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Beste leden,  

 

Sportpark en hoe nu verder  
Nu de gemeenteraad unaniem de privatisering van het sportpark heeft goedgekeurd, kan de 

stuurgroep verder. De buitengewone ledenvergadering van de BAV was ook al akkoord 

met het plan van de stuurgroep. Wel zal er bij een volgende vergadering nog goedkeuring 

gegeven moeten worden aan de statuten en huishoudelijk reglement van de op te richten 

stichting. Ver is afgesproken dat voorafgaand relevante informatie vroegtijdig ter inzage en 

beoordeling beschikbaar zal zijn. 

De stuurgroep gaat nu aan de slag om de stichting vorm te geven. 

 

Wintercup  
Zoals ik al op de Wintercup site schreef, soms gaan dingen niet zoals je verwacht dat ze 

zullen gaan. Het verhaal in de krant over het wel doorgaan van de Wintercup is in een an-

dere vorm weergegeven dan zoals het gesprek met de verslaggever van de Gooi en Eemlan-

der is verlopen. Terugdraaien kan niet meer, maar het zal duidelijk zijn dat de Wintercup 

altijd in de geest van sportiviteit, samen de schouders eronder, geestdrift en plezier wordt 

georganiseerd. 

Nu de Wintercup het externe bedrijf  Racetimer.nl heeft ingehuurd voor de tijdsregistratie, 

heeft dit ook gevolgen voor het financiële plaatje. Om de begroting toch sluitend te kunnen 

houden gaan de inschrijfgelden omhoog. We hebben ook moeten besluiten om de korting 

voor eigen leden  te laten vervallen. Verder zal er dit jaar geen Tshirt gemaakt worden, ook 

dat besluit is nodig om de begroting rond te krijgen. 

  

Clubkampioenschappen  
Op Zaterdag 2 Oktober zijn onder fantastische weersomstandigheden de clubkampioen-

schappen georganiseerd. Met Tineke Bos en Sylvia Janssen in de hoofd organisatie werd 

gekozen voor een nieuwe opzet qua meerkamp. En ik mag wel zeggen dat dat iedereen 

goed is bevallen.  

Alexander Martens heeft een nieuw uitslagverwerkingsprogramma geschreven , waardoor 

hij, geholpen door Nathalie Bleijerveld, op snelle wijze aan het eind van de dag alle uitsla-

gen beschikbaar had en alle nummers 1/m 3 op het podium gehuldigd kon worden. 

Na afloop bleef het nog lang gezellig met een sateetje,friet en wat drankjes. 

 

Met sportieve groeten,  

Bob Heinis 



13 NOVEMBER  -  11 DECEMBER  -  15 JANUARI

WINTERCUP 2011/12

Inschrijven via internet:
www.inschrijven.nl

Informatie en uitslagen:
www.bav-baarn.nl

MEEUWSEN TEN HOOPEN

REGISTERACCOUNTANTS / BELASTINGADVISEURS

MEEUWSEN TEN HOOPEN

REGISTERACCOUNTANTS / BELASTINGADVISEURS

www.mth.nl

l
11.00 uur Jeugd t/m 7 jaar ± 1300 m.
11.10 uur Jeugd 8 jaar ± 1300 m.
11.20 uur Jeugd 9 jaar ± 1300 m.
11.30 uur Jeugd 10 + 11 jaar ± 1800 m.
11.45 uur Jeugd 12 + 13 jaar ± 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

PROGRAMMA

BAARNSE ATLET IEK  VERENIGING

Baarnse Atletiek Vereniging
Opgericht 23 oktober 1962

37e editie
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@
ba

vb
aa

rn
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l

R I J K E B O E R
A A N N E M E R S B E D R I J F
g  Grondwerk   g  Rioleringswerk
g  Straatwerk   g  Transport
Telefoon 035 - 5416815    Fax 035 - 5414895   www.rijkeboerbaarn.nl

Het Baarns Reformhuis
Onder de ”Rieten Dakjes”
www.baarnsreformhuis.nl

Laanstraat 29  -  3743 BA Baarn  -  Telefoon 035 - 5416674



Per dag
Geen herinnering

Serie van drie
Geen herinnering

Per dag
Geen herinnering

Serie van drie
Geen herinnering

Jeugd t/m 15 jaar * € 4,00 € 10,00 € 4,50 € 11,00

Korte Cross 16+ € 5,50 € 14,00 € 6,00 € 15,00

Wedstrijd 10 km € 6,00 € 15,00 € 6,50 € 16,00

Recreatieloop € 5,50 € 14,00 € 6,00 € 15,00

Nordic Walking/
Sportief wandelen € 5,50 € 14,00 € 6,00 € 15,00

www.inschrijven.nl Inschrijven op de dag zelf

Inschrijven	via	internet:	www.inschrijven.nl

* Jeugd 14-15 jaar loopt bij Korte Cross.

Wedstrijd	10	km	(licentiehouders	Atletiekunie)
Er zijn waardebonnen in elke categorie:

Categorie	mannen:	 Categorie	vrouwen:
mannen masters 35-39 vrouwen masters 35-39
mannen masters 40-44 vrouwen masters 40-44
mannen masters 45-49 vrouwen masters 45-49
mannen masters 50-54 vrouwen masters 50-54
mannen masters 55+ vrouwen masters 55+

 PRIJZENSCHEMA:
 1 - 3 deelnemers 1 prijs
 4 - 5 deelnemers 2 prijzen
 6 of meer deelnemers 3 prijzen

Korte cross 3,5 km
(licentiehouders	Atletiekunie)

Waardebonnen voor
vrouwen	en	mannen.

Apart klassement voor
14 en 15 jarigen.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

www.bav-baarn.nl

LOKATIE:
Bosbad “De Vuursche”, Bosbadlaan 4, 3744 KD Baarn. 
In omgeving Baarn borden BAV Wintercup volgen.

OPENBAAR VERVOER:
Trein naar Hilversum CS.
Bij busstation buslijn 70 nemen en uitstappen 
bij halte Bosbad “De Vuursche”.

PARCOURS EN KLEEDGELEGENHEID:
Bosparcours, verkeersvrij, lopen op spikes mogelijk. 
Er is gelegenheid tot omkleden en douchen.

Lindenlaan 40 - 3741 WP Baarn - Tel. 035-6837767
www.autorijschool-keppel.nl
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Nieuws van de ledenadministratie 
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1 Marina (M.) Bos 18 Marjolein (M.C.) Holsboer 

3 Marja (M.A.) Tap 19 Angela (A.) Voort, van de 

7 Birgitte (B.) Verkuijl-Daems 20 Gerard (G.) Koppen 

10 Hans (H.) Vries, de 22 Alie (A.) Natter-Sieben 

11 Frans (F.) Eijk, van 22 Hans (H.) Diermen, van 

12 Frits (F.I.C.) Sluijter 22 Marianne (M.) Weijer, de 

13 Gert (G.H.) Broek, van den 23 Irma (I.M.R.) Karssen 

14 Carly (C.) Michels 25 Eric (E.N.) Mathura 

14 Anna (A.G.H.) Weesie 26 Eric (E.M.) Verboom 

15 Ria (M.A.G.) Oostindien-Hijden 28 Marian (M.H.) Rapati 

15 Dirk (D.) Kooiman 29 Carlo (C.) Oudebeek 

17 Kees (K.) Eshof, van den 29 Diana (D.) Hogenaar 

17 Edwin (E.) Waal, de 30 Stefan (S.R.) Leeflang 

1 Berry (B.) Ruitenbeek 18 Jan (J.) Koops 

2 Evert (E.) Schaftenaar 18 Cobie (J.) Gabel - Nieuwenhuis 

2 Susanne (S.J.J.) Claessen 19 Wilma (W.M.) Blonk 

2 Cas (L.H.) Nieuwenhuizen 20 Marca (M.) Meijer 

5 Fiona (F.) Looijengoed, van 21 Ian (I.F.) Hayne 

5 Jeroen (J.) Molthoff 22 Hans (J.N.) Jong, de 

6 Vera (V.X.) Geelen 22 Jeen (J.K.) Bouma 

7 Peter (B.P.) Keppel 22 Ada (A.M.) Westerink 

9 Winny (W.R.) Eshof, van den 23 Maas (M.) Poppe, van de 

9 Sylvain (S.) Staveren, van 24 Ruud (R.) Breuker 

10 Hennie (H.P.) Bosselaar 24 Han (H.) Kooy 

14 Iwan (I.S.) Broek, van den 24 Walter (J.W.) Poppeliers 

14 Ria (H.H.S.) Koops-de Bruyn 25 Annet (A.J.) Stormmesand 

15 Hans (J.L.M.) Rossum, van 25 Paulina (P.) Mol Lous 

15 Carla (C.) Zwanikken 29 Ingo (I.) Heusden, van 

17 Henk (H.) Maris, van 30 Jeroen (J.F.) Hooijer 

17 Wim (W.Y.) Mercuur 30 Marije (M.R.) Jansen 

VERJAARDAGEN 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Lange afstand gebeuzel 
Het is nu maandagavond na een bijzonder zonnig en warm weekend. Ideaal weer om te 

trainen,  tenminste als je niet in voor een marathon bent ingeschreven. Toch waren er zater-

dag drie Bavianen actief in dat o zo warme Zeeland marathon. Ik ben dan ook benieuwd 

naar hun overlevingstocht. Natuurlijk zijn de eindtijden bekend en dat de heren er best wel 

lang van genoten hebben onderweg moge duidelijk zijn. Zij zullen het begrip afzien waar-

schijnlijk nieuw leven hebben ingeblazen. Maar wel knap om één van de zwaarste mara-

thons van het land met de temperaturen van afgelopen weekend gewoon uit te lopen. Dat is 

al een prestatie op zich. Enorm gefeliciteerd mannen. 

 

Het weekend ervoor was overigens qua weer ook niet verkeerd. De heuvelrugestafette 

werd mede door het mooie weer een sfeervol en sportief evenement. Bijna de voltallige A-

B en C-groep waren aanwezig en streden op het scherpst van de snede om elkaar de loef af 

te steken. Team C had zelfs twee vrouwelijke atleten ingehuurd en dat werd alom zeer ge-

waardeerd. Een aangename verrassing was ook dat Henk Landman ineens met een start-

nummer aan de start stond. Zeer gewaardeerde Henk liep een alleszins redelijke tijd… 

zelfs zo goed dat hij in Soest over twee weken weer aan de bak mag. Fijn dat je er weer he-

lemaal bij bent Henk. 

 

Aankomend weekend (voor de lezer… vorig weekend) wordt er weer volop gelopen tij-

dens de Soester Bosmarathon. De A-groep heeft zich in tweeën gesplitst en zijn van plan er 

onderling een spannende strijd van te maken. Ze moeten ook wel want ze gaan de komende 

winter op de dinsdag in Soest bij Pijnenburg trainen. Tja, en wie wil zich voor de nieuwe 

dinsdagavond  trainer nou niet graag in de picture lopen. 

 

Tja trainers. Een schaars goed in BAV-hardloopland en niet zomaar een 

probleem wat je even oplost. Per 1 januari geeft John de Vries het stokje 

ook door aan een nieuwe trainer die alleen nog even gezocht dient te wor-

den. Anders zit de C-groep zonder trainer en dat kan natuurlijk niet.  Op-

lossingen zijn er nog niet. Ideeën wel en dat is alvast een basis om vanuit 

verder te gaan.  

 

Tot slot: de nieuwe redactie van de Baviaan heeft een geweldig debuut gehad. Ze hebben 

een prachtige Baviaan afgeleverd en waren er trots op dat er geen spelvouten in stonden. 

En zo hoort dat natuurlijk ook!! 

Train ze, (met of zonder trainer) geniet er van, maar vergeet je hesje niet.  

 

Jos Hakvoort 
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BAV lopers vormen een lang geel lint door Baarn 
Op de dag van het Cultureel Festival liet ook de BAV zich niet onbetuigd. Op initiatief van 

Jannie Buunk en Rob van Ginkel werd besloten om de gebruikelijke zaterdagochtend trai-

ning van de recreanten niet te laten starten vanuit Groeneveld, maar voor dit keer vanaf het 

BAV Clubhuis op het sportpark. Ook diverse niet-BAV leden deden gezellig mee. Bege-

leid door een lekker zonnetje liepen alle groepen gezamenlijk de door Jannie Buunk be-

dachte Lint 10 route langs de diverse verzorgingstehuizen in Baarn. De BAV wandelaars 

waren eveneens van de partij, waarbij ook een aantal cliënten van De Amerpoort enthousi-

ast meeliepen. 

 

De ongeveer zeventig lopers en wandelaars zwaaiden enthousiast naar de bewoners van de 

diverse tehuizen, die blij verrast terug wuifden. De bewoners van De Blinkert waren on-

danks het vroege tijdstip collectief naar buiten gegaan en moedigden de lopers uitbundig 

aan. Bij de Wilhelminavijver was een rustpauze ingelast; de warmte eiste zijn tol en de re-

creanten konden het aangeboden water zeer waarderen. Op dit punt splitste de route zich: 

de 10 km lopers gingen richting kippenbruggetje en de 5km lopers denderden de  

Nassaulaan af.  

 

Bij het BAV clubhuis kwam iedereen weer bij elkaar en werden de lopers enthousiast ont-

vangen door Jannie en Rob. Iedereen werd getrakteerd op een koel drankje en diverse ver-

snaperingen. Na afloop kregen de deelnemers ook nog een echte „goody bag‟  om daarna 

weer tevreden huiswaarts te keren. Wie weet het begin van een mooie looptraditie? 

 

De BAV wil hierbij de volgende sponsors hartelijk danken: de Rabobank, Sportze, Hema, 

de Smaak van Echt, 't Stoepje, Petershof, C1000, DA, pedicure Marianne Wolf en 

Functionele Training Baarn. 

Het lint BAV-lopers langs de Eemnesserweg     (foto: Peter Bakker) 
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BAV-ers actief tijdens 

33e Halve Marathon van Hoogland 
Op zondag 18 september 2011 organiseerde atletiekvereniging Altis uit Amersfoort 

de Halve van Hoogland. De wedstrijd staat geheel in het teken van de Hooglandse 

Dorpsfeesten die jaarlijks worden gehouden op en rond het evenemententerrein in 

de wijk Kattenbroek. Sinds 1961, met enkele onderbrekingen en wijzigingen van 

afstanden en start- en finishplaatsen, wordt dit regionaal bekendstaande sportfeest 

georganiseerd. 

 

Dit jaar kon de organisatie zeer verheugd terugkijken op een groot aantal deelne-

mers en, naar omstandigheden, prima loop weer. 

Onder het grote aantal deelnemers bevonden zich ook enkele BAV-atleten. 

Alexander Martens is in voorbereiding voor de marathon van Amsterdam (zondag 16 

oktober a.s.). In zijn voorbereiding paste mooi de Halve van Hoogland. Dat hij in goe-

den doen is, bleek wel uit het door hem gelopen persoonlijke record op de 21,1 km. Hij 

kan met goed vertrouwen aan zijn karwei van de marathon Amsterdam beginnen en 

trots zijn mede clubgenoten opzoeken, die zich aan 10 km hadden gewaagd. 

Lenny Kievit was, als enige BAV-dame, één van deze clubgenoten. Lenny liep een 

heel goede wedstrijd al vertelde zij dat haar benen iets anders aan gaven. In een 

deelnemersveld van meer dan 200 dames finishte zij op een keurige 9e plaats. 

Hans Oostindiën was gebrand op verbetering van zijn eigen clubrecord op de 10 km in 

de Master klasse 65+. Met een goed geslaagde aanval daarop liep hij een tijd net onder 

de 50 minuten, waarmee het oude record uit de boeken kan. Henny Bosselaar was de 3e 

loper van de BAV op de 10 km. Hij was ook zeer tevreden met zijn eindtijd.  

 

John de Vries moest voor het loopfeest in 

Hoogland zijn loopmaatjes even alleen 

laten. Hij startte, samen een groep vrien-

den en ca. 40.000 andere atleten, in Am-

sterdam bij de Dam tot Damloop, waar 

hij deel nam aan de 10 Engelse Mijlen 

(16,1 km). 

 

 

 

 

 

 

De prestaties van de BAV-ers zijn: 
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BAV-team winnaar 

van de 4e Heuvelrugestafette  
Op zondag 25 september 2011 organi-

seerde de Sixpackrunners, een onderdeel 

van de Amersfoortse atletiekvereniging 

Altis, voor de 4e keer de Heuvelrugesta-

fette. De estafette gaat door het prachtige 

gebied rond de Amerongse berg. 

Om 07:30 uur was de 1e start vanaf de 

atletiekbaan van atletiekvereniging Altis 

nabij sportpark Birkhoven. Vandaar gaat 

de eerste etappe naar Soesterberg en ver-

volgens naar Austerlitz, Austerlitz - 

Doornse gat, Leersumse Veld, Overberg, 

Woudenberg, Den Treek, ‟t Hoogt in 

Soesterberg en tenslotte weer naar de at-

letiekbaan in Amersfoort. 

Aan de hand van de opgegeven inge-

schatte eindtijden startten de langzamere 

teams het eerst en het snelste team als 

laatst. Door deze wijze van starten ko-

men alle teams elkaar wel een aantal ke-

ren tegen op het parcours. 

De weersomstandigheden waren fantastisch, wat zeker voor de begeleiders op de fiets 

belangrijk is. Ook bij de wisselpunten stonden de atleten van de verschillende verenigin-

gen elkaar daardoor enthousiast aan te moedigen. In totaal mochten 40 teams van start 

gaan, waarvan er uiteindelijk 37 finishten, waaronder 3 teams van de BAV. 

 

Het 3e team van de BAV mocht al om 07:52 uur van start gaan, maar de weg naar 

Amersfoort verliep niet echt vlekkeloos. Op weg naar Amersfoort verloor 1 van de 

auto‟s helaas het fietsrek, waarop een fiets van 

een van de begeleiders stond. Gelukkig liep al-

les goed af en waren de lopers toch nog op tijd 

om zich aan te melden en van start te gaan. De 

fietsbegeleiders van deze ploeg, Jan Koster en 

Jan Gieskens, hadden niets aan het toeval over-

gelaten en het parcours een week eerder al gron-

dig verkend. Sylvain van Staveren mocht om 

exact 7:52 uur het spits afbijten en werd luid 

aangemoedigd door de volgende ploegen, die 

gereed stonden voor de start. Met de dauw op 

het startgebied vertrok hij enthousiast aan zijn afstand. Tijdens de 5e etappe werd Harm 

Boerma, die overigens een prima race liep, ingehaald door een loper van het 1e team. Dit 

team was ongeveer 50 minuten later gestart en ging voor de hoofdprijs. 

 

John de Vries had de eer om Harm af te lossen, maar meldde zich, tot grote schrik 
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van Harm (en zichzelf), te laat bij de start van 

de 6e etappe. Voor excuses was geen tijd, 

maar dit zal hem geen tweede keer meer ge-

beuren. Vlak voor het wisselpunt van de 7e 

etappe werd John ingehaald door Hans de 

Jong van het tweede team van de BAV. Dit 

team was ruim 40 minuten later gestart dan 

het 3e team en ook al ingehaald door team 1. 

Team 1 en 2 startten namelijk met een tus-

sentijd van ongeveer 10 minuten. Jan Koster 

loste John af voor de 7e etappe. Jan had de 

eerste 5 etappes gefietst, wat toch wel een 

behoorlijke extra inspanning vraagt, waar-

door de benen wat minder aanvoelen bij het 

lopen. Lenny Kievit verving Jan Koster vanaf 

de 6e etappe op de fiets en heeft de lopers van 

deze ploeg de rest van de etappes, samen met 

Jan Gieskens, begeleid. De zussen Belinda 

Huijden-Lammers en Christel Lammers lie-

pen de etappes 8 en 9 en waren duidelijk on-

der de indruk van dit mooie loopfeest. De 9e 

etappe had nog een verrassing in petto. Bij de 

vliegbasis (onder aan ‟t Hoogt) zagen zij hun 

aflossers al staan, maar zij moesten nog 1 ronde van ca. 1.100 meter lopen met de 

klim naar het Restaurant ‟t Hoogt en daarna weer linksaf naar beneden. Vele lopers 

beten zich hierop stuk. Rob Pit had de eer de laatste etappe te mogen lopen en op de 

atletiekbaan te finishen. Op het laatste deel van het parcours ging er helaas toch nog 

even iets mis, waardoor Rob een kleine 600 meter extra moest afleggen. 

 

Onderweg hadden de ploegen onderling veel plezier, door elkaar op wat voor manier dan 

ook de loef proberen af te steken. Het eerste team werd begeleid door oudgediende Wim 

Nieuwenhuizen, die, met zijn 79 jaren nog steeds actief is en 9 van de 10 etappes fietste. 

Hij werd daarbij ondersteund door Sacco van Wessel. Bij het tweede team waren de fiets 

begeleiders Fred Reijmerink en Wim Mercuur. Ingrid Arnoldus was in team 2 al haar 

manlijke teamgenoten ruimschoots te snel af, dus dat zal wel weer de nodige (sportieve) 

commotie opleveren tijdens de eerstvolgende trainingen. 

 

Uiteindelijk bleek het eerste team van de BAV ook het snelste team te zijn en be-

landde daarmee, zoals op de voorgaande 3 estafettes, wederom op het podium. Dit 

keer weer op de eerste plaats. Ook het tweede team presteerde prima en kwam op de 

5e plaats terecht. Het 3e team, met een hoog 60+ gehalte, eindigde uiteindelijk op een 

niet onverdienstelijke 19e plaats. Lenny Kievit had de teamlopers uitstekend voorzien 

van koffie, frisdrank, cake en fruit. 

 

Bij het tweede team legde Bob Heinis de lopers wel erg in de watten door hen op o.a. 

warme broodjes te trakteren, die zo uit de, met een aggregaat gevoede, magnetron 

kwamen. Na een flinke inspanning geleverd te hebben ging dat er bij de atleten  
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prima in. Team 1 had geen tijd voor dit soort zaken en richtte zich geheel op het 

einddoel. Onderweg onderling flink wat plaagstoten uitdelende. Vooral Ben Horst 

moest het daarbij ontgelden. Hij liet zich, na het lopen van de 2e etappe echter niet 

uit het veld slaan. Aan het eind van de estafette bleek hij, binnen het eerste team, 

toch nog redelijk (!) te kunnen meedoen met zijn snelheid van 14,46 km/uur. 

 

De snelste BAV-loper was dit jaar Richard Koot (BV-1), die met een snelheid van 

15,79 km/uur de 5e etappe voor zijn rekening nam. Bij de dames was dit Ingrid Ar-

noldus. Zij liep de laatste etappe met een snelheid van 13,92 per uur. 

Onderstaande eindtijden zijn gebaseerd op de voorlopige tijden, die zijn geregi-

streerd. Binnenkort zal de organisatie de definitieve teamtijden en foto‟s op de web-

site publiceren (zie www.sixpackrunners.nl). 

 

Na afloop van de estafette had de Lange Afstand Commissie (LAC) gezorgd voor 

een lekker warm buffet van Petershof. Jaap Sonnenberg, mede loper bij het 1e BAV-

team tijdens de estafette, verzorgde weer keurig omgekleed de bezorging bij het 

clubhuis van de BAV. 

 

Op de website van de BAV kun je een uitgebreide foto serie bekijken van de hele 

dag Heuvelrugestafette (zie www.bav-baarn.nl ) 

http://www.sixpackrunners.nl/
http://www.bav-baarn.nl/
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BAV-team op het podium 

Bij Maas en Waalse Dijken Loop 
 

Leden van de BAV waren de afgelopen tijd actief bij diverse wedstrijden in het land. 
 
Vechtloop Maarssen Dinsdag 30 augustus 2011 

In het Utrechtse plaatsje Maarssen werd de Vechtloop georganiseerd. Een wedstrijd 

met grote historie. Op de website van de Vechtloop kunnen zelfs foto‟s van 1934 

worden bekeken (www.vechtloop-maarssen.nl ). Een record aantal deelnemers van 

993 had zich op de verschillende afstanden ingeschreven. Door een technische storing 

konden helaas niet alle eindtijden worden geregistreerd. 

Hans Oostindien en Edwin de Waal hadden, ieder afzonderlijk, de weg naar dit mooie 

historische stadje gevonden en hadden zich ingeschreven op de 10 km. Zowel Hans 

als Edwin verraste zichzelf met onverwacht prima eindtijden. Hans Oostindien liep 

net onder de 50 minuten, terwijl Edwin de Waal blij was met een mooie tijd van on-

der de 43 minuten. 

 

Maas en Waalse Dijkenloop Zondag 4 september 2011 

Een team, bestaande uit BAV A-lopers, meldden zich voor de 5e keer met succes aan 

de start van de 12e Maas en Waalse Dijkenloop. Een groot sportfeest in het rivieren-

gebied van de Maas en de Waal. Vier keer eerder stond een BAV-team achtereenvol-

gens op het podium van de marathonestafette. Van het BAV-team liep André Groen 1 

etappe en Richard Koot, André v/d Vuurst en Berry Ruitenbeek ieder 2 etappes. Met 

de mooie eindtijd van 3:03:48 en een gemiddelde snelheid van 13,78 km/uur legden 

zij beslag op een prima 2e plaats. 

 

6e Tempo-Run Bussum  

Atletiekvereniging Tempo uit Bussum organiseerde voor de 6e keer de Tempo-Run. 

Start en finish waren dit keer op de atletiekbaan bij deze gezellige vereniging. Het 

parcours loopt grotendeels door woonwijken en langs parken. Een 5-tal BAV-atleten 

stonden in Bussum aan de start. Gaston Hébuterne en Ruut Schalij liepen de 4 km, 

terwijl Raymond Hébuterne, Frans Gouverne en Hans Oostindiën zich aan de 10 km 

waagden. Zoals viel te verwachten was Raymond Hébuterne meteen snelheid van 

13,39 km/uur de snelste BAV-loper. 

 

Panbosloop Zeist 

In het Zeister Panbos werd de maandelijkse editie van de Panbosloop gehouden door 

de atletiekvereniging U-track. 

Rob Pit, een trouwe bezoeker van deze wedstrijd, verkoos het mooie bosterrein boven 

de Bussumse straten. Helaas moest hij dit keer alleen op pad, omdat zijn loopmaatjes 

verhinderd waren. Rob trok zijn eigen strijdplan en wilde een lekkere 9 km (3 ron-

den) over de heuvelachtige bospaden lopen. De 9 km werd door hem in sneltreinvaart 

afgelegd. Met een tijd net boven de 39 minuten kon hij weer tevreden richting Baarn 

vertrekken. 

 

 

http://www.vechtloop-maarssen.nl/
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Twiskeloop Oostzaan 

IJsclub Centrum organiseert regelmatig de Meyn Twiskeloop door het prachtige na-

tuurgebied rond Oostzaan. Het is een gemoedelijke loop met mooie vergezichten. 

Hans Oostindiën is een trouwe bezoeker bij deze wedstrijd. Dit keer had hij ook  

Henny Bosselaar enthousiast gemaakt, zodat zij samen op pad gingen. De Baarnse 

atleten kozen dit keer voor de 16,1 km. Hoewel beide atleten tegen elkaar zijn opge-

wassen, was Hans dit keer op deze afstand toch de snelste loper. 

 

De tijden van de individuele lopers bij de verschillende wedstrijden zijn: 
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Wandelweekend Apeldoorn 

Wie heeft er interesse om 

 

24, 25 en 26 FEBRUARI 2012  

 

mee te gaan wandelen in Apeldoorn? We maken verschillende  

     wandelingen en overnachten in de Stayokay in Apeldoorn. 

      

     Je kunt kiezen tussen Wandelen of Nordic Walken; 

er zijn diverse afstanden mogelijk. 

 

 

25 februari Zwientjestocht in Ugchelen 

 

 
 

   26 februari Winterserie in Dieren 
 

     

 

Laat, in verband met het reserveren van de kamers, 

zo snel mogelijk weten of je meegaat. 

 

Je kunt je aanmelden bij 

Wilma v.Marle (hrvanmarle@tiscali.nl, 06-40 46 28 90) 

Prijsindicatie kamer: 80 euro p.p. 

   (prijsniveau januari 2011) 

mailto:hrvanmarle@tiscali.nl
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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 gelegen-

heid, dat we dit uitgebreid willen vieren.  Op deze pagina vind je 

een introductie van de jubileumviering. 

 

Feestcommissie stelt zich voor 

Deze keer is het de beurt aan de feestcommissie om zich voor te stellen. Wat voor een feest 

gaan ze precies organiseren? En zijn ze zelf feestbeesten? Rens van der Laan, Eva van 

Haasteren, Carla Zwanikken, Monique Wilhelm, Edan van der Meer en Jaap Sonnenberg 

zijn aan het woord. 

 

„„Ik ben Rens "The Gents" (niet door mij verzonnen). Mensen moeten 

vooral niet naar het jubileumfeest komen! Stel je voor dat het té gezellig 

wordt, er te leuke muziek gedraaid wordt, of dat het feest op loop- of fiets-

afstand te bereiken is... Precies, dat kan onze werkgroep zich ook niet 

voorstellen!‟‟ 

 

 

‟‟Ik ben Eva en ik ben twee jaar geleden in Soest ben komen wonen. Mijn 

wilde feestharen heb ik in Utrecht achtergelaten. Voor een goed feest of 

„gewoon‟ een biertje drinken ben ik echter  nog altijd te porren. Het doel 

van het feest is dat iedereen zijn feestbehoeftes kwijt kan, dus van een fris-

je tot dansen op het podium, meegillend met de beste song aller tijden.‟‟  

 

 

„„Ik ben Carla Zwanikken en ik zit bij de feestcommissie. Het zou erg leuk 

zijn als iedereen naar het feest van de BAV komt. Dat is goed voor de ver-

eniging, en om elkaar eens in een andere jasje te zien lopen. Bovendien 

maakt dansen iedereen blij. Als er leuke muziek gedraaid wordt, sta ik zelf 

graag op de dansvloer.‟‟ 

 

 

 ‘‘Mijn naam is Monique Wilhelm en ik ben begonnen bij de beginners 

clinic en nu sinds een aantal jaar recreantenloper. Zelf ben ik altijd in voor 

een leuk feest. Een feest is gezellig, je leert elkaar op een andere manier 

kennen en het is goed voor de saamhorigheid van de club!‟‟ 

Eva van Haasteren 

Rens van der Laan 

Carla Zwanikken 

Monique Wlhelm 
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„„Ik ben Edan van der Meer en ik ben recreantenloper. Ik houd me voor het 

vijftigjarig jubileum bezig met de feestcommissie én de sponsorcommissie. 

Voor een goed feest ben ik altijd in. Op andere feesten kom ik ook wel 

eens “collega hardlopers” tegen, wat altijd voor gezelligheid zorgt! Daar-

naast is dit, voor zover ik weet, de eerste keer dat de BAV zo‟n groot feest 

organiseert. Komen dus!‟‟ 

 

 

 

„„Ik ben Jaap Sonnenberg, hardloper en lid van de feestcommissie voor 

het vijftigjarig jubileum van de BAV. Een reden om naar dit feest te ko-

men is om onder het genot van een borrel de medeatleten in een andere 

omgeving bezig te zien.Voor een feestje op zijn tijd ben ik altijd in.‟‟ 

Edan van der Meer 

Jaap Sonnenberg 

Volgende keer zal er weer één van de andere werkgroepen voorgesteld worden! 
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Clubkampioenschappen BAV 

Clubrecords sneuvelen  

Afgelopen zondag 2 oktober zijn de clubkampioenschappen van de BAV gehouden. Nor-

maal gesproken houd je in oktober rekening met regen, maar nu moest de zonnebrand er 

nog aan te pas komen. De meerkamp bestond uit de onderdelen sprint, verspringen, hoog-

springen, kogelstoten en lange afstand. Voor de junioren en senioren was als extra onder-

deel speerwerpen opgenomen. Naast de meerkamp stond er ook nog een 3.000 meter wed-

strijd op het programma. 

 

Er werd zeer goed gepresteerd door de bijna 100 atleten, alleen al de pupillen wisten met 

z‟n allen 75 PR‟s te verbreken. Er waren clubrecordevenaringen voor Jort Mol Lous 

(hoogspringen) en Jelle van Miltenburg (hoogspringen). Clubrecords waren er voor Lies-

beth Sitters (verspringen, 100m, speerwerpen en kogelstoten), Bianca Koops 

(hoogspringen), Michael Terpstra (kogelstoten), Rob Pit (3000 m), Tineke Bos 

(speerwerpen) en Shariva Koops (1000m). 

 

De eerste plaats op de 3.000 meter was voor Camiel Kruiswijk. Bij de meerkamp was de 

beste pupil Niels Koelink en beste junior was Thijs Buwalda. Zij kregen van sponsor La 

Foot een mooie stimuleringsprijs. De zeer geslaagde dag werd traditioneel afgesloten met 

patatjes en saté. Zouden het de laatste clubkampioenschappen op gras geweest zijn? 

 

Kijk voor alle uitslagen en de meer dan 1000 foto’s op www.bav-baarn.nl 
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De WINTERCUP gaat door! 

ook in het seizoen 2011/2012 

Het was even spannend, maar voor het 37ste seizoen gaan we weer van de bossen rond het 

bosbad genieten. Hardlopend als wedstrijdloper of recreant. De korte Cross of de volle 10 

km. De keuze is aan jou!  Uiteraard zijn  ook de wandelaars en Nordic Walkers van harte 

welkom. Traditiegetrouw starten we met de jeugd. 

 

Zet deze data dus in je agenda. Zondag 13 november 2011 

     Zondag 11 december 2011 

     Zondag 15 januari 2012 

 

De inschrijving voor de Wintercup 2011-2012 is via www.inschrijvingen.nl geopend. 

Meer details kun je spoedig vinden op de website of in het clubhuis. 

https://www.inschrijven.nl/formulier?id=2011111302109&tl=nl
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De hardloopkabouters  
 

Op een mooie warme zomerdag stonden daar midden in het bos 5 kabouters. Ze waren al-

lemaal een beetje vreemd. Ik vroeg naar hun namen, want het was van afstand een raar ge-

zelschap. En als vrouw alleen in het Groeneveldse bos, dan weet ik liever welk gespuis er 

vertoeft.  

 

Grootmoedig stapte ik op het bonte gezelschap af. Het bleken hardloopkabouters. De een 

noemde zich „Sleur‟, net herstellende en was een ware bikkel. Hij vertelde dat hij de DtD 

ers van de BAV begeleidde. En dat klopt, af en toe wat waarschuwende woorden vanaf de 

fiets, in toch wat te wat hoge tonen, er lijkt iets te knellen. Maar, de groep komt altijd vei-

lig thuis.  

Nummer 2 was Krant, ook een verhaal apart hoor. Liep als een krant. Vroeg zich af waar 

die klachten toch vandaan kwamen. Bleken haar schoenen dus ruim over datum. Haar DtD 

training begon op hardloopschoenen, en eindigde op slippers. Uitermate relaxt en een goed 

idee, ik signaleer een duidelijke nieuwe trend onder de kabouters.  

En dan was er „Slurp. Ik dacht die zal wel van een borreltje houden, want de historie van 

die naam werd niet duidelijk. Daar is nader onderzoek voor nodig. Maar gezellig is hij wel. 

Hij komt van verre reizend naar de BAV.  

Ja, en dan Kneus. Ik weet niet of al dat blessureleed wel echt was. Die kneus loopt toch 

verdomde snel de afgelopen DtD trainingen. Je hoort wel vaker dat kabouters op de gekste 

manieren aandacht vragen.  

Tot slot was er Reus. Rare naam natuurlijk voor een kabouter, maar afijn. Reus is een enor-

me kabouter en die reist in een klein fiat. Maar soms ook in een grote bus waar fietsen in 

kunnen. En soms ook als een kamikaze piloot op de fiets.  

 

De verzamelnaam van deze, en andere hardloopkabouters, is „de Bikkels‟. Een stel rare lui, 

maar erg gezellig en altijd in voor een ontspannend avondje lopen. Ik voeg me er graag bij. 

Ik kom altijd opgeruimder van geest thuis dan ik er vertrok. Alhoewel, met al die kneuzen 

en reuzen. Dus als ik de deur uitga roepen de kinderen (soms) “we gaan je missen”. “Ja, ik 

ook jullie”, maar denk ik dat natuurlijk niet. Ik vraag het me soms wel af hoor; twee han-

den, drie kinderen. Anderzijds is het testosterongehalte in huis weer enigszins hersteld, en 

is het lieve kleine zusje inmiddels een volwaardig vrouwelijk lid die als het moet wordt op-

gesloten door haar broers omdat ze de legotrein sloopt en de „heeeeele‟ zandbak opeet. Het 

is ook niet eens 3 op zich, maar de interactie tussen die drie. Gelukkig is er altijd 1 paar 

hardloopschoenen. …. 

 

Vul de juiste namen in: 

1– …….. 

2– …….. 

3– …….. 

4– …….. 

5– …….. 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
oktober 

november 
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Jeugdkalender 

Zie ook: http://www.tigch.nl/cross  voor de informatie over de crosscompetitie. 

Zie http://www.jahoma.nl/pupillen/ voor de informatie over de pupillencompetitie 

Zie de jeugdkalender op http://www.bav-baarn.nl voor meer informatie over de 

wedstrijden. 
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Mijn naam is Dave van Wijk,  

ik ben geboren op 30 april 2004. 

Ik woon in Baarn op de Prof. Buyslaan. 

Ik ben 7 jaar 

Ik heb 0 broer(tjes) en 1 zus(jes). 

Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

Ik mijn vrije tijd luister ik graag naar . 

Ik vind alles erg lekker. 

Ik houd niet van champignons.                        

Later wil ik tandarts worden. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat, ik dat erg leuk vind. 

Mijn naam is Rens van Rhijn, 

ik ben geboren op 10 augustus 2004.  

Ik woon in Baarn op de Laanstraat.    

Ik ben 7 jaar. 

Ik heb 2 broer(tjes) en 0 zus(jes). 

Ik heb bruin haar en blauwe ogen. 

Ik mijn vrije tijd doe ik graag tennis. 

Ik vind pasta erg lekker. 

Ik houd niet van plagen. 

Later wil ik bruggenbouwer worden. 

Mijn favoriete film is Mr. Bean. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is hardlopen. 

Ik zit op atletiek omdat ik van rennen hou. 

Mijn naam is Luuk Versteeg, ik ben geboren op 2 januari 2003. 

Ik woon in Baarn op de van Goghstraat.               

Ik ben 8 jaar 

Ik heb 0 broer(tjes) en 2 zus(jes). 

Ik heb rood haar en blauwe ogen. 

Ik mijn vrije tijd doe ik graag tekenen, computeren en met 

vrienden spelen. 

Ik vind patat erg lekker maar ik houd niet van nasi e.d. 

Later wil ik architect worden. 

Mijn favoriete film is Cars 2. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is hordelopen. 

Mijn naam is Sanne van Wijk, 

ik ben geboren op 30 april 2004. 

Ik woon op de Prof. Buyslaan in Baarn. 

Ik ben 7 jaar. 

Ik heb 1 broer(tjes) en 0 zus(jes). 

Ik heb blond haar en bruine ogen. 

In mijn vrije tijd speel ik graag met vriendinnen. 

Ik vind alles erg lekker. 

Ik houd niet van rode kool. 
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BAV pupillen goed op regiofinale in Amersfoort 
Zaterdag 17 september 2011 waren de regiofinales voor de pupillen. De BAV werd vertegenwoor-

digd door Jort Mol Lous, het jongens A1 team (Koen Roskamp, Jelle van Miltenburg, Thijs van 

Miltenburg, Bas Ostendorf en Wessel Terpstra) voor de meerkamp. Op de lange afstand kwamen 

Jort, Jelle, Thijs, Niels Koelink, Laura van Surksum en Sophie de Jong aan de start.  

 

Individuele meerkamp 

Als enige mini, in een sterk veld, presteerde Jort goed. Bij het sprinten had hij 0.09sec van zijn pr 

vandaan gelopen, helaas dus net geen nieuw pr. Balwerpen lukte niet echt goed, toch een mooie 

uitslag 12.99 m net geen 13m. Met verspringen wat last van de gladde baan, maar toch nog 2,60 

gesprongen.  

 

Jongens A1-team 

De jongens A1 startten met de estafette en liepen een pr (Wessel, Koen, Thijs en Jelle). 

Daarna liepen Koen en Bas een Pr op de sprint. Bij het verspringen had Jelle 25cm verder gespron-

gen NIEUW PR 3.99. Wessel sprong een evenaring van zijn Pr en lande op 2.92m in het zand 

Ook pr‟s bij het balwerpen, Wessel, Thijs en Koen wierpen verder dan de vorige keer en Koen wel 

3 meter verder dan zijn oude pr. 

Voor Bas was het zijn eerste keer met balwerpen, hij verbeterde zich elke beurt. 

“Ik vond het leuk in de finale. En we hebben veel PR ’s verbroken. Jammer genoeg zijn we gezakt 

van de 3e naar de 6e plaats. Maar we hebben ons best gedaan. We hoopten natuurlijk op de 1e 

plaats. Maar het is niet gelukt, dat was jammer maar je moet ook sportief zijn en er moeten ook 

verliezers zijn” aldus Wessel Terpstra. 

 

Lange afstand 

Jort haalde niet alleen de finale bij de meerkamp, maar ook bij de lange afstand (600m) 

Hij liep het eerste rondje wat rustig en haalde in de laatste 200m nog 4 atleten in en liep daarmee 4 

sec boven zijn PR! 

Bij de lange afstand verschenen voor de A1e jaars Thijs en Jelle aan de start. Beide heren waren 

niet tevreden met hun 6e en 9e plaats. Ook hadden drie A2e jaars zich geplaatst voor de lange af-

stand. Niels Koelink wist beslag te leggen op de 2e plaats op de 1000 meter. Sophie de jong en 

Laura van Surksum vielen helaas niet in de prijzen, maar liepen een mooie race in dit sterke veld 

van finalisten.  

Er werden wel weer 9 PR‟s verbroken op deze herfstachtige dag. Zo gingen alle atleten uiteinde-

lijk toch tevreden naar huis met een 

goed gevulde “goodie bag” met 

dank aan De Bruna, Bakker Bart, 

De Smaecken van Hamelink, Zee-

man, Hema, Boni, Top Toys, Van 

de Ven, Mado, „t Kleine Kado 

Winkeltje en Sportze. 
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De Finale 
Almere, Zaterdag 17 September 2011. 
07.00: de wekker gaat, ’t is zelfs nog een beetje donker. Omgekleed, ontbijtje, tas gevuld, 

extra handdoeken, iedereen klaar, paraplu‟s regenjas ..jaja.. het belooft weer een mooie dag 

te worden.  

 

Om 08.15 op naar Amersfoort. 

Zoals altijd gaat alles goed, maar ik kijk toch benauwd op de klok als m‟n moeder besluit te 

gaan tanken op de snelweg. Gelukkig, we zijn nog op tijd.  

 

Strak 09.00 lopen we het terrein op, waar in het clubhuis Menno, Marina en Tineke op ons 

zitten te wachten. Ik krijg m‟n startnummer: 77. Ik kijk om me heen en zie beneden nog een 

paar bekenden. Ik ga met Nina (m‟n zusje) naar beneden. Het is fris buiten, maar we hebben 

er geen last van. Lekker even gek doen. Misschien toch wel een beetje spannend allemaal. 

 

Om 09.15 komt de BAV tent, ook wel fijn want het begint af en toe te spetteren. Dan kun-

nen we in ieder geval de tassen droog houden en een paar stoelen neerzetten. Hij valt wel op 

hoor, met dat geel-zwart! Leuk! 

Wessel is er, Thijs en Jelle komen eraan, Koen heb ik gezien, Jort verstopt zich in een stoel.  

We gaan ons opmaken voor de vlaggen parade. Met onze hele delegatie en de vlag een 

rondje parcours! Even laten weten dat we er zijn. We hebben lekker veel publiek en er 

wordt luid geapplaudisseerd. Terwijl we vandaag nog niks hebben neergezet ;-).  

 

Ondertussen zijn m‟n vader en opa ook gekomen! De estafette begint zo. Ik ben niet geclas-

sificeerd, maar het is juist leuk om je ploeggenoten aan te moedigen! We zijn niet eens laat-

ste geworden! Dan begint het wachten op de start van de sprint. We voetballen wat, drinken 

wat en de ouders proberen koffie te krijgen. Dat is nogal een uitdaging begrijp ik. Gelukkig 

zit er tussen de wedstrijden genoeg tijd. 

 

Sprint gaat lekker. Er zitten heel snelle tijden bij en Wessel is door zijn voet gegaan. Erg 

vervelend. Maar een bikkel als hij is: gewoon door naar het verspringen!  

Daarna balgooien, wat even wennen is: het is toch niet zo gemakkelijk als het lijkt hoor! En 

dan wachten op de 1000 meter van Thijs en Jelle. Knap gedaan, vooral omdat het helemaal 

aan het eind van de middag is. Lijkt me ook wel leuk om te doen!  

Het is opgehouden met zachtjes regenen, het giet inmiddels. Maar het klaart weer op en de 

zon schijnt heel even als de Pendel Estafette begint voor de trainers en ouders. We staan met 

z‟n allen langs de baan te joelen: het is een hilarische wedstrijd! Onze ploeg wordt tweede!!  

 

Ondertussen zijn de scores geteld en kan de prijsuitreiking beginnen. We zijn op de bak van 

de hoogspringmat geklommen: behalve het geluid, ontbreekt ieder zicht op wat er gebeurt. 

Uiteindelijk wordt het duidelijk dat ook wij een beker hebben behaald en jawel, 6e plaats!!! 

Foto‟s leveren het bewijs!! 

 

Het was leuk, trainers en organisatie, bedankt, graag tot de volgende keer!  

  

Bas Ostendorf 
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Hardloopschoenen voor jongens en meisjes 
In een goede sportzaak weten ze veel van hardloopschoenen en voeten. Ze kijken eerst naar 

jou en je voeten. Ze kijken hoe je loopt. Ze kijken hoe je voet eruit ziet. Ze kijken ook of je 

groot, klein, stevig of juist dunner bent. Dan vertellen ze wat voor hardloopschoenen bij 

jou passen. En kan je de nieuwe schoenen gaan uitkiezen.  

In de winkel kunnen ze ook uitleggen wat voor extra‟s er zijn als je niet lekker loopt zoals 

een zooltje, een hakje of speciale schoenen. 

 

Een hardloopschoen heeft het zwaar. De schoen moet per stap 2 tot 

3 maal het gewicht van de loper verwerken. Hierdoor slijten hard-

loopschoenen en de demping die zo belangrijk is wordt minder. 

Versleten veters en een versleten buitenzool kunnen vervangen 

worden, verminderde demping kan je niet repareren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips voor het kopen van nieuwe schoenen. 

Neem je oude loopschoenen mee naar de winkel. De verkoper kan 

aan de manier waarop oude loopschoen gesleten is zien,  

wat jij nodig hebt. 

Koop je loopschoenen niet in de ochtend. Je voeten zetten in de loop 

van de dag wat uit. 

Trek je hardloopsokken aan bij het passen 

Zorg er voor dat de langste teen een ruimte heeft van ongeveer 1 cm.  

Let erop dat de schoenen niet te ruim of te smal zijn. Schoenen zijn verkrijgbaar met 

een  smalle en een brede leest 

Probeer verschillende merken loopschoenen. Ieder schoenmerk heeft weer andere  

eigenschappen. 

 

 

Bron: www.runinfo.nl/hardloopschoenen 

http://www.runinfo.nl/hardloopschoenen
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Training van de B pupillen 

Woensdagmiddag 7 september, de regen viel met bakken uit de hemel. 

De atletiekbaan was een groot zwembad!! 

Tja, dan maar een training binnen het clubgebouw. 

Met de B pupillen maakten we gebruik van het krachthonk. 

Eerst iedereen zijn schoenen uit en na een korte instructie, dat we geen gebruik gingen ma-

ken van de toestellen, stormden de pupillen naar binnen. 

Allereerst een Warming Up in de vorm van een aerobic-les op muziek. 

Daarna werden de matjes uitgerold. Een mooie gelegenheid om een stukje krachttraining 

uit te voeren, iets waar één van de trainsters dol op is. 

Als eindspel kwamen de danstalenten van de pupillen aan bod. Het volume van de muziek 

werd opgevoerd en van Streetdance tot Hip hop werd er gedanst in de kleine ruimte. 

Met rode en natte “koppies” sloten we de training een half uurtje eerder af. 

Tot slot werd er voor twee jarigen, Marijn en Floran, nog luidkeels gezongen en na de trak-

tatie keerden we met een voldaan gevoel van deze alternatieve atletiektraining”huiswaarts. 

 

Onderstaand een kleine impressie van deze alternatieve trainingsmiddag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de B pupillen trainsters 

Liesbeth en Nathalie. 
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