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In de periode van half april tot half mei bleef het aantal mutaties bescheiden.Ook nu meldden zich weer diver-
se nieuwe pupillen aan en enige recreanten. Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Conny Dirksen   Baarn recr 69-10-25 
Nadia Keijzer de   Baarn pupC  
Gerda Leeuwen van   Baarn recr  
Bas Ostendorf   Baarn pupA  
Josephine Vermeij   Baarn pupM  
Jan Vriesman   Baarn pupM  
       

Het aantal afmeldingen bleef gelukkig beperkt. In de toekomst zullen we moeten missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Kees Kruijswijk J.   Baarn recr  
Emmie Postma   Baarn recr  
Grada Wessel van   Baarn recr  
       

Helaas hebben we nog steeds geen licentienummers ontvangen van de Atletiekunie voor leden, die wij tot nu 
toe in 2011 hebben aangemeld. 
       
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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Dochters van Marc en Maria Nieuwenhuizen 

Geboortebericht: 
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Het BAV jubileum in oktober 2012 
 
Sommige BAV’ers kunnen zich nog de tijd her-inneren 
dat de BAV werd opgericht, alweer bijna 50 jaar gele-
den. Wat gaat de tijd snel! Een 50-jarig jubileum is zó 
bijzonder, dat we dat uitgebreid willen vieren. Om alvast 
een beetje in de stemming te komen, stellen wij op deze 
pagina’s mensen aan je voor die nu al actief betrokken 
zijn bij de voor-bereidingen van het jubileum. In de 
vorige editie waren dat de leden van de Stuurgroep. Nu 
is het de beurt aan de werkgroep Jubileumboek, die een 
boek samenstelt over 50 jaar BAV-geschiedenis. 
 
Werkgroep Jubileumboek stelt zich voor 
De werkgroep Jubileumboek bestaat uit vijf leden: Jurgen Lentz, Carlo Oudebeek, 
Simone Bakker, Anita Frankena en Peter Bakker. Hieronder vertellen zij in het kort 
iets over zichzelf, wat hun bijdrage is aan het jubileumboek en hoe het is om het boek 
samen te stellen. 
 

 
‘Het was een hele klus om samen met Anita vijftig jaargangen van de 
BAViaan door te nemen. Ook erg leuk om te zien hoeveel dingen er 
zijn veranderd (steeds een andere voorkant bijvoorbeeld), maar ook 
hoeveel er hetzelfde is gebleven (het enthousiasme voor de atle-
tieksport).’  
 
Jurgen Lentz 
 
 
‘Ik geef met heel veel plezier hardlooptraining aan recreanten op de 
woensdagavond en zaterdagochtend. Ik ben door het werken aan het 
jubileumboek nieuwe dingen te weten gekomen. Zo houdt Hans Oost-
indien een boekje bij met al zijn gelopen wedstrijden sinds zijn start in 
1978. Heel bijzonder. ’ 
 
Carlo Oudebeek 
 
 
‘Ik ben de dochter van Lenneke en Peter Bakker, beiden recreanten en 
actief in de stuurgroep. Zelf ben ik geen lid van de BAV, het enige wat 
ik bij de BAV doe is het jubileumboek. Ik vind het leuk om het hele tra-
ject van het maken van een boek door te lopen. Mijn zus Linda is trou-
wens betrokken bij de werkgroep PR en Communicatie, dus de hele 
familie is in touw voor het jubileum.’ 
 
Simone Bakker 
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‘Ik ben alleen maar dingen tegengekomen die ik niet wist! 
Zoals: een niet nader te noemen lid van deze commissie is eind 
1970 al eens BAV-lid geweest (en dat wist ie zelf overigens ook 
niet). 
‘Het jubileumboek is een must have omdat het gemaakt is door en 
voor BAV-leden en ik zeker weet dat andere BAV-leden net zo ver-
rast zullen zijn als ik over 'onze' geschiedenis. En wie weet welke 
bekende namen je zult tegenkomen. Een uniek boek in een 
beperkte uitgave, dus een echt collectors item!’   

Anita Frankena 

 

‘Ik ben de ‘linking pin’ tussen de stuurgroep en de werkgroep Ju-
bileumboek en probeer de boel een beetje te coördineren. Het las-
tigste is om Jurgen bij de les te houden; hij heeft altijd weer een 
excuus om niet op tijd te beginnen. Gelukkig heeft de werkgroep 
een goede voorzitter in de persoon van Anita; zij kan hem prima in 
bedwang houden!’ 
 
Peter Bakker 

 

Meer informatie 
De verkoopprijs van het jubileumboek zal rond de tien Euro liggen. Het jubileum-
boek is nu nog niet te bestellen, maar houd de BAViaan in de gaten voor meer infor-
matie hierover. 
 

 
 

Volgende editie 
In de volgende editie stellen de leden van de werkgroep PR en Communicatie zich aan je voor. 

  
OPROEP 

Heb je nog oude foto’s van de BAV? 
Wil je helpen met het in elkaar zetten van een slideshow voor op het  jubil-

eumfeest? 
Speel je in een band en zou je op willen treden tijdens het jubileumfeest? 
Wil je helpen met de voorbereidingen van het BAV jubileum? 

  
Neem dan contact op met de jubileumcommissie via bav50jaar@hotmail.com. 
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Lange (42.195 meter ) afstand gebeuzel. 
 
Oke, jullie hebben allemaal de website of de baarnsche courant gelezen met het wedstrijd verslag van de 
marathon van Rotterdam. Inderdaad!! Daar klopte helemaal niets van. Het ware verhaal is veel onthut-
sender, spannender en emotioneler. Zonder al  te veel op de details in te gaan ontkom ik er dit keer niet aan 
om een aantal zaken ter lering van toekomstige marathonlopers kort te bespreken. Zeker  potentiële debu-
tanten (en Andre van de Vuurst) kunnen er hun voordeel uit halen. 
Natuurlijk als eerste een felicitatie voor Lenny en Edwin die bij hun debuut gelijk geconfronteerd werden 
met warm weer. Als je hun tussentijden bekeken hebt dan weet je dat bij beiden de laatste 5 km zwaar 
waren. Daartegenover staat ook dat ze beiden de eerste 30 km bewonderenswaardig vlak en rustig gelopen 
hebben. Oprechte complimenten hiervoor. Er is echter een addertje onder het gras. De marathon duurt 12 
kilometers langer en wat daarbij niet helpt is het eten van… eierkoeken. Die twee zaten s’morgen om 8 uur 
al vrolijk aan de eierkoek. Zelfs oprechte en serieuze waarschuwingen van 3 door de wol geverfde mara-
thonlopers om dat niet te doen (vraag maar aan Ben H waarom) sloegen ze vrolijk kauwend in de wind. 
Ach ja, een gemiddeld loper is niet eigenwijs!! 
Verder hadden beiden goed geluisterd. Edwin had zelfs 3 gelletjes in de broekzak van zijn vrolijke, veels te 
wijde, racebroek gestopt om zo wat extra gewicht bij zich te dragen, die hij dan later als ballast overboord 
kon gooien, best handig en het werkte prima. Lenny liep in een prachtig gloednieuw hardloopshirt en dat 
gaf haar net dat beetje extra mentale steun en zelfvertrouwen om het avontuur goed te volbrengen. Dat ze 
een beetje pips, en met verbrande schouders, finishte mocht de pret niet drukken. 
Vooraan in het peloton streden Berry, Jos en Andre. Inzet: De eerste twee gingen weg op de Barcelona tijd 
(3.04.03). Andre zette in op de tijd van naamgenoot Andre(3.06) 
Andre begon slecht. Hij miste de koffie bij aankomst in Rotterdam en was hierdoor zichtbaar van slag. 
Berry en Jos wisselden elkaar voor de start en tijdens de wedstrijd af met toiletbezoek. Ook handig. Van 
hun snode plan om samen op te lopen bleef uiteindelijk een schamele 6 km samen lopen over. Dit dan nog 
verdeeld in drie etappes. De eerste twee kilometers, tussen kilometer 17 en 19 km en ergens rond km 30. 
Ach ja, de gemiddelde loper is niet eigenwijs!! 
Berry ging zoals gebruikelijk iets enthousiaster van start, na een lus in het parcours na 10 km lag een ieder 
nog keurig op schema. Berry voorop. Jos op 100 meter en Andre daar weer 143 meter achter. Er werd 
vriendelijk gezwaaid. Op 17 km stonden de meiden met de eerste versnaperingen. Daar haalde Berry Jos 
ineens in..huh. meneer was even wezen plassen. 2 km later moest Jos poepen, keurig in een dixie, dat wel, 
maar helaas was de plee bezet en hij moest een verschrikkelijk lange 31 seconden wachten. Berry was in-
middels al weer door. Na de poep zette Jos de achtervolging in, ditmaal zonder horloge want dat stomme 
ding had het na 4 km al begeven. Een nieuwe uitdaging, lopen op gevoel, was ook wel spannend om mee te 
maken en achteraf gezien lukte het me nog aardig ook. 
Op dertig  was Berry zo lief (en stom) om even op Jos te wachten. Die was echter net op stoom en liep 
Berry er gelijk weer af. Tja, de gemiddelde loper is niet eigenwijs!! 
Andre zijn benen, zijn zweet, zijn vochthuishouding en het gemis aan dat ene bakkie koffie dwongen hem 
na 28 km te stoppen. Een moeilijk maar verstandig besluit. Zowel Berry als Jos hebben langs het parcours 
mensen raar onderuit zien gaan. Dan tijdig kiezen voor stoppen is het beste wat een atleet kan doen. Het 
was jammer en balen voor Andre, maar respect voor zijn verstandig handelen hebben we wel. Tja, deze 
gemiddelde hardloper was verstandig eigenwijs!! 
En zo denderde de overige BAV-ers ieder op hun eigen manier op de finish af. Jos in een ijdele poging bin-
nen de Barcelona tijd te blijven. Berry, die na 32km  wel een stapje minder ging, maar ook niet meer dan 
dat en daardoor zijn tweede tijd ooit realiseerde, Lenny met een stoer gevoel, ze liep 10 minuten sneller dan 
haar schematijd en Edwin, eh…. Edwin eh… vond de Coolsingel op de heenweg heel veel leuker dan op de 
terugweg. Knap was zijn relativeringsvermogen kort na de wedstrijd. Hij had geweldig genoten, gelachen 
en afgezien, in diverse gradaties maar wist één ding zeker. “mijn tijd is voor verbetering vatbaar”. En zo is 
het maar net. 
De marathon. Altijd onvoorspelbaar, altijd verrassend, altijd een unieke belevenis en een geweldige ervar-
ing. En na zo’n inspanning is het goed rusten. Dat gaan we vast allemaal doen. Ik wel tenminste want de 
volgende lange afstand gebeuzel zal pas in augustus verschijnen. Ik knijp ‘m er een tijdje tussenuit om al 
dat onvoorspelbare, verrassende en unieke buiten de marathon op te zoeken. Samen met Emmie gaat me dat 
zeker lukken. 
    Tot Later....   Jos Hakvoort 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
BAV-ers actief tijdens Zomeravondcup Hellas en Jaarbeurs Utrecht Marathon 

Zomeravondcup Hellas 

Dinsdag 19 april 2011 is de 30e editie van de Hellas Zomeravondcup begonnen. De Zomeravondcup is een serie van 
vier wedstrijden en prestatielopen over 10 kilometer, die afzonderlijk, maar ook als klassement gelopen kunnen 
worden. De eerstvolgende wedstrijd is op dinsdagavond 10 mei 2011, gevolgd door 2 woensdagavond wedstrijden op 
25 mei en 8 juni 2011. De start van de dinsdagavond wedstrijden is om 19:00 uur vanaf atletiekbaan Maarschalker-
weerd en gaat door landgoed Amelisweerd, aan de oostkant van Utrecht. De wedstrijden op de woensdagavond starten 
om 19:00 uur, maar dan vanaf de atletiekbaan Overvecht en gaat over een parcours langs de Vecht en rond Oud 
Zuilen. Na de laatste wedstrijd op 8 juni 2011 wordt het klassement bekend gemaakt. 
Nieuw is, dat vanaf 2011, op alle vier avonden ook een 5km prestatieloop wordt gehouden.  
De start van de eerste zomeravondcup in deze serie startte onder zomerse omstandigheden en werd met 290 deelne-
mers prima bezocht.                            BAV-er Hans Oostindien is een regelmatige 
bezoeker van het wedstrijdgedeelte van deze zomeravondcup. Dit jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van 
(bruto) elektronische tijdwaarneming. Arnold van Bruggen en Jeroen Hooijer had zich ingeschreven voor de recreati-
eve loop over 10 km. Arnold van Bruggen is bij vele wedstrijden het loopmaatje van Hans Oostindien en bleek Hans 
dit keer te snel af te zijn. Hans legde beslag op de 3e plaats bij de Masters 60~. Jeroen was met een tijd van 45:18  de 
snelste loper van dit 3-tal. 

Jaarbeurs Utrecht Marathon 

Op tweede paasdag werd de Utrecht Jaarbeurs Marathon georganiseerd. Een sportevenement, waarvan de hoofdaf-
stand de hele marathon is, met ongekende uitstraling in de regio en ver daarbuiten. Op alle afstanden samen waren ca. 
11.000 lopers actief. De weersomstandigheden zaten de atleten niet mee. Met een straffe wind op sommige plekken en 
op de onbeschutte plekken een temperatuur van rond de 25 graden maakte het een zware opdracht om op alle afstan-
den een goed resultaat neer te zetten. De BAV was dit jaar met een geringer aantal lopers vertegenwoordigd, dan ge-
bruikelijk en zonder marathon aspiraties.                                Camiel Kruiswijk en Marina Bos hadden op de 5 km 
ogenschijnlijk relatief weinig last van de zomerse omstandigheden. Camiel streed in de voorste gelederen mee en fin-
ishte met een sterke tijd van 16:52 op een mooie 12e plaats. Marina Bos liep vorige week nog een persoonlijk record 
op de 10 km tijdens de Spieren voor Spieren Cityrun in Hilversum. Ook tijdens deze wedstrijd liep zij een prima tijd 
en finishte als 24e van de 411 deelneemsters in haar categorie bij de vrouwen recreanten. Hans de Jong legde in de 
categorie mannen recreanten eveneens een prima prestatie neer, door als 101e te finishen van de 1620 deelnemende 
atleten. Alexander Martens was dit jaar de enige BAV-er, die de halve marathon als uitdaging zag zitten en zette, 
gezien de zware omstandigheden, een prima tijd neer. De individuele prestaties van de atleten zijn:                                                        

 

Naam-wedstrijd Afstand Tijd 

1e Hellas Zomeravondcup     

Jeroen Hooijer 10,00 0:45:18 

Hans Oostindiën 10,00 0:53:12 

Arnold van Bruggen 10,00 0:52:55 

Jaarbeurs Utrecht Marathon     

Camiel Kruiswijk 5,00 0:16:52 

Marina Bos 5,00 0:25:14 

Hans de Jong 10,00 0:43:11 

Alexander Martens 21,10 1:50:13 
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2e Plaats Rob Pit tijdens Spieren voor Spieren City Run Hilversum 
In het weekend van 16 en 17 april waren zowel op zaterdag als ook op zondag de weersomstandigheden voor het deel-
nemen aan hardloopwedstrijden en recreatieve lopen uitstekend te noemen. 
 
Hilversum (zondag 17 april 2011) 
De organisatie van de Spieren voor Spieren City Run in Hilversum heeft er alles aan gedaan om de lopers en het 
publiek te vermaken. Op de Groest, bij De Kei, op de Kerkbrink, in de Havenstraat en op de Gijsbrecht van Amstel-
straat werd Braziliaans getinte muziek ten gehore gebracht. Op de startnummers waren de voornamen van de lopers 
afgedrukt, zodat de meesten dachten “zoveel bekenden heb ik toch niet?”. 
Op de verschillende looponderdelen zijn ca. 30 BAV-atleten op de website van de organisatie gelokaliseerd. Maar er 
kunnen er best meer geweest zijn, die onder de naam van hun werkgever hebben meegedaan aan de bedrijven presta-

tielopen. Op diverse plaatsen op het parcours werden zij 
enthousiast aangemoedigd door verschillende loopmaatjes van 
de BAV. 
De meeste lopers bleken het behoorlijk zwaar gehad te hebben, 
als gevolg van het warme weer, de stevige tegenwind op enkele 
plaatsen en, niet in de laatste plaats, de hoogte verschillen op het 
parcours. 
Bij de Hilvertshof Wegwedstrijd over 10 km bleek Stefan Leef-
lang, zoals viel te verwachten met overmacht, de snelste BAV-
loper te zijn. Na afloop was hij duidelijk teleurgesteld over de 
door hem gelopen tijd, het liep niet zoals hij zich had 
voorgesteld. Rob Pit liep zijn eerste officiële wegwedstrijd over 
10 km in de categorie Masters 60+. Op weg naar Hilversum zat 
het hem niet mee, want bij de berg van Annashoeve kreeg hij 
een lekke fietsband en moest noodgedwongen daarvandaan met 
zijn fiets aan de hand naar de Groest lopen. Gelukkig ging het 

lopen bij de wedstrijd hem goed af, want hij bleek een mooie 2e plaats behaald te hebben. 
Snelste BAV-er op de 10 km Oxxio Prestatieloop was Michel Huijskens. Bij de Sherpa Ladies Run over 10 km was 
Christel Lammers de snelste dame en op de 5 km was dat Rohmana Koops. Bij de Oxxio prestatieloop over 5 km was 
Bernadette Vink de snelste BAV-dame. André Groen had tijdens deze wedstrijd opgeworpen als begeleider van zijn 
dochter. 
Bij de Kids Run over 3 km liep Tamara Went een mooie wedstrijd. Op de 1,5 km waren dat Jelle en Thijs van Milten-
burg.  
 
Enschede (zondag 17 april 2011) 
In Enschede werd op zondag de 34e Marathon van Enschede gehouden. BAV-legende Jan van Ginkel won hier in de 
50er jaren ooit het Nederlandse Kampioenschap op de Marathon. 
Ook in Enschede was het weer een tegenstander, die het voor de atleten zwaarder maakte.  
Enschede ontpopt zich met dit loopfestijn als een echte sportminnende stad. In totaal waren er ca. 5.000 atleten, die 
aan de verschillende loopafstanden mee deden. Harm Boerma had dit weekeinde zijn ambities wat lager gesteld, dan 
het lopen van een marathon. Vooraf hoopte hij op de halve marathon een tijd te gaan lopen van zo rond de 1:45. Dit 
bleek achteraf een prima inschatting te zijn geweest, want Harm finishte in 1:45:19 en kon met een trots gevoel weer 
huiswaarts keren. 
 
Driemond (zaterdag 16 april 2011) 
In Driemond zijn over het algemeen veel BAV-atleten actief, maar dit keer kwam dat wat ongelukkig uit met de 
Spieren voor Spieren Cityrun Hilversum in het vooruitzicht. Zo dicht bij huis wilden de meeste atleten deze wedstrijd 
natuurlijk niet graag missen. Een 4-tal BAV-ers hadden zich echter andere doelen gesteld. Kees Vink wilde zijn krach-
ten weer eens meten op de halve marathon. Een poging, die resulteerde in een prachtig persoonlijk record van 1:43:47. 
Raymond Hébuterne lijkt goed in vorm te komen voor de 20 km van Brussel. Hij legde op de 15 km beslag op een 
mooie 9e plaats, in een deelnemersveld van 109 lopers. Ook Hans Oostindiën kruipt elke wedstrijd weer dicht naar een 
persoonlijk record op de 15 km in. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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BAV-ers op het podium tijdens de Hellas Zomeravondcup in Utrecht 

Op dinsdagavond 10 mei 2011 is de 2e wedstrijd gehouden van de Hellas Zomeravondcup van het seizoen 2011. De 
Zomeravondcup is een serie van vier wedstrijden en prestatielopen over 5 en 10 kilometer, die afzonderlijk, maar ook 
als klassement gelopen kunnen worden.  
De start van deze tweede wedstrijd kende wederom zeer zomerse omstandigheden. Het deelnemersaantal bedroeg rond 
de 360 atleten, wat een toename betekende van 70 atleten ten opzichte van de eerste editie.  
De eerstvolgende wedstrijden zijn op de woensdagavonden 25 mei en 8 juni 2011. De starts van de dinsdagavond 
wedstrijden waren om 19:00 uur vanaf atletiekbaan Maarschalkerweerd. De wedstrijden op de woensdagavonden 
starten om 19:00 uur, maar dan vanaf de atletiekbaan Overvecht en gaan over een parcours langs de Vecht en rond 
Oud Zuilen. Na de laatste wedstrijd op 8 juni 2011 wordt het eindklassement bekend gemaakt. 
  
Rob Pit wilde zijn snelheid op de 10 m wel een keer testen onder de wedstrijdlopers bij de Mannen Masters 60 +, 
datzelfde gold ook voor Lenny Kievit bij de Vrouwen Masters 50+. 
Beide atleten deden het prima en behaalden een eerste podiumplaats in hun categorie, waarbij Lenny Kievit ook nog 
een persoonlijk en clubrecord op deze 10 km wegwedstrijd liep. 
Sacco van Wessel en Ronald Pothuizen bereiden zich voor op een marathon in Oostenrijk en liepen deze wedstrijd dan 
ook puur als training. Sacco bleek, nipt ten opzichte van Ronald, de snelste BAV-er te zijn. Bij de recreanten wilden 
Edwin de Waal en Jeroen Hooijer zichzelf ook wel eens testen tussen al die wedstrijdlopers. Beiden brachten het er 
prima vanaf, waarbij Edwin deze avond, ten opzichte van trainingsgenoot Jeroen, de snelste benen bleek te hebben. 
Hans Oostindiën hoopt volgende maand de 65-jaren grens te overschrijden, maar was deze wedstrijd nog in ingedeeld 
in de categorie Mannen Masters 60+ en finishte daar als 6e. Bij de categorie Masters 65+ zou zijn tijd een 2e plaatst 
betekend hebben, dus de concurrentie is bij dezen gewaarschuwd. 
Afgelopen zondag bezocht Hans Oostindiën nog de bekende Utrechtse Berenkuilloop. Ook op zondag waren de tem-
peraturen redelijk hoog, maar gelukkig konden de lopers, na ieder rondje van 2,5 km, gebruik maken van de drinkpost. 
Zo vlak voor de Hellas 
Zomeravondcup was hij 
tevreden met zijn van 
51:49 op de 10 km. 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

BAV-atleten trotseren warmte tijdens Panboscross 
 
Zeist - Panboscross 
Iedere maand organiseert atletiekvereniging U-track uit Utrecht, ongeacht de weersomstandigheden, op de eerste zon-
dag de Panboscross in het Zeister Panbos. Het parkoers is exact 3 km per ronde, voert langs fraaie bospaden, met hier 
en daar wat hoogteverschil en korte bochten. Deelnemers bepalen zelf hoeveel rondes ze willen lopen (maximaal 7). 
Met een temperatuur van 18 – 20 graden leek het prima loopweer, maar tijdens de wedstrijd bleek het toch behoorlijk 
warm te zijn. 
Alvorens om klokslag 12 uur het startsein werd gegeven, werden de lopers op leuke ludieke wijze toegesproken door 
Wilco Machielsen van U-track 
De stem van Wilco Machielsen werd, uit een wel heel ver verleden, direct herkend door Henny Bosselaar. Wilco riep 
later nog: “Hoi lopers van de BAV van 23 oktober 1962”. Hij bleek in die periode lid te zijn geweest van de BAV. 
Deze datum is precies de datum van oprichting van de BAV, waarop de BAV in 2012 haar 50-jarig jubileum hoopt te 
vieren. Nadat Wilco Machielsen met een fluitje, op de gebruikelijke gemoedelijke wijze, het startsein had gegeven, 
gingen de BAV-atleten er, samen met de andere atleten, ieder voor de eigen afstand vandoor. 
De familie Hébuterne is nog steeds druk doende met de voorbereiding op de 20 km van Brussel, eind mei 2011. Ray-
mond Hébuterne ging voor de 18 km en zijn vader Gaston voor de 15 km. Raymond hield een goed gevoel over aan 
zijn prima tijd. Gaston vertelde achteraf, dat het niet gemakkelijk ging en hij nog wel een keer deze afstand in wed-
strijdverband moest lopen. Maar hij dwingt zijn mede BAV-leden toch respect af, door de wijze waarop hij, na zijn 
knieoperatie, weer aan het terugkomen is.  
 
Amstelveen - Poelsterloop 
Op tweede paasdag organiseerde IJsvereniging De Poelster uit Amstelveen, de gelijknamige recreatieve loop. Hans 
Oostindiën wilde, vlak voor een korte campervakantie, toch nog een wedstrijdje lopen om geen conditie achterstand 
op te lopen voor de Eemmeer estafette op zaterdag 21 mei a.s. Bij de start ontmoette hij Gaston Hébuterne, die zoals 
vermeld, zich ook voorbereid, maar dan op zijn doelstelling in Brussel en dit keer voor de 10 km ging. 
Zoals op deze dag ook bij de marathon in Utrecht het geval was, hadden de lopers ook hier last van de warmte. Langs 
het mooie parcours door het Amsterdamse bos en rond de roeibaan waren er gelukkig ook veel schaduwrijke bomen. 
Hans was zeer tevreden over zijn tijd en was weer iets sneller dan op zijn laatste 10 Engelse Mijlen. 
De individuele prestaties van de atleten zijn: 
 

 
 

Namen Afstand Tijd 
Zeist Panboscross 1-5-2011     
Jan Koster 6,00 0:33:30 
Rob Pit 9,00 0:40:35 
John de Vries 9,00 0:48:37 
Henny Bosselaar 12,00 1:05:15 
Gaston Hébuterne 15,00 1:40:36 
Raymond Hébuterne 18,00 1:23:13 
Amstelveen Poelsterloop 25-4-2011     
Gaston Hébuterne 10,00 1:01:16 
Hans Oostindien 16,10 1:23:13 
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BAV-atleten op het podium bij de Eemnesserpolderloop 
 
Zondag 10 april 2011 
Terwijl op zondag meerdere atleten van de BAV actief waren bij de Rotterdam Marathon waren er ook nog atleten op 
andere plaatsen in Nederland actief. De weersomstandigheden waren zomers te noemen en trokken veel publiek en 
lopers aan. 
 
Eemnes 
Door de KPJ-afdeling Eemnes werd de 36e Eemnesser Polderloop georganiseerd. Inschrijving en prijsuitreiking waren 
in De Deel aan de Wakkerendijk in Eemnes. Het startschot werd ook dit jaar weer gelost door pater Wijnand van 
Wegen. De opbrengst van deze “trimloop en wandeling” is bestemd voor Friersdale in Zuid-Afrika. Hier heeft de pater 
vele jaren gewerkt. Men wil het geld gebruiken om een schoolbus voor het vervoer van kinderen te kopen. Het was 
een gezellig sportfestijn, waarvoor jongeren van de KPJ weer veel werk hebben verzet. 
BAV-voorzitter Bob Heinis verzorgde ook dit jaar weer de elektronische tijdwaarneming. 
Op de Jonge Jaapeweg gaf Pater van Wegen om 13:00 uur persoonlijk het startschot voor de Polderloop. Via de Oud 
Ervenweg, Anna Louwenweg en de Wakkerendijk was 1 ronde uitgezet, met een lengte van ca. 5,4 km. Lopers kon-
den kiezen uit 1, 2 of 3 ronden. De Pater wandelde zelf 1 ronde van het parcours. 
Van de BAV was Bas v.d. Vuurst gebrand op een goede klassering op de 5km. Voor de start stond hij rustig te 
wachten tussen de andere atleten. Het inhalen kwam nog wel, vertelde hij aan zijn BAV-maatjes. Direct vanaf het 
startsein was de bijna 16-jarige Bas al snel op kop te vinden. Een plaats, die hij niet meer zou afgeven. Van alle lopers 
op de verschillende afstanden was deze jeugdige atleet het eerste in het start- en finishgebeid terug en won daarmee de 
5,4 km in een tijd van 20:38. Een knappe prestatie tussen al dat senioren geweld. Jaap Sonneberg viel al eerder in de 
prijzen bij de Polderloop. Dit keer moest hij het, voor zijn doen, rustig aan doen, in verband met een schouderblessure. 
Ondanks dit ongemak liep hij heel ontspannen naar de winst op de 16,2 km in de mooie tijd van 1:04:07. 
 
Amsterdam 
Zondagmiddag om 14:30 uur werd in het Westerpark in Amsterdam het startschot gegeven voor de 5 en 10 km hoofd 
afstand van de 1e Rokjesdagloop. Een wedstrijd waaraan uitsluitend vrouwen, bij voorkeur gekleed in een rokje, kun-
nen deelnemen. De 1 km Meidenloop was om 13:30 uur gestart. In totaal liepen op alle afstanden 350 atletes. Het eve-
nement staat in het teken van de actie Pink Ribbon en is bedoeld om geld te verzamelen voor onderzoek in de strijd 
tegen borstkanker. Het is tevens een eerbetoon aan schrijver Martin Bril, waardoor ook de naam “Rokjesdagloop” is 
ontstaan. 
Van de BAV waren meerdere dames naar Amsterdam nieuwsgierig geworden hoe deze wedstrijd zou verlopen en 
vertrokken vol goede moed naar Amsterdam, om aan deze eerste editie deel te nemen. Het was een geslaagde missie. 
Op de 5 km was Lotte Oldenburg de snelste BAV-loopster en op de 10 km was dat Wilma Blonk. 
 
Oostzaan 
Hans Oostindiën had zijn pijlen deze zondag gericht op Oostzaan. Hij had al eerder goede ervaringen opgedaan met 
het lopen van de Meijls Twiskeloop. De lokale ijsvereniging zorgt voor een prima organisatie in het altijd fraaie 
Twiske gebied. Hij had ingeschreven op de 16 km, bestaande uit 1 grote ronde van 11 km en een kleine ronde van 5 
km. Ondanks de ook hier warme omstandigheden kon Hans, met een regelmatige dorstlessing en snelheid, de afstand 
in een mooie tijd van 1:23:45 afleggen. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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Mijn naam is Nadia, ik ben geboren op 27 augustus 2003 
Ik ben 7  jaar 
Ik heb  1 zus(je) 
Ik heb blond haar 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen en tekenen 
Ik vind pasta erg lekker 
Ik houd niet van pesten, witlof en rode kool 
Later wil ik kapster/verpleegster worden 
Mijn favoriete film is teveel om op te noemen 
Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen 
Ik zit op atletiek omdat, ik heel graag ren en spring 
Vertel iets wat jij wil, ik eet geen vlees 
  
  
 Mijn naam is Jan, ik ben geboren op 4 mei 2004 
Ik ben 6 jaar en over 2 weken word ik 7 jaar 
Ik heb 1 zus(je) 
Ik heb bruin haar en bruine ogen 
In mijn vrije tijd doe ik graag spelen met domino 
en luieren in de zon 
Ik vind snoep erg lekker 
Ik houd niet van poep 
Later wil ik uitvinder worden 
Mijn favoriete film is buurman en buurman 
Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen 
Ik zit op atletiek omdat veel vrienden op atletiek heb 
 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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BAV pupillen verbreken 61 PR’s en clubrecord in Lelystad 
 

Zaterdag 9 april was de eerste van drie competitiewed-
strijden voor de BAV pupillen. Tijdens een zonnige 
maar winderige en frisse wedstrijd werd er zeer goed 
gepresteerd door de pupillen. Er werden maar liefst 61 
PR’s verbroken door 35 pupillen. Jort Mol Lous verbe-
terde het clubrecord verspringen van de jongens mini-
pupillen uit 2003.  
Dit seizoen doen alle pupillen mee aan de BAV PR 
CHALLENGE. Als je drie PR’s hebt verbeterd krijg je 
een medaille. In deze wedstrijd hebben al negen pupil-
len een medaille behaald.  
 
Jongens mini-pupillen 
Zo gelukkig de eerste baancompetitie wedstrijd zit er op, 
wat hebben we daar naar toe geleefd en getraind. De mini-
pupillen mochten ook weer meedoen, we hadden alleen 
maar jongens. Jort Mol Lous, Roeland Bouma, Dinand te 
Pas en Jelmer Pastoor hadden er veel zin in. Voor Jelmer 
en Dinand was het hun eerste wedstrijd, ze waren dan ook 
best zenuwachtig. De mini’s begonnen met balwerpen, dat 
waren al gelijk 4 PR’s opleverde. Dan na een klein uurtje 
door naar het verspringen, ook daar weer allemaal pr’s en 
voor Jort zelfs een clubrecord. Dan even sprinten, ohw, 
hoe zat dat ook alweer met zo’n startblok. Na korte uitleg 
kwam alles weer boven en verder er goede tijden gelopen. 

Als laatste onderdeel de 600 meter, best een heel eind, anderhalf rondje. Maar iedereen heeft zijn rondjes 
gerend en naar mooie en snelle tijden. 
 
Meisjes C-pupillen 
Bij de c-pupillen meisjes hadden we alleen Anastasia Willemsen die mee deed. Ik vind dat echt geweldig 
dat ze alleen mee doet aan deze wedstrijden. Anastasia vindt het allemaal erg leuk en krijgt er ook steeds 
meer zin in. Zij heeft 4 Pr’s gescoord. 
 
Jongens C-pupillen 
Toen waren de jongens Yves van der Meer en Chris Koenen aan de beurt. Voor Chris was het ook zijn eer-
ste wedstrijd. Hij begint een beetje los te komen in de groep. Samen met Yves maken ze er een onderlinge 
strijd van. Het ene onderdeel, verspringen, is Yves beter. Maar met balwerpen is Chris beter. Met de lange 
afstand ontlopen ze elkaar niet veel. Vandaar dat ze in het klassement ook achter elkaar staan. 
 
Jongens B-pupillen 
De wedstrijddag begon met een aangepast estafetteteam, door de blessure van Wouter Molenaar moest 
Remco Martens meteen aan de bak. Max van der Meer was “uitgeleend” aan het estafetteteam van de A1. 
Beide invallers brachten het er goed vanaf. 
Voor Thom vd Wouden, Taran van Stel, Marijn van Maanen en Max van der Meer was het de eerste keer 
dat ze meededen aan een competitiewedstrijd. De opgebouwde spanning wisten zij om te zetten in goede 
prestaties. 
Jarno Krikken, Floran Groot, Lucas Beckeringh en Remco Martens zijn de routiniers uit het team. Zij wisten 
alle vier minstens 1 PR te verbeteren. 
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Meisjes B-pupillen 
Bij de meiden van de estafetteploeg, bestaande uit Catharina van Lange, Danielle Veendrick, Famke Bles 
en Lotte Bleijerveld, was de spanning op de gezichten te lezen. Dit gaf zoveel scherpte dat zij een feilloze 
overgave van het estafettestokje lieten zien in een tijd die de tweede plaats opleverde. 
Tijdens de trainingen is veel geoefend met sprint en verspringen. Het resultaat van deze voorbereiding 
mocht er zijn. Amber Pieterse en Emma van de Beek haalde op deze onderdelen elk een PR.  
De meisjes kregen deze competitiewedstrijd voor het eerst te maken met kogelstoten, er werden goede 
resultaten behaald, 4 x boven de drie meter en 2 x dik boven de vier meter. 
Op de 1000m zijn de meiden aan elkaar gewaagd en hierbij kwamen ze vlak na elkaar over de finish. 
 
Jongens A1-pupillen  
Op deze mooie 1e wedstrijddag begonnen de jongens A1, Thijs en Jelle van Miltenburg en Wessel Terp-
stra, met de estafette. 
Het team werd aangevuld met een B pupil, Max v/d Meer, daar Koen Roskamp en Rick van Boeijen niet 
konden. 
De start en de wissels verliepen goed. Max was de laatste loper en hij bracht het stokje met een brede 
smile op zijn gezicht naar de finish. 
Het volgende onderdeel was verspringen waarbij Jelle en Wessel een pr sprongen resp. 3.73 cm en 2.69 
cm. 
Bij de 60 mtr sprint liepen de jongens mooie tijden op voor hun nieuwe afstand. 
Bij het balwerpen gooiden Jelle en Thijs een pr, Wessel kwam net een paar cm te kort. 
Laatste onderdeel van de dag een 1000 m waarbij de jongens gemiddeld 20 sec van hun beste tijd afhaal-
den, een zeer goede prestatie. 
 
Meisjes A1 pupillen 
De meisjes A1 pupillen begonnen zo als gebruikelijk met de estafette. Voor het eerst was het 4x60m i.p.v. 
4x40m. De meisjes Isabel van de Broek, Roos Hersbach, Julie Heij en Winnie de groot zijn echt op elkaar 
ingespeeld en liepen een mooie tijd. Na de estafette werd er een afstand van 60m gesprint. Ook dit was 
een nieuwe afstand. Voor alle 4 de meisjes een persoonlijk record. Daarna moesten de meisjes balwerpen. 
Een aantal meisjes slaagden erin hun persoonlijke record te verbeteren. Bij het verspringen kwam Julie 
Heij door een hele goede sprong over de 3 meter wat haar een nieuw persoonlijk record opleverde. Ook 
Isabel van de Broek sprong 0.22m verder. Aan het einde van de dag stond er nog een 1000m op het pro-
gramma. De meisjes liepen allemaal erg goed.  
 
Meisjes A2 pupillen 
De meiden A2ejaars stonden gespannen aan de start van de estafette. Ze hadden hier goed op getraind en 
wilde goed presteren, en dat lieten ze ook zien. De wissels waren snel en goed en zo veroverde ze een 2e 
plaats en een mooie tijd van 38.6. 
Ook bij het sprinten waren er snelle tijden. Laura van Surksum zette een tijd neer van 9.5B en Sophie de 
Jong finishte in10.5 
Bij het kogelstoten lieten Bodine Bakker en Sophie van de Baurgh zien dat ze sterker waren 
geworden en stootte Sophie van de Burgh de kogel naar5.43 en Bodine naar 6.19. 
Bij het hoogspringen was Sophie Bleijerveld de sterkste met een sprong over de 1.20m. Op 
de lange afstand liepen alle meiden een pr. 
 
Jongens A2 pupillen 
De A2 jongens begonnen met kogelstoten en Stefan Doeve stootte zijn kogel naar de 6,30 
met het sprinten en hoog springen haalde Stefan ook een pr, 
Niels Koelink was goed in vorm, hij was op alle onderdelen goed vooruit gegaan, zo liep hij 
9.1 op de sprint en sprong hij 1.25 bij het hoogspringen. Op de lange afstand (1000m) verbe-
terde hij net zijn pr en werd hij 1e. Helaas viel Stefan Doeve geblesseerd uit. 
 
Al met al een geslaagde dag met goede prestaties en veel plezier. Ouders bedankt voor het assisteren bij 
het jureren en het aanmoedigen van de pupillen. Op 14 mei kan iedereen weer op jacht gaan naar PR’s en 
medailles tijdens onze eigen PR-avondwedstrijd op sportpark ter Eem.  
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