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De BAViaan, mei 2012 

In dit nummer: 

De volgende BAViaan verschijnt op donderdag 24 mei 2012. 

 Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren t/m 14 mei 2012 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

 

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

 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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Van de voorzitter 
 

Beste leden,  

 

Unaniem akkoord van aanwezige leden bij Buitengewone Ledenvergadering 

Een grote opkomst van de leden bij de afgelopen ledenvergadering ging na een presentatie 

en een vragen-/discussieronde akkoord met de door het bestuur voorgestelde deelname van 

de BAV aan de op dat moment nog op te richting Stichting Beheer Sportpark ter Eem. Ook 

als de BAV niet aan de Stichting zou gaan deelnemen zou er een forse huurverhoging be-

taald moeten worden. Door de deelname zijn we nu verzekerd van de aanleg van een kun-

ststof atletiekbaan. De aanwezige leden keurden ook de contributie verhoging goed. 

Namens het bestuur een hartelijk dank voor het getoonde vertrouwen in de door het bestuur 

aangedragen voorstellen. 

 

Vrijdag 13 april  

Er waren bijna niet genoeg stoelen voor alle genodigden in Kamer C van het gemeentehuis 

waar de oprichting van de Stichting beklonken werd door een handtekening van wethouder 

Baerends en Arjen Radder de beoogde voorzitter van de Stichting. Na enkele woorden was 

het zo ver, de Stichting Beheer sportpark ter Eem is een feit. Er kan gewerkt gaan worden 

aan het opnieuw inrichten van een deel van het sportpark. De BAV zal een vierlaans 

rondbaan en zes sprintlanen krijgen vlak achter ons clubhuis. De finish van de sprint en de 

start van de langere afstanden zal ter hoogte van de achterzijde van de kantine komen. Een 

beter plek kunnen we ons niet wensen. 

Langs deze weg wil ik Han Borst nogmaals bedanken voor alle tijd, inzet en energie ge-

durende de afgelopen jaren om samen met de andere leden van de stuurgroep de privat-

isering mogelijk te maken. 

  

Afscheid van onze grasbaan op zaterdagmiddag 2 juni  

Al op maandag 4 juni zal een aanvang gemaakt worden met de verbouwing van de 

sportvelden. 

Sinds 1990 heeft de BAV na veel noeste arbeid van onze leden een eigen clubhuis op Ter 

Eem en als alles meezit dan zullen we nog dit jaar een kunststof atletiekbaan in gebruik 

kunnen nemen, laten we hopen dat de weergoden goed meewerken en niet voor onnodige 

vertraging zorgen. Wie had dat ooit gedacht. Om afscheid te nemen van onze grasbaan, 

waar zo velen hun rondjes op hebben gelopen en menig clubrecord is behaald en verbroken 

komt er nu een einde aan het gras. We zullen verlost zijn van een zompige baan als het re-

gent en er zullen vanaf het moment dat de kunststofbaan er zal liggen bijna geen redenen 

meer kunnen zijn waarom een training niet door kan gaan. 
                                                                                                                                                      Lees verder >>>>>>>>> 
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Nieuws van de ledenadministratie 
Tussen half maart en half april kwamen er weer enkele nieuwe jeugd- en juryleden bij. 

Een hartelijk welkom daarom voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Linda  Bokhorst  Baarn   recreant  07-11-1989 

Ruud  Groot   Baarn   jury   09-02-1965 

Bart   van Klingeren  Baarn   recreant  31-12-1954 

Bram   Mol Lous  Baarn   jury   08-06-1964 

Muriel van der Wouden Amersfoort  jury   08-11-1970 

 

Helaas stapten er per 1 april ook nog enkele leden op, waaronder John, die in verband met 

steeds terugkerende blessures nu definitief moest afhaken. 

We danken John voor zijn vele verdiensten, die hij gedurende een lange periode voor onze 

vereniging heeft gehad. 

Met ingang van het 2e kwartaal zullen we dus tevens moeten missen: 

 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:     

Linde  Bouma  Baarn  junior D 

Nika  Kraeger  Baarn  pupil B 

Christel Lammers  Laren  recreant 

Steijn   van Miltenburg Baarn  mini pupil (overschrijving) 

Eric  Verboom   Baarn  recreant 

Lauris  Vries   Baarn  junior D 

John  de Vries  Baarn  master 

 

Met vriendelijke groeten  

namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 
 

 

 

 

Hierbij nodigen wij alle leden uit voor een laatste ronde op onze baan op zaterdagmid-

dag 2 juni vanaf 16:00 uur. Dat mag hardlopend, wandelend of Nordic Walking , maar 

we hopen op een grote opkomst. 

Na die rondes zal iedereen een rol gesneden gras van onze baan kunnen kopen voor een 

symbolisch bedrag ter aanvulling van een potje voor extra dingen op de nieuwe baan. 

De streep in het gras van de finish en 200 meter zullen bij opbod verkocht gaan worden. 

We gaan er een feestje van maken: patat bakken, saté van Chris van Boeijen roosteren en 

natuurlijk een drankje erbij. 

Graag tot ziens op zaterdagmiddag 2 juni bij het clubhuis. 

 

Met sportieve groeten,  

Bob Heinis 
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Baarnsche Courant 13 april 2012 
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              DRINGENDE OPROEP! 
 

Per  13 april is de Stichting Exploitatie Ter Eem een officieel feit. 

 

Dat betekent dat er nu aangevangen moet gaan worden met de voorbereidende werkzaam-

heden die leiden naar de verwezenlijking van de nieuwe atletiekbaan. 

De zogenaamde zelfwerkzaamheden maken onderdeel uit van de bezuiniging op de exploi-

tatiebegroting van de stichting e.e.a. volgens de afspraken om de kosten binnen het aan-

wezige budget te houden. 

De professionele mensen starten op 4 juni. 

 

De zelfwerkzaamheden kunnen zo spoedig mogelijk aanvangen. 

 

Wat moet er gedaan worden; 

Op diversen plaatsen tegels verwijderen, 

Alle leunhekken om de velden om ons heen verwijderen, 

Alle ballenvangers achter de doelgebieden verwijderen, 

Alle prullenbakken verwijderen, 

Enz. enz. 

 

De werkgroep herindeling, een samenstelling vanuit de vijf deelnemende verenigingen, 

heeft de coördinatie in handen. 

 

Wanneer gaat er begonnen worden; 

Zaterdag 28 april. 

 

Hoelang denken we nodig te hebben; 

De voorlopige inschatting is alle zaterdagen in de maand mei. 

5, 12, 19 en 26 mei. 

 

Hoe laat wordt er gestart; 

Om 9:00 uur. 

Geef je op en help de vereniging! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opgeven via secretaris@bav-baarn.nl 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Van harte 

gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 
2 Sitters Chris (C. J.) 20 Borst Han (H.) 

5 
Heijden - Heimensen, van 

der 
Jannette (J.) 21 Kwantes Anouk (A.A.) 

5 Mercuur Ybel (Y.) 24 Tomasi Natascha (N.) 

7 Beest, van Bianca (B.) 25 Bruin, de Jeroen (J.) 

8 Kerker Lies (E.M.) 25 Haasteren, van Eva (E.) 

8 Vogel Marlies (M.E.A.) 25 Boot Eddy (G.W.) 

9 Veerman-Plooy Wineke (W.) 26 Oudebeek-Brons Christien (C.J.) 

9 Duinen, van Andy (A.T.W.) 26 Rigter Ciska (C.) 

10 Pelt Cora (C.A.M.) 27 Vink-van Eijk Corrie (C.) 

11 Huijskens Michel (M.R.E.) 27 Koster Jan (J.C.M.) 

11 Rapati John (J.M.A.) 28 Burgh, van der Michiel (M.) 

14 Bijl Hans (H.) 29 Rottier Wim (W.) 

17 Hiensch Simone (S.) 29 Rijssel, van Rita (R.) 

18 Boterenbrood Dirk (D.) 29 Klaver Ale (A.) 

18 Reijmerink Fred (F.) 30 Jansen Ron (R.C.) 

18 Berkhof - Kooy Yvonne (Y.M.J.) 31 Marges Roland (R.E.J) 

20 Veerman Andre (A.)    
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Eemmeer estafette 2012: 
het is nog niet te laat!! 

 

Je kan nog meedoen op zaterdag 12 mei 2012 

 

Hoe? Duhh!! Gewoon een mailtje met 1, 2 of 5 namen, een leuke teamnaam en een cate-

gorie (vrouwen, mannen, gemengd, recreant of wedstrijd) als de wiedeweerga mailen naar  

emmie-jos@ziggo.nl 

 

Meer info?? Check de website www.quovadisbunschoten.nl en link door naar info 

eemmeerestafette. 

 

Moet ik daar niet eerst over nadenken? NEE, dat heb je niet nodig om je op te geven. Je 

moet het gewoon nu doen. 

Waarom dan? Bescheiden gezegd, dit is, op ons jubileum na, het mooiste evenement van 

het jaar!! 

En voor wanneer moet ik dat dan doen?  Voor 1 mei. Dan sluit de inschrijving 

En als ik het niet doe? Dan, eh, danne….eh moet je voor straf mee boodschappen doen, 

het gras maaien, langs het voetbalveld staan, de schuur opruimen, de badkamer boenen en 

zo meer!! 

 

 Etappeoverzicht Eemmeerloop : 

  (volgens officieel gecertificeerde KNAU meting)  

  

De duoloop is 2 maal exact 25,0 km. 

De sololoop is exact 50,0 km. 

 

De LAC 

Sacco en Jos 

  Etappeafstand Totaalafstand 

1e etappe 8.267 meter 8.267 meter 

2e etappe 9.553 meter 17.820 meter 

3e etappe 9.210 meter 27.030 meter 

4e etappe 14.120 meter 41.150 meter 

5e etappe 8.850 meter 50.000 meter 

mailto:emmie-jos@ziggo.nl
http://www.quovadisbunschoten.nl
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Lange afstand gebeuzel 
 

 

Lange afstand gebeuzel 
 

Records zijn er om gebroken te worden. Want een record breken wordt als leuk ervaren. 

Tenminste daar gaan de meeste mensen wel van uit. Het hangt natuurlijk helemaal van het 

record af wat je wilt breken. Je hebt de clubrecords, de persoonlijke records en allerlei gek-

ke records. En in die laatste categorie heeft de BAV er de laatste maanden een paar gebro-

ken. 

Zo scoorde de coopertest een nieuw record. Ondanks alle aansporingen van de recreanten-

trainers, het veranderen van de coopertest van de dinsdag naar de donderdagavond, werd er 

een record gebroken. Er was niet één recreant aanwezig. Voorwaar een nieuw record. 

Een ander spectaculair record verbrak een atleet van de C-groep. Als enige verscheen hij 

donderdag een paar weken terug op de training. Een bijzonder record. Gelukkig werd hij 

liefdevol opgevangen door de A-groep (echt waar) en bleek daar behoorlijk goed partij te 

geven. 

Een leuk record werd verbroken op de bijzondere algeme-

ne ledenvergadering eind maart. Het voorstel tot een con-

tributieverhoging van € 15,00 per jaar, werd in minder dan 

12 seconden met nog één euro opgehoogd omdat dit admi-

nistratief handiger is. De naam van de trotse bezitter van 

dit record zal ik niet noemen, maar het is een groot man, 

met een groot sporthart, met een grote mond en met een 

grote bos donker rossig haar!!     

 

…Nieuw record… 

Valse records waren er ook te beleven. Bij de 10 km in Utrecht liepen de 10 kilometers 

allen een wereldtijd. Camiel liep met gemak onder de 31 minuten. Dat record hangt inmid-

dels boven zijn nachtkastje, dat is duidelijk. Dat de organisatie de route per ongeluk 1200 

meter had ingekort mocht de pret niet drukken. 

Nog meer records zitten er aan te komen. De altijd bijzonder sfeervolle Eemmeer estafette 

mag zich altijd verheugen in een supergroot aantal BAV teams. Tot op heden zijn er 

slechts twee gemeld. Eén duo en één team van de A groep. Wie weet gaan we ook hier een 

record vestigen. De tijd zal het leren. 

Goed nieuws is er ook!! De nieuwe atletiekbaan komt er!! Definitief. En dat is geweldig. 

Het wordt natuurlijk eerst een jaar afzien zonder trainingsmogelijkheid op de baan, maar 

dan… is de verwachting dat daar records gebroken gaan worden. Laten we hopen dat dit 

niet alleen gebeurt in sportief opzicht maar ook in aantallen deelnemers aan trainingen en 

wedstrijden, want daar vallen genoeg records te verbreken. 

Laten we er een zomer van maken met veel records!!!  In welk opzicht dan ook. 

 

Loop ze.   

Jos Hakvoort 
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Uitslag Coopertest 12 april 2012 
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De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaandigitaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 

Aankondiging 1e tussenstand voor Baarnse 
Atletiek Vereniging in de gemeente Baarn! 

 

Er wordt veel gestemd bij de Verkiezing van Leukste Sportvereniging van de gemeente Baarn  

Aankondiging 1e tussenstand voor Baarnse Atletiek Vereniging  

Op 1 mei 2012 wordt de eerste tussenstand in de gemeente Baarn bekend gemaakt. Roep dus nu 

iedereen op om op Baarnse Atletiek Vereniging te stemmen. 

Leuke acties om stemmen te werven worden beloond! 

Ook voor de vereniging met de meest creatieve actie om stemmen te werven is er een Award te winnen. Is 
Baarnse Atletiek Vereniging dus niet alleen de Leukste Sportvereniging, maar ook de Creatiefste? Laat het 

ons weten via info@leukstevereniging.nl als u een ludieke actie heeft ondernomen of hier plannen voor 
heeft. 

 

 

 

 

 

 

Heel veel succes! 

 

Met sportieve groet, 

 

Wilfred Romijn 

info@leukstesportvereniging.nl 
www.leukstesportvereniging.nl 

 

Ps. Voor iedere stem bij de verkiezing van de leukste sportvereniging betaalt de organisatie samen met 
haar partners € 0,05 aan 1 van de 3 onderstaande goede doelen. 

 

http://t.ymlp289.net/ubmaoamjeuapauqqazauusbs/click.php
http://t.ymlp289.net/ubmaoamjeuapauqqazauusbs/click.php
mailto:info@leukstevereniging.nl
mailto:info@leukstesportvereniging.nl
http://t.ymlp289.net/ubwalamjeuaoauqqaaauusbs/click.php
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TRAPPENLOOP BIJ DE NCRV 
VOOR ALPE D’HUZES   

  

Op 10 mei organiseert de NCRV een Trappenloop over 2, 4 of 6 kilometer door het AKN-gebouw aan de  

’s-Gravelandseweg 80 in Hilversum. Er is een ronde van 2 kilometer uitgezet over de etages van AVRO, 

KRO en NCRV. Deze ronde kan naar keuze één, twee of drie keer worden afgelegd. 

Het inschrijfgeld is € 7,50. De opbrengst van de loop komt via de teams van de NCRV die op 7 juni de Al-

pe Huez beklimmen geheel ten goede aan de Stichting Alpe d’HuZes/KWF-Kankerfonds 

De start op 10 mei is om 16.00 uur voor het AKN-gebouw. 

Voor de eerste man en vrouw op iedere afstand is er een prijs. 

Er is kleedruimte, maar geen douchegelegenheid. 

De ruimte tot parkeren is beperkt. Kom je met de auto, meld je dan per mail  

even aan bij cornelie.peschar@ncrv.nl 

 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met 5 mei per mail aan cornelie.peschar@ncrv.nl onder vermelding van: 

Naam: 

E-mailadres: 

M/V: 

Afstand: 

Akkoord met algemene voorwaarden:  

 

Stort gelijk met het versturen van je mail € 7,50 via onderstaande link op het Alpe d’HuZes account van 

NCRV-Samen op de wereld team 2, onder vermelding van naam + trappenloop. http://tyurl.org/4Ue8KW 

Je loopt op eigen risico. Zie de kleine lettertjes hieronder. 

 

Onze hoofdsponsors zijn: United Broadcast Facilities, Bindinc en Vriendenloterij. 

Onze sponsors: Online Media, Parkpost, Skyhigh TV, Tuvalu, Eyeworks, NLfilm, BlazHoffski,  Beeld en 

Geluid, De Haaien, Westerveld. 

En vele particuliere donateurs. 

 

De Trappenloop wordt mede mogelijk gemaakt door de Baarnse Atletiek Vereniging en de Gooise Atletiek 

Club. Met dank ook aan AVRO, KRO, NCRV en Stichting AKN. 
 
 

Kleine lettertjes 
De trappenloop is een recreatieve loop over een lastig parcours. Deelname geschiedt volledig op eigen risico en op 

eigen verantwoordelijkheid. 

De organisatie van de trappenloop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade, voortvloeiende uit 

deelname aan dit evenement. 

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Deelnemers dienen de aanwijzingen van de organisatie altijd op te volgen 

en mogen niet van het parcours afwijken. 
 

Doe m
ee!

 

mailto:cornelie.peschar@ncrv.nl
mailto:cornelie.peschar@ncrv.nl
http://tyurl.org/4Ue8KW
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Ingezonden brief 
 

Beste vrienden, 

 

Dit is alweer mijn derde ingezonden brief en inmiddels  

duurt het nog maar een half jaar totdat ik mijn  

verjaardag zal vieren. De tijd vliegt! Helemaal als ik  

denk aan al het werk dat de werkgroepen verzetten om  

mijn verjaardagsfeest tot een onvergetelijke week te  

maken. De laatste tijd heb ik weer eens ongevraagd  

mijn neus gestoken in de zaken die geregeld worden voor mijn 50-jarig jubileum. 

Tja, ik ben nou eenmaal graag op de hoogte! In deze brief zal ik jullie updaten  

over de laatste nieuwtjes en roddels.  
 

Communicatiewerkgroep 
Het is een tijdje stil geweest rondom de communicatiewerkgroep, maar naar verluidt heb-

ben deze harde werkers niet stilgezeten. Zo hebben ze laatst een brainstormsessie gehad 

over in te schakelen BN’ers. Nou, volgens mij is die brainstormsessie een dolle boel ge-

weest. Zo werden Mark Roëll (burgermeester van Baarn), Marijke Helwegen en Prins Wil-

lem Alexander genoemd. Of het de communicatiewerkgroep daadwerkelijk zal lukken zul-

ke prominente Nederlanders uit te nodigen voor mijn verjaardag is nog de vraag, maar het 

plan getuigt in ieder geval van ambitie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder is de communicatiewerkgroep druk met een ander project; ze zijn bezig met het 

verzamelen van de e-mailadressen van BAV-leden. Zo kan er op een snelle en makkelijke 

manier contact met leden worden opgenomen. Een goed idee, vind ik. Over enkele maan-

den verwacht ik namelijk belangrijke informatie over mijn verjaardag, en die kan dan via 

de mail naar jullie toegestuurd worden. 

 

BAV Plaza 
Herinneren jullie je nog het enthousiasme van Jos Hakvoort in de vorige Baviaan? Onlangs 

heb ik hem weer gesproken en het bleek dat hij inmiddels nóg meer kan onthullen over de 

BAV Plaza.  
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De volgende informatie heb ik bij Jos weten los te peuteren: 

 

BAV Plaza vindt plaats bij zwembad de Vuursche. Laat je echter niet misleiden, want het 

is volgens Jos niet de bedoeling dat we gaan zwemmen! Wat we dan wel gaan doen? Hier 

is Jos nog wat mysterieus over. In ieder geval kan hij mij verzekeren dat we geen zwem-

kleding mee hoeven te nemen en dat er een springkussen aanwezig zal zijn. Ook zullen er 

vele andere activiteiten plaatsvinden, maar hier kan Jos nog weinig over loslaten. Wel ver-

klapt hij dat de Jubileumvrijwilligers hun best doen een bekende Nederlander uit te nodi-

gen voor op de BAV Plaza.  

 

Hoewel nog niemand weet welke beroemde landgenoot een bezoek aan de BAV zal bren-

gen, blijkt het een onderwerp waar vele werkgroepen zich mee bezighouden. Ik moet eer-

lijk bekennen dat ik me er nu al op verheug. Stel je eens voor, een BN’er die tijdens mijn 

vijftigste verjaardag op visite komt. Het moet toch niet gekker (leuker) worden! 

Nog even terugkomend op mijn gesprek met Jos: naast bovenstaande mededelingen heeft 

hij mij nog een belofte gedaan: ‘Het wordt mooi weer!’. Ik hoop dat je voorspelling uit-

komt, Jos. Een sportief BAV Plaza evenement, een BN’er die op verjaardagsvisite komt, 

en zonnig weer…wat wil een mens nog meer? 

 

Tot slot 

Nou vrienden, dat was het voor deze keer. De komende tijd zal ik weer regelmatig een 

kijkje nemen bij de verschillende werkgroepen, zodat ik jullie wederom wat nieuwtjes kan 

verklappen. 

 

 

Enne... zorg dat jullie allemaal aanwezig zijn op de volgende data! 

 

 

30 September 2012  BAV Plaza 

6 Oktober 2012   Jubileumfeest 

 

 

 

 

 

 

 

Sportieve groet, 

Mr. B.A.V 
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Gefeliciteerd! 

Jarig in mei 

 
  

4 Vriesman Jan (J.F.H.) 

9 Groot, de Winnie (W.K.) 

16 Krikken Jarno (J.J.) 

17 Kazmiroglu Beyza (B.) 

24 Ostendorf Bas (B.) 

25 Gisbergen, van Maja (M.E.) 

31 Miltenburg, van Jelle (J.M.) 

31 Miltenburg, van Thijs (T.J.) 
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BAV junioren leveren topprestaties  
op 1e baanwedstrijd 

 
Zaterdag 31 maart ging een grote groep junioren van 

de BAV naar Huizen om daar aan de eerste baanwed-

strijd van het seizoen deel te nemen. 

Na een lange koude winter, hadden deze atleten weer 

zin om aan vooral de technische onderdelen te werken. 

Voor sommige zelfs voor het eerst. 

 

Bij de meiden C waren het Ina van Woersem en Roh-

mana Koops die al vroeg aan de start stonden voor 

hun 80m horden. Deze meiden hebben met nog vier 

atleten van de BAV de afgelopen 5 weken aan de re-

gio training deelgenomen. Dat er speciaal op dit on-

derdeel getraind is, was dan ook te zien. Ina liep 4 

100sten sneller een tijd van 14.05 sec en Rohmana 

maar liefst 2 seconden sneller in 15.15 sec. Ook Lotte 

Buwalda deed het goed, zij nam voor het eerst deel in 

deze categorie en zette haar PR’s scherp met de discus 

op 17.35m en met speer op maar liefst 21.19 meter. 

 

Clubrecord 

Annabel Boonman had een topdag, zij wierp een clubrecord op discus. Zij wierp de meta-

len schijf 26.18 meter ver. De C jongens presteerden ook goed. Thijs Roskamp moest het 

opnemen tegen flinke concurrenten, maar kon toch zijn eigen PR’s lekker aanscherpen, 

met speer wierp hij 12.38 meter. Pieter Heij deed het ook goed met speer, hij wierp maar 

liefst 34.60 meter. Op de 100m sprint was het Thijs Buwalda die als eerste over de streep 

kwam in een scherpe tijd van 12.5 seconden. 

 

De D meiden hadden er zin in ondanks de fikse kou op het sportveld. Suzanne Vink ging 

met hoog over de 1.20m, een mooie prestatie en Laura van Surksum had een snelle sprint 

in 9.59 sec. Bij het speerwerpen, een onderdeel dat voor haar nieuw is, wierp ze deze direct 

13.77 meter. Ook Ruben Rigter een D2e jaars had een goede dag, vooral discus ging erg 

goed zijn verste worp was dan ook 30.55 meter. 

 

B junior Bas van der Vuurst deed ook mee, hij liep een snelle 800m in 2,17.49. Aan het 

einde van deze toch al geweldige dag liepen een aantal van deze atleten een Zweedse esta-

fette( 400m-300m-200m-100m), in team 1 waren het Bas van der Vuurst, Ina van 

Woersem, Thijs Buwalda en Annabel Boonman die van de 18 deelnemende teams een 3e 

tijd neerzetten in 2,25. Team 2 met Dorian Wevers, Ruben Rigter, Pieter Heij en Laura van 

Surksum werden 6e in 3.00. Met deze prestaties belooft het een mooi baan seizoen te wor-

den, laat de competitie maar komen! De eerste is op zaterdag 21 april. 
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AV Sprint pakt flink uit met NK Junioren 

 

De voorbereiding van de Nederlandse Kampioenschappen Junioren A/B van 1, 2 en 3 juni 

aanstaande is in volle gang. De Bredase Atletiekvereniging Sprint organiseert in 2012 deze 

belangrijkste landelijke wedstrijd voor junioren van 16 t/m 19 jaar. Op 68 atletiekonder-

delen wordt gestreden om de nationale titels en om de laatste tickets voor de Wereld Kam-

pioenschappen Atletiek voor junioren in Barcelona. Tegelijkertijd is er een speciale jeugd- 

competitie waarin kinderen kunnen kennismaken met diverse atletiekonderdelen.  

AV Sprint pakt daarmee uit met een groots, sportief evenement. 

 
“Zo vaak krijgen we de kans niet om zo’n topevenement te organiseren. Dus als we het 

doen, doen we het goed.” aldus voorzitter Harry van Raak “Het is voor het eerst dat een 

outdoor NK op een Mondobaan wordt gehouden. Dus we hebben een primeur.” Sprint 

heeft de nieuwe 8-laans baan eind vorig jaar in gebruik genomen. “Voor de atleten is het 

een geweldige ervaring om wedstrijden te mogen doen op deze baan, omdat er in Neder-

land maar drie van zijn. Een dergelijke baan wordt ook gebruikt bij de Olympische Spelen 

in Londen.” 

Vol wedstrijdprogramma 
Het programma voor de topatleten zit van vrijdagmiddag half zes tot zondagavond bomvol 

met wedstrijden op 68 atletiekonderdelen. Er is vrijwel continu en op meerdere plekken 

tegelijk iets te zien. Bij een maximale bezetting van alle onderdelen komen er op vrijdag 

300, zaterdag 700 en zondag 600 atleten één of meerdere keren in actie. Van Raak: “Het is 

een hele onderneming om dit allemaal in te plannen en soepel te laten verlopen, maar voor 

het publiek is het schitterend. Zij vallen van de ene spannende wedstrijd in de andere. Ik 

adviseer mensen om die reden om de tijd goed in de gaten te houden als ze voor een speci-

fiek onderdeel komen.” 

 

Jeugd erbij betrekken 

Van Raak: “We vinden dat je juist op een juniorentoernooi iets extra’s voor de jeugd zou 

moeten doen. En hoe kan dat beter dan door hen zelf te laten ervaren wat atletiek is? We 

houden daarom tijdens de NKJ een speciale jeugdcompetitie. Dankzij de Atletiekunie kun-

nen we drie dagen lang gebruik maken van de ‘Athletics Arena’, een opblaasbare arena van 

15 x 30 meter.” Onder professionele begeleiding kunnen kinderen ondermeer hun snelheid 

meten bij het werpen, een sprong terug zien op een televisie, estafettes lopen en sprinten.  
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“Na afloop ontvangt iedereen een diploma met zijn persoonlijke prestaties, en een leuke 

verrassing.” Maar Sprint heeft volgens Van Raak nog meer in petto voor de jeugd:  

“Verder krijgen kinderen de kans om de topatleten in levende lijve te ontmoeten. In een 

speciaal handtekeningenboekje kunnen ze de handtekeningen van hun atletiekhelden ver-

zamelen. “Het is de opzet om kinderen te enthousiasmeren voor de sport door hen er op 

deze manier bij te betrekken. We zijn heel benieuwd hoe dat zal uitpakken.”  

 

Meer deelnemers en bezoekers 

Vanaf 1 april kunnen deelnemers zich inschrijven. Sprint denkt op ongeveer 800 deelnem-

ers uit te komen, zo’n 20% meer dan vorig jaar bij de NK Junioren in Alphen aan de Rijn. 

Dit heeft ook te maken met de capaciteit van de baan. “Op een 8-laans baan kunnen nu 

eenmaal meer sporters tegelijk aan een wedstrijd meedoen dan op een 6-laans baan.” zegt 

Van Raak. Door het toevoegen van de jeugdcompetitie denkt AV Sprint de NK Junioren 

aantrekkelijker te maken voor een breder publiek. Van Raak: “We rekenen op enkele 

duizenden bezoekers.”   

 

Sprint is er klaar voor 

“Als in de loop van mei het nieuwe clubhuis met kleed- en wasaccommodatie wordt op-

geleverd, zijn we er helemaal klaar voor. We hadden het ons niet beter kunnen wensen een 

topevenement voor aanstormend talent in het jaar dat onze vereniging 70 jaar bestaat.” Al 

het nieuws over de NK Junioren 2012 is te volgen via www.nkjunioren.nl, twitter, face-

book en hyves.   

 

    Marathon Zwolle debuteert op 30 september 
Zondag 30 september 2012 klinkt voor de eerste keer het startschot van de Marathon Zwolle. 

Naast de volledige 42,195 kilometer kunnen deelnemers er ook voor kiezen om in teams de 

afstand af te leggen in een duo-marathon (21,1 km) of quatro-marathon (10,5 km). Ook is er 

voor bedrijven de business run. Zowel vrouwelijke, mannelijke als gemengde teams kunnen 

zich inschrijven. Deelname aan het debuut van Marathon Zwolle is een mooie combinatie 

van hardlopen in een historische Hanzestad, groene en waterrijke omgeving, uitgestrekte ui-

terwaarden en starten op de middenstip van het FC Zwolle stadion.  

De start van de Marathon Zwolle is zondag 30 september om 10.30 uur in het FC Zwolle 

stadion. De marathon van Zwolle is een duurzame marathon. Dit is op verschillende manie-

ren zichtbaar en wordt ook bij de uiteindelijke realisatie merkbaar. Bij inschrijving van de 

marathon komt de deelnemer in aanraking met het duurzaamheidskarakter. 

Parcours door IJsseldata 
De uiterwaarden langs de IJssel en de groene omgeving bieden het prachtige decor voor de 

hardlopers. Het parcours is afwisselend en biedt voor ieder wat wils. Starten in het FC Zwol-

le stadion, door de oude binnenstad van Zwolle via de uitgestrekte natuur door de polder 

richting Kampen en via de nieuwe Hanzeboog over de IJssel weer terug naar Zwolle.  

Inschrijven 
Inschrijven kan via de www.marathonzwolle.nl. Deelnemers die zich inschrijven voor 1 mei 

2012 ontvangen een kaartje voor een FC Zwolle thuiswedstrijd (seizoen 2012-2013). Deze 

kaartjes worden samen uitgereikt met het startnummer op 30 september 2012. Schrijf je dus 

in vóór 1 mei 2012! 

 

Meer informatie over de wedstrijd vindt u op www.marathonzwolle.nl. 

http://www.nkjunioren.nl/
http://www.marathonzwolle.nl/
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Junioren trotseren kou op 2e Paasdag in Amersfoort 

Afgelopen maandag 9 april gingen een handje vol atleten naar Amersfoort om bij avThri-

atlon aan een wedstrijdje deel te nemen. Ondanks de kou en de regen waren de prestaties 

optimaal. 

Er ging zelfs een medaille mee naar huis, nl een 2e plek voor Ina van Woersem bij de 

spring2kamp. Ook waren er weer een aantal PR’s met name op horden en ver. Ondanks het 

tegenvallende weer  ging een ieder dus tevreden weer huiswaarts. De dames gaan zich nu 

opmaken  voor de aankomende competitie. 

 
 

Werp 3kamp    MC kogel discus speer 

5e Annabel Boonman 9.03 19.55 25.71 

Horden 2 kamp 80mH 300mH   

5e Ina van Woersem 13.60 53.33   

9e Rohmana Koops 14.94 57.45   

Spring 2 kamp Hoog ver   

2e Ina van Woersem 1.52 4.61   

5e Annabel Boonman 1.37 4.59   

8e Rohmana Koops 1.37 3.84   

Spring2kamp  JB hoog ver   

8e Bas van der 
Vuurst 

1.57 4.61   





 

http://www.jahoma.nl/pupillen/
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BAV pupillen verbreken 70 PR’s tijdens 
eerste competitiewedstrijd in Nieuwegein 

  

Zaterdag 14 april was de eerste van drie competitiewedstrijden voor de BAV pupillen. Tij-

dens een zonnige maar winderige en frisse wedstrijd werd er zeer goed gepresteerd door 

de pupillen. Er werden 70 PR’s verbroken. Maar liefst twaalf atleten krijgen al een bron-

zen PR Challenge medaille aangezien ze minstens drie PR’s hebben verbroken. 

 

D pupillen 

De BAV was met drie jongens vertegenwoordigd. Jesse van de Beek, 

Thijs Brouwer en Merijn Groot hadden er veel zin in, het was hun eer-

ste wedstrijd, ze waren dan ook best zenuwachtig. Ze begonnen met 

balwerpen, ze gooiden allemaal 10 meter. Dan na een klein uurtje door 

naar het verspringen, ook daar weer goede resultaten. Daarna de 40 

meter sprint, hoe zat dat ook alweer met zo’n startblok. Na korte uitleg 

kwam alles weer boven en werden er goede tijden gelopen. Als laatste 

onderdeel de 600 meter, dat was best een heel eind, anderhalf rondje.  

 

 

C pupillen 

Bij meisjes deed alleen Josephine Vermeij mee. Zij wist tijdens haar eerste competitiewedstrijd de 

BAV-eer in haar uppie goed te verdedigen. Ze haalde mooie prestaties bij het balwerpen, versprin-

gen de 40 meter sprint en die lange, lange 600 meter. 

 

Bij de jongens kwamen Jort Mol Lous, Dinand te Pas, Mats Roskamp, Jan Vriesman, Mick van de 

Wouden, Tijmen Hoogendoorn en Jelmer Pastoor aan de start. 

Mats, Tijmen, Jort en Jan liepen de estafette, deze ging zeker niet vlekkeloos, maar het was dan 

ook hun eerste keer. Daar gaan we dus zeker nog op trainen, die twee seconden moeten eraf, dan 

hebben ze het clubrecord.  

 

Hierna gingen alle jongens verder met het verspringen, voor de meeste een leuk/favoriet onderdeel. 

Jan sprong zelfs 3,30 meter, de andere jongens zaten op hun PR of er net overheen. Daarna de 40 

meter sprint. Ook deze heren hadden wat moeite met het afstellen van de startblokken. Bij het bal-

werpen sneuvelde menig PR. Dan die lastige 600 meter, iedereen heeft zijn anderhalf rondje goed 

vol gehouden met prima resultaten. De jongens staan met vier atleten in het meerkampklassement 

bij de eerste 7.  

 

B pupillen 

De wedstrijddag begon voor Boris van de Beek en Yves van der Meer met verspringen. 

Tijdens de trainingen is hierop veel geoefend en met resultaat. Beide jongens haalden op dit onder-

deel een PR. Bij de 40 meter sprint zaten Yves en Boris dicht bij elkaar met ook weer voor beiden 

een dik PR. 

De jongens kregen deze competitiewedstrijd voor het eerst te maken met kogelstoten, er werden 

goede resultaten behaald, zowel Boris als Yves stootte met de 2 kg kogel over de 4 meter.  

De lange afstand over 1000 m kwam als laatste onderdeel aan bod. Hierbij liep Boris de eerste 

200m op kop maar de start was iets te snel. Toch konden Yves en Boris een aardig tempo erin hou-

den om met een mooi resultaat over de finish te komen. 
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Bij de meisjes deden Nadia de Keijzer en Beyza Kazmiroglu mee namens de BAV. Het was voor Beyza haar 

eerste outdoor wedstrijd. Ze heeft dit bijzonder goed gedaan!  

Ze begonnen met de 40 meter sprint, dit was voor Nadia gelijk een goed begin met een PR, ze verbeterde 

haar record met 1.03 seconden. Daarna gingen ze door naar het kogelstoten. Hierbij scoorde Beyza gelijk 

een afstand van 2.99 meter. Nadia slaagde erin na twee afgekeurde worpen toch een afstand van 3.18 meter 

te gooien. Daarna vervolgde de weg naar verspringen, ook hier had Nadia een PR. Na veel passen en meten 

was de aanloop in de derde poging toch voor elkaar van Beyza en kwam ze tot een afstand van 2,38 meter. 

Dit alles resulteerde in een derde plek voor Nadia en een twintigste plek voor Beyza in het meerkamp klas-

sement. 

De 1000 meter verliep ook goed, met de tijden 4:34,22 voor Nadia en 5:43.32 voor Beyza.  

 

A1 pupillen 

Bij de jongens A1 begon de dag met de estafette die gelopen werd door Marijn van Maanen, Lucas Becke-

ringh, Thom van der Wouden en Floran Groot. Ze eindigden keurig in de middenmoot. 

Het 2e onderdeel was het balwerpen waarbij er door alle jongens goed gegooid werd en er zes PR’s sneuvel-

den. O.a. bij Jarno Krikken en Remco Martens ging het PR eraan en Floran verbeterde zijn PR zelfs met 6 

meter. Thom gooide 4m.48 verder dan zijn PR. 

Dit jaar voor het eerst de 60m sprint. Dus nu was het zaak een tijd neer te zetten, waar ze zich de komende 

tijd mee kunnen gaan meten. Allemaal eindigden ze in een tijd rond de 11 seconden. 

 

Bij het verspringen ging het ook goed. Max van der Meer verbeterde zijn record met 8 cm en sprong een gat 

in de lucht, ook Lucas en Floran verbeterden zichzelf. Remco bleef nét 1 cm onder zijn record steken. Tot 

slot volgde de lange afstand van 1000 m. Marijn en Max haalden 20 seconden van hun PR af en Floran haal-

de zijn 3e PR van de dag. Een prachtig resultaat met het verbeteren van 12 PR’s.  

 

Bij de meisjes A1 pupillen bestond het estafette team uit: Catharina van Lange, Danielle Veendrick, Emma 

van de Beek en Lotte Bleijerveld. De vier meisjes zijn goed op elkaar ingespeeld. Ze liepen de 4x60m in 

41.30 seconde en werden daarmee eerste!! Het team werd daarna compleet gemaakt met Amber Pieterse en 

Famke Bles. 

Bij het balwerpen deed Emma het ontzettend goed. Ondanks dat het niet haar favoriete onderdeel is, wist ze 

haar PR met 3.34 meter te verbeteren. Catharina werd zelfs tweede. Ook voor de meisjes dit jaar voor het 

eerst een 60m sprint, de tijden zijn gezet. Volgende keer zien te verbeteren. 

Emma had een hele goede dag, ook bij het verspringen wist ze haar PR te verbeteren. Ze heeft de grens van 

3 meter bereikt. Als laatste stond er nog een 1000 meter op het programma. De meisjes keken erg op tegen 

deze afstand. Toch hoeven ze zich voor hun prestaties niet te schamen! Allemaal zaten ze net boven hun PR 

of sommige vlak eronder. Amber Pieterse wist haar PR te verbeteren, Famke Bles had net pech, ze eindigde 

0,37 seconden boven haar PR. 

 

A2 pupillen 

De a2’s starten met de estafette bij de meisjes een combiteam, waar Pieter Brandsen op het laatste moment 

moest invallen - en voor het eerst een estafette moest lopen- wat hij geweldig deed. Bij de jongens begon de 

estafette veel belovend al na de 2e wissel een fikse voorsprong, helaas moesten ze dat later prijsgeven door-

dat bij de volgende wissel het stokje viel…. . , maar ondanks dat werden ze toch nog tweede. 

Bij het hoogspringen was er een mooie prestatie voor Jelle van Miltenburg die over de 1.35 sprong wat hem 

een evenaring van het clubrecord opleverde.  

Ook bij het kogelstoten een uitschieter, Koen Roskamp stootte ruim over de 8 meter, Ook de meiden hadden 

een top dag PR’s voor Isabel van de Broek op hoogspringen en kogelstoten. Ook Julie Heij die alleen voor 

het werp onderdeel naar Nieuwegein kwam presteerde goed. Aan het einde van de dag waren de lange af-

standen aan de beurt. De jongens lieten zien dat ze een goed crossseizoen achter de rug hadden Jelle en Thijs 

van Miltenburg werden 2e en 3e, Wessel Terpstra en Bas Ostendorf eindigden op een 9e en 10 plek. Bij de 

meiden liep Winnie de Groot naar een welverdiende 5e plaats en ook Isabel van de Broek kom tevreden zijn 

met een 15e plaats. 

 

Al met al een geslaagde dag met goede prestaties en veel plezier. Ouders bedankt voor het assisteren bij het 

jureren en het aanmoedigen van de pupillen. Op 21 april kan iedereen weer op jacht gaan naar PR’s en me-

dailles tijdens onze eigen PR-avondwedstrijd op sportpark ter Eem.  

Kijk op www.bav-baarn.nl voor de volledige uitslag en de foto’s gemaakt door Kirsten van Miltenburg.  

Kirsten, weer bedankt voor je mooie foto’s. 

 

 

http://www.bav-baarn.nl




INFORMATIEBULLETIN ( december 2011)

Correspondentieadres: Secretariaat, p/a Nachtegaallaan 37 - 3741 WT Baarn secretaris@bav-baarn.nl Website:http://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 WINTER 2011-2012

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 Damenstrimgroep 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

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. Damens 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

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
mailto:penningmeester@bav-baarn.nl
mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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