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Nieuw parcoursrecord Wintercup bij de dames: 
Marc & Sacco zijn door het dolle heen 

Ja, ook...tuurlijk!!! 
 

Maar we hebben ook de dun-
ste Baviaan ooit!! 

Lekker snel klaar met drukken en 
in elkaar zetten!! 

De Baviaan; Ons Clubblad!  

Deel je atletiekbelevenissen met alle leden van de club. Het is zo eenvoudig. Stuur een e-mail 
met je verhaal en evt. foto’s naar baviaanredaktie@hotmail.com  en het enige dat je nog 
hoeft te doen is alle leuke reacties in ontvangst te nemen. 
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Beste leden, 
 
 

Gezellige Nieuwjaarsreceptie 

Het was dinsdag 4 Januari geen volle bak in ons clubhuis tijdens de Nieuwjaarsreceptie, maar het was wel 
erg gezellig. Onder het genot van een drankje en  door Scharrelslagerij Chris van Boeijen  gesponsorde 
stukken worst en kaas werden door de aanwezigen alvast de goede hardloop voornemens voor 2011 met 
elkaar doorgenomen. 
Als het aan het bestuur van de BAV ligt komen volgend jaar nog meer leden naar de borrel en hebben we 
een bomvol clubhuis tijdens de receptie. Zet de datum alvast op jullie kalenders en in de agenda’s. Dins-
dagavond  3 Januari 2012 vanaf 20:15 uur. 
 

3e Wintercupdag 

Afgelopen zondag was alweer de laatste dag van onze drieluik. De weersvoorspellingen waren goed en 
inderdaad op de dag zelf was het perfect, bijna 10 graden boven nul en af en toe een zonnetje. 
De dag verliep gesmeerd, alleen maar tevreden gezichten bij de vrijwilligers en deelnemers. Hier en daar 
ging er toch nog wat mis. Voor de jeugd bleek de Tshirt maten niet helemaal te kloppen met de door ons 
eerder opgegeven leeftijdscategorieën, teleurgestelde gezichten bij sommige kinderen omdat hun shirtje 
niet verder reikte dan hun navel. We gaan ons best doen om dit op te lossen en nog meer ons best doen 
om te zorgen dat het bij een volgende editie niet weer gebeurd. 
Verder is de parkeerplaats naast het zwembad een rommeltje. Door ondeskundig  storten van gesnipperd 
tuinafval is het een drassige bende. Hierdoor kunnen er een stuk minder auto’s staan en dat maakt dat we 
bijna tot op de Hilversumsche Straatweg auto’s van bezoekers hadden staan. Dit zal voor de volgende edi-
tie ook aangepakt moeten worden. 
Er waren geen dagrecords qua deelnemers aantallen maar wel een totaal record van 2694 deelnemers 
over de drie dagen. 
Bij de dames 10 km werd door Claudia van Rijn uit Leiden het 7 jaar oude parcours record verbeterd met 
bijna 10 seconden. 
Traditioneel is op de 3e dag ook de loterij, georganiseerd door Chris de Baan en Carly Michels. Helaas was 
dit de laatste loterij door hen beide georganiseerd. De opbrengst kwam al die jaren geheel ten bate van de 
Wintercup, mede hierdoor hebben we met regelmaat apparatuur kunnen aanschaffen om onze Wintercup 
een nog beter uitstraling te geven. Chris wil graag zijn kennis en kundewat betreft de organisatie van de 
loterij aan een opvolger overdragen. Chris en Carly , langs deze weg nogmaals hartelijk dank voor de vele 
jaren van organiseren van de loterijen. 
   
 
Onbruikbare baan 
Het koude  winterweer en de vele regen hebben het voor onze jeugd de afgelopen twee maanden onmoge-
lijk gemaakt om op de baan te kunnen trainen. De jeugdcommissie en trainers hebben als alternatief de 
looptrainingen op een stille plek op industrieterrein de Drie Eiken georganiseerd. Gewapend met hesjes en 
armbanden met LED-lampjes voor een goede zichtbaarheid, zijn onze jeugdleden tijdelijk wegatleten ge-
weest. 
De groep van Ben Kersbergen mocht in goed overleg met en met dank aan  AV Pijnenburg de trai-
ningsuren op de tartanbaan in Soest uitvoeren. 
Het is te hopen dat vanaf nu de weergoden weer met ons zijn en de baan weer gebruikt kan gaan worden 
voor het echte atletiekwerk. 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In december druppelden vooral de aanmeldingen van deelnemers aan de recentelijk beëindigde 
beginnersgroep binnen. Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Sabina Buitendijk   Baarn recr 82-03-25 
Marc Dral   Baarn recr 69-06-23 
Winny Eshof van der   Baarn recr 64-10-09 
Maartje Polvliet   Baarn recr 57-01-30 
Alberti Post   Baarn recr 66-07-08 
Jeanette Steenis van   Baarn recr 66-09-12 
Ada Westerink   Baarn recr 59-10-22 
Herma Zoodsma   Baarn recr 67-06-01 
Josien Zwanikken   Bussum recr 86-01-18 
       
Tevens heeft Wil v/d Brink zich weer als actief lid gemeld.     
       

Helaas ook enkele opzeggingen, die voor afmelding bij de Atletiekunie echter te laat (na 1 de-
cember) binnen kwamen. We nemen nu ook afscheid van: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Indy Dral   Baarn pupB  
René Hogenes   Baarn recr  
Iet Ooijen van   Baarn recr  
Tineke Pagée van   Baarn recr  
       
Met vriendelijke groeten,      
       

Hans Oostindiën.      

1 Fred  Drie, van 21 Marianne  Smit 
5 Corry  Heinis-Cupido 21 Annemieke  Joode, de 
7 Rob  Pit 24 Bart  Sonnenberg 
7 Stan  Pieters 24 Annet  Koppen 
8 Anke  Kuijper 25 Adri  Hammink 
11 Mark  Leupen 25 Rens  Laan, van der 
13 Githa  Backx 26 Wim  Terpstra 
15 Andries  Bleijerveld 26 Henny  Bos-Brouwer 
18 Anja  Spaapen 27 Annemarie  Vermulst 
18 Silvia  Jansen-Dernison 27 Ankie  Schoute 
19 Nico  Westbroek 27 Janny  Kooij 
20 Christina  Brandts    
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Sportief wandelaars en Nordic Walkers opgelet! 
 
Naar aanleiding van vragen van enkele leden over een niet gevraagd lidmaatschap van de KNBLO 
ontving ik onderstaand antwoord: 

 
 
 
 
 
 

 
Co-lidmaatschap met KNBLO-NL geëffectueerd 
 
Aanvullend op eerder verzonden voorzittersbrieven over dit onderwerp volgt hieronder de stand van za-
ken met beetrekking tot het co-lidmaatschap voor wandelaars binnen de Atletiekunie. 
 
Ten behoeve van een goede invulling van het lidmaatschap van de wandelleden binnen de Atletiekunie 
(wandelaars, nordic walkers, sportief wandelaars), hebben Atletiekunie en KNBLO-NL - de Wandelsport-
bond uit Nijmegen -  afgelopen zomer een convenant gesloten waarin op verschillende punten gestreefd 
wordt naar verdere samenwerking. 
 
Een van de belangrijkste punten uit dit convenant is het realiseren van een combinatie-lidmaatschap voor 
wandelaars binnen de Atletiekunie. De inhoud van dit co-lidmaatschap is als volgt: 
Wandelaars binnen de Atletiekunie (dat zijn de leden die als zodanig door de ledenadministratie van de 
vereniging als wandelaar zijn aangemeld bij het bondsbureau) worden automatisch ook als lid aangemeld 
bij de KNBLO-NL;  
 Op basis van dit co-lidmaatschap ontvangen deze wandelleden vanuit de KNBLO-NL een leden-

pas, de jaarlijkse wandelkalender, en 6 keer per jaar het wandelmagazine van de KNBLO-NL; 
 Deze wandelleden blijven uiteraard ook lid van de Atletiekunie, en ontvangen begin 2011 ook van-

uit de Atletiekunie een ledenpas, met bijbehorende acties die aan deze ledenpas zijn verbonden. 
Daarnaast blijven deze wandelleden ook recht houden op alle voordelen die aan het lidmaatschap 
van de Atletiekunie zijn verbonden; 

 Het co-lidmaatschap betekent geen extra kosten voor het wandellid, noch voor de vereniging. De 
bondscontributie voor wandelaars binnen de Atletiekunie is met ingang van 1 januari 2011 gelijk 
aan de bondsafdracht voor senioren; 

 Aan de KNBLO-NL worden alleen die gegevens ter beschikking gesteld die noodzakelijk zijn voor 
het registreren van het lidmaatschap en voor de verzending van ledenpas, wandelkalender en ma-
gazine. De KNBLO-NL zal op geen enkele wijze aanvullende acties ondernemen of laten onderne-
men met deze ledengegevens; 

 Het voeren van de ledenadministratie voor de wandelleden blijft een zaak van de Atletiekunie. Wij-
zigingen in persoonsgegevens en aan- of afmeldingen van leden blijven lopen via de ledenadmini-
stratie van de Atletiekunie. Dankzij een automatische koppeling tussen de ledenadministratie van 
Atletiekunie en KNBLO-NL zijn beide bestanden altijd gelijk aan elkaar, maar de koppeling loopt 
alleen van Atletiekunie naar KNBLO-NL, en niet omgekeerd.  

 
Afgelopen week zijn vanuit de KNBLO-NL voor het eerst de ledenpassen naar de wandelaars van de At-
letiekunie verstuurd. Op de ledenpas wordt melding gemaakt dat deze pas verstrekt is op basis van het 
co-lidmaatschap. Binnenkort zal ook de wandelkalender voor 2011 en het laatste magazine van 2010 
naar de wandelleden van de Atletiekunie worden verstuurd. 
 
 Op mijn vraag of en hoe dit lidmaatschap is te annuleren, heb ik nog geen antwoord ontvangen. Enkele 
leden, die reeds geruime tijd terug bij de Atletiekunie waren afgemeld ontvingen desondanks een pasje 
voor 2011. 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

“Het doel van core stability training is om de spieren van de romp zo effectief mogelijk te 
gebruiken tijdens het sporten en om de positie van de wervelkolom zo goed mogelijk te be-
heersen tijdens inspanning’”. 
 

Ziezo, dat is eruit, wat een supermodewoord is dit aan het worden. En terecht!! Want het 
komt de loophouding ten goede, daardoor de looptechniek en vervolgens de snelheid, en 
daar is het natuurlijk allemaal om te doen. Oja, en het voorkomt ook nog vervelende bles-
sures.  
En wat hebben we daar allemaal voor nodig. Nou eh… van alles. De één doet het op een ma-
tje thuis voor de buis, de ander heeft een roeiapparaat, de derde doet ’t op een crosstrai-
ner, de vierde elke dinsdag bij de bav (is wel zo gezellig) er zijn er zelfs die elke ochtend 
voor het raam spannende oefeninen doen en de laatste, nou die handelt in ballen!! Sportbal-
len wel te verstaan. 64 cm in doorsnee, van zacht rubber dat opgeblazen moet worden, met 
twee touwtjes er aan en je kan het tot 125 kilo belasten. En als je die dan op een trai-
ningsavond op tafel zet, tja dan zijn de rapen gaar. Dan worden er oefeningen verzonnen 
die werkelijk niets met enige stability te maken hebben. 
En of die ook nog goed zijn voor je wervelkolom betwijfel 
ik ten zeerste. Maar goed, de bewuste trainingsavond was 
toch al bijzonder want de b-groep trainde voor het eerst 
in haar bestaan zonder dames. Geheel gedesillusioneerd 
kwam trainer Fred terug. Wat bleek. Het nivo van de bab-
bels onderweg was ineens tot bedenkelijk nivo gedaald. 
Dus dames, doe Fred een lol…gauw weer met de B mee, 
anders trekt ie het niet. 
Duimen gaan we eind deze maand voor Ronald Pothuizen. Deze super regelmatige bav lange 
afstand atleet gaat de meer dan stoere uitdaging aan om in 8 dagen tijd 3 x 200 km te 
schaatsen op de Weissensee. Dit alles wil hij binnen 9 uur per keer doen en hiermee haalt 
hij geld op voor seriouskidsstuff. Een prachtig project. Mocht je Ronald nog niet gespon-
sord hebben (je bent max 30 euro kwijt) dan zou mijn voorstel zijn… zet als de sodemieter 

de computer aan, check de website 
www.seriouskidsstuff.com en sponsor hem NU!!... ik 
wacht wel even…Gedaan?? Namens vele keniaanse kids 
alvast hartelijk dank. En Ronald wensen we hierbij veel 
succes, plezier en ook een beetje afzien (maar dat 
laatste gaat vast zeker lukken!!  
Tot slot even wat lange afstand gedoe. Rotterdam ma-
rathon wordt Hot dit jaar. Er zijn zeker 6 BAV-ers die 
op 10 april aan de start staan aan dit geweldige evene-

ment. Voor zover ik weet zijn het tot nu toe lopers uit de a en B wedstrijdgroep die zich 
wagen aan dit evenement. Voor sommige wordt het een debuut, voor anderen een aanval op 
een tijd onder de drie uur. Maar de trainingen worden vanaf nu serieus opgepakt.  
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Uit de running 
 
Wim Mercuur, is geopereerd aan zijn achillespees.  Wim een goed her-
stel gewenst.  
 
Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kun-
nen 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 

Nu maar hopen dat koning winter de komende 6 weken zijn sneeuw gezicht niet al te veel 
laat zien zodat de atleten, en wij allemaal trouwens, weer gewoon op de weg en in het bos 
kunnen trainen zonder gekke uitglijders, vallende fietsbegeleiders, koude tenen en veel te 
rode oren. 

Loop ze   Jos Hakvoort 

 
Klik op de afbeelding hier-
naast en wordt ook spon-
sor!! 
   ——-> 

http://www.seriouskidsstuff.com/
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
30e Editie van de Sylvestercross wederom een succesvol loopfeest 

 
Het was de dagen voor Oudejaarsdag spannend of de internationale 
Sylvestercross in Soest, wederom fantastisch georganiseerd door de 
plaatselijke atletiekvereniging Pijnenburg, wel door zou gaan. Geluk-
kig bleven de weersomstandigheden de organisatie op de dag van de 
wedstrijd goed gezind. Met veel organisatorisch kunst en vliegwerk 
kon het parcours over een groot gedeelte worden bedekt met een laagje 
duinzand, waardoor de veiligheid van de lopers aanzienlijk werd ver-
groot. Door het daaronder gelegen laagje blubberige sneeuw was het 
parcours nog zwaarder, dan men met de duinen en heuveltjes al ge-
wend was. Voor iedereen goed oppassen dus, maar veilig genoeg om 
de veters van de loopschoenen nog 1 keer in 2010 te strikken. Want de 

30ste editie van de Sylvestercross wilde de grote deelnemersschare toch zeker niet missen.  
In het voorprogramma werden op verschillende afstanden de wedstrijden voor de jeugd en wedstrijdatle-
ten afgewerkt (ca. 1.100 atleten) en om 15:00 uur ging het grote recreanten spektakel van start, waaraan 
in totaal ongeveer 1.300 atleten deelnamen. 
De wat oudere atleten van de BAV kennen de Sylvestercross al vanaf de beginperiode en ervaren het 
deelnemen hieraan als echte lopers reünie. Maar niet onbelangrijk blijft natuurlijk het leveren van een 
goede sportieve prestatie. 
In verband met het 30-jarig bestaan van de Sylvestercross was de percus-
sieband Hypercussion uitgenodigd om de sfeer tijdens de wedstrijden tot 
grote hoogte op te zwepen. Tussen de verschillende starts door was er 
sprake van opzwepende muziek om de deelnemers te helpen een top-
prestatie neer te zetten. Bij deze jubileumeditie besteedde de organisatie 
extra aandacht aan de traditionele herinnering voor de (volwassen) deel-
nemers. Iedere gefinishte atleet kreeg een jubileum tegeltje met een 
schets in vierkleurendruk.  
 
In de ochtenduren presteerden Stefan Leeflang en Camiel Kruiswijk pri-
ma tijdens de korte cross. Ondanks het glibberige parcours konden bei-
den een geweldige snelheid ontwikkelen. 
Bij de wedstrijdatleten op de 8 km cross, bleek Jos Hakvoort van de 
BAV-deelnemers de snelste benen te hebben. Het was mooi om te zien 
hoe oudgediende Henk Landman weer een wedstrijdje liep en zich prima 
tussen al het geweld kon handhaven. Het grootste aantal BAV-atleten 
was actief op de verschillende afstanden van de prestatieloop. Naast de 
BAV-atleten waren er nog vele andere lopers en loopsters uit Baarn (niet 
ingeschreven onder de naam van de BAV). Iedere loper kan zijn of haar 
prestatie nazien op de website van de Sylvestercross (www.sylvestercross.nl). 
 

Enkele BAV-atleten wilden zowel op de laatste dag van 2010 een wedstrijdje lo-
pen, als ook op één van de eerste dagen in 2011. Na een flink aantal oliebollen en 
appelflappen op Nieuwjaarsdag kozen zij op zondag 2 januari 2011 voor de ge-
moedelijke Panbosloop in het Zeister Bosch en Duin (ruim 100 deelnemers). Deze 
wedstrijd wordt elke eerste zondag van de maand georganiseerd. Hier maakt de 
organisatie zich niet druk over de weersomstandigheden en zorgt altijd voor door-
gang van de trimloop. Naast het gladde, maar wel beloopbare, bosparcours moch-
ten de lopers kiezen uit een alternatieve route op de ventweg naast de Amersfoort-
seweg, waar een veilig parcours van 1.500 meter visa versa was uitgezet, dat prima 
beloopbaar was. De BAV-atleten kozen, samen met de meerderheid van de inge-
schreven atleten, voor de ventweg.  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Onderstaand de prestaties van de BAV-atleten. 

BAV roert zich in het land. 
 
Op liefst drie verschillende plaatsen in Nederland was de BAV present bij aansprekende wedstrij-
den. Het was 10 januari onverwacht warm en zeer winderig. En daar hadden de heren behoorlijk 
last van. 
 

Op zaterdagmorgen startten in Nunspeet drie BAV-ers voor hun 14 
km. Pit, Bosselaar en De Vries, gaan al jaren naar deze prima geor-
ganiseerde wedstrijd door de voetbalvereniging Nunspeet. Twee 
rondjes van 7 km kregen de heren voor de kiezen waarbij Rob Pit 

liet zien de snelste benen te hebben. John de Vries werd apart vermeld omdat hij de oudste deelnemer 
was aan dit evenement. Deze twee jaar jonge pensionado raffelde zijn 14 km af in 1 uur 16 minuten en 
dat is gewoon een prima tijd. 
 

Bij de Voetbalvereniging VV Woudenberg wordt al 24 jaar de florijnwinterloop 
georganiseerd. De snelle mannen van de BAV openen traditioneel daar het 
nieuwe jaar.  En dat de heren heel wat van plan zijn bleek wel uit de wedstrijd. 
Ondanks de straffe wind die de heren zeker 5 km pal op de kop hadden werd 

er flink strijd geleverd en dito gepresteerd. Berry Ruitenbeek was ditmaal de snelste door de laatste 500 
meter de vermoeide Hakvoort achter zich te laten. Hakvoort moest nog doorlopen want Zowel Ben Horst 
als Richard Koot zaten hem op de hielen. Dat gaat volgende week ongetwijfeld een super spannende 
wintercup worden. Vier minuten achter deze toppers Streden Groen, Van Wessel en good-old Henk 
Landman een vergelijkbare strijd, ditmaal nipt gewonnen door Andre Groen. 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
 
Van een heel ander kaliber is de zeer populaire halve marathon van Egmond. 
Vele duizenden atleten reizen ‘s morgens al heel vroeg af om op tijd in dit 
pittoreske plaatsje aanwezig te zijn. Zo ook de BAV afgevaardigden. Het 

weer zat de deelnemers aardig mee. Het was niet zo warm als zaterdag, maar de wind was ietsje minder. 
Hans de Jong en Edwin de Waal, maakte er een spannend potje van. Uiteindelijk wist De Jong net iets 
sneller het laatste stuk door te komen om daarmee als snelste BAV-er te finishen. 
 
De uitslagen van de Baarnse atleten zijn: 

Nieuwjaarsloop Nunspeet 8-1-2011     

 Afstand tijd   

Rob Pit 14,00 1:01:57   

Henny Bosselaar 14,00 1:15:08   

John de Vries 14,00 1:16:44   

     

Florijnloop Woudenberg 8-1-2011     

Stefan Leeflang 5,00 0:18:17   

Bernadette Vink 5,00 0:25:57   

Berry Ruitenbeek 16,10 1:05:29   

Jos Hakvoort 16,10 1:05:48   

Richard Koot 16,10 1:05:57   

Ben Horst 16,10 1:06:23   

Andre Groen 16,10 1:10:30   

Sacco van Wessel 16,10 1:10:34   

Henk Landman 16,10 1:10:45   

     

Halve van Egmond 09-01-2011     

Jose Boerma 10,500 1:15:00   

Hans de Jong 21,096 1:40:45   

Edwin de Waal 21,096 1:41:54   

Kees Vink 21,096 1:46:32   

Harm Boerma 21,096 1:50:39   

Lenny Kievit 21,096 1:56:41   

Peter Leijen 21,096 1:59:34   

Wilma Blonk 21,096 2:11:35   
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BAV pupillen en junioren presteren goed op 2e crosscompetitie 
 
Met de vorst uit de grond en tussen de buien door, liepen op zaterdag 
8 januari de pupillen en junioren van de BAV de tweede Crosscompe-

titie bij AV Triathlon in Amersfoort. Sneeuw, ijs en de harde ondergrond hadden plaats gemaakt 
voor modder. Het beloofde dus een echte cross te worden. 
 
Pupillen 
Bij de allerjongsten stond er 1 jongen van de BAV aan de start. Maar dit had geen invloed op zijn presta-
tie, sterker nog Jort Mol Lous liet zijn concurrenten ver achter zich en ging als eerste over finishlijn, met 
zeker 20 seconden voorsprong. De volgende keer loop ik nog harder wist hij na zijn wedstrijd te vertellen.  
Ook bij de jongens C slecht een jongen aan de start. Bauke Taylor die in het begin goed mee kon komen, 
moest zijn sterke concurrenten toch voor laten gaan. Hij eindigde op een 20e plek op dit zware parcours. 
Bij de meisje C was het Annestasia Willemsen die de eer in haar eentje 
moest verdedigen, Dat deed ze dan ook ze eindigde op een 15 plaats in het 
klassement 
Bij de jongens B pupillen stonden aan de startstreep, Marijn van Maanen, 
Jarno Krikken en Floran Groot. Wouter Molenaar moest deze wedstrijd 
helaas verstek laten gaan door een knie blessure. Aangemoedigd door de 
ouders en trainers sprintten ze ervandoor toen het startschot klonk. 
Het was glibberen door de modder en door de plassen over dit heuvelachti-
ge parcours van 1250 meter. Floran Groot kwam als eerste van de BAV uit 
het bos en eindigde op een 20 ste plaats. Hij werd gevolgd door Jarno 
Krikken die de laatste meters nog even een sprint inzette. 
Daarachter kwam Marijn van Maanen die een uitstekende race liep over dit 
zware parcours. 
Na de jongens was het de beurt aan de meisjes pupillen B. 
Als een gele lijn, bestaande uit, Amber Pieterse, Emma van Beek, Famke Bles, Catharina van Lange, Da-
niëlle Veendrick en Lotte Bleijerveld stonden de meiden achter de startstreep. 
Dit was hun tweede cross van dit winterseizoen over een afstand van 1250 m.  
Naar het startschot was met spanning uitgekeken. Na de knal schoten de meiden als een geel peloton het 
parcours op. 
Met de trainer hadden de meiden afgesproken om de duimen omhoog te houden! En dit werd beloond met 
een goed resultaat. Het was Lotte Bleijerveld die als eerste van de BAV over de finish kwam. Kort hierop 
was het Famke Bles die weer helemaal in vorm was op deze wedstrijd. Gevolgd door Emma van de Beek 
die een uitstekende race liep. Al snel dienden ook de andere BAV meiden zich aan. Daniëlle Veendrick 
werd op de voet gevolgd door haar clubgenootje Catharina die er samen nog een flinke eindsprint wisten 
uit te persen. Ook voor Amber Pieterse zat deze sprint er in en ook zij kwam met een goed gevoel over de 
finish. 
Alle B pupillen leverden zo weer een geweldige prestatie op deze tweede crosscompetitie. 
 
Bij de A1 pupillen waren als eerste de jongens aan de beurt. De jongens en meisjes lopen allebei een wed-
strijd van 1250 meter. Aan de start stonden Thijs en Jelle van Miltenburg, Wessel Terpstra en Koen Ros-
kamp, die net terug komt van een blessure. Thijs en Jelle waren aan elkaar gewaagd. Thijs van Milten-
burg kwam als eerste over de finish in 5.16 min. Vlak achter hem kwam zijn broer Jelle over de eind-
streep. Koen Roskamp liep een mooie wedstrijd, al ging het allemaal nog niet pijnvrij. Wessel Terpstra 
die dit winterseizoen het lopen steeds leuker is gaan vinden, kwam zeer tevreden over de finish. Na de 
jongens, waren de meisjes A1 pupillen aan de beurt. Aan de start stonden Isabel van de Broek, Julie Heij 
en Roos Hersbach. Helaas was Winnie de Groot afwezig door ziekte. Gelukkig gaat het steeds beter met 
haar en kan ze het sporten weer rustig gaan oppakken. Alle drie de BAV meisjes stonden zenuwachtig 
aan de start, maar liepen ondanks dat een hele goede wedstrijd. Isabel gaat met de crossen dit jaar steeds 
maar harder en harder. Julie die bij de vorige cross niet staande kon blijven in het modderige parcours, 
was nu snel weg bij de start en had net als Roos na het zware parcours nog kracht voor een eindsprint. 
De jongens A2e jaars hadden er zin in Niels Koelink en Jurre Westra gingen snel van start en bleven bei-
de voorin mee lopen. Niels moest op het laatste stukje toch een concurrent voor laten gaan en werd 
2e.Jurre kon in een mooie eindsprint als 7e finishen. Een mooie prestatie van beide jongens. Ook de  
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meisjes A2 stonden gretig aan de start. Na een snel begin zaten de 4 meiden al voorin Het was Laura 
van Surksum die als eerste bavver over de streep kwam ze eiste een mooie 3e plaats op. Sophie de 
Jong eindigde in een mooie race op een 7e plek en direct daarachter finishte Bodine Bakker op een 8e 
plaats. Daarna was het de beurt aan Sophie van de Burgh die een welverdiende 15e plaats opeiste . 
Deze meiden staan nu als eerste geplaatst in het ploegenklassement na 2 wedstrijden. 
 
Junioren 
Als eerste stonden de jongens B aan de start. Ze moesten zich zien te handhaven in dit sterke veld . 
Ingmar de Klerk kon dit keer niet in de buurt blijven van zijn directe concurrenten en moest ze dan 
ook laten gaan, maar kon toch nog een 5e plaats pakken. Achteraf verklaarde hij onder het lopen last 
van steken in de zij te hebben. 
Bas van der Vuurst liep een goede race en liep naar een 11e plek, Met daarachter Mark Rigter die 13e 
werd. Bij de meisjes B stonden Naohmy Koops en Yannicke Kruiswijk aan de start. Deze meiden 
doen mee in dit sterke veld om vooral een goede prestatie voor zichzelf neer te zetten. .Hun motto: 
meedoen is belangrijker dan winnen! . Zo zette beide meiden weer een mooie prestatie neer. Ze wer-
den 11e en 12e. 
Hierna verscheen Luc van Dormolen aan de start bij de C jongens. Hij moeste de eer in zijn eentje ver-
dedigen en dat liet hij ook zien. Toch moest hij 1 concurrent voor laten 
gaan, Luc werd 2e. 
Bij de meisjes C waren zoals altijd de verwachtingen hoog. Deze mei-
den doen altijd goed mee in een heel sterk veld. Dat liet Ina van Woer-
sem zien door een 2e plek te pakken. En direct daarachter was het Ju-
liette de Klerk die een 3e plaats innam. Ook Shirley Dolman kon goed 
voorin blijven en eindigde op een 8e plaats. Rohmana Koops wist zich 
ook goed te handhaven en veroverde een 11e plaats. Zeker weer een 
goede prestatie en een eerste plek in het ploegenklassement voor deze 
4 meiden. 
Hierna was het de beurt aan de jongen D2 waar Pieter Heij en Bart 
Greuter aan de start verschenen, zij waren snel weg , en bleven lange 
tijd voorin. Toch moesten ze aan het eind wat toegeven. Pieter eindigde als 12e en Bart als 28e. 
Bij de jongens D1 was het Ruben Rigter die als enige bavver aan de start stond hij liep zijn wedstrijd 
goed opgebouwd uit en finishte als 32e. 
Dorian Wevers die bij de meiden D2 snel vertrok doet het goed in haar eerste crossseizoen, ze kon 
goed voorin mee blijven doen en kwam als 7e over de eindstreep. 
Dan was het de beurt aan de 2e jaars meiden D. Daar deden Tamara Went en Roma de Jong goede za-
ken. Roma wist zich goed staande te houden tussen de sterke lopers en pakte een mooie 8e plaats met 
vlak daarachter Tamara die na een sterke race 12e werd. 
Zo deden de junioren goede zaken en is het wachten op de 3e cross in Almere op 12 februari. 
De laatste kans om individueel, maar ook met de ploegen een gooi te doen naar een finale plaats,  
 
Kijk op www.bav-baarn.nl voor de foto’s. 
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