of de 
junioratleten. 

 Algemene zaken. 

Moet je voor één van deze functies een alleskunner zijn? Nee, we zijn ooit allemaal begonnen in de 
jeugdcommissie en voor een ieder geldt, al doende leert men. De jeugdcommissie heeft een duidelijke 
functie binnen de BAV(zie ook de website) en is een spil in het signaleren 
van zaken, het zoeken naar oplossingen en het contactorgaan tussen de 
jeugd en het bestuur. 
De evenementencommissie, ook vertegenwoordigd in de jeugdcommis-
sie, zoekt een aantal leden om hen te helpen bij het organiseren van bi-
jvoorbeeld het kamp, de survaton, eerste baantraining, enz. 
 
Voor informatie en vragen kunt u zich wenden tot Sigrid Zwolsman, 
voorzitter jeugdcommissie: email siwi@dds.nl of via telefoonnummer; 035-5413537. 
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 Jos Arends 
 
Jos Arends startte als jongen van 7 jaar met atletiek. Hij was geen dun gespierd jongetje, maar al stevig 
gebouwd voor een 7 jarige. Dat hij vooral goed was in krachtonderdelen zoals kogel en bal, verbaasde 
dan ook niemand. Maar dat hij tevens zeer lenig was en soepel over de horden heen kwam, was toch wel 
een verrassing. Atletiek was voor Jos zowel een sport waarvoor hij wilde trainen, maar hij kwam ook naar 
de BAV voor zijn sociale contacten. Na de training gezellig bijkletsen in de kantine in zijn eigen hoekje op 
de bank. 
 
Toen hij zijn MAVO diploma had gehaald en diverse computeropleidingen had gedaan, koos hij voor een 

studie aan de PABO. Hij wilde leerkracht worden, dat was zijn roeping, 
werken met jonge kinderen en die iets leren. Eén van zijn stagescholen was 
de Bestevaerschool in Baarn, zijn eigen lagere school, waar hij 6 maanden 
stage liep bij de kleuters. Een bijzondere keus voor een man, want het zijn 
toch meestal vrouwen die voor kleutergroepen staan. Jos deed meerdere 
scholen aan om stage te lopen en ontdekte dat zijn voorkeur voor het over-
dragen van kennis toch meer bij de iets oudere basisschoolleerlingen lag. 
 
Op ongeveer 17 jarige leeftijd begon Jos als trainer van de A1 pupillen bij de 
BAV. Hij was een zeer geliefd trainer bij de pupillen. Zijn positieve instelling 
en bereidheid om alles voor de jeugd te doen, maakten hem dat. Niet alleen 
als trainer, maar ook als atleet. De laatste wedstrijd die Jos begeleidde als 
trainer, was de Vuursche Cross op 7 februari 2004, waar de prijsuitreiking 
werd gedaan door Gerrie Kneteman. Wie maakte er meer indruk op de at-
leten van de BAV, dat was Jos, iedereen was dol op hem, daar kon geen bek-

ende Nederlander tegen op. 
 
Jos leed aan epilepsie en gebruikte daar medicijnen voor. Op 11 februari 2004 is Jos overleden aan de 
gevolgen van een epilepsieaanval. Jos is 23 jaar geworden. 
Om Jos niet te vergeten is zijn trainersvergoeding, die hij nog te goed had, besteed aan een trofee en 
een medaille en de indoorwedstrijd van de BAV is naar hem vernoemd. Op de trofee staat een tekst die 
door Pim, de vader van Jos, is geschreven: 
 
”Met inzet, plezier en doorzettingsvermogen win je meer dan een 
wedstrijd”. 
 
De trofee gaat ieder jaar naar een atleet, die niet altijd een winnaar is, maar 
zich het hele jaar positief inzet voor de sport. Het ene jaar is dit een pupil, 
het andere jaar een junior. De winnaars van de afgelopen jaren zijn: 
2005 alle A2 pupillen (waren in 2004 A1 pupillen door Jos getraind) 
2006 Niels Sitters 
2007 Shirley Dolman  
2008 Levi de Jong 
2009 Marieke Romeijn 
2010 Pieter Heij 
 
Ieder jaar wordt de trofee uitgereikt door de vader van Jos en nemen zijn 
ouders voor alle atleten bij de indoor iets lekkers mee. 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
Mijn naam is Chris Koenen, ik ben geboren op 26 juni 2003 
Ik woon in Baarn op de Dahliastraat 
Ik ben 7 jaar 
Ik heb 1 broer(tje) 
Ik heb blond haar en bruine ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag lego, lezen en tv kijken 
Ik vind pizza erg lekker 
Ik houd niet van vies eten en ruzie 
Later wil ik bouwer worden 
Mijn favoriete film is Thomas de trein 
Mijn leukste atletiek onderdeel is met de bal spelen 
Ik zit op atletiek omdat, ik het leuk vind  
  

Mijn naam is Dinand te Pas, ik ben geboren op 7 december 2004 
Ik woon in Amersfoort op de Meerval 
Ik ben 6 jaar 
Ik heb 1 zus(je) 
Ik heb blond haar en blauwe ogen 
Ik mijn vrije tijd speel ik graag op mijn nintendo , fietsen en 
buiten spelen 
Ik vind lasagne erg lekker 
Ik houd niet van ruzie maken 
Later wil ik paleontoloog worden 
Mijn favoriete film is Dino 
Mijn leukste atletiek onderdeel is weet ik nog niet 
Ik zit op atletiek omdat, ik het leuk vind 
Vertel iets wat jij wilt: naar Disneyland Parijs 

Leden jeugdcommissie en evenementencommissie gezocht 
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BAV laat zich zien op NK cross. 
  

Zaterdag 19 februari vertrokken enkele junioren en pupillen van de BAV richting Nijverdal om 
daar aan het Nederlands kampioenschap cross deel te nemen. 
Het parcours is gelegen midden in het bos en heeft een paar mooie heuvels en zelf een brug-
getje. Vanaf het middenveld kan je de atleten meerdere malen zien langskomen. Volop ge-
nieten dus voor iedereen. 
 
Bij de jongens A1 pupillen stonden de broertjes van Miltenburg aan de start. Beide jongens konden 
goed voorin mee komen op dit zware cross parcours en hielden dat vol tot aan de eindstreep waar 
Jelle net voor zijn tweelingbroer een 12e plek wist te bemachtigen en Thijs met een 13e plaats zijn 
1500 meter kon afsluiten. 
 
Aan de start bij de meisjes C1e jaars stonden Ina Van Woersem en Rohmana Koops geconcentreerd 
te wachten op het startschot. Vanaf het begin werd er direct hard 
gelopen en lag het tempo voorin erg hoog. Ina moest haar directe 

concurrenten laten gaan en bleef in een achtervolgende groep goed volgen, ze kon 
na 2 kilometer als 10e de finish passeren. 
Rohmana kon ook bij een groepje aanhaken en liep in een mooi tempo door, met 
een mooie eindsprint kon ze nog 4 atleten net voor de streep passeren en eindigde 
ze op een welverdiende 28e plek in dit sterke veld. 
 
Shirley Dolman, nog herstellende van een longontsteking, stond inmiddels klaar om 
haar 2 km te lopen, ze kon in dit snelle veld van meiden C2e jaars lang voorin mee, 
maar moest later toch iets toegeven. Ze kwam als 17e over de eindstreep, en was 
daarmee zeer tevreden, zo verklaarde ze achter af. 
 
Op zondag liep Camiel Kruiswijk de korte cross. Samen met 71 anderen ging hij 
van start op de 2,6km. Bij de start ging het al direct hard. Camiel liep zijn eigen 
race en liet zich niet gek maken door het hoge tempo. Hij liep op het harde par-
cours mooi mee in de middenmoot. In een keurige tijd van 9.50 min kwam hij als 
54ste over de finish. Dit was 10 seconden sneller dan vorig jaar.  

BAV pupillen sterk in laatste cross competitie 
 

Het waren zware omstandigheden op het Almeerder strand. Behalve de koude wind  was het een pittig parcours. Het 
parcours begon met mul zand en ging over in modder, dan liep het omhoog naar een dijkje met daarna wat veel heu-
vels tot vervolgens naar beneden het strand op. Een lang stuk langs de waterlijn tegen de wind in om daarna iets om-
hoog door het mulle zand in een paar scherpe bochten richting de finish te eindigen. Het was dus een echt cross cir-
cuit. 
Jort Mol Lous en Roeland Bouma mochten als eerste van de pupillen, zij zijn mini pupil. Ze liepen kort achter elkaar in 
het begin. Jort liep lange tijd op kop en ging de strijd aan met het eerste meisje, net voor de finish ging hij haar toch 
voorbij en won. Roeland bleef heel goed op de derde plek lopen en eindigde als tweede jongen. Dan was Yves van der 
Meer, c-pupil jongen,  aan de beurt, hij had er veel zin in en liep een goede race. Als enige c-pupil meisje was An-
astacia Willemse best wel nerveus, haar trainingen in het bos beginnen vruchten af te werpen. Het gaat  haar 
steeds beter af en kon een achtste plaats vast houden. 
Het hield op met regenen toen de jongens B pupillen als eerste mochten starten. Het waren Jarno Krikken, Remco 
Martens, Marijn van Maanen en Floran Groot die stonden te springen bij de startstreep om enigszins warm te blijven. 
Na het startschot schoten de vier jongens als een geel peloton het parcours op. Floran was de eerste jongen van de 
BAV die de finish bereikte waarbij al snel nummer twee, Remco, volgde. Ondanks dat Jarno ziek was geweest, liep hij 
een goede race en dit gold ook voor Marijn die zijn eigen wedstrijd liep. 
Bij de meisjes B pupillen stonden de meiden weer te popelen om aan de wedstrijd te kunnen beginnen. De trainer, 
hield ze nog even in beweging  voordat het startschot zou klinken. Toen dit klonk was de wedstrijd voor Amber Piet-
erse, Emma van de Beek, Danielle Veendrick, Lotte Bleijerveld, Catharina van Lange en Famke Bles ook echt begon-
nen. In een geweldige sprint werd hun positie voor deze 1250m al snel bepaald. Lotte werd op de voet gevolgd door 
Emma. En deze meiden kwamen met een snelle tijd over de finish. Danielle en Famke zijn aan elkaar gewaagd en dit 
was goed te zien in de uitslag waar de dames enkele seconden na elkaar over de streep kwamen. Catharina liep haar 
eigen wedstrijd en dit deed zij uitstekend. Tevens gold dit ook voor Amber die na een aanmoediging van de trainster er 
nog een eindsprint wist uit te halen en daarmee een atleet passeerde voor de eindstreep. Alle B pupillen leverde zo 
een geweldige prestatie.  
Na de pupillen B, waren de A1 pupillen aan de beurt. De jongens hadden het parcours vooraf goed verkend en stonden 
zelfverzekerd aan de start. Jelle van Miltenburg ging vanaf de start gelijk op hoog tempo mee met de nummer 1. Jelle 
wist dit goed vast te houden en kwam als 2de over de finish. Koen Roskamp en Thijs van Miltenburg hebben de wed-
strijd voor een grootdeel samen gelopen. Thijs wist Koen net achter zich te houden. Wessel Terpstra probeerde met 
Thijs en Koen mee te gaan, maar het hoge tempo kon hij in het eerste deel van de wedstrijd niet volhouden. In het 2de 
deel kwam Wessel in een goed tempo en liep de wedstrijd goed uit.  
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Bij de meisje die daarna aan de beurt waren, waren 2 ziekmeldingen. Alleen Isabel van den Broek en Roos Hersbach 
stonden aan de start. Isabel die de afgelopen week ook niet helemaal fit was, wilde graag ‘’knallen’’ vandaag. Vanaf de 
start ging ze goed met de voorste groep mee, maar moest toch een gaatje laten vallen.  Ze kwam met een eindsprint 
zeer tevreden over de finish. Roos die tijdens het inlopen al merkte dat het een zeer zwaar parcours was, heeft de wed-
strijd goed ingedeeld. Het begin stuk rustig en met de wind in de rug wat tempo erbij. Nu afwachten tot alle uitslagen 
zijn verwerkt, of de A1’s de finale zullen halen. 
De jongens A2 stonden met 2 man sterk aan de start. Stefan Doeven en Jurre Westra waren beide scherp  en Stefan 
was als eerste weg en ging dan ook  als eerste de bocht in, maar door  het hoge tempo voorin  moest hij zijn positie 
snel prijsgeven. In zijn eigen tempo ging hij het gevecht aan  tegen de elementen en kon als 30e de finishlijn bereiken. 
Jurre kon het hoge tempo goed bijhouden en door een mooie eindsprint wist hij als 4e te eindigen. Een mooie presta-
tie  en zeker een plaats in de aankomende finale waard. 
Bij de meiden van de A2 waren de verwachtingen hoog gespannen. Als ploeg stonden ze na 2 wedstrijden op de eer-
ste plaats. De vraag was of ze dit kunnen vasthouden. Ze hadden bij de start al de beste positie ingenomen, dus ze 
hadden grote plannen. 
Sophie de jong vertrok als eerste en deed wat ze zich had voorgenomen, als eerste weg en als eerste de bocht in. Dat 
kon ze goed volhouden. Ze bleef lang voorin en liep een geweldige race en passeerde de eindstreep als 7e. Laura van 
Surksum moest zich  eerst herstellen van een valpartij en moest daarna  proberen haar positie voorin terug te krijgen, 
dat lukte haar goed want ze kon net voor Sophie als 6e eindigen. Voor Bodine Bakker was het een zware  strijd , vooral 
met zichzelf tegen de omstandigheden. Toch kon ze een 16e plaats bemachtigen en kon ze tevreden 
zijn.  Sophie  Bleijerveld Was zeer blij  met haar 23e plek, ze liep een goed opgebouwde wedstrijd en kon toch een 
mooi tempo blijven  lopen ondanks het mulle zand. Het ziet er naar uit dat de meisjes hun eerste positie hebben kun-
nen handhaven. Nu is het hard trainen tot aan  de finale op 12 maart in Amstelveen. 

Bav Junioren trotseren kou, wind en mul zand op Almeerder Strand. 
 
Ondanks de zware omstandigheden stonden er zaterdag 12 februari toch 13 junioren aan de start op het Al-
meerder strand. 
Bij de jongens B junioren stonden er 2 jongens aan de start, voor hun 5 kilometer, die zich niet lieten intimideren door 
de regen, kou modder of hun tegenstander. 
Ingmar de Klerk die zijn positie bovenin in het klassement moest zien te handhaven ging snel weg en kon goed voorin 
mee komen. Hij liep na 2 ronden al bij de eerste 5 atleten en kon dat in de volgende rondes uitbouwen. Zo wist hij als 
4e te eindigen. Voor Bas van der Vuurst was het een strijd met zichzelf tegen de elementen, een mooie 9e plek was dan 
ook zeer welverdiend. Bij de meiden B stond Naohmy Koops aan de start, maar zij moest na een ronde opgeven met 
een enkel blessure. 
Bij de jongens C moest Luc van Dormolen deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan met een overbelaste knie, Luc 
heeft zich na 2 wedstrijden al geplaatst voor de finale en pakt zo wat extra rust voor 12 maart. 
De meisje C staan er na 2 wedstrijden goed voor en moesten dat zien vast te houden. Ina van Woersem kon weer 
goed voorin mee komen en eindigde op een 3e plaats met net daarachter Juliette de Klerk die een 5e positie wist te 
bemachtigen. Shirley Dolman wist na een goed gelopen race als 10e over de finish te komen. Rohmana Koops die het 
zware parcours goed wist te trotseren kon als 15e de lijn passeren. Een mooi ploeg resultaat voor deze dames. 
Pieter Hey stond als enige jongen van de D2 van de BAV aan de start en had er veel zin in, dat was goed te zien.Hij 
kon het hoge tempo goed bij houden en bleef in het 2e groepje meelopen. Hij wist zich naar een 10e plaats te lopen 
Bij de meiden van de D2 was Dorian Wevers de enige van de BAV. Zij had de vorige 2 crossen al goed gepresteerd en 
moest vandaag alleen haar positie zien te handhaven. Maar Dorian had meer in petto, ze liet zien dat het harde trainen 
niet voor niks was geweest en zo kon ze een 3e plaats afdwingen. 
Hierna de beurt aan de 4 meiden van de D1. De meiden stonden op de beste positie aan de start, en Roma de Jong 
had de opdracht om meteen als eerste weg te gaan en zo dicht mogelijk achter haar directe concurrent te blijven. Het 
leek Roma met groots gemak te lukken en ze wist zo direct achter haar concurrent een 3e plaats te bemachtigen. Een 
geweldige prestatie. Ook Tamara Went bleef mooi voorin en kon met gemak het hoge tempo aan, ze wist als 10e over 
de finish te komen.Net daarachter een onderlinge strijd tussen Suzanne Vink en Manon Stalenhoef. Suzanne wist net 
voor Manon te blijven en passeerde de eindstreep als 12e waar Manon met een 13e plaats genoegen moest nemen. 
Voor het ploegenklassement een mooie dag voor deze meiden. Nu is het wachten op wie zich individueel en als ploeg 
zich hebben geplaatst voor de finale van 12 maart in Amstelveen. 
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