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 Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren t/m 19 juni 2012 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

 

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

 
BAV Wintercup wint award 

bij verkiezing leukste hardloopevenement van het jaar 
 

Afgelopen donderdag 3 mei was de prijsuitreiking van de verkiezing voor het leukste hard-

loopevenement van het jaar. De hardloopevenementen waren onderverdeeld in vier catego-

rieën op basis van het aantal deelnemers. Via internet kon er gestemd worden, waarbij er 

ook een rapportcijfer gegeven moest worden. Op basis van aantal stemmen en het gemid-

delde rapportcijfer ontstond een eindklassement. 

 

De BAV Wintercup werd nipt vierde 

in haar categorie, in het overallklasse-

ment per provincie won de BAV Win-

tercup de award voor het leukste hard-

loopevenement van de provincie 

Utrecht.  De award zal een mooi plek-

je krijgen in het clubhuis van de 

BAV.  
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Van de voorzitter 
 

Beste leden,  

 

Herinnering voor zaterdag 2 juni , afscheid van de grasbaan, komt allen 

Ik heb het in het vorig clubblad al vermeld, maar toch nog even een herinnering voor za-

terdag 2 juni. Alle leden zijn van harte welkom voor een laatste rondje op onze grasbaan en 

een hapje en drankje. Als alles goed gaat zal vanaf maandag 4 juni een aannemer op de 

velden aan de gang gaan. Er zijn verschillende prognoses wanneer alles gereed zal zijn. De 

aannemer zou tussen september en december met de klus klaar kunnen zijn , maar als alles 

tegen zit kan het ook volgend jaar worden. Ik ga er voorlopig vanuit dat we nog dit jaar op 

de nieuwe baan terecht kunnen. 

Nog even over het afscheid, iedereen die wil kan een stukje grasbaan in een houten kistje 

kopen op die dag en zoals eerder aangegeven we gaan patat bakken en goede sate van 

scharrelslagerij Chris van Boeijen op de barbecue maken. En natuurlijk een lekker drankje 

erbij. Graag tot ziens op zaterdag 2 juni. 

 

Buffelen op zaterdag 19 mei 

Na een oproep aan de ouders van onze jeugdatleten stonden er die ochtend een groep va-

ders met handschoenen gereed om onze eigen opruimactie te starten. Een hoogspringmat 

blijft nog staan tot 2 juni zodat onze pupillen en junioren tot die tijd nog naar het sportpark 

kunnen komen voor hun trainingen. Twee moeders zorgden voor koffie en thee, met veel 

plezier en overgave waren na ruim 2 uur de grootste eigen klussen voor het sportpark 

geklaard. Een paar vaders gingen daarna nog tot het eind van de dag door met tegels van de 

paden laden op de schovel, we hebben ons als BAV goed laten zien bij de opruimdag. Alle 

helpers een hartelijk dank voor de tijd en energie.  

 

Eemmeer estafette 

Het was weer een mooie happening op zaterdag 12 mei. Maar liefst 7 recreanten teams, een 

paar duo-lopers en drie LAC/senioren teams. Met als resultaat een 1e plaats voor een 

combiploeg BAV/Pijnenburg senioren en een 3e plaats voor het BAV mixed dames/heren 

team. Maar eigenlijk waren alle deelnemers een soort winnaar, zeker als je zag met hoeveel 

plezier en energie de teams hun 50 km afraffelden. Na binnenkomst met de groepen een 

drankje drinken bij BU-2 en de binnenkomende teams toejuichen. S’avonds een lekkere 

maaltijd met ruim 50 deelnemers zorgde voor een passend slot van de sportieve team dag. 

 

Met sportieve groet, 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 

Eindelijk weer eens een maand, waarin we meer aanmeldingen ontvingen dan 

opzeggingen. Tussen half april en half mei meldden zich met name nieuwe jeugdleden aan. 

Een hartelijk welkom ditmaal voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:  Geboortedatum: 

Theo  Berendsen  Soest    recreant  12-01-1957 

Dion  van Doorm  Baarn    pupil C  04-09-2004 

Sabien  Hilhorst   Baarn    pupil A  25-04-2002 

Maaike Kannegieter  Baarn    pupil B  01-10-2003 

Chimène Koller   Hoogland   pupil C  07-03-2004 

Hans  Wester  Baarn    recreant  31-07-1954 

 

 

Slechts twee afmeldingen per 1 juli: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats:   Categorie:      

Johan  de Leeuw Baarn    recreant 

Joris  Meijen Lage Vuursche  junior A 

 

Tevens verzochten Heleen en Sylvain van Staveren mij hun nieuwe adres door te geven.  

Dit luidt: C. de Ruijterhof 6, 3741 CH te Baarn. 

 

Van de Atletiekunie ontvingen wij nog de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 

 

Voornaam Naam    Licentienummer Categorie 

Danny  van Schaik  765719  pupil B 

Xander Westerveld  765721  pupil A 

 

Ook Mariëlle van Wegen ontving een wedstrijdlicentie. 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën 
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Lange afstand gebeuzel 
Zeven recreantenteams bij de Eemmeer-estafette: daar kan de organisatie van de coopertest 

alleen maar jaloers op worden. Wat een vrolijke en enthousiaste en laten we eerlijk wezen 

ook knettergekke groep BAV atleten liep er mee met de al weer 28ste editie van de Eem-

meer-estafette. 

Allereerst was er het gevecht tussen het Dreamteam en de Luctor&eemmeerlopers. Wed-

strijdatleten doen aan psychologische oorlogsvoering, maar de recreanten kunnen er ook 

wat van. Ineens vermiste fietssleutels, vlaggetjes die gejat worden, fietsers die ineens niet 

kunnen, invallers die gewoon uit Nieuwegein (moeten)komen fietsen op een oma fiets. Het 

slaat werkelijk alles en dan noem ik niet eens het mentale gevecht wat de dames en heren 

uitvechten via de sociale media (kijk maar op het forum van de bikkelsite, voorwaar een 

openbaring). En ik maar denken dat de recreanten niet fanatiek zijn. Niets is echter minder 

waar. Maar dat zullen de foto’s op de website waarschijnlijk wel uitwijzen 

Vóór in het peloton deed de BAV goede zaken. Het seniorenteam die ditmaal een samen-

werkingsverband met Pijnenburg aanging werd eerste in het overall klassement!! Een 

knappe prestatie waar ze nog behoorlijk hard voor moesten lopen. Dat deden ze dan ook. 

Met een tijd van net onder de drie uur kwam hun gemiddelde uit op 16.7 km per uur. En 

dat is verschrikkelijk snel als je nog even terug denkt aan de wind op de 2e en met name 3e 

etappe. Oud BAV-er Willem de Ruiter deed hem voor de tweede keer in zijn carrière solo. 

Hij kwam uit net boven de vier uur. 12.4 km per uur gemiddeld. Ook niet verkeerd hoor.  

Het 60-plus team was wederom van de partij. En alleen dat is al knap. Ik weet niet of ik 

over tien jaar nog…. Afijn. Respect voor deze mannen die zo onverdroten door gaan. (en 

voor Mariëlle die voor één dag zestig mocht zijn) 

Het gemengde team (Bier en wijn altijd fijn of zo) verraste een ieder en vooral zichzelf 

door als derde te finishen. Ze schrokken zich een hoedje toen ze naar voren werden geroe-

pen. Vol trots presenteerde ze later hun gewonnen beker. 

Géén beker was er tijdens de Enschede marathon (eind april) voor André van de Vuurst. 

Het lijf wilde niet wat André wel wilde. Na zeventien km was de kracht er al een beetje uit. 

Het is bewonderenswaardig dat André ondanks dat er toch voor koos om de marathon ge-

woon uit te lopen. Geen goede tijd, maar wel een ervaring rijker. Dit neemt hij ongetwij-

feld mee tijdens zijn volgende marathon. 

Of dat Amersfoort wordt (10 juni) is nog even de vraag. Berry Ruitenbeek wil daar wel 

starten, zo ook een groot aantal recreanten (daar zijn ze weer) op de tien of de halve.  

10 Juni belooft dus een mooie dag te worden. Zorg dat je er bij bent!! 

 

Daarnaast even een kattenbelletje voor ieder BAV-lid. Zondag 30 september moet je echt 

helemaal vrij houden. Dan organiseert de jubileumcommissie een geweldige activiteiten 

dag voor alle BAV-ers ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van ons cluppie.  

En als de opkomst net zo wordt als bij de Eemmeer gaat ook deze dag legendarisch de ge-

schiedenis in. Dus pak NU je pad, pod, smart geval  of Hema-zakagenda en blok deze dag 

alvast af. Want dit wil en mag je echt niet missen. 

 

Veel loop- en ander plezier   

Jos Hakvoort 
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Vertel je eigen verhaal 

Heb je een persoonlijk verhaal over je sport dat je wilt delen? 

Je eerste wedstrijd, je eerste (halve) marathon, je mooiste PR of gewoon een leuke 

gebeurtenis. Het maakt niet uit of je wedstrijdatleet of recreant, jeugdlid of 70+ bent. 

 

Alle leuke of interessante verhalen zijn welkom. 

Schrijf het op maar maak het niet te lang (maximaal een a4 eventueel met foto) en stuur het 

naar de redactie!  

Dan plaatsen wij het zo snel mogelijk in de nieuwe rubriek “In the Spo®tlight”. 

 

Mail het naar baviaanredaktie@hotmail.com 

 

 

 

Een eerste verhaal komt van een voormalig clublid 

 

Beste BAV leden, 

Hier weer eens een berichtje uit Berkel en Rodenrijs.  

Bijna een jaar nu woon ik in Berkel en Rodenrijs. Het 

bevalt me daar prima. In juni word ik 61 jaar, maar ik 

ben nog steeds aktief als hardloper. Wel op recreatief 

niveau, maar toch nog steeds drie keer per week gaan 

de hardloopschoenen aan. Af en toe ook een tochtje op 

de racefiets door het mooie Groene Hart. Het lopen  

hier is toch wel saaier dan in de mooie bossen van 

Soest en Baarn. Dat mis ik wel.  

 

Ik zou het leuk vinden om weer eens mijn oude train-

ingsmaatjes te ontmoeten (email-adres bekend bij de 

redactie). 

 

Groeten aan alle oude hardloopmaten, 

Gijs Egbers 
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4 Debutanten op de Marathon ! 
Als je ooit je debuut wilt maken op de marathon, dan is die van Rotterdam een hele mooie. 

Nergens in Nederland zijn er zoveel toeschouwers langs het parcours die je tijdens de laat-

ste moeilijke kilometers vooruit schreeuwen. 

Van Kees Vink wisten we vorig jaar al dat hij deze marathon ging lopen, Carlo Oudebeek 

fluisterde tijdens de nieuwjaarsreceptie dat ook hij Rotterdam ging doen, ongetwijfeld sa-

men met Wim Rottier. Anke Schotman schreef pas na haar debuut op de halve in Schoorl 

vrij laat in. Als je toch goed bezig bent waarom niet een hele! 

 

Duurloopjes, Schoorl, Kampen en de Trail by the Sea, allemaal nodig om in Rotterdam 

goed voor de dag te komen. Als je zelf niet loopt in Rotterdam , dan ga je kijken en sup-

porteren. Leuk dagje uit! Eén van de leukste punten om de lopers 2 x te kunnen zien is het 

Kralingse Bos. Bij het 30 km punt Bos in komen ze lekker drinkend en etend voorbij, bij 

het 38 km punt Bos uit gaat het allemaal wat moeizamer. 

Kees Vink was de 1e die voorbij kwam in zijn wintertenue ! Kees liep erg ontspannen en 

zo te zien, kostte het op dat moment weinig moeite. Wat later beginnen Carlo Oudebeek en 

Wim Rottier samen ook aan het rondje om de Kralingse Plas; ook zij lopen gewoon goed. 

Ze praten en eten wat en verwachten dáár geen supporters. Leuk is dat. En nu maar hopen 

dat Anke Schotman er snel aankomt zodat het 38 km punt opgezocht kan worden om de 

anderen voor de 2e keer te kunnen spotten. 

 

Geen probleem: Anke komt eraan en loopt in vergelijking met de lopers rond haar 

lekker door. Je ziet nu al veel mensen die het erg moeilijk hebben. Anke zit tegen kramp 

aan en heeft het ook koud. En dat kost allemaal extra energie. Even een stukje vooruit ge-

lopen om een mooie shot te maken. Bij het 38 km punt hebben de BAV-ers het moeilijk. 

Kees zegt: “Volgens mij begint de marathon nu pas!”. Carlo heeft Wim achter zich gelaten 

en weet nog net te zeggen: “Pfff, toch wel zwaar die laatste km's”. Bij Wim is het beste er-

af. Anke heeft het ook erg zwaar maar met nog 4 km te gaan moet en zal de finish 

gehaald worden. En ze finishen allemaal! 

 

Kees finisht in een hele mooie tijd van 3:47, Carlo 3:56, Wim 4:02 en Anke 4:20. 

 

Proficiat en op naar het volgende avontuur! 

Jeroen Hooijer 
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     Evenementenkalender JUNI 2012 
 

 

2 JUNI 2012: Zeebodemloop in Lelystad  

   (www.zeebodemloop.nl) 

 

10 JUNI 2012: Marathon Amersfoort 

   (www.marathonamersfoort.nl) 

 

10 JUNI 2012: Berekuilloop in Utrecht  

   (www.avphoenix.nl) 

 

16 JUNI 2012: Heuvelrugloop in Maarn  

   (www.heuvelrugloop.nl) 

 

24 JUNI 2012: Vechtloop in Weesp  

   (www.vechtloop.nl) 

 

30 JUNI 2012: Utregse Meidenloop  

   (www.meidenloop.nl) 

 

 

Vanaf nu alle 
evenementen  

in één oogopslag! 

 
Aanmelden via 

baviaanredaktie@hotmail.com 

Maar let op de verschijningsdatum van het blad! 
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Gebruik e-mail voor berichtgeving  
 

Als BAV willen we incidenteel gebruik gaan maken van e-mail voor belangrijke, dan 

wel dringende berichtgeving. Denk hierbij onder andere aan: een digitale uitnodiging 

voor het BAV jubileumfeest of een uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering. 

 

Het bestuur dient voor elke e-mail toestemming te geven voor de verzending.  De lijst met 

adressen is alleen toegankelijk voor de webmaster, elk lid krijgt een individuele e-mail. 

 

Eind mei ontvangt elk lid een e-mail waarin wij toestemming vragen voor het gebruik van 

het e-mailadres. Aan iedereen het verzoek om de instructie van de e-mail te volgen zodat 

we snel weten wie wel en wie niet gemaild kan gaan worden. 

 

Ontbrekende e-mailadressen 

We hebben niet van ieder lid een e-mailadres kunnen achterhalen, hieronder de lijst met 

namen waarvan we nog geen gegevens hebben, sta je op de lijst of weet je een  

e-mailadres? Stuur het e-mailadres naar webmaster@bav-baarn.nl. 

 
 

 

Alexander Martens  

(Webmaster BAV) 

 

voornaam achternaam voornaam achternaam 

Bianca Beest, van Johan Leeuw, de 

Yvonne Berkhof - Kooy Inez Linden, van der 

Hieke Boer v.d. Schaaf, de Cas Nieuwenhuizen 

Linda Bokhorst Germ Pot 

Christina Brandts Pieter Schouten 

Judith Breijer Griet Slagmolen, Vander 

Ruud Breuker Mochi Valimani 

Bea Brink  Veen-van Hunen, v.d. 

Gert Broek, van den Nicolette Vervat 

Emicie Dammen, van Cecile Vossenberg 

Marc Dral Hans Vries, de 

Cobie Gabel - Nieuwenhuis Marianne Weijer, de 

Inge Hartwich Bertha Wijngaarden-Jager, van 

Erica Jansen Catrien Zumpolle 

Joke Jong-Enzerink, de   

Janny Kooij   

Gabrielle Kooiman   
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Ingezonden brief 
 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Hebben jullie ook zo genoeg van dat baggerweer? Ik in elk 

geval wel. Maar ik houd moed.  En het leuke is, mijn 50e 

verjaardag komt steeds dichterbij. In deze brief praat ik jullie 

bij over een aantal zaken, dus lees snel verder! 

 

Website  

Zoals jullie misschien al opgemerkt hebben, komt www.bav-baarn.nl steeds meer in het 

teken van mijn 50e verjaardag te staan. En ik zal jullie iets vertellen: binnen kort wordt de 

website nog verder bijgewerkt. Dan komt er namelijk een overzicht van alle jubileumactiv-

iteiten te staan. Altijd handig, voor als je wilt weten hoe je je moet inschrijven voor het 

BAV Plaza . Of voor als je vergeten was wanneer het jubileumfeest ook alweer plaatsvindt.  

 

Nieuwtje 

Verder heb ik nog een leuk nieuwtje aan jullie te melden. Raad 

eens wie de opening van de Jubileum feestweek gaat verzorgen 

tijdens de receptie? Inderdaad, burgemeester Mark Roëll! Ik ben 

heel erg blij dat hij op mijn verjaardag komt. . 

 

Wat hij precies gaat doen? Dat houd ik natuurlijk nog even voor 

mezelf. Wel kan ik vertellen dat hij op een sportieve manier bij het 

gemeentehuis wordt opgehaald, begeleid door een groep jeugdige 

BAV -atleten. Wie dat zijn? Dat weet ik ook nog niet. Houd de be-

richten van je trainer daarom even goed in de gaten! 

 

Voor in de agenda 

Nog niet genoteerd? Doe dit dan nu!  

 

zondag 30 september 2012  BAV Plaza voor iedereen 

zaterdag 6 oktober 2012   Jubileumfeest voor leden en oud-leden 

 

Ik spreek jullie snel weer!  

Sportieve groet, 

Mister B.A.V. 
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Van harte 
Gefeliciteerd! 

VERJAARDAGEN 
1 Herma  Zoodsma 14 Jan  Gieskens 

1 Krista  Wamsteker 15 Toos  Bogaard 

3 Diederick  Lentz 16 Ingrid  Vierbergen 

6 Nathalie  Bleijerveld 17 Lenny  Kievit 

6 Sander  Gisbergen, van 18 George  Lengkeek 

8 Bram  Mol Lous 20 Wim (W.) Nieuwenhuizen 

8 Anita  Frankena 21 Mochi (M.) Valimani 

9 Cecile  Vossenberg 22 Henk (H.) Radstok 

10 Nico  Klaver 23 Rob (R.I.) Kuik 

11 Peter  Leijen 23 Marc (M.A.J.) Dral 

12 Hans  Oostindien 26 Erna (B.M.) Wegman-Venrooy 

12 Bob  Heinis 28 Willianne Muntz 

13 Koen  Zweers 29 Wouter (W.) Natter 

13 Arie  Post 29 Lisette (L.) Rapati 

14 Pieter  Schouten 30 Michiel (M.P.) Schrijver 
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23 Chris  Koenen 

24 Kevin  Wal, van der 

26 Sophie  Jong, de 

30 Fleur  Brandsen 

Gefeliciteerd! 

      Jarig in juni                      

C- en D-PUPILLEN 

  

  

Mijn naam is Chimène Koller, ik ben geboren op 7 maart 

2004. 

Ik woon in Hoogland en ik ben 8 jaar. 

Ik heb 0 broer(tjes) en  1 zus 

Ik heb blond haar blauwe en ogen 

In mijn vrije tijd . 

Ik vind friet en kipnuggets en spinazie-

schotel erg lekker 

Ik houd niet van pizza, lasagne en ma-

caroni met saus en spruitjes 

Later wil ik worden sportvrouw en wer-

ken in de dierentuin 

Mijn favoriete film is dierenfilms. 

Mijn leukste atletiekonderdeel is hardlopen en  

verspringen 

Ik vind atletiek leuk omdat ik vind dat ik het al goed kan. 

Vertel iets wat jij wil weet ik niet 
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Voor de jeugd blijft de evenementenkalender leeg…………

helaas. 
Van de leden van de evenementencommissie voor de jeugd hebben afscheid moeten ne-

men,  de afgelopen maanden. Nieuwe leden hebben we nog niet kunnen vinden.  

Iets voor u? 
Wat houdt het in: 

Organiseren van activiteiten voor onze jeugdleden, bijvoorbeeld survaton, kamp, eerste 

baantraining, Sinterklaasviering. 

Overleg met de andere jeugdcommissieleden over deze activiteiten. 

Voor meer informatie, neem contact op  met Sigrid Zwolsman: siwi@dds.nl 
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BAV pupillen doen het weer goed  
op 2e competitiewedstrijd 

 

Afgelopen zaterdag 12 mei was de 2e competitiewedstrijd voor de BAV pupillen. Deze 

keer op de mooie baan van Pijnenburg in Soest. Het eindresultaat was maar liefst 54 

PR’s. 

 

D pupillen 

Mich Sweep, Thijs Brouwer, Jesse van de Beek en Sam Vrooman waren de jongsten van 

alle BAV pupillen. Merijn Groot kan helaas door een voetblessure niet meedoen, maar was 

wel aanwezig als steun voor z’n maatjes. Voor Mich en Sam was het de eerste competitie-

wedstrijd. Beiden haalden dus een eerste resultaat, zodat ze de volgende keer kunnen pro-

beren de eerste PR’s te verbeteren. Bij het balwerpen verraste Mich iedereen met een worp 

van maar liefst 16,11m (1e). Voor Sam was het starten vanuit de startblokken in het begin 

even wennen, maar hij liet zich niet van de wijs brengen en wist uit eindelijk met een goe-

de start 8,93 te halen. Thijs en Jesse hadden de eerste wedstrijd al mee gedaan, ondanks 

dappere pogingen wist alleen Jesse een PR te verbeteren bij de 600m, bij de andere onder-

delen zaten ze wel in de buurt van de eigen PR’s.  

 

C pupillen 

Bij de meisjes stond Chimène Koller aan de start, Josephine Vermeij was helaas ziek. 

Voor Chimène was het haar eerste wedstrijd, zij houdt van hardlopen en presteerde daar-

om op de sprint en 600m (2e) erg goed. Balwerpen ging ook goed, maar het verspringen 

was nog best lastig. 

 

Bij de jongens stonden Jort Mol Lous, Dinand te Pas, Jan Vriesman, Mick van der Wou-

den, Tijmen Hoogendoorn en Jelmer Pastoor aan de start. 

Jelmer, Tijmen, Dinand en Jan liepen de estafette, deze ging zeker niet vlekkeloos, maar 

het was dan ook hun eerste keer in deze formatie. Jort was namelijk niet lekker geworden 

in de auto en liet de estafette aan zich voorbij gaan. 

Daarna het verspringen, voor de meeste een leuk/favoriet onderdeel. Jort sprong zelfs 

3,12m, dat is voor hem een PR. De andere jongens zaten op hun PR of er net overheen. Bij 

de 40m sprint liepen Dinand en Mick een PR. Bij het balwerpen wierp Jan ruim 24m, sa-

men met Mick een PR. Dan de 600 meter, anderhalf rondje. De jongens liepen met z’n al-

len in een serie, dat leverde PR’s op voor Jelmer, Jort en Dinand.  

 

B pupillen 

Als eerste werd de 4 x 40m estafette gelopen in een tijd van 31,31 sec. door de jongens 

Chris Koenen, Bauke Taylor, Yves van der Meer en Boris v.d. Beek. Het tweede onder-

deel was verspringen, Boris en Bauke sprongen een afstand van 2,78 en 2,76 m. Boris was 

de snelste op de 40m sprint in 7,73 sec. en Chris ging zo snel dat hij bijna struikelde over 

zijn eigen benen maar gelukkig toch nog weer snel door kon gaan. Bij het balwerpen be-

haalde Boris een prachtige afstand van 22,47m en Chris 17,75m. Het laatste onderdeel was 

de 1000m als 9e eindigde Boris, Yves als 13e, Bauke 15e en Chris 18e. 
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Voor de meisjes stonden de dames Nadia de Keijzer, Maaike Kannegieter, Rosa Bos en Beyza 

Kazmiroghe aan de start. Dat betekende dat ze mee konden doen met de estafette. Dit ging voor de 

eerste keer best goed (30,96).  

 

Voor de meerkamp begonnen ze met balwerpen, ze waren alle vier erg scherp en dit resulteerde in 

een paar foute pogingen. Toch waren er paar goede resultaten Maaike met  

een afstand van 17,11m, Rosa met 11,06, Nadia met 12,07 en Beyza met 11,35. Daarna naar 40m 

sprint. Er stond een stevige wind en ondanks dat toch mooie resultaten. Het laatste onderdeel was 

verspringen. Hier ook weer goede resultaten. Maaike 3,0m, Nadia 3,11m, Beyza 2,11m en Rosa 

3,18m. Met drie atleten bij de beste acht, een geslaagde meerkamp. Na deze vermoeide meerkamp 

stond er ook nog een 1000 meter op het programma. Ook hier weer mooi resultaten. 

 

A1 pupillen 

Zoals bij elke competitiewedstrijd begonnen de meisjes nu ook met de estafette. Het kan alleen maar 

een goede tijd worden als alles goed gaat. Het team bestond deze wedstrijd uit: Catharina van Lange, 

Famke Bles, Emma van de Beek en Lotte Bleijerveld. Helaas ging er één wissel niet goed, maar kre-

gen ze een tweede kans. Bij het overlopen ging het goed. Alle wissels klopten en meisjes wisten 

over een afstand van 4x60m een keurige 40,74 sec neer te zetten. 

 

Daarna kon de meerkamp beginnen en werd het team aangevuld met Sabien Hilhorst, Danielle 

Veendrick en Amber Pieterse. Deze keer als technische onderdelen hoogspringen en kogelstoten, 

twee lastige onderdelen. 

 

Bij het hoogspringen wisten Famke en Amber over de 0,85 m te springen. Dit leverde voor Amber 

een nieuw PR op. Ook Emma wist haar PR te verbreken en haalde de 0,95 m. Sabien die voor het 

eerst meedeed aan een wedstrijd en maar één keer getraind had op dit onderdeel, wist de 1 meter te 

halen. Een hele knappe prestatie! Danielle Veendrick (zij vind dit een leuk onderdeel), sprong over 

de 1,05 meter en werd daarmee gedeeld 3de bij dit onderdeel.  

Na het hoogspringen mochten de meisjes gelijk door naar het sprinten. Ze liepen allemaal rond hun 

PR, maar wisten ze helaas net niet te verbeteren.  

Kogelstoten, dat lastige en zware onderdeel. Catharina kan dit ontzettend goed, ze werd 3de van alle 

meisjes op dit onderdeel. Amber wist haar PR te verbreken en kwam over de 4m een mijlpaal! 

 

Als laatste de 1000m. Een grote groep meisjes gingen van start. 

Emma verbeterde haar PR met 6 seconde en Famke wist met haar 

eindsprint nog twee atletes in te halen.  

 

Bij de jongens mochten er zelfs twee estafette teams meedoen: 

team 1 bestaande uit: Florian van der Burg, Lucas Beckeringh, 

Thom van der Wouden en Floran Groot liep de 4x 60 m in een 

mooie tijd van 41,65. 

Team 2 bestaande uit: Remco Martens, Jarno Krikken, Max van der 

Meer en Sjoerd van ‘t Slot finishte daar vlak achter in een tijd van 

45,18. 

Bij het volgende onderdeel Kogelstoten hadden een aantal jongens 

een goede dag. Marijn zelfs een hele goede, hij stootte ver boven 

zijn PR naar 5,59. 

Sjoerd stootte de kogel nog een stukje verder 5,83. Max kwam he-

laas 1 centimeter te kort om zijn PR te verbeteren. 
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De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaandigitaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 

De twee niet allergrootste van het team Max en Remco hadden een superdag bij het hoog-

springen. Na veel trainen en oefenen lukte het eindelijk om hun PR’s te verbeteren tot 85 

cm en 95 cm. Marijn bleek na het kogelstoten ook zijn PR aan te willen scherpen bij het  

hoogspringen wat ook na een aantal pogingen lukte met 95 cm. Laatste onderdeel de 

1000m deze ook goed gelopen waarbij er weer PR’s werden verbeterd. 

 

A2 pupillen 

Veel spanning bij de estafette, bij de meisjes een combiteam, de drie meiden (Isabel van 

den Broek, Winnie de Groot en Julie Heij) waren aangevuld met Wessel Terpstra. Ze lie-

pen een mooie snelle race. Ook bij het jongens team (Bas Ostendorf, Jelle van Miltenburg, 

Thijs van Miltenburg en Xander Westerveld), verliepen de wissels goed en snel. Bij het 

kogelstoten was het Thijs die het verst kwam met een worp van 6,83m. Ook Wessel had 

een mooie stoot en kwam op 6,78 uit. Bij de sprint liet Jelle zien dat hij steeds sneller word 

en finishte in 9,4. Bij het verspringen lieten Bas en Xander zien dat ze flink hadden ge-

traind, beiden sprongen een PR.  

 

Bij de meiden was het Isabel die met verspringen zich weer 

knap verbeterde ze landde op 3,37m in het zand. Bij het kogel-

stoten was het Winnie de Groot die zich het beste verbeterde, ze 

stootte 5,84 ver. Julie liet zien dan ze na een lange blessureperi-

ode er weer was, op de sprint toonde ze vormbehoud door op 

10,51 te finishen. Op de 1000m waren er veel PR’s, Jelle liep 

zijn 1000m nu in 3,31 en zowel Winnie als Isabel snoepten bei-

de enkele seconde van hun oude tijd af. 

 

De komende periode nog even de puntjes op de i zetten voor de 

derde en laatste competitiewedstrijd op 16 juni. Kijk voor de 

uitslag en foto’s op http://www.bav-baarn.nl  

http://www.bav-baarn.nl/
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Medaillespiegel pupillen PR Challenge 2012 

 

Hieronder de stand na 2e wedstrijd in Soest 
 

                                            
 

Naam Medaille 

Amber Pieterse Brons 

Bas Ostendorf Goud 

Beyza Kazmiroglu Brons 

Boris van de Beek Brons 

Danielle Veendrick Brons 

Dinand te Pas Zilver 

Emma van de Beek Zilver 

Floran Groot Brons 

Florian van der Burg Brons 

Isabel van den Broek Brons 

Jan Vriesman Brons 

Jelle van Miltenburg Brons 

Jort Mol Lous Zilver 

Koen Roskamp Brons 

Lotte Bleijerveld Brons 

Lucas Beckeringh Brons 

Maaike Kannegieter Brons 

Marijn van Maanen Goud 

Mats Roskamp Brons 

Max van der Meer Zilver 

Merijn Groot Brons 

Mick van der Wouden Zilver 

Nadia de Keijzer Brons 

Remco Martens Brons 

Rosa Bos Brons 

Sjoerd van t Slot Zilver 

Thijs Brouwer Brons 

Thom van der Wouden Brons 

Victor Nieuwenhuis Brons 

Wessel Terpstra Zilver 

Winnie de Groot Zilver 

Yves van der Meer Brons 
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PR-Avondwedstrijd bij de BAV 

43 PR’s verbroken 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Eindelijk was het zover na maanden van voorbereiden, de PR-Avondwedstrijd (21 en 22 

april) voor de BAV pupillen. Eerst een wedstrijd op zaterdagavond, daarna film kijken en 

overnachten in het clubgebouw. Afgerond met een training op zondagochtend. 

 

De eerste kinderen waren zaterdag thuis niet meer te houden en kwamen een half uurtje 

voor aanvang al aan. Om 16:00 uur was iedereen aanwezig en kon het feest beginnen. Eerst 

pasta eten en dan om 18.15 uur begon de wedstrijd met de onderdelen: sprint, verspringen, 

kogelstoten, balwerpen en de afsluitende lange afstand.  

 

De regen gooide roet in het eten, door de chronoloog versneld af te werken volgden alle 

onderdelen elkaar snel op. Om 21.00 uur was alles afgelopen en hebben we nog twee leuke 

films gekeken voordat de kinderen en begeleiding met z’n allen in de kantine gingen sla-

pen. Slapen, ja, dat doen we niet, was het motto. Tegen half twee was het toch echt nodig 

om te slapen, want de volgende ochtend stond er nog de afsluitende training op het pro-

gramma. Eerst om 9.00 uur met z’n allen ontbeten.  

Daarna volgde de training. Het weekend werd afgesloten met het uitdelen van de prestatie-

kaarten en de PR Challenge medailles.  

Dit weekend is mede mogelijk gemaakt door de sponsors: Albert Heijn, COOP en Audivio, 

onze dank hiervoor. Kijk voor de uitslag en foto’s op http://www.bav-baarn.nl 

http://www.bav-baarn.nl/
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Goede start eerste competitie  
voor de BAV junioren 

 
Zaterdag 21 april was het zover de 1e competitie wedstrijd voor de junioren C en D 

bij AV Zuidwal in Huizen. Er deden maar liefst 21 junioren van de BAV mee. Ze 

hadden goed getraind en stonden met een gezonde spanning aan de start. 

 

Als eerst de estafettes, het team van de meisje D liep deze voor het eerst, maar dit was niet 

te zien. Ze konden goed meekomen in het veld. Ook de meisjes C stonden gespannen aan 

de start van hun estafette, helaas raakten de meiden het stokje kwijt tijdens een wissel, toch 

konden ze hem goed uitlopen. De Jongens C gingen ook met een prima tijd van start, met 

Che van de Lee en Niels Koelink (D1) als laatste loper. 

 

Verder bracht deze dag vele hoogte punten. Bij de meisjes D was het Sophie Bleijerveld 

die een topdag beleefde. Zo haalde Sophie bij het hoogspringen 1.35m en de 60m horden 

die ze voor het eerst meedeed ging ook super. Bij de jongens C was er een uitschieter voor 

Jochem Portman die met kogel 1e werd en Ruben Rigter (eigenlijk een D) werd toch 1e 

met discus. Bij de meiden C waren er ook een paar goede prestaties, Maja van Gisbergen 

werd 1e met de discus en Ina van Woersem werd 1e met hoogspringen. Ina sprong maar 

liefst 1.60m en pakte daarmee ook het clubrecord.  

 

In het ploegenklassement eindigde de ploeg van de meiden D op een 11e plek , de jongens 

C werden 5e en de meiden C 1e. Goede prestaties voor deze gemotiveerde BAV atleten. 

Nu hard trainen voor de 2e competitie wedstrijd in Haarlem op 26 mei. 

 
 

 

Snelle wissel van Jochem Portman en Niels Koelink 
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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. 





INFORMATIEBULLETIN ( mei 2012)

Correspondentieadres: Redactie BAViaan mailto:baviaanredaktie@hotmail.com Website: www.bav-baarn.nl    

Betalingen: Gironummer 75 97 38 t.n.v. Penningmeester BAV. E-mailadres: info@bav-baarn.nl

BESTUUR TRAINERS JEUGD TRAINERS RECREANTEN Belangrijke telefoonnrs / e-mail Trainingen Zomer 2012

Voorzitter Bob Heinis Pupillen mini + C Hardlopen Woensdag Clubgebouw     035-5424491 Zaterdag Sportpark Atletiekbaan

Penningmeester Willy v Ruitenbeek Tineke Bos A-Groep John Rapati Chris de Baan   035-5415350 Pupillen Mini/C/B 09:30-10:30

Secretaris Han Borst Paulina Mol Lous B-Groep Diana Rubini Han Borst secretaris@bav-baarn.nl Jeugd Niveau A/B/C/D 09:30-11:00

2e voorzitter Sylvain v Staveren Henk van Maris Carlo Oudenbeek Tineke Bos-Hofman 035-5411793 Maandag "De Driesprong" 

2e penningmeester Cora Pelt Alexander Martens C-Groep Wout Natter Marina Bos 035-5411793 Damestrimgroep 19:30-20:30

Jeugdzaken Sigrid Zwolsman Wim Oostveen Ybel Mercuur Diana Rubini 06-54933744 Dinsdag Sportpark -  Atletiekbaan

Vrijwill. Coördinator Vacature Pupillen B Hardlopen Zaterdag Rob v Ginkel 06-52302127 Junioren D/C 19:00-20:30

Jeugdcommissie Nathalie Blijerveld A-Groep Andy v. Duinen Jos Hakvoort 035-5422642 Junioren C2/B/A/ Wegatl. 19:00-20:30

Contactpersoon Sigrid Zwolsman Andries Bleijerveld B-Groep Diana Rubini Bob Heinis 035-5423102 Dinsdag "De Driesprong" 

Kantinecommissie Liesbeth Sitters Carlo Oudenbeek Birgette Hekkelman 035-5432975 Junioren D 1-11 TM 1-03 19:00-20:00

Contactpersoon Wilma Blonk Iwan v.d. Broek C-Groep Ria Oostindiën  Simone Hiensch 035-5430913 Junioren C/B/A 20:00-21:00

LAC Pupillen A 1e-jaars Ybel Mercuur Menno Zahradnik 035-5430913 Woensdag Sportpark Atletiekbaan

Contactpersoon Andries Bleijerveld Marina Bos Trim Clinic Bianca Koops-v Ee 035-5421847 Pupillen Mini/C 15:30-16:30

Recreantencomm. Menno Zahradnik Diana Rubini Diny Koppen 035-5418853 Pupillen B 15:30-16:31

Contactpersoon Rob v Ginkel Pupillen A 2e-jaars Jeanette Mijwaart Corien Kruiswijk 035-5420949 Pupillen A1 15:30-16:32

Public Relationscomm. Bianca Koops John Rapati Henk v Maris 035-5430993 Woensdag Sportpark -  Atletiekbaan

Contactpersoon Vacature Bas vd Vuurst (stage) Carlo Oudebeek Wilma v Marle 035-5414832 Pupillen A2 15.00-16.30

Redactiecommissie Junioren Sportief Wandelen Ybel Mercuur 035-5424946 Krachttraining Clubgebouw 15:00-16:30

Contactpersoon Lenneke Bakker Bianca Koops Wil den Blanken Carly Michels 035-5415350 Jun. A/B/C/ Sen. Di/Woe/Don 19:00-20:00

Onderhoud clubgeb. Ronald v Miltenburg Wilma v Marle Wout Natter 035-5432304 Donderdag Sportpark -  Atletiekbaan

Coördinatie Gerard Koppen Dorine Schmitt Diny Koppen Marc Nieuwenhuizen 035-5424075 Junioren D1/D2 19:00-20:30

Schoonmaak clubgeb. Paul v.d. Wal Frans Langeweg Hans & Ria Oostindiën 035-5417383 Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19:00-20:30

Coördinatie Gerard Koppen Bert Jansen o.d. Haar Evert Schaftenaar Wim Oostveen 035-5423017 Recreanten "Groeneveld"

Materiaalbeheer Krachttrainer Nordic Walking John Rapati 06-51233367 Woensdag 19:00-20:00

Contactpersoon John Rapati Menno de Kreij Wim den Blanken Fred Reijmerink 035-5312679 Zaterdag 09:00-10:00

Ledenadministratie Wilma v Marle Dik Riphagen 035-5415245 Sportiefwandelen(SW) & Nordic Walking(NW)

Contactpersoon Hans Oostindiën Vertrouwenspersoon Nico Westbroek Liesbeth Sitters 035-5420051 Dinsdag-SW Sportpark 19:00-20:00

Wedstrijdorg.comm. Volwassenen Inez van der Linden Sylvain v Staveren 035-5421273 Zaterdag-SW/NW/ Wegatl. "Groeneveld" 09:00-10:00

Contactpersoon Bob Heinis Karel Jan Tusenius Evert Schaftenaar Sigrid Zwolsman 035-5413537 Contributie Licentie

Website  commissie 035-6015644 Trainers Recr. Dames Willy v Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl Pupillen €  33,50 p.kw. €   7,75 verpl.

Contactpersoon Alexander Martens Jeugd (zaaltraining) Redaktie-commissie baviaanredaktie@hotmail.com Junioren €  39,00 p.kw. € 13,50 verpl.

Wedstrijdsecretariaat Corien Kruiswijk Birgitte Hekkelman Master €  39,00 p.kw. € 21,50 facult.

Jeugd Simone Hiensch 035-5420949 Carly Michels Wegatleten €  32,00 p.kw. € 21,50 facult.

Trainerscoördinator Recreanten €  32,00 p.kw. nvt

Pupillen Wim Oostveen Gezinnen € 113,00 p.kw excl. licenties

Trainerscoördinator Student-uitwonend €   54,50 p.jr. €  21,50 facult.

Junioren/baanatleten Vacature Sportief Wandelen €   30,50 p.kw.

Nordic Walking €   22,00 p.kw.

G -leden €   20,50 p.kw.

Inschrijfgeld €   19,85 - € 21,70 éénm.nwe.leden

Bedragen gelden voor betaling per incasso, betalingen 
per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro








