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Beste leden, 
 
 
 

Witte latex lijn op de grasbaan 

Nu zijn we het hele zomer seizoen zo zuinig op onze grasbaan geweest en dan gaat het in de laatste 
week van September toch nog mis. Door ondeskundig gebruik van onbekenden is in vier dagen tijd de 
eerste omloop(binnenbaan) van onze 400 meter grasbaan een puinbak geworden. Aan de kant van 
de kogelbakken was het echt prut en ook aan de A1 kant is de baan slecht geworden. We hebben 
direct contact opgenomen met de gemeente maar die konden ook de daders niet achterhalen, ze 
dachten dat wij het zelf hadden gedaan, nou zeg ! Wel is er geprobeerd om samen met de Ridder de 
baan weer in goede conditie te brengen, er zijn lavakorrels gestrooid, maar of dat helpt is afwachten. 
Er is nu een witte streep op het gras aangebracht en het vriendelijke doch zeer dringende verzoek 
aan alle atleten op dinsdag en donderdagavond is om aan de buitenkant van de witte lijn te blijven, we 
hopen dat onze binnenbaan zo een beetje tot rust komt en weer kan herstellen. 
We proberen om de witte lijn steeds opnieuw aan te brengen tot de binnenbaan weer in orde is. 
 
 
Hans de Jong gestopt als trainer bij de BAV 
Na ruim zes jaar bij de BAV onze junioren wekelijks de kneepjes van de atletiek te hebben bijgebracht 
is Hans de Jong per 1 Oktober gestopt als trainer bij onze vereniging. Tijdens zijn jaren bij de BAV 
heeft Hans door het volgen van tal van cursussen het nivo van AT-trainer behaald. Met name met de 
D-junioren zijn een aantal keren de landelijke finales bereikt. Als MILA-trainer heeft Hans met veel 
plezier onze hardlopende atleten naar zeer mooie PR’s en zelfs CR’s  gebracht.  
Hans, namens het bestuur en alle atleten hartelijk dank voor alle jaren van energie en inzet voor onze 
jeugdatleten bij de BAV. 
 
 
Wintercup seizoen 2010-2011 
Achter de schermen is alweer keihard gewerkt om onze 37e  editie van de Wintercup wederom tot een 
groot succes te maken. Met nog minder dan 30 dagen te gaan wordt er aan de laatste details gewerkt. 
Door de inzet van Han Borst en Ingrid Kerssen is het dit jaar ondanks de financieel moeilijke tijden 
gelukt om toch meer sponsors voor de Wintercup binnen te halen. 
De folders zijn gedrukt en worden al hier en daar uitgezet , het ontwerp voor het T-shirt is in eerste 
opzet klaar en we zijn natuurlijk nog op zoek naar extra vrijwilligers. Harm Boerma is hiervoor de coör-
dinator en kan zeker nog wel wat hulp gebruiken. Mocht je niet meelopen maar wil je toch je steentje 
bijdragen om ons jaarlijkse evenement tot een succes te maken dan ben je van harte welkom, Harm’s 
adres gegevens staan achter in dit clubblad. 
Rest mij nog het verzoek aan alle leden om zoveel mogelijk via www.inschrijven.nl  zich in te schrijven 
voor de drie wedstrijddagen, dat scheelt enorm in de verwerking van de informatie. 
   
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Ook in de periode medio september- medio oktober meldden zich weer enkele nieuwe leden aan. 
 Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Florian Burg van der   Baarn pupB 02-11-02 
Michel Huijskens   Baarn recr 69-09-11 
Max Meer van der   Baarn pupB 02-10-04 
Bauke Taylor   Baarn pupC 03-10-16 
Albert Wee van   Baarn recr 57-04-18 
       
Jammer genoeg vertrokken opnieuw een aantal leden. Belinda Günther stopt als loopster, doch blijft gelukkig 
als medewerkster voor de vereniging beschikbaar. Hezelfde geldt voor "good old" Cok Verhoef. We zullen 
hierdoor gaan missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Mara Bloo   Baarn sen  
Jesse Dijk   Baarn pupC  
Thérèse Jager   Baarn recr  
Levi Jong de   Baarn junC  
Tim Jong de   Baarn junD  
Marcel Kleintjes   Baarn jury  
Marianne Leuveren van   Baarn recr  
Robert Marchal   Baarn recr  
Ton Noorlander   Baarn recr  
Adrie Rubini-Dam van   Baarn recr  
Paul Ruitenbeek   Soest sen  
Quinto Veldhuyzen   Baarn junD  
Joke Vring   Baarn recr  
Sophie Weijermans   A'foort pupA  
Monique Weijermans   A'foort recr  
Fieke Westland   Baarn pupM  
Ruben Zessen van   Baarn junD  
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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 Naam    Naam  
1 Marina  Bos  18 Marjolein  Holsboer 
3 Marja  Tap  19 Angela  Voort, van de 
3 Wouter  Schepers  20 René  Hogenes 
6 Fried  Holtkamp  20 Gerard  Koppen 
7 Birgitte  Verkuijl-Daems  22 Marianne  Weijer, de 

10 Hans  Vries, de  22 Hans  Diermen, van 
11 Frans  Eijk, van  22 Alie  Natter-Sieben 
12 Frits  Sluijter  23 Klaas-Piet  Meindertsma 
13 Gert  Broek, van den  23 Frieda  Zand-Bruynes, van 't 
13 Amanda  Prins  23 Irma  Karssen 
14 Carly  Michels  25 Eric  Mathura 
14 Anna  Weesie  26 Robert  Marchal 
15 Dirk  Kooiman  26 Eric  Verboom 
15 Ria  Oostindien-Hijden  28 Marian  Rapati 
17 Edwin  Waal, de  29 Carlo  Oudebeek 
17 Kees  Eshof, van den  29 Diana  Hogenaar 

    30 Stefan  Leeflang 

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN OPGELET ! 
Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 jan. 2011: 25 november 2010! Normaal kan opzegging 
per kalender-kwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de ledenadministratie. Voor de jaarultimo gelden 
echter afwijkende regels. Hoewel we natuurlijk hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden 
er toch op attenderen, dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 
25 NOVEMBER  bij de ledenadministratie binnen moeten zijn. Door de KNAU worden namelijk mutaties, 
die zij na 1 december ontvangen, niet meer verwerkt in 2010, hetgeen betekent, dat automatisch voor alle 
niet afgemelde leden licentie-kosten en basiskontributie voor heel 2011 bij de BAV in rekening worden ge-
bracht. Opzeggingen op een later tijdstip dan aangegeven leiden dus voor de BAV  tot extra kosten en 
overlast. Voor OPZEGGING VAN LICENTIES geldt hetzelfde. Door de BAV zullen dan ook helaas de even-
tuele extra kosten moeten worden doorbelast aan de betreffende (ex-)leden.  
Afmeldingen dienen altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren (eventueel per e-mail) bij de ledenadministratie (e-
mail adres: hans@oostindien.com) 
 
Bedankt voor de medewerking! 
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OPROEP VOOR EEN BUITENGEWONE  ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
                            Buitengewone Algemene Ledenvergadering 

                                                         op: 
     Dinsdag 7 december 2010, aanvang 20.00uur. 

 
De (voorlopige) agenda voort deze vergadering ziet er als volgt uit: 
 
1.Opening. 
2.Wijzigingsvoorstel statuten en huishoudelijk reglement. 
3. Organisatiestructuur van onze vereniging. 
3. Wat verder ter tafel komt. 
4. Rondvraag . 
5. Sluiting. 
 
In het belang van onze vereniging, die goede  statuten en een goed werkbaar huishoudelijk reglement dient te heb-
ben vragen wij u in grote getale aanwezig te zijn. 
 
De gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement liggen vanaf dinsdag 23 november a.s ter inzag 
in ons clubgebouw. 
Op aanvraag zijn vanaf de zelfde datum deze stukken elektronisch opvraagbaar bij de secretaris   
Han  Borst , kiaora@ziggo.nl 
 
Namens het bestuur van de BAV, 
Han Borst (secretaris) 

 
Wanneer? 

Vrijdag 31 december 2010 

Voor wie? 
Recreanten die lid zijn van de BAV 
 
Waar? 
Lange Duinen in Soest, vlakbij de atletiekbaan van A.V.Pijnenburg, Wieksloterweg O.Z. 10, 3766 LS 
Soest. Voor route kijk even op www.avpijnenburg.nl, 
 
Hoe laat? 
De start voor de prestatieloop (recreanten) vindt plaats om 15.00 uur en er zijn rondes van 3000 meter 
uitgezet met de mogelijkheid om maximaal 3 rondes te lopen maar minder mag ook. 
 
Kosten? 
De inschrijving bedraagt € 10,00 waarvan € 5,00 de vereniging betaalt en € 5,00 door iedere deelnemer. 
Inschrijving is pas definitief zodra de eigen bijdrage van € 5,00 is ontvangen. 
 
Deelname? 
Opgeven bij Diana van Drie-Rubini , Peter Bakker, Anneloes van Duinen,  Ria Oostindien, Rob van 
Ginkel, Janco Blonk of via bav-baarn@hotmail.com tot uiterlijk 7 december 2010 

 
Groeten, 
De Recreantencommissie 
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  Dringend gezocht 
 

 
 
 

Op 29 oktober 2010 komt er voor de 3e keer een groep kinderen uit 
Wit-Rusland voor een periode van 6 weken naar Baarn. De kinderen 
verblijven in gastgezinnen. Vaak komen 
deze kinderen naar ons land met maar 1 setje kleding extra. Simpelweg 
omdat ze niet meer hebben. Vandaar dat wij iedere keer gezorgd heb-
ben voor een grote collectie kinderkleding, waaruit de gastkinderen een 
keuze kunnen maken. En misschien kunt u ons daarbij helpen!?  
 

Wij zijn op zoek naar goede, 
gebruikte kinderkleding in de maten 128 t/m 164. 

 

Deze kleding kan worden afgegeven of neergezet op de Nieuw Baarn-
straat 89 (hoek Nassaulaan) of worden opgehaald door één van de leden 
van de werkgroep Baarn. Tel. 06-205 699 54. 
 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp! 
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Aan alle deelnemers aan de Zevenheuvelenloop! 
 

De Zevenheuvelenloop wordt een groot BAV festijn. 
Op zondag 21 november staat er voor vele sportieve BAV-leden weer 
de jaarlijkse uitdaging van Nijmegen op de agenda. 
Zie ook www.zevenheuvelenloop.nl 

 
Iedereen moet zich individueel inschrijven, maar het idee is om gezamenlijk te reizen per trein. 
Over een afsluitend verrassingsbuffet in de kantine wordt nagedacht.  
Heb je hiervoor interesse, meld je dan aan bij   
 

Diana van Drie-Rubini via bav-baarn@hotmail.com   
voor 20 oktober aanstaande. 

De kosten bedragen € 10,00 per persoon exclusief drankjes. 
 

Nadere details bij voldoende response (minimaal 20 personen) zullen in een volgende Baviaan 
volgen. 

 

Wanneer? 
Zondag 14 november 2010 

 
Voor wie? 

Alle lopers en wandelaars van de Wintercup die lid zijn 
 

Wintercupborrel 
Na afloop van de wintercup bestaat de mogelijkheid om gezellig na te babbelen in het 

clubgebouw van de BAV onder het genot van een hapje en drankje (drankje is voor 
eigen rekening) 

Het clubgebouw is open vanaf 16.00 uur 
 

Tot dan! 
Namens de recreantencommissie 
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Wederom werd de heuvelrug estafette geplaagd met prachtig weer, 36 deelnemende teams  en 
een vlekkeloze organisatie. Het is niet voor niets dat de BAV hier wederom met 3 teams 
vertegenwoordigd was. En ieder team had zo zijn eigen doelstelling. Het ene team ging voor de 
eer, de ander voor de gezelligheid en het A-team voor de winst. Nu was dat niet zo’n probleem 
want de jonkies deden niet mee. Dus werd het doel aangepast. Gewoon als eerste binnenko-
men. En dat werd nog best spannend. Mede dankzij Edwin  en Ben waarbij de druk behoorlijk 
werd opvoerde lukte het om deze prestatie te behalen. Daarna was er Chinees van Petershof in 
het clubhuis. Een mooiere afsluiting van deze dag konden de atleten niet wensen. 
 
Maar er waren meer mooie estafetteprestaties. Nog geen drie uur 
geleden (ik schrijf dit op zondag de 10e oktober) wisten 2 bav-
estafette teams 2e en 3e te worden bij de bosmarathon in Soest. De 
heren van de A (je weet wel, zij die er zo weinig zijn) hadden de 
teams evenredig samengesteld zodat er sprake was van een span-
nende strijd. Op voorhand kon dan ook niet gezegd worden wie er 
zou gaan winnen. Bij het laatste wisselpunt was het verschil tussen 
beide teams slechts 20 seconden. Ben H en Richard K mochten om 
de eer strijken. Ditmaal was het Richard die ijzersterk liep ( Ben ook 
hoor, voor een oude man) en de zege voor team 2 binnenhaalde. En 
dat was best knap!! 

 
Over knap gesproken. Joep Rosendal vertelde zijn Noordpool verhaal in het 
clubhuis. Een prachtig verhaal waar menigeen met open mond en grote oren 
naar zat te luisteren. Dat moest ook wel, want een paar aanwezigen trokken 
zich weinig van het verhaal aan en kwebbelden er vrolijk doorheen alsof ze 
niet in de gaten hadden dat er een lezing gegeven werd. Raar hoor! Tja, De 
Noordpool. We zijn benieuwd naar zijn volgende avontuur. Misschien wordt 

dat wel de Zeelandmarathon waar Paul en Jeroen aan meededen. Dat was voor de heren met 
al die regen en wind ook bepaald een avontuur!! Heren gefeliciteerd met jullie knappe prestatie. 
 
O ja, over knappe prestaties  gesproken. Men heeft weer wat knaps uitgevonden. Naast de 
nieuwe najaarscollectie schoenen die nog meer ondersteunen, beter afwikkelen en zelfs in het 
bezit zijn van memory foam (het moet echt niet gekker worden) is er nu ook een vocht ab-
sorberend shirt met ingeweven mineralen op de markt. Die zet je vervelende lichaamsgeur 
gelijk om zodat je zelfs tijdens een lange duurloop hartstikke fris ruikt en dus nog prima in staat 
bent om te flunnen (samenvoeging van runnen en flirten).  Want dat wordt de nieuwe hype. 
Flirten onder het hardlopen. Je mag dan misschien wel lekker ruiken, maar die afgetrokken kop 
boven dat shirt uit verpest dan toch weer veel vrees ik. Maar gelukkig… 
 
…Worden de dagen nu rap korter en zie je die kop in ’t donker toch niet meer. Er gaat ineens 
weer meer op de weg getraind worden, dus hesjes aan en zorgen dat je goed dempende (met 
of zonder memory) schoenen hebt. Voor de baan geldt natuurlijk. Bescherm baan 1. Misschien 
is het een goed idee dat het bestuur even duidelijk aan alle dinsdag en donderdagtrainers door-
geeft wie verantwoordelijk is voor het goed- en afkeuren van de baan. Dat is bij menigeen nu 
niet bekend en gaat dan ten koste van onze mooie maar s’ winters kwetsbare baan. 
Compleet voorzien van mineralen en foam kunnen we de naderende herfststormen met een 
gerust hart tegemoet treden            

geniet er van.    

Jos Hakvoort. 

Lange afstand gebeuzel 
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BAV-team opnieuw in de prijzen tijdens 3e Utrechtse Heuvelrug estafette  
 

Afgelopen zondag organiseerde de Sixpackrun-

ners, een onderdeel van atletiekvereniging Triatlon 

in Amersfoort, voor de 3e keer de Utrechtse Heu-

velrugestafette. De estafette gaat over 10 etappes 

en totaal 100 km, door het mooie landschap van de 

Utrechtse Heuvelrug. Iedere loper legt daarbij on-

geveer 10 km af. Het parcours is erg afwisselend, 

met kleine stukken mul zand, pittige heuvels 

(Amerongse Berg), maar ook glooiende stukken, vlakke etappes en vooral veel bos. Het uitgangspunt van 

het evenement is, dat het geen officiële wedstrijd is, maar een sportieve uitdaging om een goede groep-

sprestatie neer te zetten. Dit jaar konden zich maximaal 40 teams voor het evenement inschrijven. 

 

De Sixpackrunners, zelf al 10 jaar actief bij de Bierloop AKOLEN in het Belgische Olen, hebben in 2008 

het initiatief genomen om deze uitdaging te vertalen naar een Nederlandse versie. In België was de af-

stand aanvankelijk 120 km en is op dit moment terug gebracht naar 84,39 km (2 keer de marathon af-

stand). Hieraan kunnen 4 of 8 lopers mee doen, die dan gezamenlijk 2 keer een hele marathon lopen. 

De interesse voor de Heuvelrug estafette is behoorlijk gestegen. Vorig jaar was de limiet 30 teams en 

schreven zich 26 teams in. Dit jaar moesten helaas verschillende teams worden teleurgesteld, omdat het 

maximum van 40 teams anders zou worden overschreden. Verspreid over het parcours waren deze dag 

circa 450 atleten, fiets- en autobegeleiders actief. 

 

De BAV stond met 3 teams aan de start. De start van alle teams begon vanaf 07:30 uur, in volgorde van 

de ingeschatte eindtijd. Het team, dat naar verwachten de meeste tijd nodig zou hebben, startte daarbij als 

eerste en vervolgens iedere 2 minuten een volgend team. Door afwezigheid van de winnaar van 2009, de 

Jonkies van de BAV, mocht het A-team van de BAV (vorig jaar 2e) als laatste team van start gaan. 

Hoewel het uitgangspunt van de organisatie is, dat het geen wedstrijd is, is dat aan de inzet van alle teams 

en individuele lopers nauwelijks te merken. Uiteindelijk wil iedere loper persoonlijk, en voor de team-

prestatie, het beste in hem of haar naar boven halen. De BAV-teams waren alle 3 voorzien van goed voor-

bereide begeleiders, want een misstap in de bossen kost de loper altijd veel tijd. De 78-jarige Wim Nieu-

wenhuizen was voor de 3e keer present als fiets begeleider van het snelle A-team. Als oud looptrainer van 

deze ploeg dwong hij, door zijn conditie en tactische inzicht, wederom bewondering af bij alle BAV-ers. 

Dit deed natuurlijk niets af aan de kwaliteit van de overige begeleiding op de fiets. In de ochtenduren was 

het voor de begeleiders op de fiets meer afzien, dan voor de lopers. De temperatuur lang onder de 10 

graden bleef en ook de mist lang bleef hangen. Gelukkig werd het, vooral voor hen, aan het eind van de 

ochtend wat warmer en liet de zon zich zelfs regelmatig zien. 

 

Het A-team had zich als doelstelling gesteld om een gemiddelde snelheid van 15 km per uur te lopen en 

liefst in de voorste gelederen. Helaas bleef de teller bij 14,56 km per uur steken. Gelukkig kon Ben Horst, 

in een spannende laatste etappe, de belangrijkste sportieve doelstelling veiligstellen. De eindtijd, die circa 

7 minuten langzamer was dan in 2009, werd minder belangrijk, omdat zij als het snelste team over de fin-

ish kwamen. Richard Koot bleek dit jaar de snelste BAV-atleet te zijn. 
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Hoewel het A-team ongeveer 3 kwartier later van start ging dan de BAV-Oldies (gemiddelde leeftijd 61 

jaar) en een kwartier na de BAV-Freddies, haalden zij voor het begin van de 4e etappe deze teams al in. De 

Oldies waren met hun eindtijd en dezelfde lopers als vorig jaar 

circa 5 minuten langzamer dan in 2009. Het team De Freddies 

hadden zich kennelijk goed kunnen versterken. Dit team liep on-

geveer 20 minuten sneller dan de vorige editie. 

Edwin de Waal en Frank Gouverne trainen sinds begin van dit 

jaar mee bij de (oud) weg atleten en ondergingen hun vuurdoop 

tijdens de estafette met glans. Edwin maakte zelfs heel snel pro-

motie. Hij stond te boek als reserve loper bij de BAV-Oldies, 

maar liep uiteindelijk mee met het winnende A-team.  

De BAV-teams moedigden de collega-lopers bij de wisselpunten flink aan en de 2 snelste teams wachtten 

tot de laatste loper van de BAV-Oldies, met enthousiaste aanmoedigingen, over de finish kon worden ge-

haald. Iedere loper ontving na afloop een Sixpack van de organisatie, bestaande uit 6 flesjes van verschil-

lende biersoorten, met een prachtig bierglas. De fiets begeleiders werden door de teams zelf beloond met 

een flesje vloeibare versnapering. Na afloop konden alle lopers nog even nagenieten van de inspanningen 

van deze dag. In het clubgebouw stond een heerlijke Chinese maaltijd klaar, waarvan gretig gebruik werd 

gemaakt. Voor meer informatie (o.a. prachtige routes) wordt verwezen naar de website van de Sixpackrun-

ners (www.sixpackrunners.nl).  

Onderstaande de individuele en teamprestaties van de BAV-teams: 
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Stockholm halve marathon. Een aanrader ! 
 

Diverse jaren geleden was ik voor mijn werk een paar dagen in 

Stockholm geweest. Wat een prachtige stad met zijn vele water en 

eilandjes! En wat een enorm aantal interessante musea. En natuur-

lijk die altijd vriendelijke en zeer toegankelijke Zweedse bevolking.  

Dit wilde ik mijn vrouw ook graag laten beleven en ik zocht een 

passend excuus om hier een paar dagen naar toe te gaan. Hardlopen 

zou wel eens een middel kunnen zijn, had ik twee jaren geleden al 

ontdekt na een zeer geslaagd bezoek aan de halve marathon van 

Berlijn. Na positieve berichten van enkele (oud) Bavianen over de 

Stockholm marathon ging ik op zoek of ook een halve marathon als 

apart evenement op het programma stond (hele marathons zijn voor mij helaas verboden terrein ge-

worden). En zowaar! Net als in Berlijn waren er op verschillende data afzonderlijke hardloop-

evenementen. Op 11 september 2010 was de halve marathon met een gelimiteerd aantal deelnemers het 

hoofdnummer. Dus begin van het jaar maar snel ingeschreven. Hoe we er kwamen, was van latere zorg. 

Het oorspronkelijke plan om met onze camper te gaan, viel al snel in duigen, toen bleek, dat toestemming 

tot het meenemen van Kayla (onze Labradorpup) een maandenlange procedure was. Dit zouden we niet 

tijdig redden. Ook het meegaan van een of meerder andere hardlopers liep uiteindelijk op niets uit, dus 

toen maar snel de vliegreis en een hotel geboekt. 

 

Donderdag 9 september was het zover en vlogen we vroeg in de ochtend naar Stockholm. Mijn regis-

tratiekaart was nog steeds niet binnen, maar per email ontving ik als antwoord, dat dit ter plaatste kon 

worden opgelost. Ik zag, dat mijn naam was verschenen op de deelnemerslijst (met nog zo’n 80 Neder-

landers) dus dat zou wel goed komen. Mooi weer en droog, luidde de weersverwachting voor de komende 

dagen, dus dat zat wel snor. 

 

Op vrijdag konden in het Stadspark ( Kungsträdgården) de startnummers worden opgehaald. Een gezellig 

en drukke bedoening. De limiet van 13.500 deelnemers (afkomstig uit 63 landen) was al ruim een maand 

geleden gehaald; een behoorlijke gekrioel dan ook. Ik had mijn startnummer al van de lijst op internet 

overgeschreven en was dan ook zeer verbaasd een iets afwijkend nummer op mijn voorlopige registratie 

kaart aan te treffen. Bij het afhalen van het betreffende startnummer bleek dit dan ook aan een Zweed toe 

te behoren. Het kostte de nodige overredingskracht de official  naar het door mij genoteerde startnummer 

te laten zoeken, doch toen ik hem mijn print van de emailbevestiging liet zien en deze gegevens bleken 

overeen te komen met die op de betreffende enveloppe was het leed geleden en kreeg ik mijn spullen 

mee. Het hoogteoverzicht van de te lopen route verontrustte mij enigszins. Na een paar vlakke kilometers 

bleek het een aaneenschakeling van stijgen en dalen met de sterkste stijging enkele kilometers voor het 

einde, gevolgd door een scherpe daling (niet aan beginnen, riep mijn linker knie onmiddellijk). Enfin, dat 

waren zorgen voor morgen, stelde ik hem gerust. 

’s Avonds nog even langs bij de befaamde jazzpub ”Skansen” in de oude stad en we waren er klaar voor. 

Het was droog, een graad of 15 en bewolkt met op sommige punten een onaangenaam koude wind 

leverde de ochtendverkenning van het parcours op. De start pas zou echter pas om 16.00 uur zijn voor de 

eerste lopers ( 100 elite runners en de eerste groep van 2000 deelnemers). Daarna startten er telkens om 

de 5 minuten weer 2000 man. Ik zat gelukkig al in groep 2. 
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Omdat het droog bleef, hoefden we niet naar het aan de stadsrand gelegen Olympisch stadion (met slechts 

pendelbussen ieder half uur), doch verbleef vrijwel iedereen in het gezellige Stadspark met zijn vele terras-

jes er om heen, vlak bij de start voor het Koninklijk Paleis en de finish in het park zelf. 

Toch maar het functionele t-shirt met lange mouwen aan tegen de wind met het BAV-singlet er overheen. 

Maar ja, dat kun je dan natuurlijk verwachten… Eenmaal in het startvak en enkele minuten voor het 

startschot, brak onverwachts de zon in volle hevigheid door en weg was ook de wind!  Foutje bij de 

kledingkeuze dus, hetgeen resulteerde in vele bekertjes water over het hoofd onderweg. Het parcours ging 

van af het kleine eiland, waarop de oude stad ligt, noordwaarts en komt na zo’n 12 kilometer weer terug in 

de oude stad om vervolgens de een 9 kilometer lange route over het zuidelijke eiland de tweede lus te vol-

tooien. 

Wat een hoeveelheid bruggen, viaducten, tunnels (zelf een keer dwars door een parkeergarage heen) kom je 

dan tegen. Stockholm zit boordevol met dit soort hoogteverschillen, vooral in het laatste deel. En hoeveel 

soorten sierklinkertjes kun je in zo’n stad neerleggen. 

Heeeeel veeeeel (ik voel ze nog, als ik eraan denk). Maar dan overheerste er toch de schoonheid van de stad 

en het in  grote getale opgekomen, enthousiaste publiek, dat voortdurend rijendik het parcours omzoomt. En 

vergeet je al gauw het gevoel, dat je bekruipt, als je na 12 km. met het zwaarste stuk nog voor de boeg op 

de andere weghelft de eerste elitelopers al naar de finish ziet stuiven. 

Mijn eindresultaat: een tijd van 1.53.27, een redelijke uitkomst gezien het parcours en plaats 3703 tussen de 

13500 lopers. In de eigen klasse (60+) plaats 68 temidden de bijna 200 gefinishten. 

Nog twee dagen nagenoten en maandagnamiddag in de stromende regen lekker weer naar huis terug. Daar 

kwam op dinsdag dan toch nog met de post eindelijk mijn officiële regis-

tratiekaart binnen! 

Enkele dagen na thuiskomst krijg ik een folder en een hardloopblad in mijn 

handen gedrukt van onze vrienden, die net terug waren van hun vakantie. 

Halve marathon van Praag, volgens hen (en vele anderen) een schitterende 

stad. Zelf nog nooit geweest. Prima plek om een paar dagen rond te kijken, 

denk ik. Toch maar even de datum in mijn loopagenda zetten: 2 april 2011. 

Wie weet….. 

 

Hans Oostindiën. 
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Druk weekeinde voor BAV-ers in Soest, Amsterdam en Hoogland  
 
In september waren atleten van de BAV op diverse fronten actief. De onderlinge competitie met AV   
Pijnenburg en De Schieter, de alom bekende Van Dam tot Damloop en de Halve van Hoogland. 
 
De onderlinge wedstrijd op de baan bij AV Pijnenburg ging dit keer over 3 km, in plaats van de 5 km, die 

begin september op Sportpark ter Eem werd gehouden. De organisatie van deze 3 km 
liep samen met een initiatief van Pijnenburg om jaarlijks open baanatletiek wedstrijden 
te organiseren. Dit jaar was dat voor het eerst. Uit heel Nederland kunnen atleten in-
schrijven voor diverse technische en loopnummers, waaronder de 3.000 meter. De 
weersomstandigheden waren prima en de onlangs gerenoveerde atletiekbaan lag er 
prima bij. Helaas kon de BAV dit keer geen volledige ploeg aan de start krijgen. Er ver-
schenen slechts 3 BAV-atleten aan de start, die dan ook geen potten konden breken. 

Jaap Sonnenberg was gelukkig wel aanwezig, maar zijn snelle BAV leeftijdgenoten werden behoorlijk 
gemist. Zij hadden gekozen voor de begeleiding van atleetjes, die naar het BAV-jeugdkamp gingen. Jaap 
ging voortvarend van start en kon zich prima handhaven op deze voor hem incourante afstand. Uiteinde-
lijk finishte hij binnen de onderlinge competitie keurig op de 4e plaats en “overall” als 6e. Richard Koot 
liep op uitnodiging en onder naam van AV Pijnenburg mee. Gelukkig was hij wel herkenbaar aan zijn 
BAV-tenue en liep ruim 30 seconden sneller, dan hij had verwacht. Tegen de grote overmacht van Pijnen-
burg waren de BAV-ers niet bestand en de beker voor 2010 ging dit jaar opnieuw naar de organiserende 
vereniging AV Pijnenburg. 
 
In Amsterdam was, zoals gebruikelijk, een groot aantal BAV-atleten aanwezig bij de Van Dam tot Dam-
loop. Dit jaar waren er op de verschillende afstanden liefst 35.000 deelnemers op 
het parcours. Velen van hen liepen mee in de, in zeer grote getale, deelnemende 
bedrijventeams. De meeste deelnemers troffen het met de weersomstandigheden 
en hielden het droog bij een temperatuur van 15 – 16 graden. Dit was bij de finish 
ook te merken aan de, over het algemeen, goed gelopen tijden. Voor de organisatie 
en de hulpdiensten was het ook aanzienlijk rustiger, dan vorig jaar. Toen waren er 
vele uitvallers door de hoge temperatuur en hoge luchtvochtigheid. Het was, zoals ieder jaar weer ontzet-
tend sfeervol. In de dorpjes tussen Amsterdam en Zaandam was gezelligheid troef, met veel aanmoedigin-
gen door supporters en bewoners, ballonnen, vlaggen en vooral harde muziek. Elk jaar is het weer een 
genot om door deze schilderachtige omgeving te lopen. 
Gezamenlijk met een aantal oud BAV-leden, vrienden en familie, ging het BAV-legioen vol goede moed 
naar de hoofdstand en stortte ieder zich enthousiast op de uitdaging van zijn afstand bij deze wedstrijd.  
Enkele nieuwkomers bij de BAV, zoals Walter Poppeliers, Wim Rottier, Irma Karssen en Thea Feijen 
deden het allen voortreffelijk bij hun vuurdoop op deze loop. Voor hen was het voor het eerst, dat zij 
deelnamen en 16,1 km overbrugden. Ook Jan Zwaan verdiende weer een pluim. Als70+ loper en oudste 
deelnemer van de BAV voltooide hij keurig zijn 10 Engelse Mijlen. 
 
De 32e editie van de Halve van Hoogland werd afgelopen zondag ook bezocht door BAV-atleten, geluk-

kig eveneens onder goede weersomstandigheden. De organisatie was zeer 
tevreden met een totaal van ruim 1.900 deelnemers, gerekend over alle afstan-
den. Ben Horst loopt nog maar weinig wedstrijdjes, maar dit keer waagde hij 
zich toch aan een uiteindelijk voortreffelijk 5 km. Edwin de Waal en Lenny 
Kievit bereiden zich voor op de halve marathon van Amsterdam en wilden 

zich wel eens testen op de 10 km. Edwin de Waal liep zijn beste tijd van dit seizoen en Lenny haar snelste 
10 km tot nu toe. Voor Lenny betekende dit helaas net geen nieuw in haar leeftijdscategorie. Op de halve 
marathon bleek André Groen de snelste BAV-er te zijn. Voor Alexander Mertens was het al weer enige 
tijd geleden, dat hij een halve marathon liep. Hij was blij verrast met zijn tijd, die slechts 1,5 minuut van 
zijn persoonlijk record lag. Peter Leijen liep, als oud baanatleet, zijn eerste halve marathon en deed dat 
dan ook direct maar in een mooie tijd.  
 
Alle uitslagen zijn te vinden op de BAV website. Klik hier om direct naar de uitslagen te gaan.  

http://www.bav-baarn.nl/?page_id=37
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Loodzware Zeeuwse Kustmarathon voltooid door Jeroen en Paul! 
 
Paul van der Wal en Jeroen Hooijer hebben het afgelopen weekend de Kustmarathon in Zeeland 
volbracht. Hardlopend wel te verstaan, want er is ook een wandel- , Nordic Walking- en moun-
tainbiketocht. De marathon staat bekend als de mooiste en de zwaarste in Nederland.  
De marathon start in Burgh-Haamstede op Schouwen – Duiveland en eindigt via de Stormvloed-
kering Oosterschelde, het lange strand van Vrouwenpolder, de duinen van Domburg en West-
kapelle uiteindelijk in Zoutelande op Walcheren. 
In Zeeland is dit HET hardloopevenement van het jaar. 
De editie van vorig jaar was er één om nooit te vergeten, Een snoeiharde wind met regen tegen. 
Jeroen had de sfeer al een paar keer geproefd en kon eigenlijk niets anders meer dan óók mee-
doen. Tijdens de lange duurlopen op zondagmorgen, voor de Rotterdam marathon, wist Jeroen 
(met niet al te veel moeite) ook Paul zover te krijgen om de Kustmarathon in Zeeland te gaan 
doen. 
 
Zaterdag 2 oktober is de grote dag. We kijken 
elkaar aan en denken: “zijn we er klaar voor en 
kunnen we het aan? Natuurlijk, gewoon gaan 
lopen!”, op tijd eten en drinken en je “ding” 
doen. En vooral niet te hard van stapel!  
Het doel is uiteindelijk “uitlopen” en gelukkig 
meer niet dan dat. Het is droog, windstil. Goede 
temperatuur. Ontzettend veel publiek bij de start 
en dat allemaal voor ons! We krijgen kippenvel, 
samen met nog ongeveer 1.500 andere deelne-
mers. 
De meesten uit Zeeland, maar zo langzamerhand 
ook van buiten de provincie. Het zou ons in 
ieder geval niets verbazen als deze marathon landelijke uitstraling krijgt.  
12:00 uur 
Om 12 uur worden we weggeschoten en schijnt het genieten te beginnen. We lopen via de du-
inen van Westenschouwen en het strand naar de Stormvloedkering over het gladde asfalt, langs 
de pijlers en zien aan de rechterkant de Noordzee en links de Oosterschelde. Indrukwekkend 
gezicht, aan beide kanten een kolkende zee. 
15 kilometer 
Lekker 15 kilometer warm draaien en continu denken aan het komende strand en de duinen. We 
passeren Neeltje Jans, het informatiecentrum waar van alles te vinden is over de het reilen en 
zeilen van de Stormvloedkering. Best interessant maar nu even niet. De omgeving is schitterend, 
het publiek zeer enthousiast en een uitgestrekt lint van hardlopers. Ondertussen blijven we goed 
drinken en eten. Intussen heeft Paul een ander groepje vooruit opgezocht. Op ongeveer 200 me-
ter volgt Jeroen. Tot nu toe gaat het lekker. 
7 zware kilometers 
Op het strand bij Vrouwenpolder worden we op 7 zware kilometers getrakteerd. Gelukkig is het 
laagwater en weinig wind. Het is nu ieder voor zich. Jeroen merkt, dat de beentjes zo langzamer-
hand vol gaan lopen en ziet Paul verder uitlopen, maar nog wel in het zicht.  Bij de verversings-
post neemt Jeroen de tijd om te eten en te drinken.  
26 kilometer 
Het 26 km punt nadert en dat betekent van het strand af, door het mulle zand klauterend omhoog 
en bij de strandtent de Piraat rechtsaf het duingebied in richting Domburg. Allebei voelen we dat 
er al iets gedaan is. Paul heeft op dat moment al een redelijke voorsprong opgebouwd.  
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Wat ons betreft begint hier de marathon.  
We krijgen nu een aaneenschakeling van klimmetjes op en af voorgeschoteld en verlangen nu al 
naar vlak asfalt. Onze trainer Fred zegt altijd: “Tak, tak, tak kleine pasjes omhoog en lekker met 
grote passen naar beneden”. Voor deze ene keer laten we deze techniek maar even voor wat het 
is en doen lekker eigenwijs. Als je eenmaal boven bent dan zie je tot je ontsteltenis wederom een 
bult met een ange aanloop. Het houdt niet op. Heel wat anders dan de estafetterun over de 
Utrechtse Heuvelrug van vorige week! 
31 kilometer 
Bij het 31 km punt wordt de helling Hoge Hill in Domburg bereikt, dat hakt erin. We genieten 
van de aanmoedigingen van onze supporters en beseffen dat we nog een dik uur onderweg zullen 
zijn. Voor de omgeving is even geen aandacht meer. Intussen begint het te regenen, gelukkig pas 
in deze fase en niet in het begin. 
 
7 km naar de finish 
Bij Westkapelle aangekomen is het nog ongeveer 7 km naar de finish. Hoe zou het zijn bij de 
finish in Zoutelande? Het is nu echt aftellen geblazen. We verlaten de dijk, via een steile trap 
omhoog en omlaag, en lopen richting de duinen van Zoutelande. Wederom een aantal hellingen 
en zeker geen gemakkelijke. De benen lopen hier volledig vol.  
Nog een km of 3!  
We doen, wat we kunnen en overwinnen al deze hellingen. We vinden het prima zo en weten, 
dat de buit binnen is. Nog één keer het strand op, 2 km lang. Een paar keer moet je je nog tus-
sen die houten palen wringen. Het mag de pret niet meer drukken. Bij het verlaten van het strand 
worden we welkom geheten in Zoutelande door iemand in Schotse kledij. Grappig gezicht is dat! 
Bovenop de dijk zien we de finish liggen maar we moeten nog een stukje verder. Uiteindelijk de 
verlossende knik omlaag richting de finish.  
Nog 200 meter. 
Het eind is in zicht met nog een meter of 200 en dan…….het is gedaan! Iedereen wordt 
aangemoedigd en onthaald, prachtig is dat. 
Bij de finish krijgt iedereen persoonlijk een stevige hand van de organisator en een vetleren 
medaille, uitgereikt door een paar allervriendelijkste dames! 
 
We zijn blij dat we het gered hebben en “moeten” voorlopig niet meer. Ondanks de weersvoor-
spellingen hebben we het, met uitzondering van de laatste 10 km, redelijk droog gehouden,  
We kunnen gerust stellen dat deze marathon heel zwaar is. Het strand en al die hellingen. Je hebt 
geen moment rust. Het is ontzettend moeilijk om in je ritme te komen.  
Het parcours, het enthousiaste publiek en de perfecte organisatie maken deze marathon wel heel 
bijzonder en erg mooi. 
Uiteindelijk heeft Paul de marathon in 4:20:59 en Jeroen in 4:32:23 volbracht. 
Geen supertijden maar dat hadden zij ook niet verwacht (maar stiekem wel van gedroomd!). 
Zo, nu is het lekker nagenieten en al vast een voorproefje nemen op de komende vakanties. 
Op naar een volgende uitdaging! 
Paul en Jeroen. 
 
N.B. 
Deze marathon wordt door Jeroen en Paul “warm aanbevolen” aan hen, die een uitdaging niet 
uit de weg gaan. 
Het thuisfront kon zaterdagmiddag alle gefinishte lopers rechtstreeks via Omroep Zeeland zien 
binnenkomen. 
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BAV-atleten pakken ereplaatsen in Soest en Nijkerk. 
 
De jonge senioren trokken naar Nijkerk naar de Arkervaartloop en liepen daar een 5 of 10 km. De 

estafetteploegen waagden hun kans bij de altijd sfeervolle Soester Bosmarathon. 

Beiden wedstrijden hadden één ding gemeen; prachtig en zonnig weer met een ideale looptem-

peratuur. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. 

 

In Nijkerk liet Ingmar de Klerk, al weken in vorm, zien dat er niets mis is met zijn basissnelheid. In een 

weergaloze 17.49 finishte hij als derde op de 5 kilometer in het sterke deelnemersveld. Luc van Door-

molen, die debuteerde op deze afstand verbaasde zich met een tijd van 18.21. Daarmee werd hij trots 5e. 

Bij de dames scoorde Marina Vos onverwacht een persoonlijk record, net boven de 26 minuten. En daar 

was ze behoorlijk trots op.  

Bij de 10 km probeerde Jaap Sonnenberg zijn slag te slaan Terwijl loopmaatje Leeflang geblesseerd uit-

stapte raasde Sonnenberg door. Tenminste tot een km of 7. Toen ging bij hem het spreekwoordelijke licht 

uit en werden de laatste kilometers behoorlijk 

zwaar. Bas Meder, debutant op de 10km, 

pakte het wat rustiger aan, maar was ondanks 

zijn behouden start zeer tevreden over zijn 

eerste 10 km tijd. 

 
 

 

Twee estafetteteams van de BAV stonden aan de start van de estafettemarathon. Twee bijna gelijkwaar-

dige teams zouden er onderling een mooie wedstrijd van maken. Van tevoren was niet duidelijk aan te 

geven wie er zou kunnen winnen. En dat was precies de bedoeling. Het prachtige parcours door de bossen 

van Pijnenburg en de Willem Arntzhoeve was om te smullen. Smalle bospaden, heuvels, fietspaden, hier 

en daar een modderplek en een eindeloze hoeveelheid bochtjes. Kortom prachtig afwisselend. 

Ditmaal won team 2. Mede door onverwacht sterke prestaties van Andre Van der Vuurst en Jos Hakvoort 

kon de overwinning al op het eind van de derde etappe veilig gesteld worden. Dat beide teams goed 

presteerden blijkt uit de eindrangschikking. Ze plaatsten zich als nummer twee en drie op het podium. De 

jeugd liet zich prima gelden door een supergoede 3e plaats van Max Van der Vuurst. En de 4e plek van 

Shirley Dolman in al dat Pijnenburg geweld mocht er ook wezen. 
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BAV Wintercup 2010/11    
 
Voorinschrijven voor de Wintercup 
(wedstrijddagen 14 november 2010; 12 december 2010; 16 januari 2011) 
Wij vinden dat de voorinschrijfploeg, door de discipline van ons allemaal, alle medewerking verdi-
ent om de startnummers etc. keurig op tijd klaar te hebben. Dat is toch ook in het belang van alle 
deelnemers?  
 
Daarom bij grote voorkeur iedereen inschrijven via de website www.inschrijven.nl voor vri-
jdag 12 November ! 
 
Mocht dat nu echt niet lukken of heb je een andere reden dat het niet gaat, dan kan het nog via 
dit schriftelijke formulier. 
 
Zorg dat je het inschrijfformulier kompleet en duidelijk leesbaar ingevuld, samen met het in-
schrijfgeld, inlevert op: 
-op zaterdag 6 november tussen 9:15 en 9:30 uur bij de Generaal 
-op zaterdag 6 november tussen 10:30 en 11:30 uur in het clubhuis 
-op dinsdagavond 9 november tussen 20:30 en 11:30 uur in het clubhuis 

 
de Wintercupcommissie 
 
 Voornaam  : 
Tussenvoegsel : 
Achternaam  : 
Geboortedatum :  
Geslacht   :  Man / Vrouw    (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Licentienummer :  
(alleen voor wedstrijdatleten en deelnemers Korte cross) 
 
Schrijft zich in voor Wintercup-serie (op 14 november 2010; 12 december 2010; 16 januari 2011)  
op het onderdeel    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Kosten : Jeugd t/m 15 jaar : € 11,00 inclusief T-shirt 
     : € 6,00 zonder T-shirt 
  Volwassenen : € 14,00 inclusief T-shirt       
     : € 9,00 zonder T-shirt 
 
Inschrijving wordt alleen geaccepteerd als het juiste geldbedrag is bijgevoegd !!!    
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36e editie 

Inschrijven 
BAV-leden krijgen alleen bij voorinschrijving korting op het in-
schrijfgeld  
Digitaal inschrijven heeft de voorkeur van de Wintercupcommissie 
omdat dit veel extra werk vermijdt. 
Je kunt via de website inschrijven tot en met vrijdag 12 november 
2010. 
 
De procedure is als volgt: 
www.inschrijven.nl 
Schrijf je in voor het onderdeel waaraan je wilt deelnemen. 
Vul bij Vereniging in; BAV (zonder puntjes) 
 
Lidnummer is het lidmaatschapsnummer van de Atletiekunie dat 
staat op je NATIONALE SPORTPAS (ledenpas). 
Ben je nieuw lid en ken je het lidmaatschapsnummer nog niet, vul 
dan bij Lidnr in 999999. 

PROGRAMMA 
11.00 uur Jeugd t/m 7 jr ± 1300 m 
11.10 uur Jeugd 8 jr ± 1300 m 
11.20 uur Jeugd 9 jr ± 1300 m 
11.30 uur Jeugd 10 en 11 jr ± 1800 m 
11.45 uur Jeugd 12 en 13 jr ± 1800 m 
12.00 uur Korte Cross 3,5 km 
12.30 uur Wedstrijd 10 km 
13.20 uur Nordic Walking/Sportief Wandelen 
2,9 - 4,8 - 6,7 - 8.6 km 
13.30 uur Recreatieloop 3 - 5 - 7,5 - 10 km 

Data 
Zondag 14 november 2010 
Zondag 12 december 2010 
Zondag 16 januari 2011 

Er zijn twee dagen waarop je kunt inschrijven als je dat niet via www.inschrijven.nl kunt doen. Gebruik daarvoor het 
inschrijfformulier in dit blad of uit het clubgebouw en neem dat met gepast geld mee 

Zaterdag 6 november 
Bij “de Generaal” na de bostraining. 
In het clubgebouw van 10.30 tot 11.30 uur. 

Dinsdag 9 november 
In het clubgebouw van 20.30 tot 21.30 uur. 

Vervolg op volgende pagina 
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Bij inschrijven op de dag van de wintercup wordt er geen korting meer gegeven. 
 

 
 
Voor basisscholieren uit Baarn geldt hetzelfde inschrijfgeld als voor de jeugd t/m 15 jaar. 
 
Vrijwilligers 
Al vele jaren is er een vaste ploeg vrijwilligers paraat om de dag vlekkeloos te laten verlopen. Bijna alle posten zijn 
bezet, maar op de dag van de Wintercup kunnen we ’s morgens nog wel een paar handen gebruiken. 
Meld je aan bij Harm Boerma harm.boerma@freeler.nl 

voorinschrijven Inschrijven op de dag zelf 

 

Per dag 
geen 
herinnering 
  

Serie 
van 3 
geen 
herinnering 
  

Serie 
van 3 
T-shirt 

Per dag 
geen 
herinnering 
  

Serie 
van 3 geen 
herinnering 
  

Serie 
van 3 
T-shirt 

Jeugd t/m 15 jaar 
* 

€ 2,50 
  

€ 6,00 € 11,00 € 4,00 € 7,00 € 12,00 

Korte Cross 16+ € 5,00 € 9,00 € 14,00 € 6,00 € 10,00 € 15,00 
  

Wedstrijd 10 km € 5,50 € 9,00 € 14,00 € 6,50 € 14,00 € 19,00 
  

Recreatieloop € 5,00 € 9,00 € 14,00 € 6,00 € 12,00 € 17,00 
  

Nordic Walking/ 
Sportief wan-
delen 

€ 5,00 € 9,00 € 14,00 € 6,00 € 12,00 € 17,00 
  

* Jeugd 14-15 jaar loopt bij Korte Cross. 

Zomerseizoen bij de BAV afgesloten Coopertest 
 
Zoals gebruikelijk werd afgelopen dinsdagavond het zomerseizoen bij de atletiekvereniging BAV, op 
Sportpark Ter Eem, afgesloten met de Coopertest. 
Deze conditietest, ontwikkeld door de Amerikaan Kenneth Cooper, is een indicatie hoe het met de conditie 
van atleten staat. In 12 minuten moeten zij proberen om een zo groot mogelijke afstand af te leggen.  
In de 80-er jaren organiseerde de BAV deze test al. Na een lange onderbreking hebben de Lange Afstand & 
Recreanten Commissie van de BAV de draad in 2004 weer met succes opgepakt. De test wordt sindsdien 
aan het begin en het einde van het zomerseizoen georganiseerd. De voetbalverenigingen en de hockey-
vereniging waren in het begin goed vertegenwoordigd. Vrijwilligers uit de verschillende trainingsgroepen 
binnen de BAV zorgen voor een goed verloop van de test. Na afloop mogen alle deelnemers een prachtig 
diploma in ontvangst nemen. Dit jaar met de afbeelding van Kasteel Groeneveld. 
Door publicaties in de Baarnsche Courant kunnen ook niet leden gratis aan de test meedoen. Het was jam-
mer voor de organisatie, dat de deelname dit keer wat tegenviel. De afgelopen jaren lagen de aantallen deel-
nemers zo rond de 90 atleten. Dit keer waren dat er slechts 54, waarvan 53 sporters hun test voltooiden. 
Hopelijk zullen de groeiende recreantengroepen en wedstrijdatleten het volgende seizoen weer goed 
vertegenwoordigd zijn.  
De weersomstandigheden waren prima. Het was gelukkig droog en met een temperatuur van ca. 16 graden 
was het fantastisch loopweer. Iedere test is het weer prachtig om te zien hoe de jongere atleten zich, qua 
snelheid, prima kunnen meten met de oudere garde. De jongste deelnemer was 8 jaar en de oudste 67 jaar. 
Ook is het goed om te zien, dat ouders en hun kinderen samen aan deze test meedoen, waarbij de ouders na 
afloop soms, in snelheid, de verliezende partij blijken te zijn. 
De snelste loper “overall” was Joep Rozendal. Hij legde in 12 minuten een afstand af van 3,205 km, met 
een snelheid van 16,025 km/uur. Hij werd daarbij op de voet gevolgd door 15-jarige junior Bas v.d. Vuurst 
(3,2 km en 16 km/uur), met op een prachtige 3e plaats de 14-jarige juniore Shirley Dolman (3,119 km en 
15,595 km/uur).  
De individuele prestaties van de atleten in de verschillende categorieën zij te vinden op de BAV-website. 

http://www.bav-baarn.nl/?page_id=37
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
Mijn naam is Michel Stel, ik ben geboren op 19 juli 2004  
Ik woon in Baarn op de Zandvoortweg 
Ik ben  6  jaar 
Ik heb  1 broer(tje) en 1 zus(je) 
Ik heb goud haar en blauwe ogen 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag spelen 
Ik vind chocola erg  lekker 
Ik houd niet van sla 
Later wil ik vader en politie worden 
Mijn favoriete film is het regent gehaktballen en Madagaskar 1 en 2 
Mijn leukste atletiek onderdeel is hordespringen 
Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind 
  
 Mijn naam is Marijn van Maanen, ik ben geboren op 10 sept 2002 
Ik woon in Amersfoort op de Beekhuizerzand  
Ik ben  8  jaar en vanaf 1 oktober een b-pupil 
Ik heb geen broer(tjes) of zus(jes) 
Ik heb blond haar en blauwe ogen 
Ik mijn vrije tijd speel ik graag op mijn nintendo DS 
Ik vind komijnekaas erg lekker 
Ik houd niet van gemene mensen 
Later wil ik metselaar worden 
Mijn favoriete film is Pokemon deel 4 en 7 
Mijn leukste atletiek onderdeel is sprinten 
Ik zit op atletiek omdat, ik lekker fit wil zijn 
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Trainingsoverzicht Pupillen per 1 oktober 2010 
 
De woensdag indeling in de Loef 
 

 
 
De woensdag indeling op de  Baan 
 

 
 
De zaterdag indeling in het bos 
 

 
 

Tijd Groep en geb. jaar Hoofdtrainer Trainer 

15.30-16.30 uur Mini  2004 
C       2003 

Tineke Bos Paulina Mol Lous 

16.30-17.30 uur B       2002 Nathalie Blijerveld Liesbeth Sitters 

17.30-18.30 uur A1     2001 Marina Bos Menno Zahradnik 

Tijd Groep en geb. jaar Hoofdtrainer Trainer 

15.00-16.30 uur A2     2000 Bianca Koops Wim Oostveen 

Tijd Groep en geb. jaar Hoofdtrainer trainer 

9.30 – 10.30 uur Mini   2004 
C        2003 

Jan Zaagman Henk van Maris 

9.30 – 10.30 uur B        2002 Iwan v.d. Broek Alexander Martens 

9.30 – 11.00 uur A1 2001 Marina Bos Menno Zahradnik 

9.30 – 11.00 uur Niveau C Bianca Koops Andre Hersbach 

Nog 730 nachtjes slapen en dan is het zover! 
 
 
De Baarnsche Atletiek Vereeniging bestaat in oktober 2012 al 50 jaar! 
 
Dat moet natuurlijk gevierd worden! 
 
Hoe we dat gaan doen? 
Een groepje vooruitdenkende BAVers is al een tijdje aan het nadenken over een gepaste manier van feestvieren. 
 
Wat komt er bij zo’n brainstormsessie bovenborrelen? 

 Een feest voor alle BAVleden 

 Een jubileumloop 

 Een sportieve prestatie, die in het Guinness Book of records komt 

 Een jubileumboek 

 Een jubileumweekend voor de jeugd 

 Een receptie voor oudBAVleden 

 ………………………..…………………………. 
 
Heb jij nog goede ideeën, die vergeten zijn? Mail ze dan!   BAV50jaar@hotmail.com 
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