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Beste leden, 
 

Gezellige Nieuwjaarsreceptie 

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

3e Wintercupdag 

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

Bob Heinis 
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Nieuws van de jubileumcommissie! 
 

Wij zijn bezig met het voorbereiden van de activiteiten ter ere van het 
50 jarig jubileum van de BAV in oktober 2012. Een van de activiteiten is 
het maken van een jubileumboek. 
Een van de thema’s van dit boek zal zijn: Het BAV Gevoel 
Onze vraag aan jullie is: wat verstaan jullie onder het BAV gevoel? Is 
dit het bakje koffie van Hans, zaterdag in de kantine? Het etentje van 
de vrijwilligers na afloop van de Wintercup? Die arm om je schouder als 
je het even moeilijk hebt? Of misschien iets heel anders? 
Wij willen het graag weten: stuur a.u.b .je e-mail met je naam en je persoonlijk BAV gevoel naar 
BAV50jaar@hotmail.com 
Verder zijn wij op zoek naar leden die in het bezit zijn van foto’s (digitaal en traditioneel) van          BAV 
evenementen, feesten, wedstrijden, uitjes e.d. 
Let op: stuur geen foto’s op, maar stuur een e-mail naar BAV50jaar@hotmail.com en vermeld je naam, 
het onderwerp van de foto’s en het jaar waarin deze genomen zijn. T.z.t. ontvang je dan bericht van ons. 
 

Alvast dank voor jullie medewerking! 
Peter Bakker, namens de Jubileumcommissie 

In januari was het redelijk rustig op de ledenadministratie. Er kwam een beperkt aantal aanmeldingen bin-
nen.  Een hartelijk welkom daarom voor:  
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Sabine Baltussen   Soest recr 64-06-19 
Harold Kuijpers   Baarn recr 66-12-27 
Thom Wouden v/d.   A'foort pupB 02-10-04 
       
Helaas ook weer een aantal opzeggingen, die per 1 april zullen ingaan. We zullen dan afscheid moeten 
nemen van:  
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Etienne Berends   Baarn recr  
Thijs Ent van der   Baarn junD  
Nathalie Galen van   Baarn recr  
Pedro Hoegen   Baarn recr  
Marieke Kuijer   Baarn recr  
Willem Ruijter de   Baarn mastr  
(overschrijving)  
Mai Spijkers   A'dam recr  
Christiaan Spijkers   Baarn junC  
Jogien Verweij   Baarn recr  
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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1 Nico  Groenhart 15 Dik  Riphagen 
2 Willie  Brink, van den 17 Petra  Efferen, van 
3 Edith  Gits 19 Harm  Boerma 
5 Marc  Nieuwenhuizen 20 Jeannette  Piek-Groenewegen 
5 Heleen  Staveren, van 20 Marijke  Steenis, van 
6 Inez  Linden, van der 24 Anke  Schotman 
6 Marjanne  Roël 24 Joep  Rozendal 
6 Monica  Dierikx 24 Menno  Kreij, de 
7 Paula  Gast, de 25 Sabina  Buitendijk 

10 Christel  Lammers 25 Andrea  Renes-Hovius 
10 Ben  Horst 27 Diny  Koppen-Voorveld 
10 Frans  Gouverne 28 Michael  Terpstra 
11 Jos  Hakvoort 29 Diana  Drie-Rubini, van 

—AGENDA— 
 

Zet de volgende data alvast in je agenda: 
11 MAART 2011        VRIJWILLIGERSAVOND. 
12 MAART 2011        VOORJAARSSCHOONMAAK CLUBGEBOUW. 

19 APRIL 2011          ALGEMENE LEDEN VERGADERING. 
 

Oproep 
 Ik heb ongeveer 1 jaar geleden op een zaterdagochtend bij Groeneveld, 2 DVD’s geleend van een mede 

BAV lid. 

    1.       Flags of our fathers 

   2.       Letters from Iwo Jima 

 Ik heb deze nog steeds thuis liggen, maar ben de naam vergeten van de rechtmatige eigenaar. 

 De eigenaar wordt verzocht  kontakt met mij op te nemen:  Jan Herling, tel. 035-5430390 
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Uit de running 
 
 Berichtje van Frits Sluijter: 
Sinds de eerste traning van de 7 heuvelenloop die ik overigens niet wilde 
lopen maar wel wilde meetrainen, kreeg ik in de gaten dat mijn pezen het 
hardlopen niet konden volgen. Ik kreeg toen in de gaten dat ik last heb 
van een hielspoor. Ik ben gelijk gestopt met lopen en heb steunzolen laten 
aanmeten. Het zal nog enige tijd duren voordat ik weer ga lopen. Heb nog 
wel tussen door de kerstmannenloop gelopen. (niet al te fanatiek). I k hoop snel 
weer verlost te zijn van het hielspoor.  
Groet Frits Sluijter    
Frits we hopen dat je herstel een gunstig verloop heeft en je weer 
kunt meetrainen.  
 
 Hanny Schaftenaar: 
Hanny, de vrouw van trainer Evert Schaftenaar; en voor haar ziek zijn hardloopster bij onze vere-
niging, is zoals bij velen bekend ernstig ziek. 
Na een ziekenhuis opname is Hanny nu thuis en haar toestand is zeer en zeer ernstig te noemen.  
We wensen Hanny en Evert heel veel kracht en sterkte toe. 
 
Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor ik, maar 
niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 
 
Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  
 tel: 5418009      e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 

“ Al Lentekriebels in de buik”  
 

Dat komt goed uit !!  
 

Op zaterdag 12 maart a.s. willen wij vanaf 11.00 uur ons 
clubgebouw een goede schoonmaakbeurt geven. Hout en 
glaswerk binnen en buiten. De vloer binnen een extra 
beurt.  
 

Ingeschat is dat we twee uur nodig hebben met een 
ploeg van 8 à 10 dames en 10 à 12 heren.  
Na afloop “lunchen” we samen on-

der het genot van een bakkie “Douwe” (thee of koffie)  
RESULTAAT: EEN FRIS EN SCHOON CLUBGEBOUW 
DAT ER WEER PUIK UIT ZIET.  
 
Doe mee en meld je bij Gerard Koppen telefoon 5418853 
en of Chris de Baan 5415350  
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                               Uitnodiging 
              Vrijdag 11maart 
         Aanvang 20.00 uur 

 

“Langs vulkanen en oerwouden” 
 

Filmverslag van onze fietsreis door Ecuador en Peru. De Cotopaxi en de Chimborazo bekronen 
als volmaakte vulkanen de Andes, dat omzoomd wordt door oerwouden in de laaglanden, zoals 
de Amazone, waar kolibries en bromelia’s met elkaar wedijveren om de mooiste kleuren. Dat 
alles te samen met een gastvrije bevolking maakt deze landen tot een (z)waar fietsparadijs. 

De filmavond vindt plaats in De Speeldoos te Baarn 
Entree € 7,50  Telefonisch of aan de kassa reserveren (tussen 10.00-13.00 uur) 
 
De opbrengst van deze avond komt ten goede van het kinderproject CCCP in Cambodja en Het 
Dogon Vrouweninitiatief in Mali 
 
Je bent van harte welkom en neem vrienden en kennissen mee… 
 
Cok en Ellie Verhoef 
 
De Speeldoos   Rembrandtlaan 35, 3741TA Baarn—tel: 035 5418050   www.speeldoosbaarn.nl 
 
site:http://rollingoldies.vijftigplusser.nl    e-mail: cokverhoef@casema.nl   

Wandelweekend 2011 
 
Al verscheidene jaren gaan een aantal wandelaars (SW/
NW) een weekendje wandelen. In het laatste weekend 
van januari is de groep, 16 pers, naar Apeldoorn gegaan, 
ipv Egmond, waar we verblijven bij de Stayokay. 
 
Strand en duinen ingeruild voor bos en heide. 
 
Wat verrassend was, het stukje fietsen naar Ugchelen 
toe, waar de Wandelsportvereniging 
Door Eendracht Sterk, (DES) een prachtige wandeltocht 
had uitgezet. 
Ėén van de winterwandeltochten, in het totaal zijn dat er 
drie. 
Qua afstand, voor ieder wat wils, 10/15/20 km. 
Na afloop kreeg ieder, een vogeltje als dagtochtherinner-
ing en als klap op de vuurpijl, nog een mooie groeps-
beker. 
 

Die zeker als  1ste Wandelbeker in de prijzenkast gaat pronken. 
De volgende dag in het Park Berg en Bos gelopen,  wat ruim 250 hectare groot is. 
Voor kort, is er een heel wandelroutenetwerk uitgezet, waar we er een paar van hebben gelopen. 
En als afsluiting met een aantal nog heerlijk nagetafeld bij de Generaal, over ons supergezellige weekend 
in Apeldoorn. Wat zeker weer voor herhaling in aanmerking komt. 
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Fietsreis Ecuador en Peru 
 
We zijn terug van weer eens weggeweest. Zuid Amerika blijft trekken. Worden we niet te oud voor 
dit soort omzwervingen door de meedogenloze puisten van het Andes gebergte? Voorlopig nog niet, 
conditie genoeg, mede dank zij de vele trimuren bij de BAV. We kunnen  goed tegen de hoogte, ook 
al had Ellie de eerste dagen boven 4000 meter last van koppijn en duizeligheid.  
Onze vrienden Annie en Gert Kos, bij velen van jullie bekend als oud-Bavianen, hadden zich in De 
Pyreneeën, hun huidige woongebied, goed voorbereid. “Camping verkocht, tijd genoeg om de oude 

liefde van het fietsen weer op te pakken, dus met Ellie en Cok op 
pad….!” 
 
…..Hier in de laagte van de Amazone vallen de kolibries van het dak 
door de vochtige warmte. Eens te meer is ons duidelijk, dat Ecua-
dor een land is van afwisseling. De ene dag moeten we ons op een 
hoogte van 4000 m. met jassen en handschoenen beschermen 
tegen de ijzig koude wind, omgeven door een landschap waar 
slechts lage grassen weten te overleven. De andere dag dalen we 
enkele tientallen kilometers door nevelwouden naar de drukkende 
hitte van de Amazone. De verschillen in klimaat worden vooral 
veroorzaakt door de immense hoogteverschillen, daar kan de lig-

ging rond de evenaar niet tegenop. ..De wegen zijn dikwijls niet al te best. Karrensporen, bezaaid 
met grote stenen, klimmend naar grote hoogten, kunnen het ons behoorlijk lastig maken. Dus maken 
we zo nu en dan gebruik van de altijd klaarstaande ´camionettes´, die ons gemotoriseerd omhoog 
helpen. We waren al gewaarschuwd…. Ecuador is geen gemakkelijk fietsland, ook al is het hier niet 
zo hoog als in Peru en Bolivia….  

…..Het stikt er van de vulkanen, die in hoogte strijden rond de 5000 m. Iedere vulkaan heeft zijn 
eigen specifieke landschap, bewoond door indianenvolkeren met ook weer een eigen identiteit, onder 
anderen tot uiting komend in hun klederdracht. Dat alles bij elkaar maakt onze fietsreis door dit 
land een dagelijks genieten. 
 
…. De Quilotoa-loop is een rondje van zo’n 200 kilometer door een van de mooiste streken in Ecua-
dor. De indianen bewerken rond de 4000 meter hun akkers volgens eeuwenoude tradities. Wind en 
kou zijn niet alleen voor óns genadeloos. Hoe is het mogelijk dat de mensen zich op deze hoogte een 
redelijk bestaan weten te verschaffen? Het gigantische kratermeer van Quilotoa is de kers op de 
taart van deze zware rit. Het ijskoude water schittert smaragdgroen in het late middagzonnetje. 
We zijn te moe om ons in de krater te laten zakken over een smal paadje. Morgen weer een dag… 
 
…. Een paar dagen geleden hebben we ons aan de Chimborazzo tegoed gedaan, met ruim 6300 m de 
hoogste vuurspuwer van Ecuador. Om jullie gerust te stellen... we zijn met een taxi omhoog gegaan 
naar 4800 m. Vandaar hebben we een zuurstofarme en dus hijgende wandeling gemaakt naar een 
200 m hoger gelegen berghut. Door de sneeuw natuurlijk, want ook al zijn we vlak bij de evenaar, 
het is hier op zo´n hoogte behoorlijk tochtig en koud. We voelden ons als astronauten op de maan, 
zo’n van alles vergeten kaal en surrealistisch landschap. Onbeschrijfelijk mooi dus. Hier en daar 
deden op de lager gelegen delen groepjes Vicuñas ( een wilde llama soort) zich te goed aan de laat-
ste grashalmen. 
 
….Om bij de vulkanen te blijven.... Na ons verblijf in Baños, waar we genoten van de heerlijke warme 
en kennelijk gezonde stinkbaden, hebben we naar Riobamba een afgesloten route genomen. Door de 
vele recente uitbarstingen van de nabijgelegen vulkaan is de weg al 5 jaar verboden voor auto´s. Het 
is ook niet mogelijk om met deze vierwielers over de lavastromen en ashopen te rijden.  
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De plaatselijke politie verzekerde ons, dat het voor paarden en dus ook tweewielers ( gelukkig 
beschikken we daarover) wél mogelijk is.... Weten zij veel!? 
In ieder geval.... we hebben genoten van dit lava avontuur met hier en daar nog resten asfalt. Het 
zware duwen en trekken aan onze fietsen namen we op de koop toe. Dat zijn van die dagen, dat je een 
hele dag doet over amper 40 km. En dat hebben we hier in Ecuador meerdere malen ´mogen´ mee-
maken. Geeft niet... nooit haast en het is hier overal supermooi en de aanmoedigingen van de locals 
zijn nimmer aflatend. 
….Reizen met onze vrienden is hartstikke gezellig. We overnachten soms op plekkies waar je nog niet 
dood over het tuinhek wilt hangen. Dan is aanspraak in het Nederlands nooit weg. Ook is het gemakke-
lijker beslissingen te nemen over de te volgen route. Met zijn vieren voel je je toch minder kwetsbaar. 
Je kunt wel merken, dat Annie en Gert in de Pyreneeën wonen, want het klimmen gaat hun zeer goed 
af.  

….Met nog zo´n 100 stoffige kilometers  te gaan in de uiterste uithoek van Ecuador, kan niemand ons 
hier vertellen hoe de toestand is van het karrenspoor, dat ons naar Peru gaat brengen. Gelukklig zijn 
we paar dagen geleden een stelletje Franse mafkees-fietsers tegen gekomen, die vertelden, dat we 
kunnen rekenen op veel geploeter. Gelukkig regent het bijna nooit en hoeven we geen modder te 
vrezen. Zij reizen met zijn zessen de wereld rond en zeulen per persoon minstens 50 kg bagage 
achter zich aan, inclusief een kip in een hokkie. Voor de rest een vrolijke onbeschrijfelijke rotzooi aan 
poppetjes, koeienhoorns, muziekinstrumenten enz..... Geen wonder, dat ze moeite hebben met al die 
vulkanen hier. 

….Vilcabamba, waar we nu genieten in ons huisje omgeven door een mooie tuin met natuurlijk weer een 
groepje zenuwenlijers van kolibries, is heel bijzonder. In het door de regering gevestigde instituut 
zoekt men naarstig naar de redenen waarom de mensen hier zo oud worden. Geruchten gaan over vele 
100-plussers. In ieder geval is het een heerlijk stekkie, waar gelukzoekers uit Amerika en Europa 
voorgoed zijn neergestreken om te genieten van deze gezonde plek op aarde, omgeven door prachtige 
Andes natuur. Alle ingrediënten voor een relaxed leventje zijn hier voorhanden. Lijkt wel een beetje 
op plekkies in India. 
Het nabijgelegen Podocarpus reservaat schijnt heel bijzonder te zijn. Je kunt er per paard naartoe. 
Doen we maar niet uit angst voor zadelpijn! Daarbij komt dat we de komende dagen in alle stilte van 
dit fraais kunnen genieten vanaf onze eigen zadels, laverend tussen de ons beloofde stenen en kuilen 
op weg naar Peru. 
 
 December 2010. 
 
Reis met een andere wending…….  

Ja, ja , reizen is onvoorspelbaar. Zeker als je, zoals wij met zijn viertjes, de moeilijkste trajecten van 
de Peruaanse Andes probeert  te bedwingen. Krijg je dan ook nog helse pijnen (Cok), die na 2 
verkeerde diagnoses toch veroorzaakt worden door een vurig zwerend wormvormig aanhangsel in de 
darmen….. Ja, dan wordt  reizen een pestilentie.  

Gelukkig belandden we op het juiste moment in Cajamarca, een middelgrote stad met een fantastisch 
privé ziekenhuis. Daar werd mijn ontstoken appendix accuut verwijderd, onder de bezielde leiding van 
een peloton artsen. De vertroetelende nazorg kwam voor rekening van  een legertje mooiogige lieverds 
van verpleegsters. Het werden twee onwerkelijke dagen, vertroebeld door een batterij medicijnen om 
de pijn van de operatie te onderdrukken. Gelukkig ben ik weer aangewezen op de nazorg van onze twee 
eigen vertroetelaars Ellie en Annie en is het koele ziekenhuis vervangen door de 200 jaar oude gezel-
ligheid waarin ons hotel is gevestigd.  
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Warme en winderige editie midwintermarathon in Apeldoorn. 
 
De midwintermarathon deed zijn naam zondag jl geen eer aan. 11 graden en een stevige wind 
waren niet de weersomstandigheden waar velen op gerekend hadden. Aangenaam was het wel. Er 
werd gewoon gelopen in t-shirt en shorts en de handschoenen konden in de kast blijven. Gelukkig 
waren er wel de heuveltjes die overwonnen moesten worden en die deze wedstrijd zo mooi en 
zwaar maakt. 
 
Voor de BAV stonden er 6 atleten aan de start van de Asselronde. Een prachtige ronde van 27.5 km. De 
atleten, bijna allemaal in voorbereiding op de Rotterdam marathon, konden terugkijken op een geslaagde 
dag. Hakvoort nam wraak op Ruitenbeek, na het gevoelige verlies van vorig jaar. Ditmaal was eerstge-
noemde het die de laatste 5 km nog goed kon doortrekken. Groen verbaasde zich met een tijd net onder 
de twee uur. Dit was, na zijn rustige start, een geweldige opsteker. 
Edwin de Waal scoorde in zijn eerste lange wedstrijd naar behoren. Boven verwachting presteerde Len-
nie Kievit, die tot haar eigen verbazing ruim binnen de 2 uur en twintig minuten bleef. 
Op de minimarathon, ook nog 18.6 km lang, stonden de bekende bav-diesels aan de start. Ditmaal was 
het Henk van Vulpen die ruim afstand nam van zijn mede maatjes. Ook Bosselaar presteerde aan-
genaam goed! 
De resultaten van deze winderige editie vindt u hieronder. 
 
Asselronde 27.5 km 
Jos Hakvoort 1.55.33, Berry Ruitenbeek 159.09, Andre Groen 1.59.29, Edwin de Waal 2.13.03, Lennie 
Kievit 2.17.26, Josien Zwanikken 2.26.59 
 
Mini marathon 18.5 
Henk van Vulpen 1.30.11, Chris van Boeijen 1.40.10, Henny Bosselaar 1.40.53, John de Vries 1.44.14, 
Nathalie Bleijerveld 1.44.17 

….Voordat het appendix intermezzo zich voordeed, bevonden we ons ergens in de outback van de An-
des. Geen toerist te bekennen. Het valt voor hun ook niet mee om met een bus te reizen, die zo´n 14 
uur doet over 200 km. Het land van het Chachapoyas volk ligt diep verscholen in Noord Peru. Met de 
fiets hobbelt het veel gemakkelijker door de onvoorstelbaar mooie berglandschappen, hier en daar 
bekroond door eeuwenoude cultuurhoogstandjes.  Macchu Picchu, elders in Peru, is voor iedereen een 
bekend Inca begrip. Keluap echter, is volkomen onbekend, nog maar net ontdekt en deels overwoekerd 
door eeuwenoude natuur. Niettemin heeft men hier hooggespannen verwachtingen voor de toekomst, 
omdat deze  Chachapoyas nederzetting minstens zo veel te bieden heft als de vele eeuwen jongere 
Incaschat. Dan moet er eerst nog even een logistiek hoogstandje geleverd worden om een weg aan te 
leggen, die voor de gewone toerist acceptabel is. Dat zal nog wel even duren, want de Andes slaat 
voortdurend ongenadig toe na regen- en onweersbuien en veranderen de onverharde weggetjes in 
ware rivieren. Zeker al ze, aangeplakt tegen de steile bergwanden, op en neer gaan tussen 3500 m. en 
800 m. In deze diepe diepten bulderen de leveranciers van de Amazone voorbij en maakt de 
bergkoelte plaats voor vochtige tropische hitte. Gelukkig hebben we weinig of geen last van de regen 
gehad. Slechts twee keer mochten we tijdens onze reis gebruik maken van onze regenkleding tijdens 
het fietsen……  

Gert en Annie Kos  Ellie en Cok Verhoef 

NB:  Zie elders in het clubblad de uitnodiging voor het filmverslag van deze reis. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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Scherpe tijden tijdens 4e dag Bosloopcompetitie in Harderwijk 
 
Zondag 30 januari werd bij atletiekvereniging Athlos in Harderwijk de 4e wedstrijd gehouden in het kader 
van de Bosloopcompetitie 2010 – 2011. 
Nadat de 2e en 3e editie garant stond voor zware omstandigheden door sneeuwval en gladheid, waren het dit 
keer prima loopomstandigheden. Het bosparcours (1, 2 of 3 ronden van 5 km) rond sportpark De Strokel 
lag er prachtig bij, de temperatuur schommelde rond het vriespunt en het was nagenoeg windstil. Redenen 
genoeg om een fijne wedstrijd te lopen. Dat bleek ook wel uit het aantal enthousiaste deelnemers. Op alle 
afstanden, inclusief de kinderloop, kwamen in totaal 217 lopers over de finish. Een aantal, waarop de or-
ganisatie weer trots kon zijn. Omdat de puntentoedeling voor de competitie is gekoppeld aan het aantal 
deelnemers op de 5 km, waren er dit keer veel punten te verdienen. 
Van de Baarnsche Atletiek Vereniging hadden een aantal trouwe bezoekers aan deze gezellige loop zich 
voorgenomen de loopschoenen maar weer eens aan te trekken voor deze cross over heuvelachtige zand-
paden. Hoewel de ondergrond nog bevroren was, waren de paden prima beloopbaar. 
Raymond Hébuterne pikt, samen met zijn vader Gaston, zo af en toe een wedstrijdje mee. Op de 10 km fin-
ishte hij netjes als 8e . Met een snelheid van 14,16 km/uur was hij de snelste BAV - loper. 
Sacco van Wessel was enige tijd uit de (wedstrijd) running en besloot zijn conditie maar eens in Harderwijk 
te testen. Dit beviel hem kennelijk prima, want hij finishte op de 15 km keurig op een 4e plaats. Rob Pit was 
kennelijk ook blij, dat hij weer losgelaten werd op dit voor hem bekende parcours, want hij finishte op de 
15 km als 8e. Henny Bosselaar en John de Vries bereidden zich voor op de Mini-Midwintermarathon, die 
een week later in Apeldoorn wordt gehouden. Gezamenlijk maakten zij er een lekkere trainingsloop van, 
waarbij Henny zo beleefd was om John voor hem te laten finishen. 
De individuele prestaties van de lopers zijn: 
 

 

Naam Afstand Tijd 
Bosloop Harderwijk 30-01-2011     
Gaston Hébuterne 5,00 0:29:13 
Raymond Hébuterne 8e 10,00 0:42:23 
Henk Horst 10,00 0:50:10 
Sacco van Wessel 4e 15,00 1:04:17 
Rob Pit 8e 15,00 1:07:12 
John de Vries 15,00 1:24:15 
Henny Bosselaar 15,00 1:24:16 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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2de Uitnodiging voor “Ruimte-avontuur”. 
      

(In de herhaling) 
 
 
Het is alweer bijna 4 maanden geleden dat ik voor de geinte-
resseerde BAV-ers en B.W.V.-ers een presentatie hield over 
mijn astronomie-hobby samen met één van mijn sterrenkunde-
vrienden, Johan van Schaaik (ex BAV-lid), die lid is van de 
Baarnse Roei- en Zijl vereniging “De Eem”. 
Voor dit “Ruimte-avontuur”  met o.a. een virtuele ruimtereis  
was toen veel belangstelling en waardering. 
 
 

 
Op veler verzoek wordt deze astro-presentatie en demonstratie herhaald op:   
 

23 Maart a.s.   
 
 Wederom onder de titel:::   
   

“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”.“Een cosmisch avontuur met beide benen op de grond”. 
 

Genoten we de vorige keer gastvrijheid in het prachtige club-gebouw 
van de B.W.V “De Eem”; deze keer zijn we uitgenodigd in ons eigen 
BAV-gebouw op sportpark ”Ter Eem” aan de Geerenweg. I.v.m. een 
beperking van de max. projectie afstand moeten we voor het aantal te 
ontvangen personen helaas een inschrijvingslimiet hanteren. Het max. 
totaal aantal personen is ca. 30. (dus ca 15 per vereniging). De min. 
leeftijd is 12 jaar. De plaatstoewijzing geschiedt in chronologische aan-
meldingsvolgorde. Aanmeldingen na limietbereik krijgen hiervan bericht. 
 
 

De aanvangsttijd is 20.00 uur. 
 
Het programma bestaat uit vijf delen: 

 
1. Korte inleiding. 
2. Verkenning van de hemel met collage van unieke beelden. 
3. Pauze ca. 15 min, gelegenheid voor vragen. 
4. Ruimte-uitstapje met ruimteschip “Celestia”. 
5. Demonstratie met twee telescopen waarvan één GPS gestuurd; Bij helder weer buiten 

waarnemingen. 
 

Einde van het programma ca. 22.30 uur. 
 
De inschrijvingen uitsluitend schriftelijk of per E-mail vóór 18 mrt. a.s. sturen naar: 
 
Dik Riphagen, Schaepmanlaan 23,  3741 VA    Baarn, of 
per E-mail: d.riphagen@casema.nl 
 
Eventuele nadere inlichtingen in de volgende Baviaan en op de BAV-Website. 
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2e HANDS 
SPORTKLEDING  

VERKOOP 
 
 

Op 6 maart is er weer de JAM Indoor in 
 
Wij staan daar met een kraam waar 2e hands sportkleding en 
schoenen verkocht worden! 
 
Als je nog een (BAV)shirt of paar schoenen thuis hebt, die je niet 
meer draagt maar nog wel goed zijn, dan kan je deze bij ons 
inleveren. Wij gaan ze die zondag voor je proberen te verkopen!  
Van de opbrengsten komt 20% ten goede aan de jeugd. 
 
Je kunt deze spullen op de dag zelf aan de kraam bij ons 
inleveren. Bij ieder kledingstuk dat je wilt verkopen, doe je een 
briefje met je naam en de prijs die je ervoor wilt hebben! 
 
 
Dus kijk nog even snel 
in de kast voordat je gaat  
lopen… 
 
Dan proberen wij het  
straks te verkopen! 
 
De evenementencommissie 
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Veel BAVianen aan de start van de 16e Elfstedentocht. 
 
It giet oan was het bericht op woensdag 18 januari. De 16e Elfstedentocht zou op zaterdag 22 janu-
ari verreden worden. Omdat dit unieke evenement  niet zo vaak kan plaatsvinden hebben de train-
ers de zaterdagochtend training in het bos afgeblazen zodat zoveel mogelijk pupillen en junioren 
mee konden gaan doen aan deze tocht der tochten. 
 
Om 10:00 uur stonden er 26 BAVianen in de startkooi van de 16e Elfstedentocht, 
iedereen bleek gelukkig ingeloot te zijn. Onderleiding van de trainers Alexander Mar-
tens, Bianca koops, Jan Zaagman,  Liesbeth Sitters,  Marina Bos, Tineke Bos en de 
personal coaches Chris Sitters en Ronald van Miltenburg werd er aan de tocht be-
gonnen. Aangemoedigd door diverse ouders. 
 
De BAV-ploeg bestond uit Luka, Bauke, Rosa, Marijn, Famke , Danielle, Max v.d 
Meer, Lotte, Thom, Remco, Thijs, Julie, Koen, Wessel, Anne, Roos, Jelle, Jurre, 
Baukje, Simon, Bodine, Sophie v.d burg, Ina, Melvin, Job, en Jochem. 
 
Het was even wennen voor de BAVianen tussen al die andere schaatsers van de diverse schaats-
verenigingen uit het land. Kwamen de BAVianen met eigen vervoer, de deelnemers van de schaats-
verenigingen kwamen vaak met heuse touringcars. 
 
Zoals iedereen waarschijnlijk wel bekend, gaat de tocht van Leeuwarden via Sneek, IJlst, Sloten, 
Staveren, Hindelopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker, Dokkum weer terug naar Leeuwarden 
met de finish op de beroemde Bonkevaart. 
 
De meeste BAVianen moesten eerst even op gang komen en wennen aan de drukte op het ijs. Een aan-
tal niet nader te noemen BAVianen moest al bij de eerste stempelplaats in Sneek opgeven. Uit na vraag 
bleek dat ze te veel opzagen tegen het lange gevecht met het ijs en zich geestelijk niet meer konden 
opladen. 
 
Aan het weer kon het niet liggen, 5 graden boven nul en 
nagenoeg geen wind. Verder bleek het grootste deel 
van de route volledig overdekt te zijn! Op een aantal 
plekken op de route moest er wel gekluund worden. De 
looptrainingen van de BAVianen bleken hier goed van 
pas te komen. Ook de lage bruggen gaven geen proble-
men voor de pupillen en junioren, wel was een trainer 
van boven de 50 was bijna z’n haar kwijt bij een lage 
passage. 
 
Onderweg was er gelukkig nog tijd voor een lekkere 
beker chocolademelk en een gevulde koek. Onderweg waren er wel een paar uitvallers, maar door 
(stiekem) met extra stempelkaarten te rijden kreeg uiteindelijk iedereen zijn wel verdiende Elfstedenk-
ruisje. Om 11:45 uur kon iedereen moe maar voldaan weer terug naar huis. 
 
Namens alle pupillen en junioren dank aan de trainers en personal coaches voor deze leuke ochtend. 
 
Ps: om verwarring te voorkomen, het ging hier niet om de echte Elfstedentocht, maar de Elfstedentocht 
op de Vechtsebanen te Utrecht J  Dat was wel even schrikken toch? 
 
Kijk op www.bav-baarn.nl voor de foto’s. 
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BAV junioren presteren goed op NK indoor in Apeldoorn 
 
Op zaterdag 22 januari 2011 werd in Apeldoorn in het Omniversum de nationale C en D spelen ge-
houden. Voorafgaande jaren was het altijd in Groningen, dus hoefde ze dit keer niet zo ver te reizen. 
Volgens Ruben Rigter was het spannend om mee te maken, alleen de deelnemers mochten op de baan 
komen, zelfs geen trainers. 
 
Een half uur voordat het onderdeel begon moesten de atleten zich 
beneden melden in de callroom, van daaruit gingen ze met hun 
mede atleten naar het onderdeel. 
Ruben Rigter ging bij de jongens D1e jaars kogelstoten en ging met 
16 andere jongens naar de baan toe. Omdat hij zich als 6de had ge-
plaatst was hij ook als 6de aan de beurt, nadat iedereen drie keer was 
geweest mochten de beste 8 nog drie keer stoten. Ruben was intus-
sen een plekje opgeschoven en stond nu 5de. Zijn verste worp was 
8.49m, zo werd hij uiteindelijk 5de, daar was hij dan ook heel blij 
mee. 
 
Zijn broer Emiel Rigter, oud Bavver, die tegenwoordig bij Almere’81 traint deed ook mee en werd 1ste met 
kogelstoten en pakte daarmee de Nederlandse titel.  
Met de horden werd hij 5de. 
 
Ook D2e jaars Che van der Lee deed met dit spannende toernooi mee en verscheen bij het verspringen.  
Zijn verste sprong was 4.25m, dat was goed voor een 14e plaats. 
Bij het kogelstoten voor jongens D2 stond Niels Kuil  in de ring zijn beste stoot was  
8.97m en hij pakte daarmee een mooie 9e plek op dit NK. Oud Bavver Sven van Miltenburg pakte de 2e 
plek op de 600m. Een mooie ervaring voor deze jonge junioren. 

Wedstrijdkalender 2011   PUPILLEN / JUNIOREN 
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BAV op het podium bij indoor Utrecht. 
 
Aletiekvereniging Atverni organiseerde op zaterdag 29 januari in sporthal Galgenwaard een indoor atle-
tiekwedstrijd.  
Het evenement werd druk bezocht door pupillen uit het hele land. Namens de BAV hadden zich zeven 
pupillen ingeschreven. 
 
De wedstrijd was een zogenaamde meerkamp, dat betekend dat er in dit geval drie onderdelen afgewerkt 
moesten worden en een apart klassement voor de 600 meter. Degene met het beste resultaat over deze 
drie onderdelen was de winnaar van de dag. 
Het ging deze keer om de volgende drie onderdelen: Sprinten, Verspringen/Hoogspringen, Kogelstoten en 
de 600m. 
 
Bij de 50 m sprint was tijdens het lopen de spanning van de gezichten af te lezen, echter niet bij Remco 
Martens, hij liep met een brede glimlach de race uit. De B-pupillen hadden nog nooit tijdens een wed-
strijd gestoten met de kogel. Hier in Utrecht moesten ze voor het eerst. Dit moeilijke technische onder-
deel, weerhield Remco er niet van een uitstekende afstand te stoten met de kogel van 2kg. 
Bij de meisjes B pupillen waren Danielle Veendrick en Lotte Bleijerveld zeer gebrand op het halen van 
een goede totaalscore. Voor Lotte een mooi PR voor verspringen, eindelijk boven de 3 m. Danielle was 
snel weg uit de startblokken tijdens de 50m sprint die haar een PR opleverde. Beide dames lieten ook hun 
techniek zien tijdens het kogelstoten, Zij stoten ruim boven de 4 meter. 
 
Bij de meisjes A1ste jaars pupillen ging het Roos Herbach goed af tijdens het hoogspringen en kogelsto-
ten. Bij het hoogspringen een PR voor haar, over de 1 meter. 
Ondanks de griep was Wessel Terpstra, als enige jongen A1ste jaars pupil, toch naar deze wedstrijd geko-
men. Dit griepje legde de lat niet te hoog voor hem want hij sprong een PR over de lat.  
Lotte de Mol en Sophie Bleijerveld namen deel als meisjes A2de jaars. Voor Lotte was het de eerste keer 
dat zij mee deed aan een atletiekwedstrijd. Het ging haar prima af. Bij hoogspringen verbeterde zij haar 
PR met 5 cm.  
Voor Sophie was het de vraag of zij de 1.20 m. zou kunnen halen tijdens deze indoor. Met een uit-
stekende afzet maakte zij duidelijk dat er meer in zit en wipte zomaar over 1.20 m. Bij het kogelstoten 
verbeterde zij haar PR en in de einduitslag mocht zij met de 3de prijs naar huis. 
Voor alle pupillen was dit een goede voorbereiding op de Jos Arends Memorial in de Trits op 6 maart a.s. 
De in Utrecht behaalde resultaten beloven een spannende wedstrijd. 
 
De resultaten:     
     

 
    

 
 
 

  Categorie 50 m Verspringen Kogelstoten 600 m 

Remco Martens Jongens Pup B 11,46 sec 2,27 m 2,44 m ---- 

Danielle Veendrick Meisjes Pup B 10,30 sec 2,54 m 4,25 m 2.44.51 

Lotte Bleijerveld Meisjes Pup B 9,57 sec 3,04 m 4,70 m 2.31.69 

  Categorie 60m Hoogspringen Kogelstoten 600 m 

Roos Hersbach Meisjes Pup A1 10,43 sec 1,05 m 4,31 m 2.41.87 

Wessel Terpstra Jongens Pup A1 11,41 sec 1,00 m 5,40 m 2.31.11 

Lotte Mol Meisjes Pup A2 11,16 sec 0,95 m 5,68 m 2.44.99 

Sophie Bleijerveld Meisjes Pup A2 10,14 sec 1,20 m 6,91 m ---- 
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