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De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag  23 September 2010 
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        E-mail adres Baviaan  baviaanredaktie@hotmail.com 

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

Slimme leden heb je altijd 

Ja toch Paul! 

Paul 

Handig die digitale Baviaan.  
 
Eens even kijken hoeveel keer ik 
wordt genoemd en hoevaak!! 
 
<CTRL-F> Paul <ENTER> 
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Beste leden, 
 
 

Hardlopen bij de ronde van Baarn 

Afgelopen zondag hebben we zeer succesvol het hardlooponderdeel tijdens de Wielerronde van Baarn 
georganiseerd. Met een deels nieuwe groep vrijwilligers verliep het evenement gladjes. 
Van te voren hadden we gerekend op 100 deelnemers, met een aantal 95 hardlopers verdeeld over de 
jeugd en volwassenen werd er aan onze verwachting voldaan. 
Fantastisch voor de deelnemers om over de verkeersvrije straten het rondje te kunnen lopen. Bij start/
finish stond veel publiek. 
Als het aan de BAV ligt zullen we als de Ronde volgend jaar weer doorgaat zeker weer gaan mee organi-
seren, als het tenminste mag van de Wielerclub. Maar dan zal onze voorkeur uitgaan naar een officiële 5 
en 10 km met aparte startplaatsen op het parcours. 
Alle vrijwilligers bedankt voor de hulp tijdens de wedstrijd. 
 

Beginnersclinic 

Zaterdag 18 September gaat alweer de volgende beginnersclinic  van start. Fijn dat Diana, John, Carlo en 
Jeanette zo enthousiast blijven om opnieuw een groep mensen de beginselen van het hardlopen bij te 
brengen. 
 
Clubkampioenschappen op zaterdag 25 September 
Op zaterdag 25 September zullen we op onze baan weer de jaarlijkse onderlinge baanwedstrijden organi-
seren. Alle baan atleten kunnen zich inschrijven voor een werp, loop of springmeerkamp. 
Na afloop zullen van iedere leeftijdscategorie de overall nummers 1,2 en 3 worden gehuldigd en natuurlijk 
zal de Jaap Manting trofee weer worden uitgereikt. 
De dag zullen we afsluiten met een barbecue en verse frites voor alle deelnemers, ouders en aanwezige 
leden. 
Dus heb je zin om die dag met ons het zomerseizoen van de baan af te sluiten dan zijn jullie van harte 
welkom voor een hapje en een drankje. Jullie aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
 
Heuvelrugestafette op zondag 26 September 
Op zondag 26 September zullen 4 teams van de BAV mee doen met de Utrechtse Heuvelrug estafette. 
Ieder team bestaande uit 10 lopers en 2 fietsers  zullen proberen zo snel mogelijk de 10x10 kilometer  
vanaf Amersfoort over de Heuvelrug en weer terug af te leggen. Natuurlijk staat de veiligheid voorop, goed 
uitkijken bij het oversteken van drukke wegen.  Het is een waar feest om met een grote BAV-ers de hele 
dag op stap te zijn. We zullen de dag afsluiten met een warme maaltijd in het clubhuis. 
 
Gemeente en Sportpark 
Han Borst heeft de afgelopen maanden veel tijd gestoken in het overleg met de stuurgroep van de sport-
parkverenigingen. Helaas wil de gemeente niet erkennen dat voor ons als gebruikers de voorzieningen 
nog niet optimaal zijn. We moeten afwachten wat het toekomstig overleg voor resultaat gaat opleveren. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Drukke tijden, ook in de vakantiemaanden, voor de ledenadministratie. Een leuk aantal nieuwe 
aanmeldingen, waaronder nogal wat oude bekenden, zoals Nico, Juliette, Rita en Jogien. 
Een hartelijk welkom ditmaal voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Nico Jong de   Baarn recr 13-9-1956 
Juliette Klerk de   Baarn junD 31-7-1997 
Marijn Maaren van   A'foort pupC 10-9-2002 
Christof Majoor   Baarn recr 13-9-1974 
Tineke Pagée van   Baarn recr 27-8-1950 
Rita Rijssel van   Baarn recr 29-5-1961 
Anke Rotink   Baarn recr 24-7-1978 
Eric Verboom   Baarn recr 26-11-1963 
Jogien Verweij   Baarn recr 24-8-1976 

       
       

Helaas ook deze maand een lange lijst van afmeldingen, meestal als gevolg van langdurige bles-
sures of de keuze voor een andere sport. Julia was wel heel snel al weer vertrokken en Sven 
vroeg overschrijving aan naar een nieuwe vereniging. 
We zullen hierdoor gaan missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Machiel Bakker   Baarn recr  
Marleen Boerma   Eemnes sen  
Julia Bos   L'Vuursche pupB  
Jurgen Clephas   Baarn recr  
Ingrid Dijk van   Baarn recr  
Iris Grims   Baarn junD  
Annet Hartog   Baarn recr  
Joep Hermsen   Baarn pupC  
Robert Kathman   Baarn recr  
Judy Middelkoop   Leusden recr  
Sven v. Miltenburg   Baarn junD  
Gijs Piersma   Baarn pupA  
Dia Poppe van de   Baarn recr  
Ina Prins-Datema   Baarn recr  
Isaac Saad   Baarn pupB  
Judith Suik   Baarn recr  
Jette Troost   Baarn pupC  
Alie Vet   Baarn recr  
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:   
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Dorian Wevers 0710329 junD    
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Een tipje van de sluier…….. 
 
In de vorige Baviaan gaf een trouwe lezer (en loper) aan gefacineerd te zijn door een bord bij 
een bocht nabij ons onvolprezen park Groeneveld. 
Wellicht kan ik een tipje van de sluier oplichten, al moet ik natuurlijk voorzichtig zijn. 
Hoewel de informatie uit een doorgaans betrouwbare bron komt, moet ik toch benadrukken, dat 
het voor mij slechts om een gerucht gaat, want ik was er helaas zelf niet bij. 
Hoge heren van staatsbosbeheer moet regelmatig ambtshalve al dan niet met tegenzin recep-
ties bijwonen op het kasteel. Soms is het er erg saai, soms zeer gezellig. In beide gevallen wil 
het wel eens voorkomen, dat er ongemerkt een glaasje te veel naar binnen glijdt. 
Hetgeen ook op de betreffende avond geschiedde. Goede raad was duur. Veiligheidshalve be-
sloot het aanstaande slachtoffer niet voor de openbare weg te kiezen, doch door het bos huis-
waarts te keren. Helaas!  De bocht kwam wat onverwacht en voor hij het wist lag hij met voer-
tuig en al in een droge greppel. 
Wat hebben de collega’s hard moeten lachen om dit voorval! Ter nagedachtenis aan deze bij-
zondere gebeurtenis hebben zij hun collega dan ook geëerd met dit fraaie bord. 
Te veel uit de school geklapt? Dan toch maar voor alle zekerheid ondertekenen met…. 
 
Jojo. 

1 Evelien  Hogenkamp 13 Janco  Blonk 
4 Minka  Vulpen, van 13 Nico  Jong, de 
6 Let  Ooijen, van 15 Anita  Dekken, van 
7 Cor  Bloo 16 Rob  Vink 
9 Saranda  Andel, van 18 Bernadette  Vink 

10 Peter  Verhaagen 19 Frank  Thienen, van 
10 Dick  Wessel, van 23 André  Groen 
11 Erica  Jansen 27 Desiree  Olivieira 
11 Geka  Bleker 29 Wim  Oostveen 
12 Hieke  Boer v.d. Schaaf, de 30 Ria  Voorneman 
13 Christof  Majoor 30 Carine  Lovett 

       
       
       
       
Met vriendelijk groeten,      
       
       
Hans Oostindiën.      
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Doe ook mee met de  BAV Zomeractiviteit ! 
 
Nu de vakanties weer achter de rug zijn, wordt het tijd voor wat leven in de 
brouwerij. Op zaterdag 4 september organiseert de Recreantencommis-
sie voor de 4e keer de jaarlijkse gezellige zomeractiviteit. Ieder jaar doen 
we iets anders, maar elk jaar krijgen we enthousiaste reacties terug van de 
deelnemers. Vorige activiteiten waren BBQ-en, Autorally en Boerengolf.  
Dit jaar willen we de Singels in Amersfoort onveilig gaan maken op een 
soepele en comfortabele sportstep. Een leuke en sportieve activiteit voor 
iedereen! Na afloop kunnen we in de gezellige BAV kantine napraten on-
der het genot van een drankje en een overheerlijke nasimaaltijd. Lees op 
de volgende pagina alle details en schrijf je in! 
 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
    Datum activiteit: zaterdag 4 september 
    Verzamelpunt: Sportpark Ter Eem voor de Woningbouw 
    Verzameltijd: 13.30 uur 
 
Vervolgens gaan we per auto naar Amersfoort, we parkeren in De Flint garage en lopen daarna naar ons 
startpunt: Dogatti Stepevents, Oliesteeg 10 te Amersfoort tel. 033-4759594. Gaarne bij inschrijving aange-
ven of je bereid bent om als taxichauffeur op te treden. 
 
    Start activiteit: 14.30 uur 
    Einde activiteit: 16.30 uur 
    Aankomst BAV clubhuis: 17.15 uur 
    Einde activiteit: plm. 19.00 uur 
 
Kosten bedragen 15 Euro (af te rekenen op verzamelpunt); hiervoor krijg je: 

Een drankje in Amersfoort 
2 uur steppen langs de mooie Amersfoortse Stadsingels 
Een heerlijke nasimaaltijd in het BAV clubhuis 

NB drankjes in het clubhuis zijn voor eigen rekening 
 

Hoe inschrijven (voor 28 augustus): 
Stuur een e-mail naar BAVzomeractiviteit@live.nl en meld je aan 
Geef ook aub aan of je wilt rijden naar en van Amersfoort 
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Sportmedisch onderzoek geen “garantie” maar wel een “geruststelling”. 
 
De vakantieperiode is voor velen achter de rug en de tijd is aan-
gebroken om weer actiever te gaan bewegen, of nieuwe doelen te 
stellen. Soms borrelen tijdens of na de trainingen vragen op, die 
dan weer zinvol zijn om in een breder verband te beantwoorden of 
onder de aandacht te brengen via de Baviaan. 
Enkele jaren geleden heeft de recreanten commissie van de BAV 
het initiatief genomen om wat meer bekendheid te geven aan 
sportmedische onderzoeken.  
Omdat het voor beginnende atleten van belang is of de belasting, 
die zij tijdens het trainen ondergaan, ook verantwoord is, kan een 
Sport Medisch Advies van belang zijn. Sluimerende blessures of 
afwijkingen kunnen daarbij worden vastgesteld. Waardoor eventueel latere problemen kunnen 
worden voorkomen.  
Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” lijkt de tijd gekomen om dit opnieuw onder 
de aandacht te brengen van de leden van de BAV. 
Als dependance, van het Meanderziekenhuis in Amersfoort, is in het ziekenhuis in Baarn het 
Sport Medisch Adviescentrum gevestigd. Er zijn verschillende soorten onderzoeken, die door de 
sportartsen kunnen worden uitgevoerd en adviezen, die, aan de hand daarvan, kunnen worden 
gegeven.  
De artsen, die hier werkzaam zijn, hebben zich medisch gespecialiseerd in alles wat met sport te 
maken heeft. Zij hebben ook gemakkelijk toegang tot faciliteiten, die het Meander ziekenhuis 
biedt (o.a. maken van röntgenfoto’s en uitvoeren van bloedonderzoek). Soms zijn zij zelf nog ac-
tieve sporters. Enkelen zijn ook sportarts bij nationale sportbonden en hebben daardoor een bre-
de ervaring opgebouwd.  
De keuze van het soort onderzoek is afhankelijk van het niveau, waarop men sport beoefent en 
de doelstellingen, die men zich stelt. Voor een verantwoorde 
keuze in de belasting van de sporter is een Sport Medisch 
Advies (SMA) zeer zinvol. Vele leden van de BAV hebben 
de weg naar het Sport Medisch Centrum al, naar tevreden-
heid, weten te vinden. 
Onderstaand zijn de opgevraagde tarieven vermeld van de 
diverse Sport Medische Onderzoeken, die kunnen worden 
aangevraagd. 
1. Basis onderzoek € 104,50 (exclusief laboratorium, even-
tuele röntgenfoto’s en ECG). 
2. Basis onderzoek, inclusief ECG, € 136,50 (exclusief la-
boratorium en eventuele röntgenfoto’s). 
3. Inspanningsonderzoek, bestaande uit fiets of looptest met ECG € 107,50. 
4. Groot onderzoek € 198,- (neurologisch onderzoek en inspanningstest met ECG). 
5. Blessure onderzoek 1e consult € 80,-, herhalingen € 40,-. 
6. Topsportonderzoek € 287,50. 
Laboratorium onderzoek € 30,-. 
Voor het maken van afspraken of het inwinnen van verdere informatie is het Sport Medisch Ad-
viescentrum rechtstreeks bereikbaar onder telefoonnummer 033-8506141. Ook kan het centrum 
bereikt worden via het algemene nummer van Meander 033-8505050.  
 
In ieder geval veel plezier met het sporten en denk eens aan het bovenstaande! 
 
Afhankelijk van de Zorgverzekeraar worden de kosten van een Sport Medisch Onderzoek 
(gedeeltelijk) vergoed. Het is daarom handig om dat van tevoren even te informeren bij de 
zorgverzekeraar, of de polis daarop na te zien. 
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GEEF JE OP ALS VRIJWILLIGER 
 
 
De Wintercupcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van Wintercupseizoen 2010-2011.  
 
Om ook deze editie weer tot een succes te maken zijn weer veel vrijwilligers nodig, Bijvoorbeeld:  

Bij het opbouwen / afbreken van het parcours en het startveld  
Als parcourswacht  
Of als verkeersregelaar  

 
Met name ’s middags is er een tekort aan parcourswachten, omdat veel van de huidige vrijwilligers 
dan zelf willen lopen. We doen voor dit tijdvak dan ook met name een beroep op de ouders van kinderen 
die ’s morgens hebben gelopen en deelnemers aan de korte cross. 
 
Voordeel van deze vrijwilligersklus is dat je zelf de omvang van je inzet kunt bepalen. 
Je kunt voor alle drie de wedstrijddagen intekenen, maar ook voor één dag, of een dagdeel.  
 
De Wintercup wordt gehouden op 14 november 2010, 12 december 2010 en 16 januari 2011. 
 
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende tijdvakken: 
 

opbouw startveld en parcours  08.30-10.30 uur 
 

jeugdwedstrijden + korte cross  10.30-12.30 uur 
 

wedstrijd 10 km + recreanten  12.15-14.45 uur 
 

afbreken startveld en parcours  14.45-16.30 uur 
 
 Ook op de zaterdagmiddagen voor de wedstrijd kunnen we nog wel een aantal vrijwilligers  gebruiken. 
We hebben gemerkt dat het erg prettig is wanneer we op zaterdagmiddag op het startveld al zoveel 
mogelijk voorbereidende werkzaamheden verrichten. Dat geeft op zondag meer ‘lucht’. 
  
Dat geldt met name voor zaterdag 13 november. Dan moeten alle materialen vanuit het clubhuis naar het 
zwembad worden getransporteerd. Ook moet op die dag veel werk worden verricht om het parcours te 
ontdoen van gevallen bladeren, oneffenheden etc.  
Ook op zondag 17 januari is er extra werk aan de winkel. Dan moet alles weer terug naar het clubhuis. 
 
De Wintercupcommissie doet dan ook een dringend beroep op leden (of hun familieleden en vrienden) 
die nog niet als vrijwilliger bij de wintercup betrokken zijn om zich aan te melden. 
 
Je kunt je per e-mail opgeven bij vrijwilligerscoördinator Harm Boerma (harm.boerma@freeler.nl). 
 
Vergeet niet daarbij de data en tijdvakken aan te geven waarop je beschikbaar bent. 
 
 
Harm Boerma 
Vrijwilligerscoördinator 

Iets voor jou  
Paul? 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

Weet u het nog. Berends bocht. In de hoek over het spoor achter Groeneveld? Het bord staat er al twee 
jaar maar wat nou toch de betekenis er van was, kon ik nergens achterhalen. 
 

Dinie Koppen wist raad. Dinie, geboren Voorveld, belde me enthousiast op om het 
antwoord uit de doeken te doen. Zoals de meeste Baarnaars weten bestaat er sinds 
2002 het laantje van Voorveld. Genoemd naar… inderdaad de vader van Dinie. 
De heer Voorveld werkte voor Staatsbosbeheer en kreeg als erkenning voor al zijn 
goede werk zijn eigen laantje. Nu lopen er wel meer medewerkers van Staatsbos-
beheer rond en één van deze medewerkers heet…. Berends. En die Rein Berends 
bezit een prachtige Renault Megane. Eén van zijn collega’s bezit een prachtige 
Volvo. En hier begint het verhaal van Berends Bocht. 
 
Als rasechte Volvo bezitter kijk je toch een piepklein beetje neer 
op een Renault bezitter, althans dat deed de collega van Berends. 

De grappen waren dan ook niet van de lucht, tot groot verdriet en soms lichte ergernis van 
Berends. Gelukkig kon er altijd om gelachen worden.  
 
Het ongelukkige toeval wilde dat op een goede dag de Renault van Berends in botsing 
kwam met de Volvo, precies bij Berends bocht (De heren waren op weg naar een vergadering, op het 
bospad, doet het verhaal.) Schade aan de Volvo, een paar duizend Euro. Schade aan de Renault. Niets!!  
 
Au, dat deed zeer bij de collega van Berends. De grappen werden opnieuw gemaakt, maar nu de andere 
kant op. En als stunt wegens het straffe optreden van de stoere Renault is de bocht waarin deze aanrijding 
plaatsvonden genoemd naar Rein Berends. Berends Bocht!! Dit voorval vond plaats ergens in 2008 en 
sindsdien staat dat bord er dan ook.  
 
Het is een prachtig verhaal. Zo is er op menig pad en bij menig boom in het bos is wel een BAV avontuur 
te verzinnen. Wat dacht je van Berry’s struikelpad, Japie’s kotsstruik, fred’s rekboom of josjes poepkuil. 
(mmmm laten we daar toch maar niet aan beginnen.) 
 
Begonnen is wel het nieuwe hardloopseizoen. Voor de A-ploeg was het een 

lang en welverdiende vakantie. Daar waar de jonkies, de b en de c groep 

enthousiast doortrainde bleef het bij de A lopers angstig stil. Deze week 

echter waren er ineens 4 atleten tegelijk!! Voorwaar een goed signaal dat de 

oude mannen weer hardlooptrek krijgen. Bij deze wil ik met name trainer 

Fred en ook de jonkies bedanken voor de warme, hartelijke en sportieve 

manier waarop zij deze zomer de eenzame dolende A-loper gastvrij in hun 

gelederen hebben opgenomen!! 

  

Op het sportieve vlak staan natuurlijk de komende maand 
diverse wedstrijden op het program. Aandacht zal er zeker 
zijn voor de 10 x 10 in Winschoten. De A groep liep die 
100 km in 6 uur 48 minuten. De jonkies zouden in staat 
moeten zijn om daar 6 uur 30 van te maken. Toch? Dat 

gaat zich afspelen op 11 september, een week later zal menig recreant enorm genieten van de dam-
damloop. Dit keer niet s ‘avonds maar gewoon gezellig op zondagmiddag. 
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Op 26 september treden de dinsdag en donderdagavond atleten weer mas-

saal aan voor de 10 x 10 heuvelrugestafette. 

Door de afwezigheid van de jonkies ver-

wachten we veel van de A-ploeg. (hahaha) 

Fred, John/Henk en Jos hebben ieder weer 

een team op de been gebracht. Dit gaat ongetwijfeld een prachtige dag 

worden die we graag willen afsluiten met een voortreffelijke Chinese 

maaltijd van Petershof!! Opgeven hiervoor kunnen de deelnemers doen bij 

hun coaches!! Natuurlijk mogen de partners daarbij ook aanwezig zijn, 

mits dit geen gevolgen heeft voor het gedrag van de atleten die avond!! De 

kosten zullen ergens rond de 12.50 euro bedragen. Nadere info volgt op de 

trainingsavonden.  

 
Op vakantie toch nog een leuke trimloop tegengekomen.  

De Mount Marathon Race in Seward, Alaska. Op the 4th of july wordt 

daar al 83 jaar lang de Mount marathon race gehouden. Dit is na de Bos-

ton Marathon de oudste wedstrijd van de Verenigde Staten. En daar zijn 

ze in Alaska best trots op!!  

Deze wedstrijd start in het dorp Seward. Zodra je het dorp uitloopt ga je 

anderhalve mile (2.25 km) de berg op. Vervolgens loop je daar om een 

sneeuwveld heen en hol je zo snel mogelijk weer naar beneden tot je in het dorp uitkomt (en wees gerust, 

Seward is echt een dorp) Heel simpel dus… het is maar iets meer dan 3 mile. De toppers doen er ruim 44 

minuten over. De grap van deze berg is namelijk dat er zeer steile stukken tussen zitten met losse stenen, 

los zand en glibberige paadjes. Het gevaar zit hem dan ook niet in het stijgen, maar in het dalen. Enne… 

ja er staan beneden aan de berg ambulances klaar!! Helaas kwamen we tijdens onze reis 24 uur te laat in 

dit dorp aan om het mee te maken, maar aan de reacties in het dorp te horen moet het een geweldige hap-

pening zijn. Iets voor volgend jaar misschien??   

 
Tot slot. Deze oneliner die zich ontsproot aan de nobele gedachten van één onzer atleten tijdens het…
wandelen: 
 

Van nadenken wordt je moe. 
  

Denk dus niet te veel maar loop ze.  

           Jos Hakvoort 

Paul doet 
ook mee !!! 

Zoals jullie allemaal al weten is Joep Rosendal de glorieuze winnaar van de Noordpool-
marathon 2010. 
 

Op donderdag-avond 30 september a.s. geeft Joep een sfeerimpressie over de Noord-
poolmarathon. De presentatie vindt plaats om ongeveer 21:00 uur in de kantine van de 
BAV. Na de training; dus alle gelegenheid om alvast “warm” te lopen. 
 

Noteer deze datum dus in je agenda!!!! 
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Uitnodiging-Uitnodiging-Uitnodiging 
 

 
 
 

 
5 km baanwedstrijd  

 

ook Pijnenburg en De schieter zijn uitgenodigd. 
 

Wanneer: Dinsdag 7 september 

Waar: Grasbaan Baarnsche atletiek Vereniging 

Voor wie: Alle recreanten en wedstrijdatleten 

Hoe laat: Eerste start 19.30 uur. Tweede start 20.00 uur. 
 

Kosten: geen 
 

Georganiseerd door: LAC 

Paul 
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Run4Semmy  : laat je hart spreken en loop mee op 17 oktober 2010 
 
Op 18 oktober 2009 heeft een grote  groep BAV-ers de loopschoenen aangetrokken om tijdens de Mara-
thon van Amsterdam één van de afstanden te lopen voor Stichting Semmy.  Daarbij werden zij financieel 
gesteund door zeer veel  Baarnaars, waaronder ook veel  BAV-ers. 
 
De Run4Semmy 2010 komt al weer dichterbij! Op 17 oktober is het zover.  Stichting Semmy hoopt  dit 
jaar alle records van vorig jaar te verbreken:  
 de in totaal 359 lopers, verdeeld over de 7,5km, de halve marathon en de hele marathon 
 hebben € 126.002,02 aan donaties opgehaald. 
 
Waarom lopen voor Stichting Semmy? Vorig jaar werden we geconfronteerd met twee hele zieke kinde-
ren op de Amalia-Astroschool in Baarn. Bij beide kinderen was in de zomer een hersenstamtumor ge-
constateerd. De genezingskans van deze hersenstamtumor is zeer klein. In maart 2010 is het meisje van 
4 overleden. Zij heeft de strijd tegen de tumor verloren.  De jongen van 8 knokt tegen de tumor en heeft 
een enorme drive om te overleven. 
Het enige wat wij als buitenstaanders kunnen doen is geld inzamelen voor onderzoek. Artsen  & onder-
zoekers zijn op zoek  naar een extra behandelmethode, welke in combinatie met bestraling, 
voor een beter resultaat moet gaan zorgen. De zeldzaamheid en de moeilijkheidsgraad van de tumor 
hebben er in het verleden toe geleid dat er weinig onderzoek is gedaan naar hersenstamtumoren. 
 Dus: heb je tijd en zin om mee te lopen? Schrijf je in via www.stichtingsemmy.nl.  Op deze site vind je 
een formulier, wat je in kunt vullen. Je bent vrij om een afstand te kiezen die bij je past, van 7,5 km tot 
een hele marathon.  Vervolgens is het de bedoeling dat je het inschrijfgeld ad € 12,50 overmaakt naar 
Stichting Semmy en zij regelen de verdere inschrijving bij de organisatie van de Amsterdam Marathon. 
Wil je niet lopen, maar wil je een steentje bijdragen, dan kun je natuurlijk een loper sponsoren. Ik hou mij 
daar graag voor aanbevolen. 

Ik hoop dat we weer met een grote groep BAV-ers in het startvak zullen staan en als een blauwe wolk 
door Amsterdam zullen lopen. 
Heb je vragen, dan kun je mij aanspreken bij het lopen of mailen naar: pietersaranda@gmail.com 
Met sportieve groet, 
 
Saranda van Andel 
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Gezellige en sportieve BAV - Zomeravond Run 2010 op Sportpark Ter Eem 
 
Vlak voor de zomervakantie organiseerde het bestuur van de BAV voor de 5e keer, met succes, de Zomer-
avond Run. Een initiatief om, ter afsluiting van het voorseizoen, alle leden op het Sportpark Ter Eem een 
sportieve onderlinge strijd met elkaar aan te laten gaan. Daarnaast kunnen leden uit de verschillende gele-
dingen van de BAV elkaar beter leren kennen. 
Onder tropische omstandigheden konden de atleten van jong tot oud deelnemen aan de verschillende af-
standen. Voor de jongste atleten was er een 1.500 meter georganiseerd. De oudere jeugd en senioren kon-
den kiezen uit 2,5 km, 5 km, 7,5 km of 10 km. Ook de Sportieve Wandelaars konden hun energie op het 
Sportpark kwijt.  
Het uitgezette parcours voor de langere afstanden liep vanaf de atletiekbaan, parallel aan de A1, richting 
TOV achter de kunststof voetbalvelden langs, daarna via de toegangsweg van het Sportpark naar Eem-
boys, om het voetbalveld aan De Geerenweg en vervolgens richting The Wheely’s, om dan achter het voet-
balveld langs de A1 weer terug te keren op de atletiekbaan. Deze ronde van 2,5 km kon, naar keuze, 1 t/m 
4 keer worden afgelegd. De tropische temperatuur en het WK voetbal waren vermoedelijk de oorzaak van 
een wat tegenvallend aantal deelnemers, maar de onderlinge gezelligheid en sportiviteit was er niet minder 
om. 
Bij de jeugd was de onderlinge strijd, zoals gebruikelijk, groot. Met een snelheid van rond de 13 – 14 km 
per uur doet de snelheid van de eerste meisjes en jongens zeker niet onder voor die bij de senioren. Bij de 
meisjes was Shirley Dolman de snelste op de 1.500 meter. Op deze afstand was Bebeto Kleintjes bij de 
jongens het snelst. Bij de heren 5 km was de jeugdige Bas van der Vuurst de snelste loper.  

BAV-ers starten loopactiviteiten weer op bij Panbosloop in Zeist 
 
Op zondag 1 augustus jl. heeft een aantal BAV-leden de loopschoenen weer tevoorschijn gehaald voor de 
start van het 2e deel van het zomerseizoen. 
Atletiekvereniging U-Track (ontstaan uit een fusie tussen AV Hermes en AV Vitesse) organiseert deze ge-
moedelijke trimloop, al gedurende een lange reeks van jaren, het gehele jaar door op elke eerste zondag 
van de maand.  
In het Zeister Panbos, deel uitmakend van het natuurgebied van het Utrechts Landschap, is een pittig en 
heuvelachtig zandparcours van 3 km uitgezet. Deelnemers kunnen dit parcours van 1 t/m 7 keer afleggen.  
Met een bewolkte lucht en een temperatuur van rond de 20 graden leek het prima loopweer, maar na enke-
le ronden en een doorkomende zon werd het toch nog behoorlijk werken en zweten geblazen. 
Naast enkele trouwe BAV-bezoekers van deze wedstrijd was het voor sommigen, na vele jaren, een her-
nieuwde kennismaking. Voor een enkeling was dit een geheel nieuwe ervaring. 
Zoals was te verwachten waren de BAV-ers Raymond Hébuterne en Rob Pit aardig aan elkaar gewaagd. 
Uiteindelijk was Raymond Hébuterne toch de snelste loper van de twee en liet Rob Pit enkele seconden 
achter zich. Lenny Kievit is in voorbereiding voor een kwart triatlon in de aanstaande september maand en 
liep, met een snelheid van ruim 12 km/uur, een prima wedstrijd. Jan Koster en Gaston Hébuterne wilden 
beiden weer eens testen hoe de benen het zouden houden, na wat lichamelijk ongemak door blessure en 
knie operatie. Beiden waren na afloop niet ontevreden over het resultaat. 
De individuele prestaties van de lopers zijn: 

Naam Aantal km Tijd Min/km Km/uur 

Jan Koster 3 0:16:50 0:05:37 10,69 

Gaston Hébuterne 6 0:35:45 0:05:57 10,07 

Raymond Hébuterne 9 0:39:34 0:04:24 13,65 

Rob Pit 9 0:39:40 0:04:24 13,61 

Lenny Kievit 12 0:59:32 0:04:58 12,09 

Henny Bosselaar 12 1:05:44 0:05:29 10,95 

John de Vries 12 1:08:02 0:05:40 10,58 

Hans Oostindiën 15 1:19:10 0:05:17 11,37 
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Naam/afstand Tijd Min/km Km/uur  Naam/afstand Tijd Min/km Km/uur 

         

Meisjes 1.500 meter     Heren 5 km    

Shirley . Dolman 0:06:48 0:04:32 13,24  Bas van der Vuurst 0:20:20 0:04:04 14,75 

Lotte de Jong 0:06:50 0:04:33 13,17  Rob Pit 0:20:21 0:04:04 14,74 

Ruth van Maris 0:07:16 0:04:51 12,39  Mark Rigter 0:21:04 0:04:13 14,24 

Lotte Bleijerveld 0:08:17 0:05:31 10,87  Sacco van Wessel 0:21:55 0:04:23 13,69 

Fabienne Nagel 0:08:47 0:05:51 10,25  Sven van Miltenburg 0:22:09 0:04:26 13,54 

Famke Bles 0:08:49 0:05:53 10,21  Henk van Maris 0:22:15 0:04:27 13,48 

     Fred Reijmerink 0:22:42 0:04:32 13,22 

Jongens 1.500 meter  Jeroen Hooijer 0:22:46 0:04:33 13,18 

Bebeto Kleintjes 0:06:16 0:04:11 14,36  Roland Marges 0:24:47 0:04:57 12,1 

Luc de Jong 0:06:30 0:04:20 13,85  Jan van der Laan 0:25:27 0:05:05 11,79 

Ruben Rigter 0:06:49 0:04:33 13,2  Chris van Boeyen 0:26:44 0:05:21 11,22 

Jelle van Miltenburg 0:07:42 0:05:08 11,69  Frits Sluijter 0:28:20 0:05:40 10,59 

Melvin de Jong 0:07:53 0:05:15 11,42      

Tim de Jong 0:08:03 0:05:22 11,18  Heren 7,5 km    

Thijs van Miltenburg 0:08:04 0:05:23 11,16  Menno Zahradnik 0:31:50 0:04:15 14,14 

Jip Hulleman 0:08:17 0:05:31 10,87  Wim den Blanken 0:32:42 0:04:22 13,76 

Roan Verhoef 0:08:36 0:05:44 10,47  Bas Meder 0:33:24 0:04:27 13,47 

     Kees Vink 0:36:51 0:04:55 12,21 

Dames 2,5 km         

Carla Zwanikken 0:14:03 0:05:37 10,68  Heren 10 km    

Naomhy Koops 0:16:33 0:06:37 9,06  Jaap Sonnenberg 0:38:30 0:03:51 15,58 

Yannicke Kruiswijk 0:16:33 0:06:37 9,06  Berry Ruitenbeek 0:40:36 0:04:04 14,78 

     Ruben van der Waals 0:41:01 0:04:06 14,63 

Heren 2,5 km     Joep Rozendal 0:42:35 0:04:16 14,09 

Max van der Vuurst 0:11:25 0:04:34 13,14  Andre van der Vuurst 0:43:48 0:04:23 13,7 

     Edwin de Waal 0:48:34 0:04:51 12,35 

Dames 5 km     John de Vries 0:53:19 0:05:20 11,25 

Diana van Drie-Rubini 0:27:16 0:05:27 11      

     Dames Sportief Wandelen 5 km  

Dames 10 km     Marian Nieland 0:42:45 0:08:33 7,02 

Lenny Kievit 0:50:39 0:05:04 11,85  Wil den Blanken 0:43:22 0:08:40 6,92 

Mariëlle van Wegen 0:51:38 0:05:10 11,62      

     Heren Sportief Wandelen 5 km  

     Hans van Rossum 0:42:21 0:08:28 7,08 

Op deze afstand kon Rob Pit zich goed weren tussen al het loopgeweld van de jongere garde. Jaap Son-
nenberg blijkt zijn conditie prima op peil te kunnen houden en liep, zeker onder deze warme omstandighe-
den, lekker ontspannen naar een eerste plaats op de 10 km in een tijd van 38:30. De dames Lenny Kievit 
en Mariëlle van Wegen waagden zich moedig toch maar aan de 10 km en brachten het er beiden prima af. 
De Zomeravond Run werd gesponsord door Scharrelslagerij Van Boeijen en Bakkerij ’t Stoepje, door het 
beschikbaar stellen van heerlijke producten. Na afloop werden deze producten door voorzitter Bob Heinis 
verloot op de uitgegeven startnummers. Daarna was het nog een tijd gezellig op het terras bij de kantine 
van de BAV.  
De individuele prestaties van de lopers zijn: 
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Halve marathon BAV-lopers op warm Vlieland 
Afgelopen zondag 8 augustus vond de 14e ‘Stortemelk’ halve marathon van Vlieland plaats. 4 BAV leden 
hadden, kort voor het evenement zou plaatsvinden, het plan opgevat om daar te gaan lopen. Aangezien 
BAV voorzitter Bob Heinis met zijn echtgenote Corry op het naburig eiland Terschelling verbleven in een 
vakantiehuis konden de andere 3 lopers, te weten Michiel Schrijver, 
Kees Vink en Wim Mercuur op uitnodiging van de familie Heinis 
daar overnachten. 
De overtochten van Harlingen naar Terschelling en naar Vlieland 
waren snel geregeld. Op de bewuste zondag werd al vroeg ( 09.00) 
de overtocht naar Vlieland gemaakt. Dit ging dan per sleepboot die 
was gecharterd, met nog wat andere lopers, vakantiegangers, sup-
porter Corry en hond Jack. De tocht duurde al met al zo’n 1 ½ uur. 
Op Vlieland aangekomen werd het sombere weer verruild voor een 
aangenaam zonnetje en werden ook meteen een paar fietsen ge-
huurd. Je moet je niet teveel vermoeien, vandaar. De start van de 
halve marathon was om 12.30 en het begon toch ook wel aardig 
warm te worden. 
De organisatie van deze loop was perfect op alles voorbereid. Zo 
waren er liefst 5 drank/sponsposten. De lopers kregen steeds een 
waterzakje mee, was erg prettig. De eerste 12 a 13 kilometer waren 
bijzonder pittig te noemen, met name doordat er in het duingebied 
werd gelopen. Heuveltje op en af en bijna windstil. De laatste 5 kilo-
meters waren juist prima te doen op breed asfalt. De BAV atleten 
wisten ondanks de warmte en de beperkte voorbereiding ( vakantie-
periode) toch acceptabele tijden neer te zetten. 
 
Vooral  Michiel Schrijver was in goede doen en liep in een tijd van 1.39.41. 
De tijden van de andere lopers: 
Wim Mercuur:     1.45.23 
Kees Vink  :        1.49.21 
Bob Heinis          1.54.42 
 
De lopers waren dik tevreden met het behaalde resultaat en gingen na de douche nog even nagenieten op 
het strand van Vlieland. Op Terschelling teruggekomen werd onder het genot van een heerlijke BBQ en wat 
alcoholische versnaperingen  nog lang nagebabbeld over het gezellige weekendje uit. 
Helaas moesten Michiel, Kees en Wim de volgende dag weer huiswaarts naar Baarn. Na eerst nog een 
sightseeing in Terschelling te hebben gedaan, werd afscheid genomen van Bob en Corry. Een compliment 
voor dit echtpaar, hun gastvrijheid werd enorm gewaardeerd. 
Om 10.45 vertrok de veerboot richting Harlingen, alwaar onderweg lekker van het zonnetje en de vele 
langsvarende zeilboten kon worden genoten 
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