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

Marc & Sacco zoeken een pakkende tekst voor pagina 3; 
maar hebben een “writersblock  

M 

Iets zoals in de trant van de 
inzending van de jeugd: 
 
“Wil je leuk en nuttig bezig 
zijn? …...Ga jureren,….. 

want zonder jury geen wed-
strijd.” 

 

Ja helemaal goed; wacht dacht je van: 
 
“Heb je geen zin om te jureren?. 
.... Ga dan leuke stukjes schrijven, …. 
....want zonder kopij geen Baviaan!! 

Blijf vooral Kopij insturen!!! 



  BAVIAAN  JANUARI 2011 4 

 

Beste leden, 
 
 

2e Wintercupdag toch een succes 

Het ging er de afgelopen week een beetje om spannen of de bospaden van ons Wintercup parcours 
wel op tijd ijsvrij zouden zijn.  
Op zaterdag 11 December zijn 20 vrijwilligers hard aan het werk geweest om alles voor elkaar te krij-
gen. Het dooide in het bos net niet hard genoeg, het kruispunt bij de ingang naar alle ronden was een 
ijsplaat geworden. Met grote gasbranders hebben we een stuk ijsvrij gekregen. Maar er is ook gehakt 
met scheppen en harken. 
Het afgelasten van de 2e Wintercupdag was geen optie, het moest doorgaan, anders zou het een 
doodsteek voor de Wintercup drieluik  kunnen betekenen. 
Om ½ vier ‘s middags hebben we een alternatief parcours uitgezet wat ruimte zou geven als op zon-
dagmorgen nog niet al het ijs verdwenen zou zijn. 
En dat bleek toch hard nodig, zonder problemen is het alternatieve parcours afgelopen zondag door 
alle deelnemers gebruikt. 
De Wintercup organisatie is trots op onze vrijwilligers, door het vele extra werk en de fantastische sa-
menwerking heeft de 2e dag, met bijna een record aantal deelnemers (946), toch kunnen plaatsvinden.  
 

Buitengewone ledenvergadering 

Op dinsdag 7 December heeft de Buitengewone Ledenvergadering in ons clubhuis plaatsgevonden. 
Het bestuur stelt het op prijs dat er een groot aantal leden aanwezig was, met name de grote opkomst 
van onze jongere leden was zeer bemoedigend en prettig. 
Tijdens de vergadering  zijn de aanpassingen van onze Statuten en het Huishoudelijke Reglement be-
sproken. Alle op en of aanmerkingen zijn gehoord en waar noodzakelijk en mogelijk aangepast  en ver-
werkt. 
D.m.v stemming door hand opsteken zijn beide  stukken door de aanwezige leden goedgekeurd en 
aangenomen. 
De komende weken zullen Han Borst en Sylvain van Staveren de finale documenten opmaken. 
Namens de rest van het bestuur en de vereniging wil ik Han en Sylvain van harte danken voor de vele 
uren tijd en energie die beide besteed hebben aan het aanpassen van beide documenten.    
 
Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 4 Januari 
Nog even en het jaar 2010 is alweer voorbij. We kunnen terugkijken op een fantastisch sportjaar bij de 
BAV. Een jaar boordevol activiteiten en loop/trainings/sportplezier. 
Om het jaar 2011 bij de BAV goed te beginnen nodig ik hierbij alle leden van harte uit voor de Nieuw-
jaarreceptie in ons clubhuis op dinsdag 4 Januari. 
Aanvang 20:15 uur. 
Vooraf zal er nog een korte training plaatsvinden. 
Iedereen fijne feestdagen toegewenst en in ieder geval graag tot ziens op 4 Januari in ons clubhuis. 
/ 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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De maand november zorgde weer voor een flinke drukte op de ledenadministratie Ondanks het niet bepaald 
uitnodigende hardloopweer kwamen er toch nog enkele aanmeldingen binnen. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Annette Eijbaard-B.   Baarn recr 61-08-15 
Tijmen Hoogendoorn   A'foort pupM 04-10-25 
Taran Stel van   H'versum pupB 02-05-04 
Mochi Valimani   Baarn recr 66-06-21 
       

Helaas ook weer een flinke lijst opzeggingen aan het einde van het jaar. Gelukkig kwamen deze tijdig bij de 
administratie binnen, zodat geen problemen met de Atletiekunie ontstonden. 
We ontvingen een afmelding van: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Lars Berndsen   Baarn junD  
Annemieke Brouwer   Baarn recr  
Fried Holtkamp   Baarn recr  
Dylan Jansen   Baarn junB (overschrijving) 
Koen Molenaar   Baarn pupA  
Sabine Nieuwenhuijs   Baarn pupB  
Jeroen Oldenburger   Bussum recr  
Peter Ruiter de   Baarn recr  
René Schaap   Baarn don  
Geke Sieben   Baarn recr  
Patricia Stralen van   Baarn recr  
Hans Wessel   Baarn recr  
Hans Wester   Baarn recr  
Frieda Zand van 't   Baarn recr  
Tevens werd Gerard Adolfse van de ledenlijst afgevoerd.     
       
Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:    
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Florian Burg van der 0718409 pupB    
Max Meer van der 0718416 pupB    
Lotte Mol 0718417 pupA    
Jelmer Pastoor 0718418 pupM    
Michel Stel 0720090 pupM    
Bauke Taylor 0718422 pupC    
Anastasia Willemsen 0718424 pupC    
       
     
       

       
       
       
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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3 Anton  Krikke  20 Ton  Slager 
6 Anneloes  Hees, van  21 Henny  Kuil 
6 Peter  Wevers  21 Kees  Kruijswijk Jansen 
8  J.H. Veen-van Hunen, v.d.  23 Ans  Rossum-Damen, van 
8 Dorry  Engelmann  27 Marian  Nieland 
9 Adri  Hurkens  28 Peter  Roomer 
11 Wina  Dijk, van  28 Wilco  Dijen, van 
14 Gert Jan  Versteeg  29 Edan  Meer, van der 
15 Thea  Feijen-Beekhof  29 Bianca  Koops 
16 Cok  Verhoef  29 Judith  Breijer 
17 Richard  Koot  29 Toon  Keken, van 
17 Gert-Jan  Kooten, van  30 Henk  Vulpen, van 
17 Niels  Roelofs     

BAVIAAN-BEZORGERS BEDANKT ! 
 

Zoals al vele jaren hebben een aantal trouwe Bavianen er weer voor gezorgd,  dat onder soms 
barre omstandigheden u uw Baviaan zo goed en zo tijdig mogelijk kreeg thuis bezorgd, het-
geen de vereniging een hoop kosten heeft bespaard.  
Er is nu echter sprake van enige verlichting door overgang van leden op de Digitale Baviaan. 
 
Met dank aan: Cora, Peter, Dirk, Henk, Dik, Dick, Jan, Anton, Hans/Ans, Ybel, Jos, José/
Harm en hun, mij niet altijd bekende, vervangers. 
 
Hans.  
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Indrukwekkend kippenvel 
 
17 oktober jl. was het weer zover: de Run4Semmy. Met een kleine vertraging kwam de, 
eerlijk gezegd teleurstellend kleine, afvaardiging van de BAV bij het VU aan. Het feit dat 
Wendy van Dijk op het podium stond en later de warming-up (mede) verzorgde was ook bij-
zonder. De toespraken maakten diepe indruk op iedereen. Vooral toen de namen van overle-
den kinderen werden voorgelezen: afgelopen jaar waren dat er helaas weer 7. Onderzoek 
naar een goede behandelmethode is dus nog steeds heel erg noodzakelijk. Daar moet toch 
echt veel meer voor gedaan worden!!! 
 
Het was prima hardloop weer en ondanks het feit dat de 'blauwe wolk' niet uiteen mocht 
spatten kon een grote groep het toch niet laten. Dankzij twee verzamelpunten wisten we, 
met in totaal bijna 300 lopers, toch een staande ovatie te krijgen toen we in het Olympisch 
stadium de ronde mochten lopen. Geen enkele loper ontkwam aan kippenvel, bij sommigen 
stonden de tranen zelfs in de ogen. We hadden diep respect voor de moeders van inmiddels 
overleden of zieke kinderen die de 8 km ook hadden volbracht. Wat een ervaring. 
Voldaan vertrokken we huiswaarts met als tussenstop nog een welverdiende, riante, uit-
smijter. Volgend jaar hopen we toch echt op meer 'meelopers'. Met slechts 9 mensen was 
het contrast met vorig jaar wel heel erg groot. Wie dit alsnog wil goedmaken door een ri-
ante donatie te doen: je bent van harte welkom! Het rekening nummer is: ABN AMRO 
62.63.83.463 t.n.v. Stichting Semmy in Weesp. Verdere informatie over het hoe en waar-
om van de stichting is te vinden op www.stichtingsemmy.nl 
Tot slot onze dank aan een ieder die ons/de stichting heeft willen sponsoren. Weet dat je 
geld heel goed besteed wordt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bescheiden Run4Semmy ploeg bestond uit: Albert, John, Annet, Frans, Anita, Chista, 
(onder): Ton en Frits (Carla staat niet op de foto)  



  BAVIAAN  JANUARI 2011 10 

 

Mijn kuiten, nog maar net bijgekomen van de BAV-
wintercup, stonden alweer een nieuwe uitdaging te 
wachten: de zevenheuvelenloop. Voor mij de eerste 
keer dat ik een 15km wedstrijd ging lopen, ook de eer-
ste keer een evenement van zo’n grote omvang (31.000 
deelnemers) en dan ook nog heuveltje op, heuveltje af. 
Gelukkig begon de reis ontspannen en gezellig met een 
stuk of 10 andere BAV’ers vanaf station Baarn richting 
Nijmegen. En het weer was boven verwachting: een 
heerlijk zonnetje, weinig wind en een graad of 7. De 
handschoenen, thermohemden en mutsen konden dus in 
de tas blijven. Volgens oeroude BAV-traditie, eerst 
koffie met appeltaart en slagroom na aankomst in Nij-

megen. John Rapati kreeg het weer eens voor elkaar: hij wist zich te laten vereeuwigen op de foto 
gearmd met de niet onknappe en rondborstige serveerster. Met dank aan onze huisfotograaf Michel. 
Vertel maar niet door aan je vrouw John! Toen we allemaal individueel gingen afrekenen raakte de 
man bij de kassa volledig in de stress, bang dat er een kopje koffie tussendoor zou slippen. Niet erg 
klantvriendelijk, misschien was het daarom wel zo rustig in dit café? Anyway, wij op weg naar de 
parkeergarage van de SNS-bank om te verkleden, startnummers op te spelden en chips door de ve-
ters te rijgen. En passant nog even wat BAV-wintercup-foldertjes over de tafels verspreid die (heel 
slim!) Carlo in grote aantallen had meegenomen. Toen was het tijd om richting startvak te gaan ge-
huld in poncho’s tegen de wind en kou tijdens het wachten. Heel charmant waren de van vuilniszak-
ken zelfgemaakte poncho’s die sommigen droegen. Toen konden we eindelijk van start. Ik was vaak 
gewaarschuwd voor het valse plat op de eerste 5 kilometer. Maar het eerste stukje ging toch echt 
even naar beneden en daarna gaat de weg overduidelijk omhoog, daar was niks vals aan. Verbaasd 
keek ik om toen er een groepje mensen heel hard “hup Frans, zet hem op!” riep. Ken ik die ergens 
van? Maar even later drong het tot mij door dat je naam in grote letters voor iedereen zichtbaar op 
je startnummer staat afgedrukt! Carlo en ik liepen mooi gelijk op en na 5km hadden we prachtig uit-
zicht langs de golfbanen. En wie er oog voor had: ook op het parcours liep er heel wat schoons rond, 
nietwaar John? Rond de 10km liepen Carlo en ik nog steeds vlak bij elkaar, we hadden er echt zin in. 
Maar toen kwamen die twee beruchte venijnige klimmetjes en moest ik toch echt even gas terugne-
men. Carlo voelde zich nog steeds prima en voerde hier het tempo zelfs nog wat op. Die heb ik dus 
pas na de finish weer teruggezien. Gelukkig gaan de laatste kilometers heerlijk naar beneden, tijd 
om mijn 7-mijls laarzen aan te trekken en met grote passen naar beneden te stormen. En dan de al-
lerlaatste kilometer, langs het publiek, richting finish de laatste energie uit je benen persen. Carlo 
stond inmiddels al 2 minuten uit te rusten, die heeft echt super gelopen in die laatste 5 kilometer. 
Beloond met een medaille en een paar flinke stijve kuiten, keren we met de trein terug en wordt er 
druk gebeld met het thuisfront waar de exacte tijden al via Internet kunnen worden opgezocht. En 
hier en daar valt er al een oogje dicht, waarschijnlijk dromend over de stamppot die de meesten nog 
in het clubgebouw gingen verorberen. Het was voor mij echt een superdag, heerlijk gelopen en erg 
gezellig met z’n allen. Bedankt iedereen! 
 
Frans Gouverne 
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Lange afstand gebeuzel 
 
Huh.. al weer een jaar om!!, het is alsof we niet ouder worden zo snel 
vliegt de tijd voorbij. Ik weet nog goed dat ik 32 was en….. afijn op 
een sentimenteel verhaal zit niemand te wachten.    
  
Maar 2010 was weer een stoer jaar.  Menig atleet heeft zijn persoon-
lijk record weer bijgesteld. Hetzij sneller hetzij langzamer dan ooit. 
Records werden er verbroken. De één deed het op de fiets, de ander op de schaats en ge-
lukkig velen hardlopend bij allerlei wedstrijden in de regio of ver daarbuiten. 
De vereniging bloeit duidelijk als je kijkt naar de sportieve prestaties, intern gaat het alle-
maal wat minder. Zal de crisis ook toeslaan binnen de atletiekvereniging?? 
Vrijwilligers zijn een groot goed binnen de vereniging. Erger nog, ze zijn de drijfveer van 

bijna alle activiteiten die georganiseerd worden. En of je het nu hebt 
over onderhoud clubhuis, organiseren van reanimatiecursussen of het 
afleveren van goed gekwalificeerde trainers bij de jeugd. De vrijwilliger 
is onmisbaar en dient daarom goed behandelt te worden. Nu zit dat bij 
de BAV wel goed. Iedere vrijwilliger vindt het fijn om af en toe een 
compliment te krijgen, of een heerlijk etentje of gewoon een schouder-
klop na afloop van de activiteit. Juist door die positieve feedback blij-
ven vele vrijwilligers actief binnen de vereniging. Helemaal prima, lijkt 

me. 
           

Maar net als bij het ledenbestand is ook het vrijwilligersbestand aan verandering onderhe-
vig. Mensen stoppen bij de club, willen wel eens wat anders doen binnen de vereniging of 
stellen gewoon het verbeteren van de persoonlijke prestatie centraal. En daar hebben ze 
allemaal groot gelijk in. Als bestuur zit je daar dan mooi mee. Het is niet voor niets dat er 
de laatste twee jaar zo hard aan de bel getrokken wordt om vrijwilligers te vinden voor 
allerlei activiteiten en dat er niet een steeds grotere wissel getrokken wordt op de huidige 
groep “vaste” vrijwilligers. De vereniging zal op 
zoek moeten naar nieuw vrijwilliger potentieel. 
Maar?  Waar vind je die? Bij de wedstrijdatle-
ten? De recreanten (grote groep) of bij de oude-
re jeugd ( zitten die niet allemaal al in de jeugd-
commissie?) Bij ouders dan, daar zit een potenti-
ële groeimarkt. Kortom lastig, lastig, lastig.  
 

...positieve feedback… 
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Je zal je als vereniging kunnen afvragen waarom iemand graag vrijwilliger wil zijn bij zijn 
“cluppie”. Heeft dat te maken met de sfeer in de club? Vertrouwen hebben in gevoerd be-
leid? Verantwoordelijk delegeren naar vrijwilligers? Belonen van? Morele verantwoordelijk-
heid van leden, of wordt je verplicht, gewoon omdat het er anno 2010 bij hoort!! (een andere 
oplossing is het annuleren van een aantal activiteiten, heb je ook minder vrijwilligers nodig!!) 
Het antwoord zal ongetwijfeld ergens in het midden liggen. Over twee dagen (ik schrijf dit 
op 5 december) wordt een deel van de vergadering gewijd aan bovenstaand gegeven.  
Ik ben benieuwd wat eruit komt. Het zal voor het (onderbezette) bestuur een pittige klus 
worden. Maar ik hoop van harte dat “we” eruit komen. 
En mocht je na het bovenstaande gelezen te hebben zoiets hebben van… mmm een klusje bij 
die verschrikkelijke leuke BAV wil ik best voor mijn rekening nemen, lees dan nog even ver-
der want…. 
…..De LAC (lange afstand commissie) is nog op zoek naar iemand uit de A, B of C groep die 
zich gemiddeld 8 avonden per jaar wil inzetten om een coopertest te organiseren, startnum-
mers uit te delen bij de eemmeer, opgaven te doen voor de heuvel-
rug en meer van dat gedonder.  
En voel je je als recreant nu gepasseerd. Ook voor jou ligt er een 
leuke uitdaging te wachten. Lid worden van de jubileumloopclub. Het 
kost je in 2011 maar 8 avonden en het jaar daarop een paar meer. 
Maar dan zit je wel in de één na leukste commissie die zich bezig-
houdt met het 50 jarig jubileum dat de BAV in 2012 hoopt te vieren. 
En aangezien er vanuit de recreanten nog niemand lid is van dit club-
je mag je zelfs een maatje meenemen!! Leuker kunnen we het toch 
niet maken.        
En om het makkelijk te maken…  Je mag je gewoon bij mij aanmelden!! (emmie.jos@planet.nl) 
Rest me niets anders dan een ieder een geweldig vrijwillig, sportief, knettergek, verrassend 
en vaak onverwacht avontuurlijk 2011 te wensen. 
 
         Jos Hakvoort 

...uitdaging… 



  BAVIAAN  JANUARI 2011 15 

 

Schaatsen voor tennissers in een clubblad van de BAV??? 
 

Je zult je misschien afvragen, schaatsen?? Dat doen we bij de BAV toch niet en tennissen is 
voor kakkers die ‘leuve’ zeggen. Dus snel omslaan naar de volgende pagina. 
 
Hoh hoh misschien wordt het nog leuker… 
lees nog een stukje verder. 
We schrijven hier wel over een clublid, aha 
daar ligt de link. “Ha leuk denk je nu. Een 
clublid met een initiatief”. Een clublid met 
een eigen foundation. Inderdaad, dat is 
precies waar dit over gaat. 
 
Over wie gaat het dan eigenlijk? Degene 
die gaat schaatsen is Ronald Pothuizen, een 
loper uit de A-groep, en ook nog eens en-
thousiast schaatser, bergop-loper, over 
bergriggels in Oostenrijk loper en wijnge-
nieter. 
 
Wat gaat er dan eigenlijk gebeuren? Ronald gaat voor het goede doel, eind januari, in een 
tijdsbestek van acht dagen, drie keer een Elfstedentocht in Oostenrijk rijden. En dan gaat 
ie ook nog proberen dit binnen 9 uur te doen (=23 km/uur) 
 
Voor kids uit sloppenwijken 
Voor wie worden dan eigenlijk al die calorieën verbrand? Welk goede doel is zo belangrijk 
dat je 27 uur gaat schaatsen met het risico om ook nog eens een blessure op te lopen of je 
een breuk te vallen? 
Er wordt geschaatst voor kids uit de sloppenwijken van Nairobi. In Nairobi ligt de grootste 
sloppenwijk van Afrika en er wonen 1-2 miljoen mensen in deze sloppenwijk. Binnen dit enor-
me gebied (5 km lang) worden sportprogramma’s ontwikkeld die van onschatbare waarde zijn 
voor deze kids. Kinderen leren zgn. ‘lifeskills’ die bijzonder belangrijk zijn voor hun verdere 
ontwikkeling. Tevens kunnen kinderen door het deelnemen aan sportactiviteiten zelfvertrou-
wen en eigenwaarde ontwikkelen. Zaken die wij voor onze eigen kinderen ook belangrijk vin-
den en sport speelt ook in Europa hierbij een belangrijke rol. 
 
600k for Kenya 
Door de sponsoractie “600k for Kenya” wil de stichting Serious Kids Stuff een bijdrage le-
veren aan het bouwen van tennisbaantjes in deze sloppenwijk. Initiatiefnemers van de ten-
nisprojecten hebben aangegeven dat dit het allerbelangrijkste is voor de verdere ontwikke-
ling van de tennisprogramma’s. Na de realisatie van de tennisbaantjes kunnen 300 kids iede-
re week twee keer komen spelen, gebruik maken van schone toiletten en vers water drinken. 
 
Serious Kids Stuff heeft €12.000, en dus 500 sponsors, nodig voor de baantjes. Dan kunnen 
de baantjes in 2011 worden aangelegd  
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30 dollar 
Voor maximaal 30 dollar ben je sponsor van Ronald. Hoe werkt het? Ga naar 
www.seriouskidsstuff.com. Hier klik je op de sponsor Ronald button en vul je je gege-
vens in. Je krijgt een nette bevestiging in je mailbox en betalen doe je pas na de races. 
 
De spelregels zijn eenvoudig. Rijdt Ronald een Elfstedentocht uit dan betaal je 5 dollar. 
Rijdt ie ook nog sneller dan 9 uur dan betaal je 2 x 5 dollar. Dit zorgt er dus voor dat 
bij 3 races onder de negen uur je maximaal 30 dollar betaalt. 
 
Serious Kids Stuff is ook te vinden op Facebook en natuurlijk zijn ze ook op Twitter 
(seriouskids) Hier kun je alle voorbereidingen en het laatste nieuws volgen. Klik ook ge-
rust eens op de facebook pagina op de website als je geen facebook account hebt. Je 
kunt meelezen, foto’s bekijken en de laatste nieuwtjes van de races meemaken. 
 
Het zal geweldig zijn als met de steun van de BAVers het leven voor deze kids iets leu-
ker zal worden. De halve A-groep is al enthousiast sponsor!!  
 
Facebook en twitteraars. Help bij het verspreiden van dit nieuws. Tweet het de wereld 
in of plaats het op je facebook.  
 
Bedankt! 
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Hardloopwedstrijd op voormalig vliegbasis Soesterberg. 
 
Afgelopen zondag werd er door de atletiekverening Altis uit Amersfoort een wedstrijd georgani-
seerd op de vliegbasis Soesterberg. Er werd gelopen om geld in te zamelen voor polio. Vandaar 
de naam “Run for Polio”. De winaars van alle afstanden kregen een bijzondere prijs, namelijk een 
vlucht in een zweefvliegtuig.  
 
Vanuit de BAV deden er ook een aantal atleten mee met deze bijzondere wedstrijd op de landingsbanen 
van de vliegbasis. Begonnen werd met de 600 meter lange kidsrun. Bij de jongens startten Thijs en Jelle 
van Miltenburg. Ze liepen beide vanaf de start op de plaatsen 1 en 2. Deze plekken konden de jongens 
goed vast houden. Dat betekend dat Thijs van Miltenburg mag vliegen in een zweefvliegtuig. Bij de meis-
jes waren Isabel van den Broek en Julie Heij aan elkaar gewaagd. In de eindsprint wist Isabel naar de 2de 
plaats te lopen en Julie eindigde op een knappe 4de plek. Op de 1000 meter lange kidsrun stond Pieter 
Heij aan de start. Na een behouden start wist hij zich naar voren te lopen en kwam hij als 2de over de fi-
nish. 
Bij de wedstrijd 5 kilometer liepen Marina Bos en Menno Zahradnik. Marina wilde al lange tijd eens onder 
de 25 minuten lopen. Menno bod zich aan om haar te helpen dit doel te bereiken. Na een vlakke race 
finishte ze samen net onder de 25 minuten. Ook bij de 10 kilometer was er nog deelname van een aantal 
BAV leden. 
 
Uitslagen Run for Polio: 
 
Kidsrun 600m 
Thijs van Miltenburg 2.03 
Jelle van Miltenburg 2.04 
Isabel van den Broek 2.25 
Julie Heij   2.27 
 
Kidsrun 1000m 
Pieter Heij   3.23 
 

Wedstrijd 5km 
Marina Bos   24.55 
Menno Zahradnik  24.56 
 
Wedstrijd 10km 
Michiel van der Burgh 49.22 
Sandra van Gisbergen 59.04 
Sander van Gisbergen 59.40 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
Zonnige Zevenheuvelenloop levert supersnelle tijden op 

Het was wereldrecord weer in Nijmegen afgelopen zondag. Dat bleek wel uit de nieuwe wereldrecordtijd 
van Leonard Komen. In 41.13. vloog hij over de 7 prachtige heuvels van de zevenheuvelenloop. Maar 
ook de andere 24.000 iets minder getalenteerde atleten stonden vrolijk en zenuwachtig aan de start voor 
hun 15 km. Natuurlijk was de BAV ook van de partij. 

Maar liefst 24 atleten zaten ‘s morgens rond half 10 in de trein op weg naar Nijmegen. Het traditionele 
koffie met gebak werd natuurlijk niet overgeslagen. Bij de wedstrijdatleten klonk het startschot om 13.00 
uur precies. De BAV-toppers Stefan Leeflang en Jaap Sonnenberg hadden snode plannen. Zij wilden 
elkaar naar een eindtijd onder 55 minuten helpen. Na een mooie start net boven de 18 minuten op de 
eerste 5 km werd het voor Sonnenberg een stukje lastiger. Leeflang liep echt hard door en deed wat hij 
voorspeld had. Een 54.47 was zijn perfecte eindtijd. Sonnenberg moest daar toch op toegeven en schrok 
zelfs een beetje toen hij ineens Willem de Ruijter zag langskomen. De Ruijter had zich gefocust op het 
oude clubrecord 50+ dat op 56.12 minuten stond. Hij had uitgerekend dat kilometers rond de 3 minuut 45 
hem onder deze tijd zou moeten brengen. Op zich een realistisch doel, op een vlak parcours. Maar dat is 
net waar het op de zevenheuvelenloop aan ontbreekt. De prachtig glooiende zevenheuvelenweg is een 
ware kuitenbijter waar de snelheid er bij de meesten aardig uitgaat. Bij de Ruijter echter niet. Hij kon 15 
km lang het tempo strak houden en finishte in een supertijd van 55.42. Sonnenberg zat daar net een mi-
nuutje achter. Groen en Hakvoort zouden elkaar naar een tijd net onder het uur proberen te hazen. He-
laas verloren zij elkaar uit het oog in het drukke startvak. Zodoende moesten ze het zelf opknappen. Zij 
behaalden hun doel dit keer (net) niet, al scheelde het bij Hakvoort heel weinig (6 sec) 

Bij de recreanten die een half uurtje later van start gingen, was de focus niet alleen op de prestatie maar 
vooral ook op het genieten onderweg. En genoten werd er. 
Onderweg maakte men leuke dingen mee: een man stond met twee hamers op elkaar te slaan. Hij riep: 
“Dit is de laatste kans om de man met de hamer tegen te komen.” Hij stond namelijk aan de voet van de 
laatste heuvel. Een jongen met syndroom van Down hield een spandoek omhoog met daarop: ‘Allée’. Hij 
riep dat zo enthousiast dat de passerende  lopers reageerden met gejuich waardoor de jongen straalde! 
Toeschouwers langs de kant roepen je naam: die staat immers op je startbewijs. Midden in de natuur 
klinkt bij een boerderij een soort van mysterieuze, spirituele muziek. Ergens staat een man met twee 
stokken op een omgekeerd vat te slaan alsof zijn leven ervan afhangt. En tussendoor steeds groepjes 
spelende muzikanten, het kon niet op allemaal 

En juist door deze geweldige ambiance lijken die 15 lange kilometers helemaal niet vervelend. Het is niet 
voor niets dat vele BAV-ers elkaar onderweg opzochten om tijdens de prestatie heerlijk te kunnen genie-
ten van deze unieke loop.  De uitslagen van de atleten zijn: 

 Stefan Leeflang  54:57:00   John Rapati  1:23:01 

Willem de Ruijter  55:42:00   Monique Wilhelm  1:23:02 

Jaap Sonnenberg  56:41:00   Diana van Drie‐Rubini  1:23:20 

Jos Hakvoort  1:00:06   Jurgen Lentz  1:25:20 

André Groen  1:01:24   Wilma Blonk  1:25:21 

Sacco van Wessel  1:05:14   Edan van der Meer  1:26:14 

Carlo Oudebeek  1:09:33   Marjanne Roel  1:27:13 

Frans Gouverne  1:11:42   Eva van Haasteren  1:27:17 

Kees Vink  1:13:28   Anita Frankena  1:29:54 

Christel Lammers  1:15:29   Ton Slager  1:30:16 

Bernadette Vink  1.20.32   Jan Zwaan  1:30:36 

Walter Poppeliers  1:19:29   Carla Zwanikken  1:30:38 

Roland Marges  1:20:06   Willianne Muntz  1:33:00 

Belinda Huiden‐Lammers  1:20:52   Peter Bakker  1:36:58 

Andy van Duinen  1:21:16      



  BAVIAAN  JANUARI 2011 21 

 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

‘Swinging in the rain’ bij de eerste Wintercup van het seizoen 

Het is al de 36ste editie en de BAV laat zien dat het met zijn tijd meegaat. De muziek voor de war-
ming-up werd speciaal gemixt door DJ Steff en Ed. Dit duo is bekend van Dance Fever. Trainster 
Diana van Drie stond op het podium van NoName-Events en kreeg meer dan honderd sportievelin-
gen in beweging. 

 De jeugd opent de dag 
Om 11 uur gaat de jeugd tot 7 jaar van start. Aangemoedigd door ouders en trainers wordt 1300 meter 
gelopen. Een hele afstand voor de allerjongsten. Mart de Bruin van de NBS is de snelste. Anastasia Wil-
lemsen, Yves van der Meer en Roeland Bouma zijn sinds kort lid van de BAV. Deze zesjarigen lopen hun 
eerste wedstrijd en hebben dat goed gedaan. 
Femke Bles (8) heeft het zwaar. Een pijnlijke en enkel en schouder hebben haar niet weerhouden om het 
parcours uit te lopen. Wessel Terpstra (9) heeft er zin in. Hij loopt een vlakke race en heeft zelfs nog wat 
over voor een eindsprint. Julie Heij (9) heeft moeite met de start, het was erg druk. Maar dat heeft ze later 
goed gemaakt. Ze is altijd op de training en dat zie je terug op deze dag. 

Vanaf 10 jaar is de afstand 1800 meter. Voor Matthijs van Andel is het de eerste keer dat hij deze lange 
afstand moet lopen en hij vindt dat “best ver”. Zijn sport is eigenlijk hockey, maar dit gaat hem ook goed 
af. Zijn strategie is: “Rustig starten en op het eind volop sprinten”. Stefan Doeve vindt de ondergrond 
zwaar en modderig, maar net zoals op de training komt hij lachend over de finish. Sophie Bleyerveld en 
Sophie van der Burgh zijn allebei tevreden over hun prestatie. 

Bij de 12 en 13-jarigen gaat het er fanatiek aan toe. Melvin de Jong en David Jansen op Dehaar kijken 
met een goed gevoel terug op de gelopen race. 
De NBS is zoals ieder jaar present. Deze school heeft sport hoog in het vaandel staan. De 56 leerlingen 
waren allemaal herkenbaar aan het blauwe shirt van de NBS. 

Korte Cross en Wedstrijdlopers 
De mannen en vrouwen met wedstrijdlicentie laten zich nooit afleiden door het weer. Maar zij willen wel 
weten of er wel of niet op spikes moet worden gelopen. Na het inlopen is men het er in de kleedkamer 
over eens. Het parcours ligt er veel beter bij dan men had verwacht. Maar dat gebeurt niet vanzelf! 
Vanaf donderdag is men al bezig met drainage van de drassige grond. Grote takken worden van de pa-
den gehaald en waar nodig wordt er zand in de plassen gestort. Als een situatie toch niet optimaal is, 
wordt een pilon geplaatst. Hoewel veel mensen actief zijn, mag Dirk Boterenbrood in het bijzonder ge-
noemd worden. Door zijn niet aflatende enthousiasme en inzet met het watermanagement, wordt hij wel 
de ‘Prins Alexander van de BAV’ genoemd. 

Winnaar van de Korte Cross is Robert Plantius van Tempo uit Bussum. Hij ging ‘kalm’ van start, maar 
heeft dat later goed gemaakt. 
De tien kilometer kent een Hilversumse winnaar. Na 31.58 komt Erik Negerman (GAC) als eerste over de 
streep. Hij is in topvorm en dat is duidelijk zichtbaar. Na een halve ronde loopt hij aan kop en heeft die 
voorsprong niet meer weggegeven. Het gat met de nummer twee is ruim een minuut. Thijs Feuth (2e) van 
Phanos Zeist was vorig jaar winnaar van de november-editie van de wintercup. Hij is vandaag niet in 
vorm en hoopt in december revanche te kunnen nemen. Erik is dus gewaarschuwd. 

Deelnemers hardloopclinic september lopen hun eerste wedstrijd  
Acht weken geleden zijn ze gestart met hardlopen en vandaag doen ze hun eerste wedstrijdervaring op. 
“Niet te hard van start en laat je niet opjagen!” is het advies van de trainers Diana, John en Carlo voor de 
start. Zij begeleiden de groep en houden het looptempo in de gaten. En dit heeft effect. Na 21 minuten 
zijn de 3 km afgelegd door 9 deelnemers. Maartje, Marije, Anita, Herma, Conne, Jeanette, Alberti, Astrid 
en Conny zijn tevreden na afloop. Voor Erik en RemtJan is dat niet genoeg. Zij hebben ‘goede benen’ en 
plakken er nog een ronde aan vast. Dat voorbeeld wordt in december vast door enkele dames gevolgd. 
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Sportief wandelen en Nordic Walking 
Jaarlijks is dit een kleine groep, maar niet minder fanatiek! Bijzonder was dit jaar de deelname van Nico 
Klaver uit Soest. Ieder zaterdag loopt hij met negen andere cliënten van Amerpoort bij de BAV. Samen met 
begeleider Anton liep hij zijn eerste wintercup. En het is hem goed bevallen. “Leuk, maar ik ben nu wel 
moe!” was zijn reactie. De debutant heeft 4,8 km gelopen. De gezelligheid onderweg is voor hem belang-
rijk. Hij genoot van alle aanmoedigingen onderweg. 

265 Recreanten trotseren de regen 
De muzikale warming-up is iets nieuws en werd erg gewaardeerd. Tientallen atleten beginnen aarzelend, 
maar de muziek en het enthousiasme van Diana werken aanstekelijk. Uiteindelijk staan er ruim honderd 
mensen te swingen. De speciaal voor de wintercup gemaakt mix van DJ’s Stef en Ed krijgt iedereen in be-
weging. Lekker opgewarmd gaan de recreanten van start. 
Sommige zijn tevreden met één rondje, anderen gaan voor de volle 10 km. Onderweg wordt er naar de 
prestaties van clubgenoten en concurrenten gekeken. Dat recreanten puur voor de gezelligheid lopen is 
een misverstand. Tijden van het vorige seizoen moeten worden scherpgesteld en loopmaatjes moeten wor-
den verslagen. De aangekondigde regen begint tijdens de recreantenloop serieus te worden. Bernice den 
Bak is geen lid van een atletiekvereniging, maar wel de snelste vrouw op de 3 km. Met 13.37 komt ze over 
de meet. Jan Piersma is de eerste recreant die de 10 km volbrengt. Ruim 39 minuten heeft hij er over gelo-
pen. Een mooie tijd. 

Vrijwilligers zijn het hele weekend in de weer voor een veilig parcours 
Zaterdag is alles naar de wedstrijdlocatie gebracht. Het draaiboek bevat alle benodigdheden: 1500 start-
nummers, een kilometer afzetlint, 3 kruiwagens, 10 koffiekannen en nog veel meer. 
Dit jaar lopen twee leerlingen van het Baarnsch Lyceum hun maatschappelijke stage bij de Wintercup. Alex 
Laoût en Aäron van Diepen hebben deze stage zelf uitgezocht. Waarom? “Hier kan je lekker veel doen.”, 
vinden ze allebei. Het hele weekend hebben ze geholpen met het opbouwen en afbreken rond het par-
cours. Ook het blad blazen namen ze voor hun rekening. Tussendoor hebben ze zich nuttig gemaakt bij de 
drinkpost bij de finish. 

Medewerking werd verleend door: Staatsbosbeheer Heuvelrug Noord, Bosbad de Vuursche, de tennisvere-
niging BLTC, het Rode Kruis afdeling Baarn, de regiopolitie en de Gemeente Baarn. 
Veel dank is er ook voor de sponsoren: Autorijschool Keppel, Meeuwsen Ten Hoopen, Scharrelslagerij van 
Boeijen, Audivio, Financieel Adviesbureau Kooiman & 't Hooght, Baarns Reformhuis, Hartog Transport, 
Rijkeboer Aannemersbedrijf, HuurMax, Uitgeverij Prometheus, Lafoot Hilversum, WelkominBaarn.nl, Gara-
ge Niels Renes, Bade Communicatie, AA drank, Bouman sportprijzen, Klusbedrijf Gramsma, DJ Steff en 
Ed, NoName-Events BV en B.Slim Baarn, De Letterfabriek en C1000. 

BAV-voorzitter Bob Heinis is na afloop tevreden over het verloop van de dag. Hij is blij dat de gemeente 
Baarn ontheffing van het parkeerverbod heeft verleend. Vrijwilligers hebben het verkeer in goede banen 
geleid. De afdeling handhaving van de politie heeft alles gecontroleerd en was tevreden. “Ook de overlast 
voor de bewoners proberen we te beperken. Gelukkig hebben die daar ieder jaar begrip voor.” Het aantal 
van ruim 800 deelnemers is wat aan de lage kant. De weersvoorspelling lijkt hiervoor de oorzaak te zijn. 
De volgende Wintercupdagen zijn op zondag 12 december en zondag 16 januari 2011. Inschrijven per 
wedstrijddag is mogelijk. Iedereen is van harte welkom! 



  BAVIAAN  JANUARI 2011 23 

 





  BAVIAAN  JANUARI 2011 25 

 

Beste pupillenouder, 
 

                                     Wil je leuk en nuttig bezig zijn? 

                                 Ga jureren, 
 
Onze pupillen doen graag mee aan wedstrijden. Bij de baanwedstrijden in het zomerseizoen zijn veel 
juryleden nodig. Om hieraan te voldoen hebben we ouders nodig. Het verzoek is dan ook aan ouders om 
je hiervoor op te geven. Behalve dat dit stimulerend is voor je kind, krijg je meer inzicht in de atletiek en 
geeft dit ook meer afwisseling dan alleen de hele wedstrijd toekijken. Er zijn twee typen juryleden: gedi-
plomeerd of niet gediplomeerd. Als het je leuk lijkt kun je op kosten van de BAV een jury cursus volgen, 
zodat je ook de leiding kunt nemen bij een atletiek onderdeel. Een cursus omvat vier avonden van 2 uur 
lang, sterk op de praktijk gericht, die worden afgesloten met een examen (inclusief). Uiteraard zijn onge-
diplomeerde juryleden ook van harte welkom bij de   BAV. Geef je hoe dan ook op en de BAV zorgt er-
voor dat je bij wedstrijden maximaal voor een deel van de dag als  jury wordt ingedeeld. Uiteraard wordt 
er ook naar gestreefd dat je bij de onderdelen van je eigen kind jureert. Stuur een email naar pupil-
len@bav-baarn.nl met daarbij je e-mail adres en geef aan, dat je  belangstelling hebt om te jureren bij de 
pupillen. Vervolgens zal contact met je worden opgenomen. 
 

want zonder jury geen wedstrijd. 
 Wim Oostveen (trainer) 
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