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Nieuws van de Recreantencommissie 
December is een feestelijke maand en ook bij de BAV is er vol-

op gezelligheid te vinden. Wij hopen dan ook op een grote deel-

name van de leden aan onderstaande activiteiten! 

 

Zaterdag 3 december: na de training vindt de jaarlijkse sinter-

klaasviering plaats in het clubhuis; ook dit jaar hebben wij de 

goedheiligman en pietenbaas weer weten te strikken om ons te 

bezoeken. Ondanks de crisis zit de Sint goed bij kas, dus op zijn 

verzoek a.u.b. geen inzameling houden voor de trainers! 

 

Zaterdag 24 december: kom na de training gezellig (gratis) kof-

fie drinken en kerstbrood eten in het geheel in kerstsfeer omgetoverde clubhuis! 

 

Maandag 26 december (2e kerstdag): op naar ’s Graveland en loop die kerstkalkoen er 

uit….              Doe mee aan de jaarlijkse Kerstloop! Voorgaande edities stonden bol van de 

gezelligheid en na afloop werd menig glaasje Glühwein genuttigd. Zie voor details en in-

schrijven (voor eigen rekening) www.svsgraveland.com 

 

Zaterdag 31 december (Oudejaar): ook dit jaar wordt in Soest de 

jaarlijkse Sylvestercross gelopen;   3, 6 of 9 km door de schitte-

rende Soester Duinen en omliggende bossen. Heerlijk om voor de 

oliebollen en champagne nog even lekker te bewegen! De BAV 

vergoedt 50% van de inschrijfsom, dus je hoeft maar EUR 5 te 

betalen! De recreantenloop start om 15.00 uur; voor meer details 

zie www.sylvestercross.nl  LET OP: om in aanmerking te komen 

voor de korting: schrijf niet in via de organisatie van de Sylves-

tercross, maar doe dit via de BAV!                                                                    

Stuur een e-mail naar bav-baarn@hotmail.com  en alles wordt 

geregeld. 

 

Groeten van Anneloes, Greetje, Ria, Janco, Rob en Peter 

en graag tot ziens bij de activiteiten! 

http://www.svsgraveland.com
http://www.sylvestercross.nl
mailto:bav-baarn@hotmail.com
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Nieuws van de ledenadministratie 
In de maand oktober was het een stuk rustiger op de ledenadministratie. 

Er kwamen desondanks de volgende nieuwe leden bij, waarvoor een hartelijk welkom: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 

Francien van Duinen Baarn  trimdames  21/03/1921 

Louis  Kinsbergen Baarn  master   13/03/1965 

Aicha  Meke  Baarn  pupil B  20/03/2002 

Steijn  Miltenburg Baarn  pre-mini-pupil 07/07/2005 

Dini  van Putten Baarn  sportief wandelen 23/08/1947 

 

 

Helaas ook weer een vergelijkbaar aantal afmeldingen. 

We zullen in 2012 (of  eerder) moeten missen: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie:      

Bodine Bakker Bunschoten junior D 

Gaia  v. d. Broek Soest  junior C  

Lisa  van Dam Amersfoort pupil A (overschrijving) 

Merijn  de Klerk Baarn  senior 

Simon  Nijhof  Baarn  junior D 

Anja  Spaapen Baarn  recreant 

Marc  Weijermans Amersfoort junior C (overschrijving) 

 

 

Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:  

 

Voornaam: Naam:  Licentienummer: Categorie: 

Thijs  Brouwer 747320  mini pupil 

Nika  Kraeger 747324  pupil B 

 

Met vriendelijke groeten namens de ledenadministratie, 

 

Hans Oostindiën 
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LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN OPGELET ! 
  

Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 januari 2012: 25 november 2011 

  

Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de 

ledenadministratie. Voor de jaar ultimo 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 moe-

ten zijn. Door de Atletiekunie worden namelijk mutaties, die zij na 30 november 

ontvangen, niet meer verwerkt in 2011. Dit betekent, dat automatisch voor alle, niet 

voor deze datum afgemelde, leden licentie-kosten en basiscontributie voor heel 2012 

bij de BAV in rekening worden gebracht. 

Opzeggingen op een later tijdstip leiden dus voor de BAV tot extra kosten en overlast. 

 

Voor OPZEGGING VAN WEDSTRIJDLICENTIES geldt hetzelfde. 

Door de BAV zullen dan ook helaas de extra kosten moeten worden doorbelast 

(eventuele licentie-kosten en contributie over het 1e kwartaal 2012) aan de betref-

fende (ex-) leden 

Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de  

LEDENADMINISTRATIE en bij voorkeur per e-mail; hans@oostindien.com). 
  

Bedankt voor de medewerking !  
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Nieuwe leden voor de evenementencommissie!!! 

 

Beste BAV‟ers, 

 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen die graag nieuwe uitdaging aangaan! 

Vind je het leuk om activiteiten te organiseren zoals BAV Jeugdkamp en Survaton? Hou je 

ervan om nieuwe dingen te bedenken en met onze jeugd op pad te gaan? 

Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Na een aantal jaren met veel plezier bezig geweest te zijn met en  voor de jeugd, stappen er 

helaas een aantal van onze leden op. Hierdoor blijft er nog maar 1 persoon over. En die kan 

natuurlijk niet alles alleen regelen! Daarom willen wij jullie vragen, als ouder van een 

Jeugdlid en/of actief BAV lid om onze commissie te komen versterken! 

Wij organiseren de evenementen voor de jeugd, waaronder het jaarlijkse  

BAV Jeugdkamp, Survaton, Avondvierdaagse en nog een aantal andere evenementen. 

 

Heb je interesse en heb je zin om met ons op zoek te gaan naar leuke activiteiten voor de 

komende jaren? 

Stuur dan een mailtje naar: junioren@bavbaarn.nl 

onder vermelding van de evenementencommissie. 

mailto:junioren@bavbaarn.nl
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 
7 Niels de Bruin 

7 Jan Zwaan 

9 Tho Stoffelen 

11 Pieter van Andel 

12 Caroline Sterkman 

12 Jaap Sonnenberg 

14  Bertha van Wijngaarden- Jager 

15 Chris de Baan 

16 Henk Hengeveld 

16  Magda Lammertse 

17 Conny Dirksen 

18 Rob van Ginkel 

20 Brigitte Koers 
 

22 Charlotte Dekker 

23  Mariëlle van Wegen 

25 Belinda Huiden 

25  Jan Herling 

26 Hester Aarninkhoff-den Hoed 

26 Han Witvoet 

27 Harold Kuijpers 

28 Germ Pot 

29 Nick Leeflang 

30 Lenneke Bakker-van de Heijden 

31  Elly Verhoef 

31 Bert Witteveen 
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Lange afstand gebeuzel 
Koud wil het maar niet worden, dit najaar. Hoe slecht de zomer ook geweest is. Dit najaar 

verdient een sportiviteitsaward met betrekking tot het weer. Tot begin november trainen 

met een T-shirt en een korte broek aan is uniek te noemen. Soms gebruiken we een onder-

hemdje als we aan het eind van de dag lopen,  maar verder…heerlijk. En dat is natuurlijk 

sneu voor alle kledingfabrikanten die voorlopig met de wintercollectie blijven zitten. 

 

Natuurlijk scoort kledij met nieuwe moderne snufjes nog wel. Zo las ik las dat 

er een techno shirt ontwikkeld is, die het vocht dat het opneemt, omzet in warm-

te. Dit om te voorkomen dat de atleet te snel afkoelt. Een handige uitvinding 

maar… wat nou als ik ga sporten… het warm krijg… ga zweten…zweet gaat 

naar shirt…. Shirt wordt warm…. en ik was al warm… wordt dus nog war-

mer….gevolg nog meer gezweet… nog warmer Josje…zie je het voor je? 

 

In de schoenenbranche hetzelfde: na jaren een trend van 

stevige, beschermende schoenen die je echt overal on-

dersteunen, positieve energie en zeldzame grip geven,  

las ik de leus van een schoenenfabrikant: “Feel more 

with less”. Mijn eerste gedachte is: “ja, dat zal wel”. Ik 

zal heel wat meer voelen als ik op lichte schoentjes zon-

der opsmuk rond ren, maar of het nou zo goed is voor 

mijn gestel is nog maar zeer de vraag. Gelukkig hebben de fabrikanten ook daar aange-

dacht. Ze stoppen in de schoen een mix van biomogo en dna (minder belastend voor het 

milieu) En we rennen in de rondte als nooit te voren. 

 

Het trainen op straat vergt toch al genoeg van veel atleten. De helft van de A-groep is ge-

blesseerd, waarbij met name hamstrings en achillespezen populaire blessures zijn. De 

groep die op de dinsdag in Pijnenburg traint, is gelukkig heel stabiel en raakt ook nog niet 

geblesseerd. Zou verstandig trainen met een echte trainer dan toch zijn vruchten afwerpen? 

Dan mag de C-groep zich weer gelukkig prijzen. Good (en not zo old) Rob Pit zwaait daar 

tijdelijk de scepter nu John de Vries heeft aangegeven even een stapje terug te doen. Best 

wennen voor Rob, maar hij is er eigenlijk heel blij mee. Hij heeft nu eindelijk een excuus 

om niet meer de hele tijd door de A en B groep te worden meegevraagd. De zoektocht naar 

een nieuwe trainer/loopgroep begeleider gaat door, maar om iemand te vinden blijft lastig. 

 

Hans Oostindien verdient ook een aparte vermelding. Hij liep zijn 125-ste!! halve mara-

thon „s nachts om 2 uur in Delft tijdens de Droomtijdloop. En een droomtijd werd het: 

ruim binnen het uur wist hij zijn halve marathon te volbrengen en dat was een prestatie van 

formaat!  Wonderlijk vond ik wel dat Hans zelf aangaf dat hij in het circuit van de veello-

pers nog maar een groentje is. En dat hij ook deze nacht weer maatjes tegenkwam die al 

het dubbele op hun conto hebben staan. Knap hoor!! 

 

Zelf ga ik straks een heerlijk stuk wandelen, want zelfs zonder boimogo en dna heb ik een 

prachtige achillespeesblessure opgelopen. Loop ze!   

 

Jos Hakvoort  



De BAViaan  11 

 

Het BAV jubileum in oktober 2012 
Bijna alle werkgroepen van het BAV jubileum zijn inmiddels al 

voorgesteld. We hebben nog maar twee werkgroepen te gaan, en 

deze keer is het de beurt aan de sportieve commissie. Zij zijn erg 

enthousiast en zijn druk bezig met de voorbereidingen voor het 

vijftigjarig jubileum. 

 

 

Sportieve commissie stelt zich voor 

De sportieve commissie bestaat uit vier leden die een sportieve activiteit organiseren voor 

de jubileumweek. Deze activiteit belooft een spetterende gebeurtenis te worden. Hieronder 

lichten de werkgroepleden Jos Hakvoort, Camiel Kruiswijk, Ben Horst en Sacco van Wes-

sel vast een tipje van de sluier op. 

 

‘Mijn naam is Jos Hakvoort en ik ben vanuit de stuurgroep afgevaardig-

de voor deze sportieve werkgroep. Natuurlijk kan ik nog niets verklappen 

over de sportieve activiteit! Behalve dat je zondag 30 september 2012 vrij 

moet houden, dat het prachtig weer wordt en dat je ‘s avonds lekker moe 

in je bed ploft. Je hoeft niet naar het sportieve evenement te komen, je 

mag  ook lekker thuis blijven zitten en jarenlang te horen krijgen dat je 

DE DAG VAN DE EEUW gemist hebt! ’ 

 

 

 

 

Want een spektakel..... dat gaat het zeker worden! 

 

 

Mijn naam is Camiel Kruiswijk. Ik ben al vijftien jaar lid van de BAV. 

Toen mij gevraagd werd of ik mee wilde denken over hoe het 50-jarige 

jubileum van de BAV eruit moet komen te zien, was ik gelijk enthousi-

ast. Het is erg leuk om met niks te beginnen en uiteindelijk een gewel-

dig evenement neer te zetten. Het wordt een sportief evenement om 

nooit meer te vergeten. ’ 

 

 

 

 

Hier zal tot het volgende jubileum over gepraat worden! 
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‘Mijn naam is Ben Horst, ik ben bij deze werkgroep betrokken ge-

raakt tijdens een avondje trainen met de A groep. In deze groep zit-

ten altijd wel een aantal lopers die wat meer willen doen dan alleen 

lopen.  

 

Iets verklappen over de sportieve activiteit? Ja, ik kan een klein 

puntje van de sluier oplichten: Het wordt een waar sportspektakel. 

En het wordt op een locatie gehouden die voor iedereen makkelijk 

te bereiken is. Dus dit kun je niet missen!’ 

 

 

 

 

Hoe meer deelnemers, hoe groter het festijn wordt. 

 

  

‘Ik ben Sacco van Wessel en ik ben sinds een jaar of tien lid van de 

BAV. Natuurlijk kunnen we wat verklappen over het sportieve evene-

ment. We zijn als groep al aardig op weg met de vormgeving. Waar 

we naar gestreefd hebben, is dat het sportieve evenement voor 

alle leden van de BAV toegankelijk is.’ 

 

 

 

 

 

Dus ben je D-pupil, baanatleet, wedstrijdhardloper, nordic walker, recreant  

of wat voor smaken er bij de BAV nog meer rondlopen … 

Dan is dit sportieve evenement echt iets voor jou. 

 

 

 

Meer informatie 

Het sportieve evenement vindt plaats op 30 september 2012. Naarmate het jubileum 

dichterbij komt, zal er meer informatie  over het evenement volgen via de Baviaan en 

de website van de BAV. 
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Wandelweekend Oisterwijk 
In de vorige Baviaan heb ik een oproep gedaan  wie er interesse heeft om mee te gaan met een 

wandelweekend in Apeldoorn op 24, 25 en 26 februari 2012.  

Het wandelweekend vindt echter niet plaats in Apeldoorn ( Stayokay),  maar in Oisterwijk. 

 

 

Daar heb ik een vakantiehuisje “Klein 

Morgenrood” kunnen huren, wat naast het 

NIVON huis staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kostenindicatie: 80 euro /pp.  

Opgeven voor dit weekend kan nog steeds bij Wilma v.Marle.   

Via  Email hrvanmarle@tiscali.nl of telefonisch 06-40462890 

mailto:hrvanmarle@tiscali.nl
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Run4Semmy 2011  

Op 16 oktober jl. werd alweer de 4e Semmy loop georganiseerd en natuurlijk waren de 

BAV lopers ook van de partij. Een twintigtal recreanten kwam in alle vroegte bijeen op het 

Sportpark Ter Eem en reden gezamenlijk per auto naar Amsterdam. Het doel van deze loop 

is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de Stichting Semmy, die probeert om de le-

venskansen te vergroten van kinderen die leiden aan de tot nu toe ongeneeslijke hersen-

stamkanker. De prachtige route van 8 km liep door Amsterdam Zuid waarbij o.a. het Von-

delpark werd aangedaan. De finish was in het Olympisch Stadion, vlak voordat de mara-

thonlopers daar over de streep gingen! Samen gingen de honderden Semmy lopers als een 

blauwe wolk over de finish en gingen moe maar tevreden weer huiswaarts. Het zou mooi 

zijn als volgend jaar nog meer BAVianen mee zouden lopen voor dit geweldig goede doel. 

Alle Semmylopers hebben hun steentje (en centje) bijgedragen, maar speciale aandacht 

hierbij voor de familie Rapati, die o.a. met een statiegeldactie bij Albert Heijn een mooie 

som voor de Stichting bijeen hebben gebracht! 
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Atletiek in Baarn eind 19e eeuw 

Atletiek, waar vaak naar wordt verwezen als de moeder der sporten – ik vraag me overi-

gens al jaren af wie dan de vader geweest zou kunnen  zijn en hoop van harte dat het niet 

Koning Voetbal was, maar dat terzijde – werd echter al veel eerder bedreven in Baarn. De 

eerste vermelding van in Baarn te houden “ATHLETISCHE WEDSTRIJDEN” vinden 

we in 1898 en wel in een zeer interessante aankondiging in de krant Nieuws van de Dag:  

Het programma voor de kampioenschappen van Nederland welke op 7 augustus te Baarn 

verloopen worden, is samengesteld als volgt: hardloopen 100, 500, 1500, 5000 M., wande-

len 5000 M., touwtrekken ploegen van vier, ver-springen. 

Jury: 1ste voorz. kamp. C.A.A. Dudok de Wit; 2de voorz. kamp. Willem Mulier; 1ste tijd-

waarnemer Frans Netscher; 2de tijdwaarnemer J.K. Haentjes; starter P.M. Schreurs 

 

Het zijn vooral de namen van enkele juryleden die de aandacht trekken. 

De eerste voorzitter kamprechter is de bekende C.A.A. Dudok de Wit ("Bram"). Hij had 

als bijnaam "Minister van Sport" door het organiseren van talloze wedstrijden en competi-

ties in diverse takken van sport en door de ruime donaties aan de sport en was ook direct 

betrokken bij de B.V.C. (Baarnsche Velocipède Club).  

Ook interessant is de naam van de tweede voorzitter kamprechter Willem Mulier, beter be-

kend als Pim Mulier, de grote promotor van hockey, voetbal, atletiek en niet te vergeten 

schaatsen. Hij zorgde er onder meer voor dat de Elfstedentocht een wedstrijd werd en het 

Elfstedenkruisje hebben we ook aan hem te danken. 

Over Pim Mulier nog de volgende anekdote; vader Mulier zei eens tegen een bekende: 

Pim doet af en toe een beetje vreemd, hij loopt soms hard. 

 

Wandelvereniging Dudok de Wit 

De bekende en van oorsprong Baarnse wandelvereniging Dudok de Wit, die in 1935 werd 

opgericht en inmiddels helaas ter ziele is, gebruikte overigens voor de naam van de vereni-

ging de naam van zijn broer L.C. (Leonard Corneille) Dudok de Wit, alias “Kees de Tippe-

laar”, die onder meer als eerste dwars door Java liep. 

Beide broers stamden uit een familie, die woonde in Breukelen op de buitenplaats Slange-

vecht aan de Vecht, rijk geworden met de suikerhandel in Nederlands-Indië. Kees was ei-

genlijk de flierefluiter van de familie die verzot was op reizen, maar Bram heeft ook echt 

“in de suiker” gezeten en daarvoor ook tijd doorgebracht in Nederlands-Indië. In Breukelen 

wordt de Breukelse schooljeugd nog altijd jaarlijks omstreeks de verjaardag van Kees op 

poffertjes getrakteerd. Dit wordt bekostigd uit een fonds ingesteld na zijn overlijden in 

1913.  

 

Waar werden deze atletiekwedstrijden gehouden? 

Bij het onderzoek naar de Baarnsche Athletiek Club bleek dat er, ver voordat in de zestiger 

jaren van de vorige eeuw het sportpark “Ter Eem” werd gerealiseerd in Baarn een 

“sportpark” werd aangelegd. Dit lag direct naast de restanten van STEENVLIET aan wat 

we nu kennen als de Zandheuvelweg.  

Dit sportpark of misschien beter, deze sportvelden, wordt in een artikel over de geschiede-

nis van de B.A.C. Baarnsche Athletiek Club meer uitgebreid behandeld. 

 

 



De BAViaan  17 

 

 

Waar dan wel? 

Toch leek het onwaarschijnlijk dat de atletiekwedstijden op die locatie gehouden konden 

zijn omdat al snel bleek dat er pas in 1930 door de gemeente een begin gemaakt werd met 

de aanleg van sportterreinen op die plek. 

 

Wielerbaan als atletiekbaan 

De in 1897 in gebruik genomen 

Baarnse wielerbaan blijkt voor 

meerdere sporten gebruikt te zijn. In 

een aankondiging in de Amersfoort-

sche Courant van 28 februari 1898 

staat namelijk: 

Het programma voor de Kampioen-

schappen van Nederland welke 7 

Augustus op de wielerbaan te Baarn 

gehouden worden… 

Op kaarten uit die tijd staat de wie-

lerbaan, die in 1897 in gebruik geno-

men was en waarop de toen wereld-

beroemde Jaap Eden kort na de ope-

ning zijn kunsten had vertoond, aan-

gegeven. Je ziet hier een foto van 

deze wielerbaan, gemaakt door de bekende Baarnse fotograaf Adriaan Boer, tijdens een 

bloemencorso ter gelegenheid van de verjaardag van Koningin-Regentes Emma van 

Waldeck-Pyrmont dat op 2 augustus 1898 werd gehouden. 

 

Links de houten tribune en het lichte gedeelte was de zandbaan. De houten wielerbaan is 

duidelijk herkenbaar al stond het publiek er die dag op te kijken naar het corso. 

 

De oppervlakte van het hele terrein was ongeveer 150 x 80 meter en daar kon je gemakke-

lijk hardloop- en atletiekwedstrijden organiseren. De houten baan zelf was 333 1/3 meter 

lang en ongeveer 5 meter breed. Het middenveld bestaat zo te zien deels uit aangestampt 

zand (misschien gemengd met klei) en gras. Bij de officiële aankondiging van de aanleg 

medio 1897 werd gesteld dat de “binnenbaan” gecementeerd zou worden. In 1898 was dat 

zeker nog het geval. (Wielerbanen in onze tijd – voornamelijk binnenbanen - zijn overi-

gens meestal 266 meter lang). Een ronde op die zandbaan aan de binnenkant was dus onge-

veer 250 meter. Het sprinten over 100 meter, verspringen en touwtrekken kon op het mid-

dengedeelte plaatsvinden.  

 

Waar lag die wielerbaan? 

De wielerbaan was gesitueerd in het Wilhelminapark, dat nog in ontwikkeling was 

voor bebouwing met (grote) villa‟s. Hij lag niet rond de Wilhelminavijver zoals soms 

wordt beweerd, maar tussen de Amsterdamsestraatweg en de Anna Paulownalaan. De 

waarschijnlijke situatie van toen is ingetekend in een afbeelding afkomstig uit Google 

Maps van recente datum. 
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Hoe kwamen al die deelnemers en toeschouwers in Baarn? 

Een artikel in Nieuws van de dag van 2 augustus laat zien dat het bepaald geen lokaal eve-

nement was. De krant verwijst naar een ingezonden stuk geplaatst in het blad “De Fiets”. 

Het stuk is ondertekend door een aantal beursbezoekers die aandringen op het verplaatsen 

van de voor 6 en 7 augustus geplande wielerwedstrijden om de Grand Prix d’Amsterdam . 

Want, aldus het artikel, op 7 augustus vinden in Baarn de athletische wedstrijden om het 

kampioenschap van Nederland plaats. Men adviseert om de Grand Prix te verplaatsen naar 

20 augustus. Het artikel vervolgt met de constatering dat ook de N.S. – de officiële naam 

was toen nog N.C.S. – heeft geadviseerd de Grand Prix te verplaatsen omdat er grote druk-

te wordt verwacht bij beide evenementen. 

 

De wedstrijd 

Enkele dagen voor deze wedstrijd waren er al 137 deelnemers ingeschreven. 

Voor een verslag moeten we weer te rade bij de krant Nieuws van de Dag, want op maan-

dag 9 augustus 1898 lezen we: 

 

ATHLETIEK 

Een tengevolge van de stadigen regen, klein aantal toeschouwers woonde gisteren te 

Baarn den wedstrijd uitgeschreven door den Nederlandschen Athletiek-bond bij. 

 

Uit die uitslagen valt af te leiden dat de deelnemers veelal uit Amsterdam afkomstig waren, 

maar we zien ook plaatsen als Rotterdam, Zandvoort, Hengelo en Den Haag. Het aan-

vangstijdstip is helaas niet meer te achterhalen. 

De uitslagen zelf laten zien dat een zekere L. Moreaux uit Amsterdam de winnaar werd van 

de 100 meter hardlopen in een tijd van 11 4/5 seconde. Mocht je bij de breuken op school 

niet zo goed hebben opgelet, wij zouden dit schrijven als een tijd van 11,8 seconden. 

Wielerbaan ingetekend op een kaart van recente datum 
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Voor de tijdwaarneming gebruikte men zogeheten chronometers en de nauwkeurigheid 

daarvan was eind negentiende eeuw 1/5 seconde (= 0,2 seconde). In de moderne atletiek is 

bij tijdwaarneming, zeker op de sprint vaak sprake van honderdsten en zelfs duizendsten 

van een seconde. 

 

De 500 meter hardlopen kende een winnaar “Chappy” van de vereniging Pro Patria uit 

Rotterdam. Deze “Chappy” wilde niet onder zijn eigen naam lopen. Schuilnamen werden 

veel gebruikt in die tijd. De reden voor de schuilnamen was dat ouders van deze welgestel-

de jongelui niet wilden dat hun zoon zich bezighield met dat rare hardlopen. In het geval 

van “Chappy”, die in werkelijkheid Gerrit van Assendelft heette, ging het zelfs zo ver dat 

hij zijn ouders misleidde door broekje, shirt en schoenen te verbergen bij zijn Rotterdamse 

vereniging Pro Patria en zijn spulletjes door anderen te laten wassen.  

 

De organisatie in Baarn 

Door zijn goede relaties in de wielerwereld kreeg plaatsgenoot G. Frohn, die de beheerder 

was van de wielerbaan, ook contact met andere takken van sport en met de mensen die die 

sport aan het populair maken waren.. Hij was ongetwijfeld de lokale organisator. 

Hierover zou ongetwijfeld veel te vinden zijn in de Baarnsche Courant van die tijd maar 

helaas is er geen mij bekend exemplaar van de krant bewaard gebleven. Hij heeft natuurlijk 

steun gehad van andere Baarnaars maar namen zijn niet te achterhalen. 

 

Baarnaars als deelnemer?  

Ongetwijfeld was de gegoede burgerij toen al aan het sporten geslagen, maar of er atleten 

uit Baarn meededen is niet zeker. De uitslagen geven alleen de drie prijswinnaars van de 

diverse onderdelen en daar zaten geen plaatsgenoten bij. Het was bij voorbeeld voor werk-

lieden, handarbeiders en ongeletterden in het begin onmogelijk lid te worden van een 

sportvereniging door de strenge ballotageregels. Atletiek, of beter gezegd sport, was in die 

jaren nog elitair en geen breedtesport zoals in onze tijd. 

 

Wout Natter  
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 

GEFELICITEERD! 

november 1 Marina (M.) Bos 
   2 Florian (F.L.R.) Burg, van der 
   4 Gaia (G.L.) Broek, van den 
   4 Madelief (A.M.A.) Sherrell 
   5 Lesley (L.S.) Jansen 
   10 Rick (R.) Boeyen, van 
   13 Lotte (L.) Buwalda 
   25 Simon (S.) Nijhof 
 
 

  december 1 Thijs Roskamp 
     1 Merijn de Klerk 
     5 Lisa van Dam 
     5 Dorian Wevers 
     7 Dinand te Pas 
     7 Emma van de Beek 
     7 Amber Pieterse 
     8 Naomhy Koops 
     9 Boris van de Beek 
     9 Manon Stalenhoef 
     16 Lauris Vries 
     16 Bodine Bakker 
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  Uitnodiging Sinterklaasviering 

B e s t e  a t l e t e n  e n  t r a i n e r s ,  

Op zaterdag 3 december viert de BAV Sinterklaas.  

Zowel de junioren, de pupillen en de trainers nodigen we uit om  

Sinterklaas met ons te vieren.  

Om 10.15 uur verwachten we jullie bij  

De Generaal om iets te komen drinken en wie 

weet ligt er ook een cadeautje voor je klaar! 

Om 11 uur is het weer afgelopen en kunnen je 

ouders je komen halen als je niet zelfstan-

dig naar huis gaat.  

De training van zaterdag duurt voor  

iedereen 45 minuten, 

dus van half 10 tot kwart over 10 . 

We willen graag weten wie er komt:  

 

Meld je aan/af vóór vrijdag 25 november bij Sigrid via: siwi@dds.nl 

Zet bij je opgave je naam en of je mini,C,B,A1,A2 pupil  

of D,C,B,A junior bent!!!  

 

We moeten weten wie er komt in verband met het 

aantal consumpties en Sinterklaas wil weten voor 

wie hij eventueel iets mee moet nemen.  

Ga je niet trainen, dan hopen we toch dat je er om 

10.15 uur bent!!  

 

 

                                 

De hulpen van Sinterklaas 

mailto:siwi@dds.nl
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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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Wedstrijdschoenen 
 

Van Jeroen Sitters hebben we informatie gekregen over wedstrijdschoenen, hardloopschoe-

nen en hardloopsokken. Vorige maand hebben we geschreven over hardloopschoenen.  

Als je lekker loopt, of goed bent op de technische onderdelen, wil je natuurlijk nog betere 

resultaten behalen. Daarom schrijven we nu over de wedstrijdschoenen.  

 

Wedstrijdschoenen 

Wedstrijdschoenen zijn lichte loopschoenen met minder demping en steun dan gewone 

hardloopschoen. Omdat een wedstrijdschoen lichter is besparen ze je loopenergie. Een an-

der voordeel van wedstrijden lopen op wedstrijdschoenen is dat als je denkt en gelooft dat 

je harder gaat, het ook werkelijk beter gaat. 

 

Spikes  

Spikes zijn zeer lichte wedstrijdschoenen met 

spikepuntjes. Spikes zorgen voor meer grip. 

Ze worden gebruikt tijdens baanwedstrijden 

en crosswedstrijden. Voor wegwedstrijden 

zijn ze alleen geschikt tijdens de winter bij 

gladheid.  

 

Ten slotte  

Het is belangrijk dat je overlegt met je trainer 

voor je wedstrijdschoenen aanschaft. Bij de pupillenwedstrijden zijn wedstrijdschoenen, 

met name spikes niet altijd toegestaan.  

Pas op met wedstrijdschoenen en spikes waneer je blessuregevoelig bent. Dan kan je beter 

niet te veel wedstrijden doen op wedstrijdschoenen, omdat de steun en demping minder is. 

 

Bron: www.runinfo.nl/hardloopschoenen 

 
 

 

Mijn naam is Steijn, ik ben geboren op 7 juli 2005. 

Ik woon in Baarn en ik ben 6 jaar. 

Ik heb 3 broers. 

Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

In mijn vrije tijd ga ik graag rennen en spelen. 

Ik vind patat erg lekker. 

Ik houd niet van salade.                 

Later wil ik voetballer worden. 

Mijn favoriete film is Bob de Bouwer. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat ik heel hard wil rennen en 

omdat het leuk is. 

Vertel iets wat jij wil, ik wil ook graag zwemmen. 

http://www.runinfo.nl/hardloopschoenen
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