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Snelle tijden tijdens jaarlijkse 
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We zijn toch niet nu al aan 
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Redactieleden Marc & Sacco blijven kritisch op elkaar, tot 
op het laatste moment  
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Beste leden, 
 
 

Algemene ledenvergadering 

Langs deze weg wil ik graag iedereen uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op 
aanstaande dinsdag 19 April in het clubhuis van de BAV. 
De vergadering begint om 20:30 uur , er staan ruim honderd stoelen in onze kantine dus er is plaats ge-
noeg zou ik  zeggen. 
De agenda en aanvullende documentatie zoals alle jaarverslagen liggen op de bar ter informatie en voorbe-
reiding. 
Voor koffie , thee en frisdrank wordt gezorgd door onze vrijwilligers achter de bar. 
 

Onderhoud van de baan 

De gemeente heeft met een nieuw bedrijf een onderhoudscontact voor het sportpark afgesloten. 
We hebben een programma van eisen ontvangen waar alle werkzaamheden zo uitgebreid mogelijk in be-
schreven staan. Een aantal ontbrekende punten die betrekking hebben op ons specifieke atletiek gebruik 
zijn aan de gemeente doorgegeven voor aanpassing van het werkplan. 
Helaas ontkomen we niet aan een groot onderhoud van het veld. Vanaf 28 Mei ondergaat al het gras op 
veld 2 (voetbalveld en rondbaan) een grote aanpak  en zullen wij met onze atleten naar een andere locatie 
op het sportpark moeten. Hoe dat zal worden opgelost is nog onderwerp van gesprek. 
 
Junioren 
Onze junioren zullen dit jaar niet aan de baancompetities van de Atletiekunie meedoen. In plaats daarvan 
hebben de trainers er voor gekozen om al onze junioren voor drie regionale baanwedstrijden in te schrijven. 
Het voordeel hiervan  is dat iedere atleet nu eens de keuze heeft om op een onderdeel uit te komen waar 
hij of zij bij de competitie door het samenstellen van een optimaal team  niet aan mee kan doen. Ik hoop dat 
alle atleten veel plezier zullen beleven aan deze nieuwe opzet. 
 
Neosenioren 
Onze neosenioren hebben het goed naar hun zin bij trainer Ben Kersbergen. Door de slechte baan zijn ze, 
in overleg en met dank aan AV Pijnenburg, uitgeweken naar de kunststof baan in Soest. Daar vinden nu 
twee stevige baantrainingen plaats. Voor de atleten worden specifieke loopprogramma’s geschreven waar-
in de trainingsvooruitgang steeds wordt verwerkt. 
Daarnaast geeft onze Menno de Kreij twee keer per week in Baarn een krachttraining. 
Dit alles draagt er toe bij dat er keer op keer PR’s op de loop afstanden van onze atleten sneuvelen. 
Fijn dat we ook in deze categorie een zo enthousiaste groep atleten hebben. 
 
Voorjaar 
Het was een lange winter voor mijn gevoel. Heerlijk dat de lente is aangebroken. Tijdens de eerste “door de 
weekse” avondtrainingen zijn al wat kilometers op de zanderige paden door onze heerlijke bossen rond 
Baarn afgelegd. Na al die maanden op het asfalt moeten de spieren wel weer even wennen aan de zachte 
ondergrond.  
Iedereen een fijn en succesvol zomerseizoen toegewenst.  
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Een relatief rustig maandje, de periode van half maart tot half april. Gelukkig meldden zich ook weer en-
kele nieuwe pupillen aan en een lid van de. G-groep. Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam    Cat Geb.dat 
Boris Beek van de    pupM 03-06-23 
Reinier Clercq de    recr 69-06-03 
Dinand Pas te    pupM 69-10-25 
       
Tevens kwamen nog enkele afmeldingen per 1 april binnen. Jammer was het met name, dat Frans, die al 
geruime tijd niet meer actief was, voor de BAV, besloot na bijna 32 jaar op te zeggen als lid. Met pijn in 
het hart, zoals hij zelf zei. Frans, bedankt voor alles! We nemen derhalve ook afscheid van: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Ruth en Sven van Maris Maris van   Baarn junD\C  
Klaas Piet Meindertsma   H'sum recr  
Jeanine Oudebeek   Baarn recr  
Frans Rauch   Soest recr  
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.       
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Henk Hengeveld neemt afscheid als trainer van de C-groep 
 

Op donderdagavond 31 maart 2011 heeft Henk Hengeveld, noodgedwongen door een onwillige knie, zijn trainersac-
tiviteiten neergelegd als trainer van de dinsdag- en donderdagavond C-groep. 
Bij de gymplaats (Ziekenhuis) werd Henk op ludieke wijze, namens de LAC, uitgez-
waaid door Jos Hakvoort. Jos was speciaal naar deze gymplaats gekomen en voegde 
zich, onder de gymoefeningen van Henk, naast Henk. Jos zwaaide vrolijk de oefenin-
gen mee en hield ondertussen zijn afscheidspeech. Toen de bewegingen hem te 
zwaar werden overhandigde hij Henk een afscheidspresentje. Hij bedankte Henk voor 
zijn inzet voor de BAV en de groep in het bijzonder. Wel zegde Jos toe om het voor 
elkaar zien te krijgen, dat Henk actief blijft binnen de BAV, door voor hem te lobbyen 
naar een functie in 1 of andere commissie. Jos zal daarvoor al zijn netwerken aan-
spreken! 
Na afloop van de training heeft de C-groep, onder het genot van veel (appel-) gebak, 
cake en Tia Marie in de bestuurskamer, op een gezellige manier afscheid genomen 

van trainer Henk. 
Na onderstaand verhaaltje te hebben voorgelezen en Henk in de bloemen en wat leesvoer was gezet, verplaatste het 
gezelschap zich naar de kantine. De door Henk meegenomen borrelhap, vond, ondanks al het gebak, koffie, cake en 
Tia Marie, nog gretig aftrek. Ook de andere aanwezigen in de kantine konden meegenieten van gebak en borrelhap. 

Sportpark Ter Eem, 31 maart 2011 
 

Best Henk en trainer van de C-groep, 
Sinds 1 januari 1997 loop je bij de BAV, 
En…… dat ging je altijd prima af. 
Aanvankelijk bij de trimgroep op de zaterdagen. 
Toch ging je een overstap naar de C-wegatleten wagen. 
Ook daar zette je de afgelopen 10 jaren letterlijk je beste 
beentje voor. 
 
Zelfs gaf je zo af en toe de koffie, thee en pils via het rolluik 
door 
Zo af en toe een wedstrijdje lopen deed je voor de gijn, 
Het ging wel eens wat minder, zoals bij de halve in IJssel-
stein! 
Ook hebben wij altijd veel plezier bij de estafette van de Heu-
velrug. 
 
Jaarlijks denken wij daar allemaal met plezier aan terug. 
Onder het lopen ben je altijd een gezellige kerel, 

Maar … ook hoorden wij, dat je kunt zingen als een merel. 
Het was tijdens de laatste trainingsavond van 2010, 
Harm liet, door jouw zangkwaliteiten, zijn toekomstvisie zien. 
Aanvankelijk verklaarden wij hem voor lichtelijk gek, 
Maar na een paar Irish Coffee gaven wij het toch een plek. 
Het oprichten van en zanggroep staat er in dat plan. 
Misschien nog niet direct Henk, maar je weet, dat het KAN. 
Sinds 4 ½ jaar heb je het trainersstokje van John overge-
nomen. 
Wie had nu gedacht, dat het tot een volwaardig trainerss-
chap zou komen. 
Sinds die tijd is onze Henk zich hierin behoorlijk gaan ver-
diepen. 

Zijn advies: een fijne training doet je dagelijkse ballast over-
boord kiepen. 
Je opleiding en ervaring in het onderwijs kwamen je goed 
van pas. 
Zowaar, het trainersschap paste als een “warme jas”. 
Je sociale vaardigheden, trouw en gezelligheid, 
Is in de groep vanzelfsprekend verspreid. 
 

 
De parkoersen ging je soms te voren op de fiets rijden, 
Zodat je wist waar je de atleten kon laten “lijden”. 
Je straalde plezier uit en interesse in de lopers bij het 
trainen. 
En gaf aanwijzingen, zoals “loop ontspannen” en “denk aan 
je benen”. 
Helaas begonnen de botten wat te protesteren. 
Een situatie die wij met zijn allen het liefst om zouden keren. 
Je volhardendheid bewonderden wij bij de begeleiding op de 
fiets. 
Dat vindt jezelf geen training geven, je vindt het maar niets. 
Mocht het met je knie in de toekomst beter gaan, 
Dan verwachten wij je zeker, je krijgt een plekje vooraan. 
Je was er altijd bij de trainingen, zowel bij zon als ook bij 
regen. 
Bij een sneeuwperiode kwam je gewoon op de fiets, je kon 
er wel tegen. 
Bij de LAC en de groep gaf je aan je trainerstoekomst af te 
wegen. 
Het werd je te bezwaarlijk en kon er niet goed meer tegen. 
Wij hopen van harte, dat je toch een alternatief vindt bij de 
BAV. 
En zeg je het lidmaatschap voorlopig nog niet af. 
Overweeg je toch onverhoopt om op te zeggen, 
Kom dan eerst een uurtje naar de kantine, om met ons te 
overleggen. 
 
Wat geef je nu zo’n trainer voor de toekomst mee? 
1 Van je loopmaatjes had daarvoor een goed idee. 
Het Baarnse Bos heeft ogenschijnlijk voor jou geen ge-
heimen meer. 
Twijfel je hieraan, lees je het boek “het Baarnse Bos” dan 
een keer. 
Wij hopen, dat dit toch weer deuren opent. 
Misschien wel samen met Mieke, niet op de fiets, maar 
lopend. 
Henk, wij wensen je samen met Mieke veel sportiviteit toe. 
En houd contact met ons, want thuis stilzitten is ook een heel 
“gedoe”. 
 
Al je loopmaatjes van de C-groep 
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Het BAV jubileum in oktober 2012 
Sommige BAV’ers kunnen zich nog de tijd herinneren dat de BAV 
werd opgericht, alweer bijna vijftig jaar geleden. Wat gaat de tijd 
snel! Een vijftigjarig jubileum is zo’n bijzondere gelegenheid, dat we 
dit uitgebreid willen vieren. Op deze pagina vind je een introductie 
van de jubileumviering. 
 
Voorwoord 
“Het 50-jarig jubileum van de BAV mag dan  wel ver weg lijken, achter de schermen wordt er al hard 
gewerkt aan de voorbereidingen. Zo nu en dan zie ik een groepje vrijwilligers in de bestuurskamer een 
vergadering houden of hoor ik in de wandelgangen over nieuwe plannen die er gemaakt worden. De vri-
jwilligers van de jubileumcommissie zijn zó enthousiast, dat ze hun plannen wel van de daken willen 
schreeuwen. Toch hebben ze besloten om dit niet te doen.  De jubileumactiviteiten moet namelijk wel 
verrassend blijven, zodat in oktober 2012 de feestvreugde optimaal is. Daarom is er besloten om vanaf 
nu in elke BAViaan een tipje van de sluier op te lichten. Op naar een spetterend jubileum!” 
 
Bob Heinis, voorzitter BAV 
 
Jubileumcommissie stelt zich voor 
Er zijn al diverse commissieleden aan de slag gegaan met de voorbereidingen van het jubileum. De com-
missieleden zijn verdeeld over verschillende werkgroepen. De oudste werkgroep is misschien wel de 
Stuurgroep, die bestaat uit de groep mensen die het idee van de jubileumviering opgezet hebben. Zij 
zorgen voor samenhang tussen alle werkgroepen. De leden van de Stuurgroep zijn Peter Bakker, Cora 
Pelt, Evelien Hogenkamp, Jos Hakvoort, Corien Kruiswijk en notulist Lenneke Bakker. Enkele leden leg-
gen uit waarom zo meedoen en vertellen hun herinneringen aan oktober 1962. 
 
‘‘Toen ik in 2009 de voorkant van de BAViaan bestudeerde, realiseerde ik mij ineens dat in 2012 de BAV 
50 jaar oud zou zijn. Toen dacht ik: hier moeten we wat aan doen en laten we niet te lang wachten, want 
de voorbereidingstijd is kort.’’ 
Peter Bakker, voorzitter en contactpersoon Werkgroep Jubileumboek 
 
‘‘In oktober 1962 bestonden mijn bezigheden uit slapen, drinken en luiers bevuilen. En natuurlijk mijn 
ouders uit hun slaap halen. Kruipen deed ik nog niet, laat staan (hard)lopen.’’ 
 Evelien Hogenkamp, contactpersoon Werkgroep PR en Communicatie 

‘‘De eerste brainstormsessie van de jubileumcommissie vond plaats bij ons thuis. Ik kon me natuurlijk 
beperken tot het inschenken van koffie, maar ik heb bedacht dat ik me ook nuttig kon maken als notulist 
van de jubileumcommissie.’’ 
 Lenneke Bakker, notulist 

‘‘In 1962 kon ik net zo'n beetje lopen, ik was twee in die tijd. Schijn een keer mijn oudere zusje te hebben 
opgehaald van de kleuterschool zonder dat mijn moeder daar van wist... paniek alom. Het is gelukkig al-
lemaal goed gekomen.’’ 
Jos Hakvoort, contactpersoon werkgroep Jubileumloop 

‘‘In oktober 1962 was ik 11 jaar en zat dus nog op de lagere school in Baarn. Mijn ouders vonden sport 
belangrijk. Al jong werden wij naar gymnastiek gestuurd, maar turnen was niet echt iets voor mij. Mijn 
trainer bij turnen was ook lid van de BAV en adviseerde mij om over te stappen naar de BAV. ’’ 
Cora Pelt, contactpersoon werkgroep Sponsorbeleid 
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De leden van de stuurgroep. Boven, vlnr: Evelien Hogenkamp, Peter Bakker, Cora Pelt, Corien Kruiswijk. Onder, 
vlnr: Jos Hakvoort, Lenneke Bakker (notulist) en Diana van Drie (voormalig lid van de Stuurgroep) 

In de volgende BAViaan zal de werkgroep Jubileumboek voorgesteld worden. 
 
Oproep Feestcommissie 
De feestcommissie is druk bezig met het organiseren van het jubileumfeest. Zij zijn nog op zoek naar le-
den die hen met de volgende zaken kunnen helpen: 

Oud fotomateriaal       
Editor voor het maken van een (foto)presentatie 
 

Professionele band 
 

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? Neem dan contact op 
met de jubileumcommissie via 
bav50jaar@hotmail.com.  

Oproep  

Wil je helpen bij de voorbereidingen 
van het BAV jubileum? Mail dan naar 
bav50jaar@hotmail.com. 
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Uit de running 
 
Klaas Piet Meindertsma, laat weten dat hij erge last heeft van een hernia  
die slecht herstelt, misschien volgt er een operatie, waar hij nu nog niet 
aan toe is. Voordat hij echt weer kan lopen is hij  zeker een jaar verder. 
Hij meldt dat hij lid is van de BAV sinds 1996 en met heel veel plezier bij 
de BAV gelopen heeft. Door deze reden zegt hij zijn lidmaatschap op. Klaas 
Piet heel naar voor je, wens je van harte beterschap en wensen je een goed 
herstel toe. En denk je naar een jaar meer of minder…. het kan weer, je 
bent welkom!!! 
 
Albert de Weijer, is door een vervelende hielsportblessure uit de running. Albert beterschap 
toegewenst. 
 
Inge den Blanken, is door een blessure al een tijdje niet meer gesignaleerd bij de training. Inge 
ook voor jou geldt een goed herstel. 
 
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 

 
 

                                         Herkansing                  
 
 
 
Hopelijk hebben jullie genoten van het feest bij de BAV op 11 maart. Jammer was het, dat op dezelfde 
avond een voorstelling over onze fietsreis door Ecuador en Peru plaatsvond in De Speeldoos. Vele van 
jullie zijn vaste gast en betreurden het, dat je er niet bij kon zijn. 
Niet getreurd…. Er komt een herkansing. 
 
Dank zij de medewerking van het bestuur kunnen we op 20 mei een presentatie geven van onze 
film in het clubhuis van de BAV. 
 

                              “Langs vulkanen en oerwouden” 
 
Filmverslag van onze fietsreis door Ecuador en Peru. De Cotopaxi en de Chimborazo bekronen als vol-
maakte 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 …….. 
Wij vragen een bijdrage  van € 5,00, dat geheel ten goede komt aan de twee projecten, die wij al jaren 
financieel ondersteunen: Het Cambodian Children Painting Project en het Dogon Vrouwen Initiatief in 
Mali. 
 
Tot vrijdag 20 mei. Aanvang 20.00 uur 
Mail even als je belangstelling hebt 
 
Ellie en Cok Verhoef         Mail: cokverhoef@casema.nl      site: http://www.rollingoldies.50plusser.nl/ 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
BAV-atleten bereiden zich voor op het wegseizoen 

De atletiekvereniging Fit uit Zeist organiseerde de Mijlenloop van Zeist. Er was een mooi parcours uitgezet en het 
aantal lopers, dat zich voor alle afstanden had gemeld, lag rond de 330. Buiten de 10 Engelse Mijlen (16,1 km) kon-
den de atleten zich ook inschrijven voor de 5 Engelse Mijlen (8,05 km). Voor de jeugd was er een parcours uit gezet 
onder de naam “Mijltje” (1 EM). Voor een 3-tal BAV atleten redenen genoeg om naar Zeist af te reizen. 
Met een heerlijke voorjaarszon en een temperatuur van rond de 10 graden was het geweldig loopweer. Vele atleten 
lieten dit niet aan zich voorbij gaan en de korte broeken en T-shirts waren duidelijk weer uit de kast gehaald. 
Op de 10 EM was de regionaal en landelijk bekende Aart Stigter met overmacht de sterkste loper. Met een snelheid 
van 17,1 km liet hij wederom zien nog zeer actief met de loopsport bezig te zijn. Deze geroutineerde veteraan liet 
hiermee de rest van het peloton achter. 
Hans Oostindiën bereidt zich voor op de binnenkort te lopen Halve Marathon van Praag. Vorige week bleek hij ook al 
in goeden doen te zijn, door op de 15 km van de Berenkuilloop in Utrecht een tijd van 1:18:24 te lopen. Dit was ruim 
5 minuten sneller, dan de tijd van zijn eerder gelopen Bosloop in Harderwijk. Hans had er ook dit keer behoorlijk zin 
in en verraste zichzelf met een prima tijd, waardoor hij met een goed gevoel naar Praag kan reizen. 
Hans de Jong en Gaston Hébuterne beproefden hun geluk op de 5 EM en liepen een prima wedstrijd. Hans de Jong 
bleek, met een snelheid van 14,7 km/uur, dit keer over de snelste benen te beschikken. 
 
De tijden van de atleten zijn: 
5 EM (8,05 km) 
Hans de Jong  0:32:52 
Gaston Hébuterne  0:46:42 
10 EM (16,1 km/uur) 

BAV-atleten waaieren uit over Nederland om hun wedstrijdje te lopen 
 
Afgelopen weekeinde (13-03-2011) was het een druk loopweekeinde voor verschillende BAV-atleten. 
Op zaterdag en zondag waren er prima loopomstandigheden. Redenen genoeg om de loopschoenen te veteren. De 
atleten waaierden dit weekeinde uit over de oude Zuiderzee stadjes Kampen en Harderwijk en werd er zelfs op Texel 
gelopen. Op zondag was het de alom bekende CPC loop, die in den Haag werd bezocht. 
 
32 Van Kampen 
Een 4-tal BAV-ers bereidt zich zeer serieus voor op de hele marathon (42,2 km) van Rot-
terdam op 10 april 2011. Zaterdagmorgen gingen zij al vroeg op pad om in Kampen deel 
te nemen aan de 32 Van Kampen. De organisatie van de wedstrijd staat als een huis en 
de sfeer is erg vriendelijk. De weersomstandigheden leken prima te zijn, met af en toe een 
zonnetje. Het parcours loopt vanaf Kampen via de brug naar de Flevopolder, langs de dijk 
van het Vossemeer, door het bosgebied Roggebotzand (extra lus) weer terug over de 
brug naar Kampen. De ervaren lopers Jos Hakvoort en André Groen waren aardig tegen 
elkaar opgewassen. Na de eerste 24 km leek er geen vuiltje aan de lucht te zijn. Richting 
de dijk en terug naar Kampen werd het langzamerhand duidelijk, dat het niet zo gemakke-
lijk zou aflopen, als eerst gedacht werd. De laatste 4 km hadden de lopers de wind pal 
tegen en dat werd dan ook flink in de benen gevoeld. Uiteindelijk kon André hiermee het beste mee omgaan en liep als 
een zonnetje. Op zijn strakke schema van 2:22 kon hij zelfs nog 1 minuutje inlopen. Jos Hakvoort had het wat moeilij-
ker en verloor de laatste 4 km ca. 20 seconden per kilometer, waardoor hij in plaats van 2:15 uitkwam op een tijd van 
rond de 2:27, maar ook Jos was als snelste Baviaan dik tevreden met het resultaat. 
Edwin de Waal en Lenny Kievit wagen zich voor het eerst aan het marathonavontuur en dan maar direct 1 van de 
mooiste marathons van Nederland. Zij bereiden zich hierop zeer gedegen voor. De afgelopen weken hebben zij, met 
als leidraad een richtinggevend schema, veel tijd geïnvesteerd in trainingskilometers, wat al positieve resultaten heeft 
opgeleverd. Edwin de Waal wilde wel eens uitproberen of een snel eerste gedeelte van de wedstrijd zijn vruchten zou 
afwerpen, zodat hij dat ook tijdens de marathon zou kunnen doen. Dit viel niet mee, want na 21 km moest hij al flink 
werken om er wat snelheid in te houden. Met nog 11 km te gaan is dat een hele opgave. Lenny Kievit heeft zichzelf al 
enkele keren verbaasd met snelle tijden op de langere afstanden, zoals de halve marathon en de 27,5 km lange Assel-
ronde in Apeldoorn. Elke wedstrijd staat op zich en 32 km is andere koek. Maar deze snelle dame verbaasde haar 
medelopers opnieuw door heel enthousiast en voldaan te finishen. Na afloop vertelde zijn, dat zij alleen het idee had, 
dat zij de laatste 2 km had moeten werken om de snelheid er in te houden. Zij kon dan ook trots zijn op een geweldige 
prestatie op deze voor haar eerste “echt lange” trainingswedstrijd. 
 
Halve marathon De Waal –Texel 
BAV-atlete Carla Zwanikken waagde zich voor het eerst op de halve marathon. Zij koos, samen met Hetty Birkhoff, 
daarvoor bewust de halve marathon van De Waal op Texel uit. Als onderdeel van deze wedstrijd kunnen atleten ook 
kiezen voor een 4,6 km en 10,6 km. Voor de jeugd was er een loop over 1,2 km. Het totale aantal deelnemers lag rond 
de 210 atleten, waar onder 52 op de halve marathon. Een kleinschalig loopfestijn, maar daardoor ook gezellig en over-
zichtelijk. Het parcours van de halve marathon bestond uit 2 ronden van 10,6 km en ging door het natuur- en polderge-
bied rond De Waal. Beide dames hebben hier prima gelopen en konden met een goed gevoel huiswaarts keren. 
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Halve marathon Harderwijk 
In Harderwijk organiseerde atletiekvereniging Athlos voor de 31e keer de halve marathon van Harderwijk. Ook hier staat 
de vereniging garant voor een gedegen organisatie. Ten opzichte van eerdere edities was het parcours omgedraaid en 
liep nu vanaf de Boulevard eerst richting Hulshorst, om na enkele kilometers de woonwijk Drielanden in te gaan en via 
de rand van Ermelo weer terug naar het centrum van Harderwijk. De halve marathon bestond uit 2 ronden van ca. 10,6 
km. Atleten konden ook hier kiezen voor andere afstanden dan de halve marathon, n.l. 1 ronde van 10,6 km, 5 km en 
een Businessloop. Ook hier waren de weersomstandigheden prima en werd het op sommige stukken zelfs warm ge-
vonden. Langs het Veluwemeer hadden de lopers de wind behoorlijk tegen. Jeroen Hooijer wilde tijdens deze wedstrijd 
proberen om eens alles uit de kast te halen en zijn persoonlijk record van ca. 1:37 te verbeteren. Een mooie doelstel-
ling dus. Na afloop vertelde hij, dat hij het erg zwaar vond door de warmte en de wind en het persoonlijke record zat er, 
op 30 seconden na, helaas voor Jeroen niet in. John de Vries werd 
onderweg verrassend op zijn schouders getikt door oud clubgenote 
Judy Middelkoop. Na gezellig wat met elkaar gesproken te hebben 
ging Judy er weer voortvarend vandoor.  
 
City Pier City Loop 
Zondag werd de 37ste ABN AMRO CPC Loop Den Haag georgani-
seerd, met een verbeterd en nog sneller parcours dan voorgaande 
edities. Het totale aantal inschrijving bedroeg 30.000, waarvan ruim 
9.000 op de halve marathon. Het evenement behoort tot één van de 
grootste sportevenementen van Nederland. Naast de halve marathon kan er ook op andere afstanden worden gelopen. 
Atleten kunnen ook meedoen aan business- en schoollopen. Het evenement heeft de naam van de grootste scholen-
loop van Nederland. Hoewel het droog was, met een prima looptemperatuur waren de loopomstandigheden voor diver-
se lopers, gezien de eindtijden, toch nog behoorlijk zwaar. 
Ronald Pothuizen, kennelijk goed hersteld van de drievoudige Elfstedentocht op de Weissensee, is een trouwe bezoe-
ker van de CPC. Hij had de loopschoenen al weer snel uit de kast gehaald en was de snelste BAV-er. Sylvain van Sta-
veren neemt gedurende een lange reeks van jaren ieder jaar deel aan de halve marathon, in de voor hem in het lange 
verleden vertrouwde omgeving. Aanvankelijk hoopte hij een tijd van rond de 1:45 lopen. Tijdens de voorbereiding raak-
te hij echter licht geblesseerd, waardoor hij zijn doelstelling op schoof naar 1:50.  Helaas voor Sylvain was de eindtijd 
een paar minuutjes meer. 
BAV-atlete Marion Veldhuizen en haar vriendin Chantal Joubert waren extra gemotiveerd om deel te nemen aan de 
halve marathon. De eindtijd was voor hen minder belangrijk, dan het doel, waarvoor zij de schoenen hadden aange-
trokken. Zij zijn beiden betrokken bij het project “Moeders voor Cystic Fibrosis (ook wel taaislijmziekte genoemd), om-
dat zij in de nabijheid kinderen hebben met deze aandoening. Zij hopen hiermee mensen te stimuleren om een gift te 
storten op bankrekeningnummer ABN-AMRO 47.24.59.856 t.n.v. de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting te Baarn en 
daarmee extra geld te genereren voor onderzoek.  
 
Trappenbergloop - Huizen 
Vorige week organiseerde atletiekvereniging Zuidwal uit Huizen de regionaal bekende Trappenbergloop tussen Bus-
sum en Huizen. Een bosloop met verraderlijke hoogte verschillen en de kuitenbijter De Trapjesberg. Een klein aantal 
BAV-atleten waagde zich dit jaar aan deze mooie wedstrijd en hadden zich ingeschreven op de 10 km. Bas Meder was 
de snelste Baviaan. Mariëlle van Wegen was goed op dreef en was zelf blij verrast, dat zij als 3e dame in de categorie 
V 45+ op het podium mocht verschijnen. Bovendien verraste het haar, dat Hans Oostindiën haar voor de finish niet had 
ingehaald. Belinda Huiden zat Hans op zijn hielen, maar kon hem voor de finish net niet inhalen.  
Alle uitslagen op een rijtje: 

 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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Podiumplaats voor André Groen in testloop bij Bosloop Harderwijk  
 
Zondag (28 maart 2011) was het de 6e en voorlaatste competitiedag van de Bosloopcompetitie van atletiekvereniging 
Athlos in Harderwijk. Precies 200 deelnemers zich ingeschreven om de onderlinge strijd aan te gaan in de bossen 
rond Sportpark De Strokel. Dat waren er weer duidelijk meer dan bij de 5e editie in februari jl. 
Een trouw aantal BAV-ers was natuurlijk ook weer van de partij. Door de omschakeling van de zomertijd was het bij 
het vertrek uit Baarn niet warmer dan 2 à 3 graden boven nul. Bij sommige geparkeerde auto’s stond het ijs nog op de 
ramen. Bij de start om 10:30 uur waren de temperaturen al aanzienlijk aangenamer (ca. 8 graden) en kwamen de 
korte broeken en T-shirts tevoorschijn.  
André Groen gaat op 10 april aanstaande, samen met een 4-tal andere BAV-atleten, deelnemen aan de Marathon van 
Rotterdam. Hij voelde zich prima en had er behoorlijk zin in. Na het trainen op flink wat duurvermogen, was het lopen 
van een wedstrijd over 15 km een welkome afwisseling, in het toeleven naar de marathon. Tijdens de 3 ronden van 5 
km had hij rond het 8 km punt even een kleine dip, maar na ca. 1 km voelde hij zich weer kiplekker en ging op jacht 
naar de lopers voor hem. Na 13 km kwam er onverwacht een concurrent naast hem lopen. Dat vond André, met de 
finish in zicht, minder geslaagd. Na ca. 14 km trapte hij het gas nog maar even in en liep deze concurrent, met een 
laatste kilometertijd van ruim onder de 4 minuten, met overmacht los. Hierdoor kon hij onverwacht beslag leggen op 
een mooie 3e podiumplaats. Met deze prestatie zet hij de sportieve marathon concurrentie met zijn mede marathonlo-
pers (Jos Hakvoort & Berry Ruitenbeek) van de A-ploeg behoorlijk op scherp. 
Raymond Hébuterne was zaterdagavond laat thuis gekomen, van een week wandelen in de Zwitserse bergen. Hij 
verwachtte dit keer niet zoveel van de 10 km. Het tegendeel bleek echter het geval te zijn. Raymond finishte als 9e in 
een deelnemersveld van 61 atleten en dat was een prima prestatie. Vader Gaston Hébuterne was ook dik tevreden 
met zijn 5 kilometer tijd. 
Rob Pit was aanvankelijk van plan om, voor de eindklassering van de competitie, flink wat punten in de wacht te sle-
pen door een snelle 15 km te lopen. Na een km of 7 ging het wat minder goed met Rob. Hij besloot toen maar zijn 
pijlen te richten op een snelle 10 km, wat hem aardig lukte. Raymond kon hij, helaas voor Rob, niet inhalen. In de 
maand mei kan hij eventueel nog in de herkansing voor een hoge eindklassering in het totale klassement. 
John de Vries was afgelopen woensdag nog present op de 12 km bij het NK Veldlopen voor ambtenaren. Kennelijk 
had hem dit goed gedaan, want hij liep zijn snelste 15 km van het winterseizoen 2010-2011. 
 
De individuele tijden zijn: 
 

 

Naam Afstand Tijd Min/km Km/uur 
Gaston Hébuterne 5,00 0:28:47 0:05:45 10,42 
Raymond Hébuterne 10,00 0:42:39 0:04:16 14,07 
Rob Pit 10,00 0:43:16 0:04:20 13,87 
André Groen 15,00 1:02:18 0:04:09 14,45 
Henk Horst 15,00 1:14:22 0:04:57 12,10 
John de Vries 15,00 1:20:59 0:05:24 11,11 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

BAV-atleten actief tijdens pittige Panboscross 
 
Zeist (zondag 3-4-2011) 
Elke 1e zondag van iedere maand organiseert atletiekvereniging U-track uit Utrecht, ongeacht de weersomstandighe-
den, de Panboscross in het Zeister Panbos (natuurgebied van het Utrechts Landschap). Het parkoers is exact 3 km 
per ronde, voert langs fraaie bospaden, met hier en daar wat hoogteverschil. Het parcours is geheel autovrij. Deelne-
mers bepalen zelf hoeveel rondes ze willen lopen (maximaal 7). Met een heerlijke temperatuur leek het goed loopweer 
te zijn, maar door de hoge luchtvochtigheid was het toch zwaarder, dan de lopers hadden verwacht. Het zandparcours 
lag er prima bij. 
Een 5-tal BAV-atleten stonden klokslag 12 uur aan de start, allemaal met verschillende doelstellingen. Henny Bosse-
laar wilde weer eens een wedstrijdje lopen, om te kijken hoe zijn knie het zou houden, na een lichte blessure. Hij had 
daarvoor, samen met John de Vries, een fijne 9 km voor ogen. Rob Pit wilde gewoon een lekkere 12 km lopen. Vader 
(12 km) en zoon Hébuterne (15 km) bereiden zich voor op de 20 km van Brussel, die eind mei op het programma 
staat. 
Raymond Hébuterne ging voortvarend van start, maar merkte bij ingang van het 3e rondje, dat hij, voor een trai-
ningsloopje over 15 km, toch wel iets te voortvarend van start was gegaan en deed het vanaf dat moment een tikkeltje 
rustiger aan. Rob Pit was rustig begonnen en kreeg aan het eind van de 2e ronde Raymond in het vizier. Hij had voor 
zijn gevoel een lekker tempo en kon het niet over zijn kant laten gaan om achter Raymond te blijven lopen. In de 3e 
ronde passeerde hij Raymond voorzichtig, niet wetende wat Raymond van plan was. Beiden liepen een prima wed-
strijd. Henny Bosselaar en John de Vries liepen tijdens de 9 km binnen elkaars bereik. Henny kon duidelijk merken, 
dat de noodgedwongen rust, door de knieblessure, een kleine aanslag op zijn conditie is geweest. De blessure bleek 
hem totaal niet meer te hinderen en met de conditie kan hij gewoon weer aan de slag. Hij passeerde vlak achter John 
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Gaston Hébuterne liep vorige week al een prima 5 km tijdens de Bosloop in Harderwijk. Vorig jaar heeft deze, ruim 70-
jarige, atleet nog een knie operatie ondergaan, waarvan hij prima is hersteld. Zijn eerste wedstrijdje over 12 km, op dit 
pittige bosparcours, was dan ook een prima opsteker voor hem, in de voorbereiding van de 20 km van Brussel. 
 
Zandvoort (zondag 27-3-2011) 
Vorige week zondag werd in Zandvoort de 4e editie gehouden van de Zandvoort Circuit Run. De weersomstandighe-
den, tijdens deze Circuit Run, konden, met veel zon en een prima temperatuur, eigenlijk niet beter. Meer dan 11.500 
deelnemers konden op verschillende afstanden heerlijk genieten van de zon en het mooie parcours. Onder de deelne-
mers bevonden zich ook een aantal Baarnse atleten, waar onder BAV-atleet Ton Slager. Gezien het zeer zware par-
cours met vele duinklimmetjes, lange stukken over het strand en aardig wat tegenwind op het strand, liep Ton een pri-
ma wedstrijd op de 12 km. Een mooie opsteker voor hem om het eerste 5-jarige lustrum in 2012 niet te missen. 
De individuele prestaties zijn: 

 

Naam Afstand Tijd Min/km Km/uur 
Panboscross         
John de Vries 9,00 0:48:33 0:05:24 11,12 
Henny Bosselaar 9,00 0:49:13 0:05:28 10,97 
Rob Pit 12,00 0:54:12 0:04:31 13,28 
Gaston Hébuterne 12,00 1:18:01 0:06:30 9,23 
Raymond Hébuterne 15,00 1:12:07 0:04:48 12,48 
          
Zandvoort Circuit Run         
Ton Slager 12,00 1:18:28 0:06:32 9,18 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Zware en warme halve marathon van Praag voor Hans Oostindiën 
 
Onder de naam “Hervis Prague Half Marathon” werd afgelopen zaterdag in Praag (Tsjechië) een halve marathon geor-
ganiseerd. Het totale aantal deelnemers (inclusief businessloop e.d.) was ca. 10.000, dus animo genoeg. De weersom-
standigheden waren tropisch te noemen. Tijdens de wedstrijd bedroeg de temperatuur ca. 25 graden, dus echt geen 
omstandigheden om licht over te denken en in ieder geval alle drinkposten af te gaan. 
Trouw BAV-lid Hans Oostindiën is een echte kilometervreter. Hans heeft al een onnoemelijk aantal halve marathons 
gelopen en is dus echt een “ervaringsdeskundige”. In het prille voorjaar heeft hij getracht zich ook nu weer degelijk voor 
te bereiden, maar dat lukte niet altijd. Een paar wedstrijdjes over 15 km, één keer een 10 Engelse Mijlen en de regulie-
re trainingen moest voldoende zijn, dacht hij. 
Wat natuurlijk niet te beïnvloeden is, zijn de weers-
omstandigheden. Een temperatuur van 25 graden 
verwacht je nu niet direct in het eerste weekeinde 
van april.  
Hans was donderdag 31 maart jl., samen met zijn 
vrouw Ria, vol goede moed naar Praag vertrokken. 
Naast de sportieve uitdaging van Hans wilden zij 
samen ook van het culturele erfgoed in deze prachti-
ge stad genieten. Op zaterdag 2 april jl. was het dan 
zover, Hans kon eindelijk starten. 
Naast een heel slecht wegdek, met veel kuilen en 
losse stenen, werd het parcours ook nog geken-
merkt door aardig wat hoogteverschillen. Hans had 
het op sommige punten echt even moeilijk, maar 
vlak voor de finish kon hij, zoals gebruikelijk, toch 
nog even een versnellinkje plaatsen. Hij baalde lich-
telijk, dat zijn tijd uit kwam op 2:00:50, zodat een tijd 
onder de twee uren er dit keer niet in mocht zitten. In 
de categorie Masters 65+ waren 64 deelnemers, 
waar binnen Hans als 14e eindigde. Ook kon hij met 
voldoening terugkijken op zijn klassering als 1e Ne-
derlander in de categorie 65+. Hij hoopt toch nog 
een keer terug te keren naar Praag en dan revanche 
op zichzelf te nemen, door een tijd onder de 2 uren 
te lopen. Al met al was het voor het echtpaar Oostin-
dien een fijn, sportief en geslaagd weekeinde in 
Tsjechië. 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

B.A.V atleten sterk op Amersfoortse baancompetitie 
 

Dinsdag 15 en 29 maart werd in Amersfoort, na een lange winter het baan seizoen weer geopend. Deze 
competie (waar 121 atleten aan deel nemen)  gaat over 5 afstanden 5km/3km/5km/1500m en 800m, . Op 
deze afstanden zijn aan de hand van je eind tijd punten te behalen, waar vervolgens een eind klassement 
word opgemaakt.  
De eerste afstand van dit 5 luik was de 5km, hier stonden 8 b.a.v. atleten aan de start. In de eerste serie’s 
werden de meest opmerkelijke prestaties geleverd Bas Meder, Lieke v/d Pol en Bernadette Vink wisten 
na een goed ingedeelde race een persoonlijk record te lopen. 
29 maart werd de 3km gelopen ook hier liepen de atleten naar behoren wat voor iedereen resulteerde in 
een persoonlijk record.  
  
Uitslagen 5km 15 maart 
 

 
 
Uitslagen 3km 29 maart 
 

 

  tijd klassering Km  p/u 

Lieke v/d Pol 22:56(pr) 76e 13,0 

Bernadette Vink 22:31(pr) 75e 13,3 

Shirley Dolman 22:25 74e 13,4 

Bas Meder 19:53(pr) 46e 15,0 

Jaap Sonnenberg 17:50 19e 16,8 

Ruben v/d Waals 17:35 13e 17,0 

CamielKruiswijk 17:25 10e 17,2 

Stefan Leeflang 16:40 3e 18,0 

  tijd klassering Km  p/u 

Lieke v/d Pol 12:52(pr) 92e 14,0 

Bernadette Vink 12:45(pr) 89e 14,1 

Shirley Dolman 12:33(pr) 85e 14,3 

Bas Meder 11:21(pr) 54e 15,8 

Stefan Leeflang 9:36(pr) 5e 18,8 

CamielKruiswijk 9:25(pr) 2e 19,1 
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Snelle tijden tijdens jaarlijkse Coopertest  
De 1ste van de 2 Coopertests in het zomerseizoen 2011 kende prima weersomstandigheden. De grasbaan was, na een 
lange winter, redelijk beloopbaar.  

Tijdens deze conditietest proberen de atleten binnen 12 
minuten een zo groot mogelijke afstand af te leggen. Na 
afloop konden zij een prachtige oorkonde in ontvangst 
nemen, waarop de gelopen afstand en de kwalificatie van 
hun conditie staat aangegeven. Oud gediende Wim Nieu-
wenhuizen tekende weer voor het ontwerp van de oork-
onde. Een wel heel toepasselijke stoomlocomotief voor 
deze Coopertest, die door het Ravijn bij station Baarn reed. 
Vele ouders, oma’s, opa’s en bekenden moedigden de lop-
ers aan. Sommige ouders en een opa hadden zelf hun loop-
schoenen aangetrokken, om zich met de jongere garde te 
meten. De jongste deelnemer was 8 jaar, de oudste 69 jaar. 
Vele jongere atleten zijn de ouderen ruimschoots te snel af 
en het is elke keer weer een genot om te zien, met welke 

snelheid de jongere garde over de baan “vliegt”. 
Andries Bleijerveld en Jos Hakvoort van de LAC kregen weer vele vrijwilligers aan de slag om de organisatie in 
goede banen te leiden.  
 
V-pupil Dorioan Wevers liep bijna de gehele 12 minuten op kop en was de snelste in haar klasse. Zij legde met een 
snelheid van 14,28 km/uur 2.856 meter af en was daarmee tevens de snelste dame van de gehele avond. V-junior Roh-
mana Koops werd eerste in haar klasse, met een afstand van 2.832 meter. Bij de V-senioren & Masters was het 
Mariëlle van Wegen, die de grootste afstand aflegde en daarmede eerste in haar groep werd. 
 
Bij de M-pupillen werd Pieter Heij eerste met de afstand van 2.890 meter. Bij de M-junioren was het Bas van der 
Vuurst, die winnaar in zijn groep werd. Met een snelheid van 16,12 km/uur legde hij 3.223 meter af. Bas was vanaf de 
start oppermachtig en werd bovendien de snelste man van de gehele avond. Bij de M-Senioren & Masters was het 
Sacco van Wessel, die met de winst naar huis ging. Sacco had het voornemen om 3.200 meter te lopen, maar miste 
toch te veel snelheidstraining op de baan en zal daarvoor in september aanstaande in de herkansing moeten.  
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Geslaagde opening baanseizoen 2011 
 
Zaterdag 19 maart 2001 
Na een lange voorbereiding was het eindelijk zover, de baanopening 2011 met ouders. De kinderen leven 
hier altijd naar toe. Trainen met je ouders, opa’s en oma’s en broertjes en zusjes. 
Zo kunnen ze zien wat we elke week trainen en hoe gezellig het in de groep is. Vijf minuten voor de start 
om 9.30 uur schrokken we een beetje van het beperkte aantal mensen, maar ineens toen we begonnen 
met de opening stonden er wel 80/90 personen op het veld. Jan begon met inlopen en deed daarna de 
warming up. Na het inlopen ging iedere groep naar een leuk onderdeel, zoals verspringen, bal(doel)
werpen, frequentieloop, sprinten en 120 meter in de bocht met hindernissen. 
Alles liep volgens plan, er werd soms hevige strijd gevoerd. Een paar onderdelen verliezen van je kind, ok. 
Maar toch even laten zien dat je het toch wel kan, ook al kom je de volgende dag haast je bed niet meer uit. 
Het was een super gezellige ochtend met als afsluiting koffie, thee, AAtje en cake. De dag begon koeltjes 
maar in de loop van de ochtend kwam de zon er nog door. 

Zondag 20 maart 2011, 
Vanmorgen opgestaan met lichte spierpijn. De oorzaak… gisteren was de opening van het baanseizoen 
van de BAV. De ouders mochten een ochtendje meetrainen met de kinderen. Die gelegenheid wil je als 
ouder natuurlijk niet voorbij laten gaan.  
We waren ruim op tijd aanwezig, toch was het zo druk, dat het ons nog moeite kostte om de fietsen gepar-
keerd te krijgen. Om even over half tien begonnen we met een opwarm rondje langs de buitenste lijnen van 
het veld. Eerst gewoon recht vooruit rennen daarna links en rechts zijwaarts. Vervolgens moesten we alle-
maal verzamelen rond de middencirkel om de spieren los te maken met een aantal rek- en strekoefenin-
gen. Hierna werden de ouders en kinderen verdeeld in twee groepen en moesten wij heen en weer rennen. 
Toen wij hiermee klaar waren werden we in groepen opgedeeld en moesten wij ons melden bij een trainer. 
Ons groepje begon met bal werpen. Het doel was, een baseball door een paar fietsbanden te werpen. 
Eerst van dichtbij en daarna steeds verder weg van het doel. Daarna verspringen, 120 door de bocht, 40 
meter sprint, gevolgd door “technische oefeningen” waarvan ik de naam alweer vergeten ben.  
Ik vond het erg leuk om een ochtendje mee te mogen trainen met de kinderen. De kinderen vonden het 
duidelijk ook heel leuk dat hun ouders meededen. Ik heb geprobeerd mijn gebrek aan talent te maskeren 
door met veel enthousiasme aan de verschillende onderdelen mee te doen, wat denk ik redelijk gelukt is, al 
zeg ik het zelf. Ik vond het ook heel leuk om te zien dat mijn zoon erg veel plezier had tijdens het trainen. 
Tegen het eind van de ochtend trok de bewolking weg en werd het zonnig. Na afloop was er voor de kin-
deren een flesje AA- drink en iets te snoepen en voor de ouders een lekker kopje koffie. Al met al een wel-
bestede ochtend en mijn complimenten voor de organisatie. 
 
Cor, vader van Chris.  

De mist was dan wel opgetrokken, maar aan het begin van de eerste zaterdag-baantraining van het 
seizoen, die van de  kinderen en de ouders samen, was het toch wel een beetje fris. Na de warming-up van 
Jan Zaagman was iedereen weer lekker opgewarmd.  Toen was het tijd om de diverse onderdelen af te 
werken.  
Het begon voor ons met het afleggen van een hindernisbaan van pionnen, horden en fietsbanden. Een 
wonder dat niemand daarbij zijn nek gebroken heeft! Bij het balwerpen wilden de vaders niet voor elkaar 
onderdoen en werden er flinke afstanden gegooid. Verspringen bleek toch wel een lastig nummer te zijn 
voor al die ongeoefende ouders. Met name het goed uitkomen bij de witte streep viel niet altijd mee. Toen 
op naar het hordenlopen. Daar viel op dat de B-pupillen hoe langer hoe harder gaan lopen; de ouders had-
den gewoon moeite hun kinderen bij te houden. Bij de sprint hadden de tijdwaarnemers weer moeite het 
hoge tempo van de starter bij te houden. Iedereen was ook weer zó snel bij de eindstreep... Gelukkig was 
het toen eindelijk tijd voor koffie en cake en inmiddels was het zonnetje doorgebroken: heerlijk.  
 
BAV-trainers: bedankt voor deze leuke sportieve ochtend! 
Jaap Molenaar 
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Om 9:30u stonden de kinderen al ongeduldig te springen en de ouders hadden het vnl. koud…. 
Een volle ronde rond het veld was voor de ouders al redelijk sportief, voor de kinderen stelt dit niet veel 
voor. Na de opwarmronde een kwartiertje ochtendgymnastiek met Jan! 
Daarna mochten de ouders en pupillen met de trainers mee, dit schema werd strak in de gaten gehouden 
door Tineke met de fluit! 
 
Gevoel papa (Henk): 
Erg leuk om dit samen met je dochter te doen.  
De sportbeleving is uiteindelijk gelijk, want het gaat om plezier en stiekem een beetje om het winnen. 
Natuurlijk kon ik verder gooien, maar het gaat vooral om de techniek en die was bij mij ver te zoeken. 
Het verspringen was leuk met de vaders onderling, uit de verschillende termen maak je duidelijk op, dat 
Studio Sport nog veel wordt bekeken. 
De 100m Sprint was voor mij de domper van de dag, want ik had Andries uitgedaagd en de verliezer heeft 
daar het hele seizoen last van. Mijn vermoeden is dat Andries met de tijdwaarnemers een afspraak had, 
want ik werd op 0.06 sec. verslagen? Zeer twijfelachtig! 
 
Ervaring Famke: 
Ik vond het leuk want ik was overal beter in dan papa. 
Mijn vader en de vader van Lotte en van Wouter gingen tussen de beurten door ouwehoeren. 
Op het eind waren de vaders kapot. 
Er was na de tijd ook nog wat lekkers te eten en te drinken. 
 
Einde. Famke 

Geslaagde opening baanseizoen 2011 (vervolg) 

Wat een ochtend…vroeg opstaan, in je kleren hijsen en dan, na een vlug ontbijtje, op weg naar de baan. 
Half 10, wie had dat verzonnen? Nou ja, alles voor de kinderen. Ik merkte dat mijn trainingsjasje iets te 
strak zat, dus een beetje beweging zou geen kwaad kunnen. Maar na de warming-up was ik al moe. Jan 
(met de pet) had er goed de wind onder: ‘lopen we even met de vingertjes naar voren…lopen we even met 
de vingertjes naar achteren…’, keihard rennen naar je kind, die dan weer keihard terug moest rennen en 
tenslotte nog even je armen uit de kom zwaaien: zowel vooruit als achteruit. Later bleek de warming-up het 
lichtste onderdeel te zijn. Ik keek eens om me heen naar de andere vaders en moeders. Die waren ook 
heel enthousiast bezig. De vele spierwitte sportschoenen verraadden pas gestarte sportcarrières. Kijk, daar 
had ik rekening mee gehouden. Ik had vlug mijn ouwe paar van zolder gepakt. En die deden het prima in 

het laddertje dat ze op de grond hadden gelegd. We moesten zo snel 
mogelijk, en met de rug recht de vakken aantippen. Daarna moesten we ook 
nog ergens overheen springen. Ik zat mijn zoontje achterna. Best leuk! Ver-
volgens stond er balwerpen op het programma. Ieder moest zelf zijn afstand 
inschatten. En dan een bal door de fietsbanden gooien. Was nog knap 
moeilijk. Ik zag al die grote kerels enorme afstanden kiezen. Nou, dat was 
niet voor mij. Ik koos voor de tweede pillon, zo’n 10 meter van het doel af. 
Het resultaat was er ook naar…ik was de enige bij de volwassenen die raak 
gooide. Ach ja, ik ben nou eenmaal bescheiden. Maar bij het verspringen 
was ik nergens. Mijn collega-vaders vlogen als het ware over mij heen. Ge-
lukkig zien de foto’s er toch spectaculair uit. Daarna gingen we hardlopen, 
met hordes. Ieder tegen zijn of haar eigen kind. En dat hebben sommigen 
geweten. Eén jongen gaf zijn vader zelfs de binnenbocht… Ik moest er ook 
flink aan trekken. Kon er nog net een fotofinish uithalen. Tenslotte nog de 80 

meter sprint. Het moeilijkste vond ik het plaatsen van mijn voeten in het startblok. Van de drie keer heb ik er 
2 verloren, maar dàt komt door mijn zoon. Die heeft zijn gewicht mee… Of heb ik mijn gewicht tegen? We 
eindigden met een lekker kopje koffie of een flesje fris. En een goed gevoel… wat heerlijk dat ze de wei 
weer in mogen. Mijn zoon heeft van begin tot end tussen alle onderdelen door gehuppeld van plezier: 
‘lekker samen atletieken’. 
Wat een ochtend…wat een prachtige ochtend! 
 
André van der Meer, vader van Max 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
Mijn naam is Boris, ik ben geboren op 9 december 2003  

Ik ben  7  jaar 

Ik heb  1 broer(tje) en  1 zus(je) . 

Ik heb blond haar en grijze ogen. 

Ik mijn vrije tijd doe ik graag computeren 

Ik vind pizza erg  lekker. 

Ik houd niet van werken  

Later wil ik vrachtwagenchauffeur worden. 

Mijn favoriete film is Dik Trom. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is hordeloop. 

Ik zit op atletiek omdat, ik het een hele leuke 
sport vind. 

BAV junioren los in het Amsterdamse bos, tijdens de Finale van de cross! 
Prijzen voor Luc van Doormolen, Juliette de Klerk, Shirley Dolman, Ina van Woersem en Rohmana Koops 

 
Zaterdag 12 maart vertrokken de finalisten van de BAV 
naar het Amsterdamse bos in Amstelveen. Daar stond ze 
een mooi parcours te wachten, mooie glooiende bospaden 
en een flinke heuvel, dan over een brug die naar het mid-
den van een arena toeliep van een paardenbaan en daar 
eindigde ze hun cross. 
Als eerste waren de jongens B aan de beurt, de 3 jongens 
hadden er zin in, alhoewel Ingmar de Klerk geblesseerd 
was stond hij toch aan de start, hij wilde deze cross uit-
lopen om zijn ploeg aan de nodige punten te helpen, hij 

eindigde op een 32e plek . Mark Rigter liep zoals altijd een degelijke race en werd 33e.Helaas voor deze 
jongens moest Bas van der Vuurst vervroegd het parcours verlaten. Daardoor verloren de jongens hun 
kans op een plaatsje in het ploegenklassement 
Bij de jongens C was het Luc van Dormolen die in zijn eentje de eer moest verdedigen, Luc stond hoog 
geplaatst, maar ook hij had een blessure waardoor hij niet voluit kon gaan. Ondanks dat werd Luc 5e en 
kon met een medaille huiswaarts keren. 
Bij de meisjes C was de sfeer gespannen, ze hadden zich met hun ploeg als 1e geplaatst en hoopten dat 
ze dat konden handhaven. Ina van Woersem wist als 5e te finishen, wat een medaille waard was. 
Daarachter was het Juliette de Klerk die 11e werd en ook Shirley Dolman was snel, zij werd 23e. Vlak 
daarachter was het Rohmana Koops die 25e werd. Door deze resultaten hadden de meiden weer een 
eerste plek in het ploegenklassement behaald. 
Pieter Heij was ook in zijn eentje van de BAV bij de jongens D. Pieter kon goed meekomen in dit erg 
sterke veld en werd verdiend 32e . Ook een mooi resultaat bij de meiden D2, waar Dorian Wevers met 
een welverdiende 10e plek naar huis ging. De meisjes D1 stonden wel met een ploeg klaar. En ze waren 
goed vertrokken. Manon Stalenhoef wist als eerste BAVver over de finish te komen. Daarachter was het 
Susanne Vink, gevolgd door Tamara Went. Deze meiden konden een 9e plek met hun ploeg veroveren. 
Zo keerden de BAVvers met mooie resultaten naar huis, na een dagje mooi weer in het Amsterdamse 
bos. 
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