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Van de voorzitter 

Kan niet is dood en wil niet die leeft nog  

Als klein jochie was het voor mij een feest om in het houten schuurtje in de achtertuin van mijn opa en oma 

onder opa’s  toeziend oog te knutselen. Hij was natuurlijk al lang gepensioneerd en had als hobby het 

repareren van klokken en horloges. Vele klokken uit Hilversum en omgeving werden door hem weer aan de 

praat gebracht. In de winter loeide er een klein kacheltje op kolen waardoor we zonder jas konden prutsen 

aan zijn werkbank. Met veel geduld legde hij zijn eigen werk af en toe neer om je, als iets niet goed ging, 

weer de goede kant op te sturen met je geknutsel. “Kan niet is dood maar wil niet die leeft nog” was zijn 

motto.   

Daar moest ik aan denken toen ik van de week door de redactiecommissie eraan werd herinnerd dat ik alweer  

de deadline voor het voorwoord niet had gehaald. Lenneke had aan het eind van 2011 een keurige lijst met 

deadline data toegestuurd, “zet je het in je agenda?” ; goed idee , ja dat doe ik was mijn antwoord. Wel, het 

heeft niet geholpen, ook het eerste clubblad van 2012 zou weer zonder voorwoord uitkomen. Van Sacco en 

Marc mocht het nog wel eens op maandagmiddag. Ik probeerde hetzelfde afgelopen zondagmiddag ook bij 

Albert te bereiken. Zijn antwoord was onverbiddelijk : “Nee Bob, de pagina is al klaar en we gaan 

morgenavond printen”. Albert had helemaal gelijk, afspraak is afspraak. 

 Nu moest ik die maandagavond sowieso in het clubhuis zijn om met de vaste maandagavondgroep even alle 

defecte apparaten in het krachthonk langs te lopen. Albert en Lenneke waren  al flink op weg met het printen, 

ik had gezegd dat ik even bij ze zou langskomen. “Wat als ik nu zelf de pagina maak en print en dan 

donderdag een stapeltje bij het rapen neerleg”, nou vooruit. Albert zou een template sturen en dan zou ik 320 

kopietjes moeten maken. “Maar ehh Bob” zei Lenneke “waar wil je het over hebben, het sportpark, de 

sponsors van de loterij en de Wintercup zijn al door anderen gedaan”. Dit was een heel nieuwe ervaring voor 

mij , redactie die het voorwoord gaat invullen. “Mooi zei ik , dan kan ik het kort houden en misschien doe ik 

veel foto’s”, net als de Baarnsche Courant. Kan niet is dood en wil niet die leeft nog. Het is overigens niet 

een wil van niet willen maar van niet kunnen. Ik zie nog de grijns op het gezicht van mijn opa als met zijn 

hulp mijn kan niet (wil niet), toch lukte. 

Tja 

Tja, waar moet het voorwoord dan over gaan. Nou, dat het bijvoorbeeld bij mijn Nieuwjaarstoespraak nooit 

lukt om alle leden te bedanken voor hun vrijwilligers werk gedurende het afgelopen jaar. Ik kies er een paar 

uit omdat het anders een verhaal van uren wordt. Als ik dan later door de kantine loop dan denk ik, och ja, ik 

ben Ybel Mercuur vergeten. Dat hij op zijn leeftijd met nog zoveel plezier de trainingen geeft en regelmatig 

door de weeks even in het clubhuis langskomt voor een gesprekje. Of alle leden die een kantinedienst 

draaien en sommige daarvan hun trainingsavond er voor opofferen. Of de mannen en vrouwen die op 

dinsdag het clubhuis schoonmaken en kleine klusjes doen. 
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De Pet van Wim 

Wat we dit jaar bij de receptie weer wel hadden was de Pet van Wim, daar ging hij mee rond voor een 

bijdrage voor onze Truus die weer een project gaat draaien in Ghana. En er werd een flinke duit in het petje 

gedaan. Maar liefst ruim 265 Euro. Dat is een mooi gebaar richting Truus. We hopen dat ze er iets moois 

mee kan doen aldaar in Ghana. Lieve Truus , veel succes toegewenst. 

 

Kereltje 

Dat passeren van die deadline was er niet voor niks, we kregen te maken met een flinke nasleep van de 

Wintercup en dat kost tijd. Ondanks dat het allemaal op rolletjes verliep waren er een paar hobbeltjes te 

nemen op het verder o zo vlakke organisatie parcours. Zo was er bijvoorbeeld een 15 jarige jongen bij de 

Korte Cross die ondanks onze duidelijke instructies toch bewust in het eerste start vak stond. Uit 

veiligheidsoverwegingen hadden we namelijk besloten de 14/15 jarigen te splitsen van de 16+ lopers, dus 

twee starts vlak na elkaar. Zo kon dit kereltje gebruik maken van de snelheid van de oudere lopers en hij had 

vrij baan vooraan in de groep. De jongens uit de tweede groep raakten hierdoor een podiumplaats kwijt, ze 

kwamen wel protesteren maar door een naamsverwarring kon ook Racetimer niets bewijzen. Na de 

prijsuitreiking nog eens rustig met de “slachtoffers” overlegd en met de juiste naam kwam het bedrog toch 

uit. In overleg met de scheidsrechter volgde bijtelling van tijd en dus terugplaatsing in volgorde. Het belette 

de jongen overigens niet om s’avonds de eigenaar van Racetimer thuis te bellen met het dringende verzoek 

zijn tijden weer terug te zetten. Dan heb je toch wel erg veel lef voor een snotneus van 15 jaar. Zondagavond 

laat werd door ons besloten om hem helemaal uit de uitslagen te halen. Maandagavond belde ik met de 

voorzitter van zijn club om aan te geven dat wij dit soort gedrag niet tolereren bij onze Wintercup, daarvoor 

was van die kant alle begrip. Via de email de jongens die hun podium plek waren kwijt geraakt op de hoogte 

gebracht en op donderdagavond bij het clubhuis van Altis alsnog hun waardebonnen overhandigd. 

En dan hadden we nog die 5 extra leeftijdsgroepen mannen en vrouwen bij de 10 km wedstrijd. Wat was ik 

blij en trots dat ik John de Vries en Rob Pit een prijs kon overhandigen. Volgend jaar houden we die opzet 

erin en gaan ze ook mee voor de overall.  

Krachthonk 

Het is de laatste maanden een drukte van belang in onze fitness/krachtruimte. Van maandagavond t/m 

donderdagavond zijn er leden met de apparatuur aan de gang. Goed nieuws, het krachthonk krijgt een soort 

upgrade. Defecte apparatuur wordt/is weggehaald. Losse draden weggewerkt en overtollige spullen worden 

verwijderd. Een aantal machines krijgen een onderhoudsbeurt en een paar zittingen worden van nieuwe 

bekleding voorzien. Eindelijk gaat een wens van velen in vervulling, in week 11 zal er een professionele 

Crosstrainer geplaatst worden. Het zal wel dringen worden bij deze machine. 

 Wintercup 2012-2013 

We kunnen eigenlijk niet zonder de Wintercup. Er moet nog een evaluatie plaatsvinden maar ik weet zeker 

dat de editie 2012-2013 door zal gaan. Er is bewezen dat we met z’n allen het evenement op de kalender 

kunnen houden. 

Met sportieve groet, Bob Heinis. 
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Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!! 

Van de BAViaan redaktie 
De derde Wintercup ligt inmiddels weer achter ons en was een groot succes! Bij de wed-

strijdlopers stond de eindoverwinning van Erik Negerman van de GAC op de 10 km al 

vast, aangezien hij de eerste twee edities had gewonnen. Daarom besloot hij dit keer aan de 

korte cross mee te doen; ook die wist hij winnend af te sluiten! Een milde winterdag zorg-

de voor goed loopweer, vanaf het middaguur kwam de zon het parcours opvrolijken. Dit 

parcours lag er overigens prima bij. Ruim 800 deelnemers liepen een of meer ronden door 

de mooie bossen rond Baarn. De recreanten werden goed voorbereid door de spetterende 

warming up van Diana met opzwepende muziek. Dank zij de inzet van vele vrijwilligers en 

sponsors was het ook dit jaar weer mogelijk om de Wintercup te organiseren. Uitslagen, 

foto’s en filmpjes zijn te vinden op www.bav-baarn.nl 

Dit keer een dikke Baviaan; we zijn blij met de grote hoeveelheid ingezonden kopij. We 

zouden iedereen willen verzoeken om foto’s als aparte attachment bij de e-mail te sturen, 

en niet in de stukjes te verwerken, wat redigeren lastig maakt.  

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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SPORTPARK NIEUWS 
In verschillende media is al het e.e.a. geschreven over de ophanden zijnde verzelfstandi-

ging het Sportpark Ter Eem. 

Om jullie ook een wat breder en dieper inzicht te geven van de voortgang van het proces 

dit informatiestukje. 

 

De stuurgroep (3 vertegenwoordigers van de sportverenigingen, zijnde TOV, SV Baarn en 

BAV) hebben veelvuldig overleg met de gemeente Baarn. 

 

Er zijn door de stuurgroep 2 werkgroepen geïnstalleerd uit vertegenwoordigers van de 

sportverenigingen. Een werkgroep houdt zich bezig met de financiën & de overeenkom-

sten. De andere werkgroep houdt zich bezig met de herindeling  ideeën. In beide werkgroe-

pen is de BAV vertegenwoordigd. 

 

De gemeente en de plaatselijk politiek hadden als streefdatum 1-01-2012 gesteld waarop 

de nieuwe stichting effectief zou moeten zijn, echter door het langer duren van de contract-

besprekingen en andere logistieke zaken bleek dit niet haalbaar. In onderling overleg wordt 

er nu gestreefd naar 1-02-2012 met een eventuele uitloop naar 1-03-2012. 

 

Intussen wordt er door de stuurgroep en de beide werkgroepen hard gewerkt om alle stuk-

ken, statuten, huishoudelijk reglement, reglement raad van toezicht, huurovereenkomst en 

niet onbelangrijk de subsidie definitief te maken. Allemaal stukken die noodzakelijk zijn 

om tot de oprichting te komen van een stichting waar levensvatbaarheid en toekomst in zit.  

Ook de samenstelling van het stichtingsbestuur, raad van commissarissen en de raad van 

toezicht krijgt de nodige aandacht. 

 

Daarnaast wordt er gewerkt aan het tijdelijke onderhoudsplan van het sportpark tot en met 

de zomersluiting en, hopelijk, de start van de herindeling  werkzaamheden. 

Binnen de BAV hebben een aantal mensen zich aangemeld om het lid van de herindeling-

groep te ondersteunen. 

Deze BAV-leden laten zich o.a. adviseren door de verenigingen in onze regio die al over 

een kunststofatletiekbaan beschikken en door de Atletiekunie. 

 

Zoals jullie weten is het een lange adem verhaal, maar met veel vasthoudendheid, inzet en 

enthousiasme komen we dichter bij een nieuwe toekomst voor de BAV. 

De daadwerkelijke realisatie van de kunststofbaan betekent ook dat er eigen verenigings- 

werkzaamheden, o.a. om de kosten binnen beheersbare grenzen te houden, gevraagd gaan 

worden aan de leden. Zodra hierover meer bekend is zal er beroep op jullie gedaan worden. 

Aarzel niet en meld je aan. 

Samen werken aan de toekomst van de BAV, een beter doel is er toch niet. 

 

Mochten er na het lezen van dit sportparknieuws nog vragen zijn, schroom niet en stel ze. 

Je kunt hiervoor terecht bij het bestuur. 

 

Han Borst 

Lid stuurgroep namens de BAV 
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Nieuws van de ledenadministratie 

Van half december tot half januari stroomde een groot aantal deelnemers van onze beginnerscur-

sus door naar een BAV-lidmaatschap. 

Een hartelijk welkom daarom voor: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 

Eddy  Boot  Baarn  recreant  ? 

Carla  Brander Baarn  recreant  09-04-1964 

Dave  Dijkshoorn Baarn  recreant  09-07-1962 

Werner  van Es  Baarn  recreant  06-02-1973 

Cees  van Essen Baarn  recreant  29-12-1961 

Inge  Harwich Baarn  recreant  30-12-1958 

Daniëlle Kortland Baarn  recreant  27-12-1971 

Nico  Muts  Baarn  recreant  12-07-1954 

Edmond Pouderoyen Baarn  recreant  13-12-1952 

Ellen  Snider  Baarn  recreant  01-01-1981 

Mich  Sweep  Baarn  mini-pupil  05-11-2005 

Angelica Verlaan Baarn  recreant  12-06-1966 

Hugo  Vries  Baarn  recreant  08-03-1961 

Nancy  Vries-Suik Baarn  recreant  05-01-1964 

Marina  Wakker Baarn  recreant  08-01-1969 

Kirsten  Werkhoven Baarn  recreant  08-08-1986 

Jannie  Westerveld Baarn  recreant  30-04-1979 

Margriet van Zanten Baarn  recreant  28-11-1953 

 

Helaas ook nog een aantal afmeldingen per 1 januari, dat echter te laat binnen kwam voor tijdige 

opzegging bij de Atletiekunie. Erg sneu was met name de (voorlopige) opzegging van Wim, die 

maar niet van zijn blessure kan afkomen. Hopelijk zien we hem over niet al te lange tijd weer ge-

zond terug. 

 

We zullen in 2012 dus eveneens gaan missen: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie:      

Rosa  Brugman Baarn  senior  

Niels  de Bruin Baarn  recreant 

Kees  van den Eshof Soest  recreant (overschrijving) 

Wim  Mercuur Baarn  recreant    

Jacinta  Smit  Baarn  recreant  

Michel  Stel  Baarn  pupil-C 

 

Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie 

binnen voor:  

 

Voornaam: Naam:  Licentienummer: Categorie: 

Annabel Boonman 559098  junior-C 

 

 

Met vriendelijke groeten namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 
5 Corry (C.N.) Heinis-Cupido 21 Marianne (M.) Smit 

6 Werner(W.R.) Es, van 21 Annemieke (A.) Joode, de 

7 Rob (R.) Pit 24 Bart (B.D.) Sonnenberg 

7 Stan (G.S.) Pieters 24 Annet (A.J.) Koppen 

11 Mark (M.) Leupen 25 Ben (B.) Breunesse 

13 Githa (G.) Backx 25 Adri (A.) Hammink 

15 Andries (A.) Bleijerveld 25 Rens (R.) Laan, van der 

18 Silvia (S.) Jansen-Dernison 26 Wim (W.E.) Terpstra 

19 Nico (N.) Westbroek 26 Henny (H.G.) Bos-Brouwer 

20 Christina (C.H.) Brandts 27 Janny (J.) Kooij 
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Lange afstand gebeuzel 
De kantineprijzen zijn verhoogd. We zijn nu met onze prijzen meer marktconform. En aan 

de verhoging van de prijzen te zien hebben we jarenlang zwaar onder deze marktconforme 

prijzen ons bakkie leut of biertje kunnen kopen. Dus eigenlijk hebben we jarenlang heel 

veel geluk gehad. De winst op een krat bier zal nu tussen de 24 en 26 euro per kratje bedra-

gen. En ja, daar moet het gas, water, licht, etc. nog af. Marktconform. Het klopt helemaal. 

Maar ik hoop toch werkelijk niet dat er straks iemand op het idee gaat komen om ook de 

contributie marktconform aan te passen, want dan is het leed niet te overzien. 

Maar genoeg over geld gezeurd. Je kunt beter rijk leven dan rijk sterven zullen we maar 

denken. En gezond zijn om te kunnen sporten valt zeker onder de categorie “rijk” leven. 

Een achillespees blessure heeft me een tijdje aan de kant gehouden en je wilt niet weten 

hoeveel plezier het weer geeft om gewoon een half uurtje door het bos te kunnen joggen, 

zonder napijn, zonder voetje ijzen, en zonder op je tenen de trap af te lopen omdat die pees 

niet mee wil werken. Maar heel langzaam gaat het beter.  

En dat is een heerlijk “rijk” gevoel. 

 

Mocht je toch de pech hebben om een blessure op te lopen doe 

het dan in juni, juli of augustus. Met een EK voetbal, Wimble-

don, tour de France  en Olympische Spelen voor de boeg heb je 

tijd zat om heerlijk te herstellen. Biertje erbij, desnoods die 

marktconforme, en genieten maar. Want dat het een bijzonder 

sportjaar gaat worden moge duidelijk zijn als je de inleidende 

schermutselingen mag geloven. Hoge hockey bomen worden 

omgezaagd, wordt het Epke Zonderland of Jeffrey Wammes, 

Robbert Geesink of Bauke Mollema, en staat nu Huntelaar of 

toch Van Persie in de spits?? Kortom spanning genoeg. 

Spanning ook binnen de BAV. In oktober bestaat ons cluppie 50 

jaar. En dat gaat gevierd worden. Velen zijn er druk mee om er een prachtige feestweek 

van te maken. Houd het clubblad in de gaten. 

Daarnaast wordt er ook op sportief vlak al weer vooruit gekeken. De seniorenploeg BAV/

Pijnenburg gaat namelijk in het eerst van haar gezamenlijke geschiedenis de Eemmeer es-

tafette winnen. André gaat zijn marathon binnen de drie uur lopen,  de BAV 1 ploeg wordt 

géén eerste bij de heuvelrugestafette (verdwaalpartij in de 8ste etappe) en de wintercup 

commissie haalt zo’n geweldige sponsor binnen dat de 2012-2013 editie voor een ieder 

weer zo’n uniek t-shirt oplevert.  

2012 wordt een “rijk” jaar. Geniet er van!   

Jos Hakvoort 
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De weg van het licht 2011 
Voor de zestiende maal is dit jaar, rond Kerst, weer de kerststallenroute in Baarn georgani-

seerd. In ruim zeventig Baarnse tuinen stonden kerststallen. Er was een grote variatie: stal-

len, schilderijen, wandkleden, kinderkerststallen, et cetera. Deze kerststallen en kersttafere-

len zijn voor het overgrote deel door de deelnemers zelf gemaakt. 

 

Ze waren van zondag 18 december 2011 tot en met vrijdag 6 januari 2012 te bewonderen.  

 

De SW-groep van de BAV heeft de route op dinsdagavond 20 december gelopen.  

Naast de stallen die op de route liggen zijn we ook doorgelopen naar de Lindenlaan. 

Achter de elk jaar prachtig versierde kapsalon van de Fam.Kooy was dit jaar een enorm 

grote kerstal te zien. De prachtige stal vulde het hele schuurtje. 

 

Dini van Putten heeft van een groot aantal stallen langs de route foto’s gemaakt. Frans 

Langeweg heeft daarvan een collage gemaakt in de vorm van een powerpointshow. Deze is 

terug te vinden op de website van de BAV. 



De BAViaan  9 

 

Het BAV jubileum in oktober 2012 
 

In de afgelopen maanden zijn de stuurgroep en bijna alle werk-

groepen van het BAV jubileum voorgesteld. Nu het jubileum 

steeds dichterbij komt (nog maar negen maanden!), is het tijd 

om alvast een tipje van de sluier op te lichten. In deze Baviaan dan ook een overzicht 

met de verschillende activiteiten. 

 

 

De activiteiten rondom het jubileum worden verspreid over twee weken: de laatste week 

van september en de eerste week van oktober. Tijdens deze twee feestweken worden de 

BAV en haar leden in het zonnetje gezet. Voor het nieuwsgierige BAV lid: Bekijk op deze 

en de volgende pagina alvast wat er allemaal tijdens het jubileum gaat gebeuren! 

 

Receptie (29 september 2012) 

Het jubileum wordt afgetrapt met een receptie georgani-

seerd voor zakelijke relaties van de BAV. Zo wordt onder 

andere het bestuur van lokale atletiekverenigingen uitgeno-

digd en verschillende sponsors die het jubileum financieel 

ondersteunen. 

 

BAV Plaza (30 september 2012) 

In tegenstelling tot de receptie, is het BAV Plaza speciaal 

georganiseerd voor BAV leden. Het BAV Plaza bestaat uit 

sportieve activiteiten voor het hele gezin. Broertjes en zus-

jes, ooms en tantes en zoons en dochters van BAV leden 

zijn dan ook van harte uitgenodigd om zich te komen ver-

maken op het BAV Plaza! 

 

Het Plaza belooft een sportief spektakel met uiteenlopende activiteiten te worden. Weer of 

geen weer, iedereen (zowel kinderen, jongeren als volwassenen) zal zich zonder twijfel 

vermaken.  

 

Feest (6 oktober 2012) 

Het jubileumfeest voor BAV leden en oud BAV-leden zal 

plaatsvinden op zaterdagavond. De feestlocatie is in Baarn, 

en dus voor iedereen goed bereikbaar. Op het feest zal een 

dj aanwezig zijn die muziek draait waar zowel de  jongere 

generatie als de oude garde van kunnen genieten. Oftewel: 

voor ieder wat wils!  
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Terwijl jullie genieten van een hapje en een drankje en wat bijpraten met andere feestvier-

ders, is er ook de mogelijkheid om het jubileumboek te kopen. Voor toegang tot het feest 

zal een kleine bijdrage gevraagd worden. BAV leden kunnen rond de zomer een uitnodi-

ging voor het feest in de (digitale) brievenbus verwachten. 

 

Jubileumboek 

Momenteel is de Jubileumboekwerkgroep druk bezig met 

samenstellen van een boek over 50 jaar BAV. Dit boek zal 

tijdens de jubileummaand op verschillende momenten ver-

krijgbaar zijn. Bijvoorbeeld tijdens losse verkoopmomenten 

in de kantine en op het jubileumfeest. 

 

 

Onderwerpen die in het boek aan bod zullen komen, zijn ondermeer interviews met (ex) 

leden, een kijkje in de geschiedenis van de BAViaan en oude foto’s.  Als we de enthousias-

te werkgroepleden mogen geloven, wordt het boek een absolute must-have. 

 

Kortom, er is heel wat om naar uit te kijken. Helaas moet de BAV nog negen maanden 

wachten totdat het jubileum daadwerkelijk van start gaat… Tot die tijd zal er in elke editie 

van de Baviaan nieuws over het jubileum blijven verschijnen. Tot volgende maand! 

 

Fotografen Wintercup editie 2011-2012 

Bedankt! 

 
 

 

 

 

Als webmaster van de BAV wil ik alle fotograven bedanken die zo super snel weer hun 

foto’s op internet gezet hebben, zodat iedereen ze in volle glorie kan bekijken.  

De fotograven waren: Evelien Hogenkamp, Kirsten van Miltenburg,  Sjaak Hoogendoorn 

(wowornever.nl), Gertjan Hooijer, Frits Sluijter, Robbert Dieperink en Paul van de Wal. 

Op elke wedstrijddag zijn er zo’n 5000 foto’s geschoten, elke atleet moet dan toch wel een 

paar keer geraakt zijn. 

 

Alexander Martens, 

Webmaster BAV 

 

(red.:Voor alle foto’s en de uitslagen verwijzen wij graag naar de website) 
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Sponsor 

Harm Boerma 

bij zijn 6-voudige beklimming  

Opgeven is geen Optie 

van de Alpe d’Huez 

op 7 juni 2012 

Voor KWF-Kankerbestrijding  

 

Beste Loopvrienden, 

 

Het is niet mijn gewoonte om een bedelbrief te sturen, maar deze keer maak ik graag een 

uitzondering. 

 

De afgelopen 15 jaar heb ik op de fiets zo’n 150 bergen beklommen. Voor mezelf, gewoon 

voor de lol (al ziet lang niet iedereen de lol daarvan in J). Maar de uitdaging die ik 7 juni 

aanga heeft een groot maatschappelijk belang.  Die dag wil ik 6x de Alpe d’Huez beklim-

men en daarmee geld inzamelen voor de strijd tegen kanker. 

 

Ik doe dat samen met 7500 anderen. Met elkaar willen € 30 miljoen inzamelen voor KWF-

Kankerbestrijding. Dat gebeurt onder de vleugels van de Stichting Alpe d’HuZes die dit 

evenement voor de 7e keer organiseert en al tientallen miljoenen voor het KWF bij elkaar 

heeft gefietst. Vorig jaar alleen al € 20 miljoen. 

De Alpe d’Huez, ook wel De Nederlandse Berg,  is een berg van de buitencategorie.  De 

top ligt op 1815m. Om die te bereiken moet een hoogteverschil van 1071m worden over-

brugd. De lengte van de klim is 13,2km. Het gemiddeld stijgingspercentage 8,1%, het 

maximum ligt op 10,6%. 

 

De sportieve prestatie spreekt velen tot de verbeelding, maar meer nog gaat het om de per-

soonlijke betrokkenheid van de deelnemers. Iedereen heeft wel iemand op de bagagedra-

ger, zoals dat in Alpe d’HuZes jargon heet: een collega die aan kanker is overleden, een 

vriend die leeft tussen hoop en vrees, of een buurvrouw die is genezen.  

Ik fiets in een team van de NCRV, mijn werkgever. De NCRV is mediapartner van de Alpe 

d’HuZes en besteedt op Radio, Televisie, Internet en het themakanaal Spirit 24 veel aan-

dacht aan het evenement.  

 

Natuurlijk benaderen we zakelijke relaties van 

de NCRV voor sponsoring, maar ieder van 

ons heeft ook de inspanningsverplichting op 

zich genomen om in eigen kring € 1250,-- in 

te zamelen uit giften, donaties of door acties. 
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Ik wil je vragen mij te steunen. 

Geld storten kan via www.opgevenisgeenoptie.nl. Klik op button ‘Actiepagina’s 2012’. 

Vul vervolgens linksboven bij ‘zoeken’ mijn naam in, klik op het zwarte rondje en vervol-

gens op mijn naam, dan op de button ‘steun deze actie’ of de button ’doneer’ en volg de 

instructies. 

 

Stuur deze brief als je wilt ook door naar anderen. 

Hieronder nog wat meer informatie over de Stichting Alpe d’HuZes. 

Op mijn Alpe d’HuZes-blog pagina hou ik je op de hoogte van mijn vorderingen. 

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kun je me altijd mailen (harm.boerma@freeler.nl) 

of bellen (06-53573420). 

 

Met vriendelijke groet 

Harm Boerma 

 

Alpe d’HuZes in een notendop  

Alpe d'HuZes: Een actie waarbij fietsers, alleen of in een team, geld bijeen fietsen waarmee 

zij een bijdrage leveren aan de strijd voor de overwinning op kanker. Op één dag wordt de 

legendarische Alpe d'Huez tot 6 keer aan toe beklommen. 

Missie: Alpe d'HuZes zet zich ervoor in dat de strijd voor de overwinning op kanker uitein-

delijk wordt gewonnen. Dat kanker niet meer als een dodelijke ziekte, maar als een chroni-

sche ziekte kan worden gezien. 

Bestemming: Alpe d'HuZes is een actie voor KWF Kankerbestrijding en draagt één keer 

per jaar in oktober al het geld van de sponsoren voor (meer dan) 100% over aan KWF 

Kankerbestrijding. Het geld komt bij KWF in een apart fonds en wordt volledig besteed 

aan onderzoek, projecten en diensten die in lijn zijn met de missie: Anderen Faciliteren en 

Inspireren om Goed, Gelukkig en Gezond te leven met kanker. 

Deelnemers: 7500  

Doel: € 30 miljoen 

Strijkstok: Alpe d’HuZes hanteert een strikt anti strijkstokbeleid: 100% van de giften, do-

naties en sponsorinkomsten gaat naar het goede doel. 

 

Voor meer informatie zie:  www.opgevenisgeenoptie.nl  

http://www.opgevenisgeenoptie.nl
mailto:harm.boerma@freeler.nl
http://www.opgevenisgeenoptie.nl
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LAATSTE OPROEP!! 

Wandelweekend Oisterwijk 

24-25 en 26 Februari 2012 
Er zijn nog plaatsen vrij!!!  

Wie gaan er mee?? 
Hardlopen, Sportief Wandelen, Nordic Walken 

Voor elk wat wils 
 

Huisje “Morgenrood” voor 10 personen ligt tussen prachtig natuurschoon bij 

Kampina, de Oisterwijkse Bossen en Vennen gebied 

Eigen afstanden: via wandelknooppuntenkaart 
 

Kostenindicatie: 80 euro/ pp 

 

Informatie/opgeven voor dit weekend bij: Wilma v.Marle.  

Via Email: hrvanmarle@tiscali.nl of telefonisch 06-40462890 

 

  







De BAViaan  14 

 

Juryleden gezocht 
Bij alle wedstrijden voor pupillen en junioren/senioren moet de BAV 1 officieel jurylid + 1 

hulpouder opgeven bij alle 3 competitie wedstrijden. Van tevoren mag je opgeven bij welk 

onderdeel je graag wilt helpen. Wij proberen altijd om elkaar af te lossen zodat je ook je 

eigen kind op een onderdeel ziet deelnemen. 

Op dit moment zijn ervoor de pupillen maar 3 officiële juryleden, waaronder mijn man 

Chris Sitters. Hij moet echter aan zijn heup geopereerd worden en is maanden uit de roula-

tie. De overige juryleden zijn trainers, die de pupillen gaan begeleiden op de wedstrijden. 

Het zou dus heel fijn zijn als er een aantal mensen bereid zijn de cursus voor jurylid te 

gaan volgen, zodat wij de taken over meer mensen kunnen verdelen. 

 

Informatie bij Liesbeth Sitters Tel. 035-5420051 of mail chrjsitters@wanadoo.nl.  

 

Hieronder wat meer informatie over de cursus: 

 

Cursus Jurylid Algemeen in Utrecht 

Op zaterdag 17 en 31 maart 2012 van 10.00 tot 16.00 uur organiseert Phoenix in samen-

werking met de Atletiekunie een cursus jurylid algemeen. De cursus zal plaatsvinden op 

Atletiekbaan Maarschalkerweerd, mytylweg 79 in Utrecht. Cursisten kunnen zich inschrij-

ven tot en met 26 februari middels de volgende link http://www.atletiekunie.nl/index.php?

page=119 Indien men geen bondsnummer heeft 6 x 0 intypen. Onderstaand meer info over 

deze cursus. De cursus is toegankelijk voor personen geboren in 1996 of eerder. Eventuele 

vragen kunnen gesteld worden aan Iris Kamp via IrisenRuud@casema.nl  

 

Kijk op de volgende bladzijde voor meer informatie over de cursus! 

http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=119
http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=119
mailto:IrisenRuud@casema.nl
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Cursus Jurylid Algemeen 
De cursus jurylid algemeen is de basiscursus van het opleidingsmodel voor baan- en in-

dooratletiek. Voor het deelnemen aan deze cursus is geen vooropleiding vereist. De cursus 

heeft tot doel om belangstellenden met enige kennis van atletiek en affiniteit met het jury-

werk op te leiden tot algemeen jurylid, teneinde aan de vraag van voldoende jurykader op 

verenigingsniveau te voldoen. 

 

Cursus: 

Cursus Jurylid Algemeen 

 

Opzet: 

De cursusstof omvat de taken van een jurylid, organisatie van de Atletiekunie, de onderde-

len lopen, springen en werpen, en praktijk.  

Naast bovenstaande opzet is het vanaf heden ook mogelijk de cursus in een iets verkorte, 

maar meer praktijkgerichte vorm te volgen.  

De nieuwe opzet van de cursus bestaat uit vier dagdelen (wat betekent dat de cursus in 

twee zaterdagen gehouden kan worden). 80% van de cursus wordt in de praktijk uitge-

voerd. De diverse onderwerpen binnen het jureren worden dan ook op de atletiekbaan of in 

een indoorhal behandeld.  

Van de cursisten wordt verwacht dat ze voor aanvang van de cursus de lesstof, Reglemen-

tenkennis Jurylid Algemeen, tot zich hebben genomen. Dit is noodzakelijk om de cursus 

goed te kunnen volgen. Aan het einde van het vierde dagdeel wordt de cursus met een the-

orie-examen afgesloten. 

 

Inhoud: 

De cursus bestaat uit vier dagdelen.  

Hierin wordt de theorie behandeld, die zoveel mogelijk in de praktijk zal worden toege-

licht. De cursus wordt tijdens een vijfde dagdeel afgesloten met een theorie-examen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Margo de Vries 

Verenigingsmanager 

AV Phoenix 

T: 06-13169375 

M: Verenigingsmanager@avphoenix.nl 

W: www.avphoenix.nl  

(Alleen werkzaam op woensdag en donderdag) 
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Kom genieten van topatletiek in Apeldoorn 
Februari is standaard de maand van de nationale indoorkampioenschappen in Omnisport in 

Apeldoorn. Dat indoorfeest begint in het weekend van 11 en 12 februari met de AA-Drink 

NK Indoor Junioren. De weken daarna volgen de strijd om de titels op de meerkamp, bij de 

senioren en de masters.  

Naast de wedstrijden om het Nederlands kampioenschap op onder andere de 60 meter en 

bij het ver-, hoog- en polshoogspringen, wordt tijdens de AA-Drink NK Indoor Senioren 

ook het AA-Drink Talententeam gepresenteerd. En worden de prijzen uitgereikt aan de 

verschillende atleten van het jaar. Nieuw op het programma zijn de spectaculaire 200 me-

ters bij de junioren en senioren.  

Kortom: actie en show in een hopelijk volgepakte hal met atletiekfans.  

 

Ook dit jaar kun je met korting een bezoek brengen aan de NK’s junioren en senioren 

(toegang tot de meerkamp en masters is gratis). Met de speciale kortingsbon krijg je aan de 

kassa € 2,50 korting op de toegangsprijs van € 7,50. Print daarvoor de pdf hieronder uit en 

neem iedere dag dat je komt een kopie mee.  

Heb je een Atletiekunie ledenpas, dan krijg je op vertoon daarvan bij de kassa ook € 2,50 

korting. 

 

Nog even alle data op een rij: 

* AA-Drink NK Indoor Junioren 

 11 & 12 februari 

* AA-Drink NK Indoor Meer-

kamp 18 & 19 februari 

* AA-Drink NK Indoor Senioren 

 25 & 26 februari  

met talententeam, atleten van het 

jaar en Athletics Arena 

* AA-Drink NK Indoor Masters 

 4 maart 

 

Kijk voor meer informatie over de 

NK’s op www.nkindoor.nl. Hier 

vind je onder andere het program-

ma en een routebeschrijving. 

http://www.nkindoor.nl/
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MIJN GROTE DANK AAN ALLE BAVIANEN 
Zoals velen van jullie gemerkt hebben, ben ik op dit moment niet meer actief als trainer 

sportief wandelen en Nordic Walking. 

De reden is mijn werk, mijn activiteiten voor Ghana als fysiotherapeut, mijn eigen project: 

de Timmerwerkplaats in Ghana. 

De meest leuke reden is: ik heb een nieuwe vriend en die woont op dit moment niet naast 

de deur. 

Dus reizen geblazen en dat kost tijd. 

Vergeten doe ik jullie niet na al die jaren met heel veel plezier te hebben gelopen. 

En wat schetst mijn verbazing: staat Wim Nieuwenhuizen bij mij op de stoep met een grote 

envelop geld, wel geteld € 275,10 

"Dit is voor jou Truus, mag je meenemen naar Ghana voor de timmerwerkplaats". 

Ja ,Wim was weer met de pet rond gegaan op de nieuwjaarsreceptie. 

GEWELDIG, ik was even stil. 

Graag wil ik jullie ook namens Emmanuel de timmerman heel hartelijk bedanken voor de-

ze gift. 

Ik wens jullie allemaal een heel mooi 

2012! 

 

Truus Brouwer 
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De Wintercuploterij was een groot succes! 
De derde en laatste wedstrijd van de Wintercup 2011/2012 vormde  zondag 15 januari  j.l. 

een  zonnig tafereel op het mooie bosparcours  rond het fraaie  Bosbad “De Vuursche”. 

Zoals ieder jaar werden traditiegetrouw tijdens de 3e en afsluitende wedstrijd loten ver-

kocht. 

Een heel belangrijk punt voor het slagen van een loterij is  een aantrekkelijke prijzentafel. 

En bij die prijzen zijn wij geweldig gesteund door vele bedrijven in en om Baarn, waardoor 

ook deze keer de loterij weer een succes kon worden. 

Voor hun gulle en spontane bijdrage willen we onderstaande bedrijven dan ook heel harte-

lijk bedanken. 

 

 

Albert Heijn     Jeans corner 

Arnold van Eijden Tweewielers     De Kaasspecialist 

Boekhandel den Boer     Da drogisterij Kok 

Bokma ambachtelijke slager     Kooy Bike totaal 

Boni     De linnenkamer 

Bruna     Mado Kantoorboekhandel 

Chris van Boeijen Scharrelslagerij     Mitra slijterij 

C’est bon     Van Moorselaar slagerij 

C 1000     Het Baarns Reformhuis 

Douglas parfumerie     Rabobank 

Electroworld van der Meulen     Reisbureau VakantieXperts 

Etos drogisterij     Run2day 

Falcon international     Sjappoo rings en things 

Feijten drogisterij     Stam Renault dealer 

The golden Coffeebox     Stoepje bakkerij 

Hema Brink     Sport ze ! 

Het kleine kadowinkeltje     Smaak van echt 

Hendricksen Banketbakkerij     Uitgeverij Prometheus Baarn 

Herbalife, Carla de Jong     Veldhuizen Banketbakkerij 

Ici Paris Parfumerie     VVV/ANWB 

Inproba       
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6 Koen (K.W.) Roskamp 

9 Majan (M.) Balde 

17 Sjoerd (S.P.M.) van 't Slot 

17 Job (J.) Verkuijl 

21 Famke (F.) Bles 

Gefeliciteerd! 

Jarig in februari 

Mijn naam is Jesse, 

Ik ben geboren op 5 september 2005. 

Ik woon in Baarn. 

Ik ben 6 jaar 

Ik heb 1 zus(je). 

Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

Ik mijn vrije tijd zwem ik graag. 

Ik vind pasta carbonara erg lekker. 

Ik houd niet van rijst. 

Later wil ik racewagenman worden. 

Mijn favoriete film is Cars 2. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 
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Jeugdkalender 

Zie ook: http://www.tigch.nl/cross  voor de informatie over de crosscompetitie. 

Zie http://www.jahoma.nl/pupillen/ voor de informatie over de pupillencompetitie 

Zie de jeugdkalender op http://www.bav-baarn.nl voor meer informatie over de 

wedstrijden. 
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BAV pupillen goed in de modder 
Afgelopen zaterdag 7 januari werd de tweede Crosscompetitie bij AV Triathlon in 

Amersfoort gehouden. Was er bij de eerste wedstrijd nog sprake van zomerse om-

standigheden, nu was het een echt crossparcours met modder, plassen, heuvels en 

koude wind. 

 

De mini’s gingen als eerste van start voor hun 1000m wedstrijd. Voor Jesse van de Beek 

en Mich Sweep was het de eerste keer dat ze meededen en ze wisten meteen beslag te leg-

gen op de tweede en vierde plaats. Steijn van Miltenburg werd zesde. 

 

Bij de C pupillen was Jan Vriesman de debutant en hij wist knap vierde te worden. Ook 

zijn andere teamgenoten wisten ondanks de trainingsstop door de kerstvakantie goede tij-

den te lopen; Jort Mol Lous (11), Mats Roskamp (12), Tijmen Hoogendoorn (14), Dinand 

te Pas (24) en Mick van der Wouden (33). Deze heren maken als team een goede kans op 

een finaleplaats. 

 

Bij de jongens B pupillen stond Boris van de Beek aan de start. Yves van der Meer moest 

deze wedstrijd helaas verstek laten gaan door een enkel blessure. Aangemoedigd door de 

ouders en trainers sprintte Boris ervandoor toen het startschot klonk. 

Het was glibberen door de modder en door de plassen over dit heuvelachtige parcours van 

1250m. Boris van de Beek kwam als 22ste atleet over de finish in een mooie tijd van 6.42 

sec. 

 

Na de jongens was het de beurt aan de meisjes B pupillen . 

In het midden stonden de twee meiden, Nadia de Keijzer en Rosa Bos bij de start. 

Voor Rosa was dit haar eerste cross van dit winterseizoen over een afstand van 1250 m.  

Naar het startschot was met spanning uitgekeken. Na de knal schoten de meiden het par-

cours op. Op dit zware parcours kwam Nadia de Keijzer als 12de meisje over de finish met 

een mooie tijd van 7.03 sec. Kort hierop was het Rosa die met een eindsprint en een goed 

gevoel over de finish kwam. Zij was het 20ste meisje met een tijd van 7.19 sec. 

 

Bij de A1 pupillen mochten eerst de jongens starten. Zenuwachtig stonden ze aan de start. 

We hadden vooraf het eerste deel van het parcours al bekeken. Er lagen grote plassen en 

veel modder. 

Bij het inlopen hebben we onze schoenen droog gehouden, maar tijdens de wedstrijd wer-

den de plassen niet meer ontweken. 

De BAV atleten waren erg aan elkaar gewaagd. In de slotfase werd het beslist. Binnen 6 

secondes kwamen Marijn van Maanen, Remco Martens, Thom van der Wouden en Lucas 

Beckeringh over de finish. Vlak daarachter liepen Jarno Krikken en Max van der Meer. 
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OPROEP! 
Voor iedereen die het leuk vindt om te helpen tijdens een wedstrijd. 

 

A.s. 26 februari hebben we weer onze eigen indoor wedstrijd. Daar hebben we juryleden en 

helpers bij nodig. Ieder onderdeel heeft zijn gediplomeerde jurylid en daarbij ongeveer 2-3 

helpers nodig. Dat is voor het meten, kogels terug rollen en wat je maar kan bedenken. 

Vind je het leuk om te helpen, stuur dan een mail naar: tinekebos@casema.nl 

Wil je graag bij een bepaald onderdeel staan vermeld dat dan. 

Wij kunnen niet zonder jullie. 

Alvast bedankt 

Tineke Bos, Silvia Jansen  

 

PR-AVONDWEDSTRIJD 

Ook dit jaar organiseren we voor alle pupillen een PR-

avondwedstrijd bij de BAV.  

Het is een avond wedstrijd, met daar aansluitend slapen in de 

kantine. De volgende ochtend is er een afsluitende training. 

 

Zet de datum in je agenda en hou hem vrij!! 

 21 en 22 April 2012 

 

Verdere informatie volgt vanaf februari 2012 

 

BAV trainers sluiten bowlend het jaar 2011 af 
Vrijdag 16 december hebben de pupillen- en juniorentrainers met een uurtje bowlen het 

jaar afgesloten.  

 

Een aantal trainers had in het begin wat moeite met het vinden van de juiste techniek. On-

danks de kogelslinger- en kogelstoottechnieken die in eerste instantie toegepast werden, 

hebben alle omstanders het geheel overleefd. 

En net als bij de atleten zelf werd er hier ook zwaar gestreden om de punten en PR’s. Op 

baan 2 werkte de digitale jury niet echt mee, als je op die baan een strike gooide (alle pi-

lonnen in één worp om) maakte het apparaat er negen punten van. Uitgebreid sporenonder-

zoek heeft nog niet kunnen leiden tot het aanhouden van de dader, dan wel daders. Of was 

het etablissement waarin gespeeld werd, in een te vervallen staat? Waarschijnlijk zullen we 

het nooit weten. 

 

Onder het genot van een hapje en een drankje werd er gezellig op los gegooid. Ronald van 

Miltenburg heeft zich niet van de wijs laten brengen en heeft de meeste punten bij elkaar 

gebowld. In 19 beurten haalde hij 238 punten (hij zat duidelijk niet op baan 2).  

 

Aansluitend is nog een klein afzakkertje genomen bij De Kerkbrink. 

mailto:tinekebos@casema.nl
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BAV junioren presteren goed op tweede cross 
Zaterdag 7 januari werd de tweede crosscompetitie bij AV Triathlon in Amersfoort gehou-

den. Naast de pupillen stonden ook de BAV junioren aan de start. 

 

Bij de jongens B junioren verscheen Bas van der Vuurst aan de start  voor zijn 4 km, hij 

kon de eerste 2 rondjes goed mee in dit sterke veld, maar moest het laatste rondje te veel 

toegeven op zijn concurrenten. Hij eindigde op de 13e plek. Shirley Dolman ging bij de 

meisjes B junioren goed van start en bleef ook in de voorste gelederen meelopen. Ze kon 

dit goed volhouden en ging als 3e over de streep. 

Hierna stonden de jongens C junioren aan de start. Pieter Heij ging snel weg, maar kon dit 

niet de gehele race volhouden en eindigde als 15e. Thijs Roskamp liep netjes zijn eigen ra-

ce en finishte als 38e. 

 

Bij de meiden C junioren was het weer spannend, ze stonden als eerste geplaatst in het 

ploegenklassement en wilden deze positie behouden. Ina van Woersem liep een sterke race 

en kon dit keer als eerste over de streep komen, met net daarachter Rohmana Koops die 

een 4e positie op eisde. Ook Dorian Wevers zat mooi voorin en ging als 7e over de streep. 

Annabel Boonman die van nature een sprintster is liep haar race goed uit op een 24e posi-

tie. Zo konden deze meiden met groot gemak de eerste positie in het klassement opeisen. 

 

Niels Koelink moest bij de jongens D1 alleen de BAV eer hoog houden en kon dat ook 

waarmaken door in een mooi opgebouwde race als 3e te eindigen. 

Bij de meisjes D2 waren het Suzanne Vink en Tamara Went die het samen moesten gaan 

doen. Tamara liep sterk en werd 16e en Suzanne net finishte op een 21e positie. 

De D1 meiden stonden met z'n 5en aan de start, Laura van Surksum en Sophie de Jong wa-

ren snel weg en konden beiden goed voorin meekomen . Laura kwam als 12e en Sophie als 

14e over de streep. Sophie Bleijerveld liep een mooi opgebouwde race en finishte als 26e . 

Vlak erachter liepen Elise Stijger en Fleur Brandsen die als 33e en als 36e over de streep 

kwamen. 

Het tussenklassement is opgemaakt en zowel individueel als met de ploegen staan de juni-

oren er goed voor met nog 1 cross te gaan op 11 februari in Almere. 

 

Ook de junioren van de BAV stonden zondag 15 januari aan de start op de derde en laatste 

Wintercupwedstrijd. Voor de volledige uitslag, foto’s en informatie over de Wintercup kijk 

op www.bav-baarn.nl. 
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BAV jeugd overheerst bij Vuursche Run 

Op zaterdag 17 december werd voor de 2
de

 keer de Vuursche Run georganiseerd. 

Naast een gezellige kerstmarkt, die de hele dag te bezoeken was, waren er vanaf 
12.30 uur loopwedstrijden. Zowel hardloopwedstrijden, als Nordic walking. De trai-
ners van de BAV jeugd hadden besloten om de normale training op zaterdag te 
laten vervallen en met iedereen die zich zou aanmelden mee te doen aan deze 
Run voor het goede doel. Het inschrijfgeld van €3,- komt ten goede aan twee doe-
len: Fonds Autisme en Alpe D’Huzes. Van de BAV deden 38 jeugdatleten mee. 
Vooraf was er geen zorg om de atleten bij elkaar te houden. Een goochelaar, die 
de opbrengst van zijn optredens ook doneerde aan de goede doelen, zorgde voor 
een leuke act. Hij had assistentie nodig en verschillende kinderen mochten hem 
helpen. Zo zorgde hij er tevens voor dat alle atleten op één plek bleven staan. Het 
was bij iedere start een groot geel veld met deelnemers. De podiumplaatsen wer-
den  veelal ingenomen door de BAV jeugd. Na afloop was er voor alle deelnemers 
een bedankje en warme chocomel. Voor de winnaars was er een mooie beker. 
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"Trainen" Wat trek ik aan? 
Natuurlijk is het heel persoonlijk wat prettig is om te dragen tijdens het hardlopen. Hier 

volgen wat handreikingen. Het belangrijkst is: als je meerdere dunne laagjes aan hebt, kan 

je iets uit doen. Kou is naar, te warm gekleed zijn tijdens de training is ook niet fijn. 

 

Bij 20° C en meer is het niet nodig warme kleren aan te trekken. Een loopshort met trans-

piratiedoorlatend T-shirt is voldoende. Je koelt niet zo snel af als bij deze temperatuur. 

Als de zon erg fel is, is het belangrijk dat je je insmeert met een goed zonnebrandmiddel. 

  

Tussen 20° C en 14° C heb je een transpiratiedoorlatend T-shirt nodig.  

Onder de 14° C, dan kan je er beter een hemd met lange mouw onder dragen. Een loop- 

short nog steeds voldoende, bij sterke wind is een winddichte lange broek aan te bevelen. 

  

Bij temperaturen onder de 12° C  is het belangrijk of het waait of regent. Harde wind 

verandert de temperatuursgrens in dit geval 2° (dat betekent dat je je bij harde wind bijv. al 

bij de 12° C moet richten naar de gegevens van 10° C.) 

Onder de 12° C bij wind, wordt het T-shirt door een loopjack vervangen. Waait en/of re-

gent het hard, dan kun je eventueel een hemd aantrekken. 

Onder de 8° C is een korte broek af te raden. Dan raadt men een windslip en een lange on-

derbroek aan. Daarover dan een winddichte loopbroek.  

Onder de 5° C zou je aan een muts kunnen denken.  

Handschoenen zijn bij het begin van de training fijn. Tijdens het lopen, wanneer de vingers 

goeddoorbloed zijn, kun je de handschoenen in de zak doen. Als je loopjack geen thermo-

kraag heeft, kun je bij een temperatuur van 3° C tot 5° C een sjaal dragen. 

  

Bij 0° C tot -8° C heb je onder het loopjack twee hemden nodig. Bij een lagere temperatuur 

dan -8° C heb je bovendien een windvest nodig dat, zonder reflectiestrepen, onder het jack ge-

dragen wordt. Bij snelle windverandering moet je voorzichtig zijn. Harde wind kan bij deze 

lage temperaturen de grens 3° C tot 5° C veranderen. Loop je bij -5° C bij harde wind, dan 

moet je je kleden naar een temperatuur van -10° C. Voor de meeste is het raadzaam om bij 

temperaturen onder de 0° C kniewarmers te dragen, een sjaal en handschoenen. 

 

Tineke Bos 
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