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Marc & Sacco 
 

Maken plaats voor de nieuwe redactie 

 Ik had me die kwaliteitslag  
anders voorgesteld 

Ja het voelt in 
elk geval heel 

anders!! 
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In de periode van half mei tot half juni kwamen de volgende aanmeldingen binnen. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Susanne Claessen   Baarn recr 79-10-02 
Raimond Lammertse   Baarn recr 59-01-12 
Sjoerd Slot van 't   Baarn pupB 02-02-17 
Daan Timmer   Baarn pupB 02-01-14 
Sigrid Zwolsman   Baarn jury ? 
       

Helaas ook weer een hele reeks afmeldingen. Martha gaf na een 17-jarig lidmaatschap aan in verband 
met haar leeftijd te moeten kiezen tussen haar nog vele sportieve activiteiten en Wil lag het tempo toch 
iets te hoog. Zij blijft (net als Aart) ons echter gewoon helpen. 
In de toekomst zullen we moeten missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Martha Braas-Seijts   Baarn recr  
Wil Brink van den   Baarn recr  
Stefan Doeven   H'sum pupA  
Max Draisma   Baarn junB  
Anne Gouverne   Soest pupA  
Jip Hulleman   Baarn pupB  
Melvin Jong de   Baarn junC  
Roma Jong de   Baarn junD  
Ida Luttikhuisen   Baarn recr  
Fabienne Nagel   Baarn pupB  
Ingrid Natter   Baarn recr  
       
Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:    
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Tijmen Hoogendoorn 0729512 pupM    
Chris Koenen 0736495 pupC    
Thom Wouden v.d. 0734851 pupB    
       
Met vriendelijke groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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 juli  
1 Greetje  Leeuw, de 
1 Ida  Luttikhuisen 
2 Henk  Landman 
2 Sandra  Gisbergen, van 
5 Gabrielle  Kooiman 
6 André  Hagelen 
8 Alberti  Post 
8 José  Boerma-van Heusden 
9 Hansien  Marez Oyens, de 
9 Lisette  Bexkens 
9 Willy  Ruitenbeek, van 
9 Wilma  Marle-Wiegers, van 

10 Liesbeth  Sitters-de Jongh 
11 Margaret  Jong, de 
14 Christel  Greef, van der 
14 Kees  Dijk, van 
15 Ronald  Pothuizen 
15 Truus  Gerretsen-Brouwer 
16 Gerda  Leeuwen, van 
20 Bram  Willems 
21 Menno  Zahradnik 
23 Jurjen  Bloo 
24 Anke  Rotink 
24 Jacinta  Smit 
24 Alwin  Visser 
25 Gerald  Keulen, van 
26 Wil  Blanken, den 
28 Nicolette  Vervat 
29 Jos  Franck 
30 Erik  Hogenaar 
31 Paul  Wal, van der 

 augustus  
1 Tine  Wiersema 
3 Sacco  Wessel, van 
7 Peter  Bakker 
8 Jeanet  Radstok-van Meurs 

10 Ingrid  Peters 
10 Peter  Sänger 
11 Catrien  Zumpolle 
12 Koert  Koers 
13 Raymond  Hebuterne 
13 Birgitte  Hekkelman 
14 Mieke  Rouweler 
14 Christa  Müller 
15 Annette  Eijbaard-Bleijerveld 
15 Karel Jan  Tusenius 
19 Jurgen  Lentz 
19 Debby  Bogaert, van den 
20 Annemiek  Dercksen 
20 Jeroen  Heijman 
20 Jan  Zaagman 
22 Inge  Blanken, van 
24 Gaston  Hebuterne 
24 Ingrid  Natter 
25 Lilian  Maassen - Kooy 
25 Joke  Jong-Enzerink, de 
25 Ferdy  Oudebeek 
28 Monique  Wilhelm 
28 Kees  Vink 
28 Jolanda  Schenk 
29 Harr  Splinter 
29 Griet  Slagmolen, Vander 
31 Marianne  Riphagen-de Jager 
31 Andre  Vuurst, van der 
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Weerzien op Vlieland 
 

Ton Slager en Wim Terpstra kwamen er tijdens de trai-
ning achter dat ze allebei met Hemelvaart op Vlieland 
zouden zijn. 

Omdat ze de zaterdagochtend-training natuurlijk moesten 
missen in Baarn, en ze beiden toch wel fanatiek zijn, 
werd er op Vlieland afgesproken die ochtend. 

Het weer was heerlijk en het werd een prachtige tocht 
langs de Waddendijk, Vuurboetsduin, vuurtoren weer 
terug naar Vlieirijck. 

Dat is weer eens wat anders dan Groeneveld. 

(Foto gemaakt door een wat minder sportieve echtgeno-
te, een kopje koffie op het balkon is ook lekker..) 

Met vriendelijke groet, 

Simone Koch 

Berichtje van Gijs 
 
Beste leden van de BAV, 
 
Na lange tijd een berichtje van mij uit Rotterdam. Jarenlang ben ik lid geweest van jullie vereniging. Na vele 
jaren als trainer maar vooral loper heb ik jullie mooie website weer eens bezocht. Volgend jaar het 50 jarig 
bestaan. Daar wil ik als oud lid van op de hoogte gehouden worden. Hopelijk ontmoet ik dan weer eens 
mijn oud clubgenoten. Wel benieuwd naar jullie wel en wee. Vooral van mijn toenmalige clubgenoten. 
Trainen doe ik nog steeds als is het nu op recreatief niveau en niet meer in clubverband. 
Privé is er veel gebeurd. Zo ben ik gescheiden en woon ik na wat omzwervingen tijdelijk in Krimpen aan de 
IJssel. Daarvoor heb ik ook nog een tijd in Pernis gewoond. Na vele omzwervingen ga ik per 15 juni defini-
tief wonen in Berkel en Rodenrijs. 
 
Soms zit ik ook nog op de racefiets voor een tochtje door de prachtige Krimpernerwaard en straks toeren 
door het Groene Hart. Wel altijd wind in de polder maar ook mooie vergezichten, molens, riviertjes, boten 
en natuurlijk een mooi terras langs het water voor een kopje koffie. Met de pont over naar Kinderdijk, Al-
blasserdam, Oud Alblas en soms naar Dordrecht naar mijn dochter. Kortom na een tijdje misiere geniet ik 
weer volop. 
Mijn wens is om via deze mail weer eens in contact te komen met clubleden van mijn tijd als actieve sporter 
bij de BAV. Ik wens jullie allen een sportief en gezonde toekomst toe 
 
Gijs Egbers 
email: g.g.egbers@zadkine.nl 
tel: 0654652178 

Leden en oudleden nieuws 
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Laatste Baviaan van Marc en Sacco 

Dit is ‘m dan. Onze laatste Baviaan. 
 
En we hebben goed nieuws: Na de zomer komt er gewoon weer een nieuwe Baviaan! 
 
Gelukkig zijn er ondanks het structurele tekort aan vrijwilligers nog altijd mensen 
te vinden die het leuk vinden om zich in te zetten voor de vereniging. 
 
Onze opvolgers zullen zich vast zelf gaan voorstellen dus dat gaan we niet voor-
zeggen. 
 
Wij hebben de afgelopen met plezier aan de Baviaan gewerkt en dat zullen onze 
opvolgers vast ook doen.  
 
Tot ziens allemaal!! 
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BAV-atlete Belinda Huiden op het podium bij 28e Fortress Wallenloop in 
Naarden-Vesting 

 
15 mei 2011 organiseerde de Bussumse atletiekvereniging Tempo voor de 28e keer de Wallenloop in Naarden-
Vesting. De Wallenloop maakt deel uit van de Top 10 wedstrijdkalender van de regio Gooi- en Vechtstreek en heeft 
daardoor grote bekendheid in de regio. De start is vanuit het historische centrum van Naarden. Het parcours slingert 
zich, met prima beloopbare paden en weggetjes, over de dubbele omwalling van Naarden-Vesting. Steeds weer 
houden de atleten een mooi uitzicht op de vesting, de waterpartijen en de verdedigingswallen. Tot slot is er dan de 
finish, gelegen bij de historische Utrechtse Poort. De weersomstandigheden waren goed, met een stevige tegenwind en 
een klimmetje gedurende de 1e kilometer in de richting van de A1, een voorzichtig zonnetje en een temperatuur rond 
de 15 graden. 
Circa 400 sporters hadden de weg naar de Wallenloop gevonden om hun sportieve prestatie neer te zetten. Lopers kun-
nen kiezen uit 4 afstanden (1 t/m 4 ronden). Iedere afstand heeft een naam, die een relatie heeft met de historische be-
tekenis van Naarden-Vesting, namelijk de Kazerneloop van 4 km, de Bastionloop van 7,5 km, de Arsenaalloop van 11 
km en de Vestingloop van 14,5. Onderweg werden de deelnemers elke ronde getrakteerd op de inspirerende muziek 
van een blaaskapel. 
Ook in andere plaatsen in het land waren er BAV-ers actief. 
Naarden 
In het kader van de voorbereiding van de komende Eemmeerestafette was een groep enthousiaste BAV-ers present bij 
de Fortress Wallenloop, om hun laatste trainingskilometers af te leggen. Christel Lammers startte op de 7 km van de 
Bastionloop. Jan Koster en Belinda Huiden hadden zich ingeschreven voor de 11 km Arsenaalloop. Belinda verraste 
haar mede clubgenoten door bij de dames op een mooie 2e plaats te eindigen. \ 
Voor de andere BAV-ers was de 14,5 km Vestingloop een uitdaging. André Groen verkeert in een puike conditie, wat 
ook bleek tijdens zijn optreden bij deze Vestingloop. André liep al snel mee in het voorste gelid en finishte op de 14,5 
km (81 deelnemers) op een mooie 6e plaats 
Leiden 
In Leiden werd de marathon georganiseerd. Voor André v.d. Vuurst was het al weer een tijdje geleden, dat hij zijn 
geluk beproefde op de 42 km. Andre bereid zich altijd rustig voor, maar de resultaten zijn tot nu toe steeds prima ge-
weest. Dit keer overtrof hij zichzelf nog maar een keertje, door in het totale deelnemersveld van 314 deelnemers op de 
marathon, als 17e te finishen in een fantastisch persoonlijk record van 3:00:58. Een tijd die dit jaar nog door geen en-
kele BAV-marathonloper werd benaderd. Gaston Hébuterne liep hier, als 70+ atleet een prima 10 km wedstrijd. 
Hilversum 
Ook op wandelgebied waren er BAV-ers actief. Zondagmorgen was Wilma van Marle, samen met Marjan Nieland, en 
Ans en Hans van Rossum, al vroeg op pad gegaan naar Hilversum, om zich daar te melden in het Mediapark. Door de 
Hilversumse Lyonsclub was een speciale editie georganiseerd van het voetstappenpad, dat een lengte heeft van ca. 27 
km. Het voetstappenpad loopt rond Hilversum door de bossen en over de hei en is aangeduid door een voetafdruk in 
een betonnen sokkel. Alle BAV-wandelaars brachten de afstand tot een goed einde. 
Nijmegen 
In Nijmegen werd voor de 9e keer de Marikenloop georganiseerd, een loopfestijn waaraan, met groot succes, alleen 
vrouwelijke atleten mogen meedoen. Ook hier was een behoorlijke BAV afvaardiging aanwezig om de nodige kilome-
ters af te leggen. Op de 5 km was Alberti Post de snelste BAV-atlete, op de 10 km was dat Anke Rotink. 
De individuele prestaties van de lopers zijn: 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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Podiumplaatsen voor BAV-teams tijdens Eemmeerestafette 
 
Op zaterdag 21 mei 2011 organiseerde Trim Vereniging Quo Vadis uit Bunschoten de 27e de Eemmeerestafette. In de 
voorbije jaren is dit evenement, mede door een prima organisatie, uitgegroeid tot een landelijk bekende en geliefde 
estafette rondom het Eemmeer. De route van deze estafette voert de lopers van de provincie Utrecht door natuurgebied 
de Arkervaart naar de provincie Gelderland. Vervolgens via de Nijkerker sluizen naar de provincie Flevoland richting 
de Stichtsebrug naar de provincie Noord-Holland om via de Eempolder uiteindelijk weer in de provincie Utrecht en in 
Spakenburg terug te keren. In totaal waren, tijdens de estafette, zo’n klein 700 mensen actief op het parcours 
(beveiliging, atleten, fiets- en autobegeleiding). 
Vanuit het centrum van Spakenburg vertrokken om 11:00 uur in totaal 115 teams van 5 personen, 21 teams duo-lopers 
en 30 sololopers, om een afstand van in totaal 50 km af te leggen. Daarnaast werd er ook een afzonderlijk een 10 km 
wedstrijd georganiseerd. 
De weersomstandigheden waren prima. De temperatuur varieerde tussen de 20 en 22 graden, wat voor sommige lopers 
veel te warm was, anderen voelde zich daar prima bij. Maar voor de begeleiders, supporters en toeschouwers waren 
het geweldige omstandigheden. 
De BAV is sinds de beginjaren al actief bij dit evenementen viel daarbij, net als deze editie flink in de prijzen. Dit jaar 
deden er 10 teams mee met de estafette, waarvan 1 team bij de duo-lopers. 3 Wandelaars liepen, ter voorbereiding van 
enkele meerdaagse wandelingen (o.a. Amersfoort en Nijmegen), individueel rond het Eemmeer. Zij waren ’s ochtends 
om 08:15 uur  al vertrokken.  
Direct na de start nam het jonge BAV-team “In The Mix” direct de leiding. Het verloop van de wedstrijd was voorin 
het peloton zeer spannend. Uiteindelijk wist dit jeugdige team een prachtige 2e plaats bij de senioren te bemachtigen, 
waarmee zij, t.o.v. van vorig jaar, 1 plaatsje naar boven zijn opgeschoven. Er blijft voor volgend jaar dus nog wat te 
wensen over. In het “overall” klassement finishten zij, evenals vorig jaar, op de 3e plaats. De duo-lopers Ronald 
Pothuizen en Sacco van Wessel verkeren in een prima vorm. Beiden zijn in voorbereiding voor een bergmarathon in 
Oostenrijk en dat wierp tijdens de estafette zijn vruchten af. Zij finishten, met een overmacht van ca. 17 minuten winst 
t.o.v. nummer 2, op een keurige 1e plaats. Beide teams mochten een prachtige beker in ontvangst nemen. Ronald en 
Sacco kregen bovendien nog een heerlijke grote Bunschoterkoek aangeboden, die ’s avonds in het clubhuis werd uit-
gedeeld. 
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Maar ook bij de overige teams waren er prestaties van formaat. Het 3e team van de BAV bestond geheel uit dames. 
Deze dames finishten in hun categorie op een mooie 5e plaats. Hoewel alles om de teamprestaties draait, willen de 
atleten toch het beste en de snelste tijden in zichzelf naar boven halen en de clubconcurrentie, op sportief gebied, 
sneller af zijn. Sommige recreatieve lopers waren voor de eerste keer actief tijdens de estafette en genoten daar zicht-
baar van. Een groot compliment was er voor de begeleiders op de fiets en in de auto. Ook zij dragen elk jaar weer bij 
aan het succes van deze dag. 
Bij de individuele 10 km liepen Gaston Hébuterne (1:01:05) en zoon Raymond Hébuterne (5e plaats in 0:42:42) hun 
laatste wedstrijdje in de voorbereiding voor de 20 km van Brussel. 
Na afloop van deze prachtige sportieve dag stond er in het clubhuis van de BAV een overheerlijke Chinese maaltijd 
gereed van de huisleverancier Hong Kong uit Baarn. Na de vele inspanningen lieten de sporters zich deze maaltijd 
goed smaken. Sacco van Wessel en Andries Blijerveld, beiden lid van de Lange Afstand Commissie (LAC) van de 
BAV, werden aan het eind van de avond door Bob Heinis bedankt voor hun inspanningen om deze dag tot zo’n succes 
te brengen en geweldig af te sluiten.  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
BAV-ers wederom op het podium tijdens de Hellas Zomeravondcup in Utrecht 

Op woensdagavond 25 mei jl. werd de 3e en voorlaatste wedstrijd gehouden van de Hellas Zomeravondcup 2011. Op 
deze dag werd er ook een feestelijk tintje gegeven aan het 30-jarige jubileum van deze wedstrijd. De Zomeravondcup 
is een serie van vier wedstrijden en prestatielopen over 5 en 10 kilometer, die afzonderlijk, maar ook als klassement, 
gelopen kunnen worden.  
De weersomstandigheden van deze 3e tweede wedstrijd waren prima, evenals het deelnemersaantal van totaal circa 
330 atleten. In afwijking van de eerste twee edities was de start dit keer om 19:00 uur vanaf atletiekbaan Maarschalker-
weerd, met een parcours langs de Vecht en rond Oud Zuilen. Ook de laatste editie, op 8 juni a.s., zal om 19:00 uur 
vanaf de atletiekbaan Maarschalkerweerd plaatsvinden. Dan zal ook het eindklassement van de Zomeravondcup 2011 
worden samengesteld.  
Op zondag 28 mei 2011 werd er door een klein aantal BAV-atleten ook nog deelgenomen aan de Driedorpenloop in 
Kortenhoef en de 20 km door Brussel. 
 
Zomeravondcup Hellas 
Rob Pit heeft zijn zinnen gezet op een hoge klassering in het eindklassement op de 10 km. Met nog 1 wedstrijd te gaan 
lijkt het erop, dat hem dit gaat lukken. De vorige editie finishte hij als eerste in de categorie Mannen Masters 60+. Dit 
keer liep hij enkele seconden sneller en behaalde met een tijd van 0:43:11 een prima 2e plaats. Lenny Kievit behaalde 
de vorige editie eveneens een eerste plaats bij de Vrouwen Masters 50+, met een persoonlijk en clubrecord. Ook dit 
keer deed zij goede zaken, door in een tijd van 0:45:50 een 2e podiumplaats te behalen. Rob en Lenny verbeterden ook 
nog het clubrecord record op de 10 km in hun Master – categorie en verbeterden daarnaast ook nog hun persoonlijke 
record in deze klasse. Hans Oostindiën heeft intussen de 3 benodigde wedstrijden gelopen en staat netjes op een 
tweede plaats in het voorlopige eindklassement van de Masters 60+. Met nog 1 wedstrijd te gaan is het te hopen, dat 
hij zich op het podium kan handhaven. Ronald Pothuizen was, met 0:42:47 uiteindelijk de snelste BAV-atleet op de 10 
km. Jeroen Hooijer verbeterde, op de 10 km bij de recreanten, zijn tijd van de vorige editie met 42 seconden. 
 
Driedorpenloop Kortenhoef 
Hans Oostindiën en Henny Bosselaar waren afgelopen zondag de enige BAV-atleten, die de weg naar Kortenhoef wis-
ten te vinden om deel te nemen aan de gezellige Driedorpenloop in Kortenhoef. Beiden hadden zich ingeschreven op 
de 12 km. Hans Oostindiën wordt de laatste weken regelmatig gesignaleerd bij verschillende wedstrijdjes in de regio en 
heeft daarmee, naast de trainingen bij de club, weer een prima snelheid opgebouwd. Hij was Henny dit keer te snel af, 
door een kleine 4 minuten eerder te finishen. Een snelheid van 12 km/uur zat er voor Hans dit keer nog net niet in. 
 
20 km door Brussel 
Raymond Hébuterne en zijn vader Gaston waren de afgelopen maanden druk met de voorbereiding van de 20 km door 
Brussel, die zij al een tijdje op hun wensenlijstje hadden staan. Afgelopen zondag gingen zij van start bij de 32e editie 
van dit grote sportfestijn. Om 15:00 uur klonk het startschot op de Esplanade van het Jubelpark in Brussel om een 
kleine 30.000 atleten van een mooie hardloop tocht door Brussel te laten genieten. Om alles in goede banen te kunnen 
leiden had de organisatie besloten de lopers in 3 grote blokken onder de bogen van het Jubelpark van start te laten 
gaan. Deze wedstrijd staat bekend om het zware heuvelachtige parcours. Vader Gaston (categorie Masters 70+) en 
zoon Hébuterne (categorie Masters 40+) hebben het niet gemakkelijk gehad, maar hebben de afstand wel tot een goed 
einde gebracht. Tijdens dit festijn is het, gezien de grote aantallen deelnemers en de afhankelijkheid van het startvak, 
nauwelijks mogelijk om een snelle tijd te lopen. Na afloop konden de atleten vanaf de website van de organisatie een 
mooi diploma van hun prestatie downloaden. 
 
De individuele prestaties van de atleten zijn: 
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Camiel Kruiswijk pakt Nederlandse Titel voor Studenten. 
 
Groningen, 2-jun- '11 
Op Hemelvaartsdag vond dag 1 van de Nederlandse Studenten Kampioenschappen plaats. In Groningen 
streden vele atleten om de Nederlandse Titel op de verschillende onderdelen. Camiel Kruiswijk 
vertegenwoordigde de BAV op de 3000 meter Steeple Chase. 
Het was erg warm, een weertype dat Camiel doorgaans prettig vind om in te lopen. Na het startschot 
nam Kruiswijk direct de leiding in de wedstrijd. Zijn doel was een harde wedstrijd te maken om zo in 
een goede tijd naar een hoge klassering te kunnen lopen. De eerste rondes gingen in 85 seconden 
waarmee hij uit zou komen op 10:20 min. Met een mooie versnelling aan het einde van de wedstrijd, 
zou dat dus een mooie tijd kunnen worden. De hindernissen gingen technisch niet geheel naar wens, 
maar bij de waterbak was Kruiswijk constant iets eerder weg was dan zijn concurrenten. Na anderhalve 
kilometer liepen er nog vier atleten bij Kruiswijk. Dit was niet zoals hij het graag gezien had. Hij had 
gedacht dat er in dit tempo weinig atleten konden volgen. Op deze manier bracht hij de andere atleten 
in een zetel naar de finish. Daarop besloot Kruiswijk het tempo iets te laten zakken zodat hij niet al zijn 
kruit al verschoten had in het eerste gedeelte van de wedstrijd, en hij nog mee kon sprinten voor de 
overwinning, als het daar op aan zou komen. 
Met nog ruim twee ronden te gaan kwam de als eerste geplaatste Wouter Hordijk met een flinke 
versnelling voorbij. Het verschil in tempo was erg groot waardoor Kruiswijk moeite had om mee te ko-
men. Door twee slechte hindernis passages ontstond er een gaatje van een meter of zes. Bijna werd het 
gat te groot om nog dicht te kunnen lopen. Bij de voorlaatste waterbak passage werd het gat ineens 
een heel stuk kleiner waardoor Kruiswijk zijn kans zag. Met een geweldige versnelling liep hij in een 
keer het gat dicht. Het was erop en erover en met een zeer snelle slotronde van 77 seconde pakte hij de 
overwinning en daarmee de Nederlandse Titel bij de studenten op de 3000 meter Steeple Chase! In een 
tijd van 10:17 minuten had Kruiswijk zijn 3000 meter steeple chase erop zitten. Deze tijd is de tweede 
tijd die hij ooit gelopen heeft en daarmee is dat dus een prachtige prestatie. Op de tweede plaats was 
het Wouter Hordijk die vier seconden moest toegeven. Derde werd Joey Blange.  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
BAV-atleten trotseren regen en genieten van mooie Panboscross 
 
Zondag 5 juni 2011 was het weer de eerste zondag van de maand en voor een aantal BAV-ers een reden 
om de maandelijkse Panboscross in Zeist te bezoeken. Rond 11:15 uur vertrokken zij naar Zeist en kwam 
de regen met bakken naar beneden. Het thuisfront fronste de wenkbrauwen vroeg zich af, of het nu wel zo 
verstandig en leuk was om een wedstrijdje te gaan lopen. Toen zij rond 11:30 uur bij het Panbos in Zeist 
waren aangekomen, klaarde de lucht en kwam er een vriendelijk zonnetje naar voren, dat hen gedurende 
de wedstrijd bleef vergezellen. Vele vaste deelnemers aan deze cross dorsten het kennelijk niet aan, want 
het deelnemersaantal viel behoorlijk tegen. Slechts een 60-tal lopers stonden aan de start, om het door hen 
gewenste aantal ronden (1 t/m 7 ronden) van 3 km af te leggen. 
In het bos was het nauwelijks te merken, dat het zo hard had geregend, maar de opgelopen temperatuur 
en hoge luchtvochtigheid speelden de atleten behoorlijk parten. Het heuvelachtige zandparcours had de 
regen snel opgenomen. 
 

Panboscross 
 
Raymond Hébuterne had zijn ambities dit keer iets lager liggen, dan normaliter. Hij richtte zijn aandacht op 
de 9 km en finishte met de mooie tijd van 38:47, waarmee hij de snelste BAV-atleet was. 
Hans Oostindiën en Gaston Hébuterne waren voor de wedstrijd al vastbesloten om 4 ronden van 3 km te 
lopen. Henny Bosselaar en John de Vries wilden hun keuze tijdens de wedstrijd bepalen, afhankelijk hoe 
het verloop zou zijn, na wat kwakkelende laatste 2 weken. Hans Oostindiën liep onder de pittige omstandig-
heden een prima 12 km en zag er aan de finish nog erg fris uit. Henny Bosselaar en John de Vries liepen 
gezamenlijk op en besloten om na 3 ronden te stoppen, beiden waren tevreden met de door hen gelopen 
tijd. Toen Henny en John Gaston Hébuterne opwachtten na zijn 3e ronde, vertelde Gaston, dat hij zich pri-
ma voelde en zijn 12 km in een rustig tempo zou voltooien.  

20 km door Brussel 
 
Vader en zoon Hébuterne waren al weer hersteld van hun 20 km loop door Brussel van vorige week zon-
dag, die onder bijna tropische temperaturen was gelopen. Voor Raymond stond, direct na de wedstrijd in 
Brussel, in de uitslagen een teleurstellende tijd van 1:53:07 genoteerd. Later in de week werden deze tijd 
en het gepubliceerde diploma gecorrigeerd naar de mooie tijd van 1:32:57. Hiermee staat hij nu, binnen 
een deelnemersveld van 30.000 atleten, op een keurige 821e plaats. Hij zal 1 van de weinige Nederlandse 
deelnemers zijn, waarvan binnen 1 wedstrijd 2 verschillende diploma’s zijn gepubliceerd. 
 
De individuele prestaties van de lopers zijn: 

Wedstrijd en naam Afstand Tijd Min / km Km / uur 

20 Km Brussel 28-05-2011 gecorr. tijd     

Raymond Hébuterne 20 1:32:57 0:04:39 12,91 

Zeist Panboscross 5-6-2011     

Raymond Hébuterne 9 0:38:47 0:04:19 13,92 

Henny Bosselaar 9 0:50:16 0:05:35 10,74 

John de Vries 9 0:50:17 0:05:35 10,74 

Hans Oostindiën 12 1:02:55 0:05:15 11,44 

Gaston Hébuterne 12 1:23:12 0:06:56 8,65 
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Rob Pit met overmacht winnaar Hellas Zomeravondcup 2011 
 
Woensdagavond 8 juni 2011 werd door atletiekvereniging Hellas in Utrecht de laatste wegwedstrijd gehou-
den van de Zomeravondcup in het seizoen 2011. 
Op 2 dinsdagavonden in de maanden april en mei en 2 woensdagavonden in de maanden mei en juni 
werd deze, bij velen geliefde, wedstrijd dit jaar voor de 30e keer georganiseerd. In dit jubileumjaar werd 
een 5 km wedstrijd aan het 10 km programma toegevoegd. Als wedstrijdlopers zich vooraf op 3 wedstrij-
den van de 10 km inschrijven, dan kunnen zij meedingen naar een plaats in het eindklassement van de 
Zomeravondcup. Dit keer was de start vanaf atletiekbaan Overvecht, met een parcours langs de Vecht en 
rond Oud Zuilen weer terug naar de atletiekbaan. De eerste 3 edities werden allen onder warme weersom-
standigheden verlopen, maar tijdens de laatste wedstrijd waren de loopomstandigheden prima. De slot-
avond werd bezocht door ca. 280 atleten. 
In Soest liepen een aantal baanatleten een wedstrijd over 5 km. 
 

Utrecht 
Rob Pit en Hans Oostindiën wilden dit seizoen een plekje veroveren op het podium in het eindklassement. 
Zij hadden zich daarvoor vooraf gemeld voor deelname aan het klassement. Na 3 wedstrijden prijkte Hans 
netjes op een 2e plaats in de categorie Mannen Masters 60+. Op dat moment had Rob nog maar 2 wed-
strijden gelopen en stond daarmee op plaats 3. Gezien de concurrentie, en de door Rob gelopen tijden, 
moest daarin nog verbetering mogelijk zijn. 
De laatste wedstrijd verliep gunstig en Rob liep, met een verschil van ruim 2 minuten op nummer 2, naar 
een mooie 1e plaats. Hiermee belande hij tevens op een welverdiende 1e podiumplaats in het eindklasse-
ment bij de Mannen Masters 60+. Bovendien verbeterde hij opnieuw het clubrecord, in zijn categorie op de 
10 km op de weg, naar een tijd van 0:42:36. Hans Oostindiën liep ook een prima wedstrijd en finishte op 
een 4e plaats, waardoor hij helaas naar een 4e plaats in het eindklassement zakte.  
Sacco van Wessel pikte ook een wedstrijdje mee en was, met een mooie tijd van 0:39:00 de snelste BAV-
atleet. Lenny Kievit deed wederom goede zaken en werd bij deze laatste editie wederom 1e dame bij de 
Vrouwen Masters 50+. Lenny had zich niet ingeschreven voor het eindklassement, maar zou daarin, ge-
zien de door haar gelopen tijden over 3 wedstrijden, met overmacht op een 1ste plaats zijn beland. Jeroen 
Hooijer heeft deelgenomen aan alle 4 wedstrijden bij de Mannen Recreanten en liep dit keer zijn snelste 
tijd van deze Zomeravondcup. 
 

Soest  
Baanatleten van de BAV en AV Pijnenburg trainen sinds enige tijd regelmatig gezamenlijk. Uit deze sa-
menwerking komt ook het met elkaar deelnemen aan wedstrijden voort. Onlangs won een team van 2 
BAV- en 2 Pijnenburgatleten nog de prestieuze Cuneraloop in Rhenen, waarbij zij ook het parcoursrecord 
in bezit kregen.  
Op dinsdagavond 31 mei 2011 konden alle senioren wedstrijdatleten van AV Pijnenburg en de BAV deel-
nemen aan een door Pijnenburg georganiseerde 5 km wedstrijd op de baan. Een 8-tal BAV-ers had zich 
voor deze wedstrijd opgegeven. 
Het werd een spannende wedstrijd, waarbij de snelste atleten van Pijnenburg net een tikje sneller uit de 
verf kwamen, dan de BAV-ers. De prestaties waren er niet minder om. Stefan Leeflang bleek sterk genoeg 
te zijn om zich met een prima tijd van 0:16:54 naar een 3e podiumplaats te lopen. Op de voet gevolgd door 
Ingmar de Klerk op een 4e plaats. Maar ook Jaap Sonnenberg (7e), Niels de Bruin (9e) en Sacco van Wes-
sel (10e) konden zich prima tussen de ‘snelle jongens’ handhaven. 
Shirley Dolman en Marina Bos liepen een prima tijd bij de dames, terwijl Bernadette Vink helaas moest 
afhaken. Camiel Kruiswijk liep gezamenlijk op met Marina Bos, om zich te sparen voor zijn deelname aan 
het Nederlands Studenten Kampioenschap op de 3.000 meter Steeple Chase.  
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Wedstrijd / naam Afstand Tijd Min / km Km / uur 

Zomeravondcup Hellas 10 km      

M40, 10 KM Wedstrijd     

Sacco van Wessel (10e) 10 0:39:00 0:03:54 15,38 

M60, 10 KM WEDSTRIJD      

Rob Pit (1e) 10 0:42:36 0:04:16 14,08 

Hans Oostindiën (4e) 10 0:50:22 0:05:02 11,91 

V50, 10 KM WEDSTRIJD      

Lenny Kievit (1e) 10 0:46:03 0:04:36 13,03 

MPRES, 10 KM PRESTATIE      

Jeroen Hooijer (34e) 10 0:44:07 0:04:25 13,6 

     

Pijnenburg onderlinge 5 km baan      

Stefan Leeflang 5 0:16:54 0:03:23 17,75 

Ingmar de Klerk 5 0:17:22 0:03:28 17,27 

Jaap Sonneberg 5 0:17:59 0:03:36 16,68 

Niels de Bruin 5 0:18:34 0:03:43 16,16 

Sacco van Wessel 5 0:18:35 0:03:43 16,14 

Shirley Dolman 5 0:23:07 0:04:37 12,98 

Marina Bos 5 0:25:25 0:05:05 11,8 

Camiel Kruiswijk 5 0:25:26 0:05:05 11,8 

BAV-atleten ondergaan vuurdoop op bij de 29e halve marathon in IJsselstein 
 
Jaarlijks organiseert het Politie district Lekstroom, sinds 1983, de IJsselsteinloop in IJsselstein. De op-
brengsten van deze wedstrijd komen vooral ten goede aan ontwikkelingsprojecten, waarmee via klein-
schalige hulp het leven van kansarme kinderen in derde wereldlanden draaglijker kan worden gemaakt. 
Het loopevenement heeft in de afgelopen der jaren een stevige plaats ingenomen op de verschillende loop-
kalenders. Op zaterdag 11 juni 2011 hadden meer dan 3.000 atleten zich ingeschreven op de jeugdwedstri-
jden, de 10 km, de 21,1 km (halve marathon) en de verschillende wedstrijden voor bedrijventeams. De 
weersomstandigheden waren prima. Het parcours van de 10 km loopt voornamelijk door en in de directe 
omgeving van IJsselstein. Het parcours van de 21,1 km voert de lopers door de buitengebieden en gaat 
vanaf IJsselstein richting Benschop en Lopik. Via de Lekdijk lopen de atleten dan weer richting IJsselstein. 
Ook in Ederveen (Gld.)namen leden van de BAV deel aan een wedstrijd. 
IJsselstein 
Voor BAV-atleten is het zo langzamerhand een traditie om deel te nemen aan de IJsselsteinloop. Jaarlijks 
gaat er een behoorlijke ploeg atleten gezamenlijk naar IJsselstein. 
Stefan Leeflang steekt de laatste tijd in een prima conditie en liep, in een deelnemersveld van 877 atleten 
op de 10 km, met een prachttijd van 0:35:18 naar een mooie 6e plaats. Ook de andere manlijke lopers zet-
ten voor hun leeftijdsklasse mooie tijden neer. Bij de dames was Bernadette Vink dit keer als enige BAV-
atlete op de 10 km actief. Ook Bernadette liep een prima tijd, namelijk 0:48:42. 
Dit jaar heeft trainer Carlo Oudebeek, in een tijdsbestek van ca. drie maanden, een aantal recreanten zover 
weten te krijgen, dat zij met vertrouwen de halve marathon (21,1 km) zouden aankunnen. Tijdens de 
langere duurtraining werden zij ondersteund door de fietsbegeleiders Carine Lovett en Harrie Splinter. 
De dames Marije Jansen, Irma Karssen en Wina van Dijk, alsook de heren Frans Gouverne, Roland Mar-
ges. Ian Hayne en Jurgen Lentz hebben het fantastisch gedaan. Allen voltooiden trots hun eerste halve 
marathon. Marije Jansen en Frans Gouverne finishten voor een eerste halve marathon wel in een heel 
mooie tijd. 
 
Ederveen 
Onder de rook van de Veluwe gemeente Ede ligt de dorpskern Ederveen. Hier werd dit jaar de 3e versie 
georganiseerd van het ‘Atrium Rondje om Ederveen’. Een kleinschalige loop, waarbij er voor de kinderen 
een afstand van 1 km was uitgezet, met voor de overige lopers een parcours over 5, 10 en 15 km. In totaal 
kwamen er 229 deelnemers aan de start. 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

 augustus  
12 Rosa  Brugman 
22 Che  Lee, van der 
24 Baukje  Leerink 
27 Nadia  Keijzer, de 

 juli  
1 Wouter  Molenaar 
5 Tamara  Went 
5 Femke  Boer, de 
5 Bas  Vuurst, van der 
7 Shirley  Dolman, . 

10 Melvin  Jong, de 
15 Anastasia  Willemsen 
16 Jurre  Westra 
19 Michel  Stel 
24 Ruben  Rigter 
30 Lucas  Beckeringh 
31 Juliette  Klerk, de 

De start van de 10 en 15 km was om 15:00 uur. Kort voor de start kwam er een behoorlijk onweer los. Toen 
het startschot moest vallen trok de lucht gelukkig open en wisselden de zon en wolken elkaar af. Hierdoor 
was het om sommige plekken behoorlijk warm. 
Henny Bosselaar en John de Vries hadden tijdens een ander wedstrijdje gehoord over dit rondje om Ed-
erveen. Het leek hen leuk om een keertje in een nieuwe omgeving lopen. Beiden hadden zich ingeschreven 
op de 15 km, bestaande uit 1 ronde van 10 km en 1 ronde van 5 km door het buitengebied rond Ederveen 
en hebben genoten van de mooie omgeving. Henny ging voortvarend van start en kon zijn tempo gemakke-
lijk vasthouden. Tot zijn eigen verrassing finishte hij in een tijd net onder de 1:20:00. Ook John de Vries 
was dik tevreden met zijn tijd onder de 1:25:00. 
De prestaties van de individuele atleten zijn: 
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De SixPackRunners organiseren dit jaar – onder auspiciën van de AV Triathlon - voor de 4e keer 
de Utrechtse Heuvelrug estafettede. 

Een estafetteloop over 10 etappes van ongeveer 10 km per etappe door het fraaie landschap van 
de Utrechtse Heuvelrug op:Zondag 25 september 2011 

Een uitdagende bijzondere estafetteloop door het groene heuvelachtige hart van Utrecht, centraal 
in Nederland. Door heel veel bos, veel zuurstof en met leuke, soms pittige heuveletappes (o.a. 
de Amerongse Berg). Maar ook vlakke etappes maken onderdeel uit van deze estafetteloop. 

De individuele inspanning gaat op in een gezellige sportieve en sociale groepsprestatie. 

Geen wedstrijd  
Het is geen wedstrijd, daar zouden teveel vrijwilligers voor nodig zijn. Maar het gaat wel om het 
neerzetten van een mooie groepsprestatie als ‘gewone’ verkeersdeelnemer. Iedere loper of loop-
ster laat zich vergezellen door minimaal twee fietsers (meer mag natuurlijk ook, dit kan een auto 
besparen dat weer voordelig is voor het milieu!) die aan de hand van de routebeschrijving de route 
bepalen. De overige deelnemers verplaatsen zich met de auto naar de verschillende wisselpun-
ten. Ook dit met behulp van een routebeschrijving. 

Uiteraard doet de BAV dit jaar ook weer mee.  

Er zijn al drie teams opgegeven. 

Wil je graag meedoen zorg dan dat je een 9 andere enthousiastel lopers en t2 fietsers vindt en 
gaaf je team door aan de LAC. Zij zorgen voor de verdure inschrijving.  

Wees er wel snel bij, want er is een limiet van 40 deelnemende teams en de stand van 19 juni is 
al 29!!   

Andries Blijerveld; Andries.Bleijerveld@kpnplanet.nl  
Sacco van Wessel: svwessel@gmail.com 
Jos Hakvoort:emmie-jos@ziggo.nl  
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BAV PR-avondwedstrijd weer groot succes, 48 PR’s verbroken 
 
Eindelijk was het zover na maanden van voorbereiden, de PR-avondwedstrijd van de BAV pupillen. 
Een avondwedstrijd, met een nachtje slapen in het clubhuis. 
 
De eerste kinderen waren thuis niet meer te houden en kwamen een half uurtje voor aanvang al aan. Om 
16 uur was iedereen er en kon het feest beginnen. Alvast de slaapplekken inrichten en afscheid nemen van 
de ouders. Daarna pasta eten, om 18.15 uur begon de wedstrijd met de onderdelen sprinten, verspringen, 
kogelstoten, balwerpen en een lange afstand. Het weer was prima en iedereen had het prima naar zijn zin.  
 
Om 21.45 uur was alles afgelopen en hebben we nog 2 leuke films gekeken, Dik Trom en Ice Age 3. Onder 
de film hebben we lekker snoep en chips gegeten, dat was gesponsord door de Coop. Daarna gingen de 
kinderen en begeleiding met zijn allen in de kantine slapen. Slapen, ja, dat doen we niet, was het motto. 
Tegen half twee was het toch echt nodig om te slapen, want de volgende ochtend stond er nog een afslui-
tende training op het programma.  
 
Eerst om 9.00 uur met zijn allen ontbeten, dit ontbijt was gesponsord door Albert Heijn, bedankt hiervoor. 
De warming up werd gedaan door een ouder, allemaal oefeningen en pasjes op muziek. Na toch een kleine 
aanpassing in de training kwamen sommige ouders iets eerder (hadden hun kind toch wel gemist). Een 
gezamenlijke estafette was echt het einde van een leuk, gezellig, vrolijk, veel gelachen en voor herhaling 
vatbaar weekeind. Tijdens deze wedstrijd hadden 14 kinderen weer een medaille verdiend in het kader van 
de BAV PR CHALLENGE. 
 
Om 12.00 uur koffie, thee en limonade met een plak cake en snoep als afsluiting. Opruimen en heerlijk 
naar huis. Ouders, trainers en sponsors bedankt! 
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BAV pupillen presteren weer goed! 

71 PR’s en een clubrecord 
 
Afgelopen zaterdag 21 mei was het weer tijd voor de 2e pupillen competitie bij Altis in Amers-
foort.Net zoals de eerste wedstrijd was het weer een mooie dag met 71 pr’s, een clubrecord en veel 
zon. 
 
D Pupillen 
De jongsten van de BAV ploeg wisten zich goed te weren in het deelnemers veld. Dinand te Pas kon z’n 
PR bij het verspringen weer aan scherpen. Jelmer Pastoor haalde zelfs drie PR’s binnen. Roeland Bouma 
wist twee PR’s te verbeteren. Jort Mol Lous verbeterde zelfs zijn eigen clubrecord bij het verspringen, hij 
sprong over de 3 meter en heeft nu een scherp clubrecord van 3,06 m. 
 
C Pupillen 
De jongens C liepen voor het eerst een estafette (Bauke Taylor, Boris van de Beek, Chris Koenen en Yves 
van der Meer) en dat ging erg goed.  
Alle jongens hadden een pr met verspringen en zelfs bijna allemaal een pr op de 600m, dat ondanks het 
warme weer. Bij de meisjes C houdt Anastasia Willemsen nog in 
haar eentje de BAV eer hoog en presteert steeds beter, volgende 
keer komt Nadia de Keijzer haar vergezellen. 
 
B pupillen 
De meisjes begonnen aan de 4 x 40 mtr. estafette die zij snel 
liepen mede door de goede wissels. De estafette werd gelopen 
door Catharina van Lange, Daniëlle Veendrick, Emma van de Beek 
en Lotte Bleijerveld. Daarna was het onderdeel balwerpen waarbij 
deze meisjes allemaal een P.R. behaalden. Na de 40 mtr. sprint 
gingen de meisjes naar het verspringen toe. Lotte heeft over de 3 
mtr. vergesprongen n.l. 3.04 m en een P.R. hiermee behaald en 
eveneens Catharina met 2.99 m. en Daniëlle 2,65m. Op 2 cm na 
had Amber Pieterse ook haar record gehaald en sprong 2,28m ver. 
Als laatste onderdeel was de 1.000 mtr.  Toch liep bijna iedereen 
een P.R..  
Het estafette team van de jongens B bestond uit Lucas Becker-
ingh, Wouter Molenaar (invaller), Thom van de Wouden en Floran 
Groot. Met een tijd van 31.55 zaten ze slechts 0.14 seconden 
boven de tijd van de vorige keer. Net als de meisjes hadden de 
jongens ook de onderdelen sprint, balwerpen, verspringen en de 
1000 meter. Na zijn winst in de serie is Taran van Stel wat bi-
jgedraaid over z’n enthousiasme voor dit onderdeel, vlak voor de 
start mopperde hij nog wat over dit onderdeel, maar na z’n winst 
was het mopperen verdwenen, goed gedaan Taran. Naast de jon-
gens van de estafette en Taran wisten ook Remco Martens, Marijn 
van Maanen en Max van der Meer goed te presteren. Er werden 
weer diverse PR’s verbroken. 

A1 pupillen 
Diepte punt van de dag is dat Julie Heij geblesseerd is uitgevallen, kreeg last van de hak tijdens de esta-
fette. Ze heeft nog wel kogel gedaan, maar is daarna uitgevallen. Koen Roskamp heeft over de 7 m gesto-
ten, Jelle van Miltenburg kwam over de 6 m. Thijs van Miltenburg ging bij het verspringen eindelijk over de 
1.15. Wessel Terpstra presteerde goed op de 1000m hij liep onder de 4 minuten. Rick van Bo-
eyen verbeterde daarbij zijn PR met ruim 30 seconden. Bij de meisjes heeft Isabel van de Broek de 
magische 100 cm gehaald op hoog, Anne Gouverne was ook weer van de partij, zij gaf helaas aan dat ze 
gaat stoppen met atletiek. Roos Hersbach wist haar PR op kogel met meer dan 50 cm te verbeteren. 

A2 pupillen 
Bij de jongens was het Stevan Doeven die in zijn eentje de eer hoog moest houden. Dat ging hem goed af 
Stevan eindigde in het algemeenklassement als 7e.Dit kwam mede door zijn goede prestatie bij het ko-
gelstoten, die maar liefst 7.41m. was. Ook bij verspringen en op de 1000m een pr voor deze atleet.  
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Uitslagen meerkamp zaandam 

De meisjes liepen een mooie estafette. Maar lieten wel wat tijd bij de wissels liggen. Sophie Bleijerveld ver-
beterde haar pr met kogel door bijna over de 7m heen te stoten. Laura van Surksum en Bodine Bakker 
deden het goed bij ver, ze gingen ruim over hun pr. Voor Sophie de Jong was het de 1000m waarmee zij 
de show stal, een pr en een eerste plaats voor haar. Sophie van de Burgh liet zien dat ze karakter heeft, zij 
liep alsnog de 1000m in de 2e serie, zwaar gehavend, in een mooie tijd nadat ze in de 1e serie ten val 
kwam. Zo kwam een einde aan deze mooie dag met geweldige prestaties. Nu weer hard trainen voor de 3e 
competitie wedstrijd op 25 juni bij Zuidwal in Huizen. 

Kijk voor alle foto’s en uitslagen op www.bav-baarn.nl 

Podiumplaatsen en veel pr´s voor BAV junioren! 
 
 
Afgelopen zaterdag en zondag 28 en 29 mei was het een druk weekend voor de junioren van de BAV. 
Er waren maar liefst twee wedstrijden waar ze aan deelnamen. 
 
Zomerwedstrijd VAV 
Zo vertrokken er negen atleten naar Veenendaal om aan de zomerwedstrijd mee te doen. 
De junioren lieten zien hard getraind te hebben met name op de werponderdelen werd er goed 
gepresteerd. Deze dag leverde maar liefst 5 podium plaatsen op. Een geweldige 1e plek was er voor Thijs 
Buwalda en Lotte Buwalda haalde ook het hoogste plaats op het schavot.  
 
Meerkamp AV Zaanland 
De tweede wedstrijd was de meerkamp bij AV Zaanland. Daaraan werd door zes atleten deelgenomen. In 

twee dagen werden 7 onderdelen afgewerkt. De meeste atleten haalden op bijna alle onderdelen wel pr´s 

waardoor hun puntentotaal flink omhoog ging. Een mooie 3e plek was er voor Lesley Jansen bij de meisjes 

junioren A. Ruben Rigter werd bij de jongens D 14e in een spannende finale op de 1000m. 

 

UITSLAGEN  ZOMERWEDSTRIJD VAV 5/28/11  
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Jeugd wedstrijdkalender 2011 - 2012 

2011 

2012 

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