




Staan de volgende data nog niet  
in je agenda?  

Dan nu snel doen! 
 
Zondag 30 september 11.30 – 16.00 uur 

BAVplaza 
Een sportief evenement voor alle leden  
Terrein  Bosbad (wintercup locatie)  
Geef je op via de website http://www.bav -baarn.nl  
 
 

 
Zaterdag 6 oktober 20.00 - 01.00 uur 

Boemerang 
Feest voor alle (oud) leden,  
vanaf C-junioren 
Kijk voor de kaartverkoop op de  website http://www.bav -baarn.nl  
 
 

 

Jubileumboek  
is vanaf 8 september te koop  
Uren leesplezier voor € 10, - 
Kijk voor de verkoop in het clubhuis op de  website http://www.bav -baarn.nl  
Of koop het bij Boekhandel Den Boer 
 





De BAViaan, september 2012 

In dit nummer: 

De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag 11 oktober 2012. 

 Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren t/m 2 oktober 2012 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

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

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen aan te passen, in te korten of te niet te plaatsen 

zonder opgave van redenen.  
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Van de voorzitter 
 

Jubileumboek is een collectors item, in een woord : fantastisch  

Afgelopen zaterdag 8 September was het eindelijk zover, nadat de eerste drie boeken door 

Jurgen waren uitgereikt aan wethouder Jan Baerends, Wim Nieuwenhuizen en Mich Sweep, 

mochten wij , als gewone stervelingen ook het jubileumboek in onze handen houden. Bij 

sommige kon het folie niet snel genoeg van het boek af. De ohhh’s en ahhh’s vlogen in het 

rond. Mijn felicitaties en complimenten naar alle samenstellers van het boek. Het is een in-

drukwekkend geheel geworden, eenmaal in handen kan je het boek bijna niet neerleggen, 

het blijft trekken om gelezen of doorgebladerd te worden. Het kleurrijke voorkomen en de 

layout maken het tot een waar collectors item. Ik ben er trots op dat we zoveel deskun-

digheid en enthousiasme binnen onze vereniging hebben en dat die ook nog is samengek-

omen om dit prachtige boek met vele verhalen over onze vereniging samen te stellen. Ik wil 

langs deze weg de hele jubileumboek commissie namens het bestuur van harte danken voor 

alle energie en inzet in de afgelopen periode, met name Henk Oudebeek en Simone Bakker 

die als niet BAV lid zeer veel werk voor onze vereniging hebben gedaan. 

 

 De aanleg van de baan 

Voor diegene die niet regelmatig naar het sportpark komen zal het wel even wennen zijn. 

Zeker nu het de afgelopen weken zulk mooi weer is geweest gaat de verbouwing van het 

terrein erg snel. Ons clubhuis heeft aan de ingangszijde een groot tegelterras gekregen, dit 

zal nog groter worden als het stuk naar de baan ook klaar is, we krijgen zelfs een terras aan 

de westkant. Het is helaas nog niet te zeggen of en wanneer we in beperkte mate van de 

baan gebruik kunnen gaan maken. De aannemer is zeker nog een flink aantal weken bezig, 

te hopen is dat het droge weer nog even aan blijft. Er zal sowieso dit jaar nog geen rubber 

toplaag op de baan komen, maar naar alle waarschijnlijkheid wel asfalt. We zullen iedereen 

via de website op de hoogte houden of en wanneer er op de baan gelopen mag worden.  

 

Nog meer jubileum activiteiten 

Op het moment van verschijnen van dit clubblad zitten we midden in de jubileum festivi-

teiten. Hou de website en specifiek de jubileumpagina’s regelmatig in de gaten om goed op 

de hoogte te blijven en om te voorkomen dat je iets mist. Er staat in ieder geval genoeg te 

gebeuren. Alvast alle organiserende commissies succes met de geplande activiteiten, ook 

jullie een hartelijk dank namens het bestuur en de leden voor de tijd en energie voor het or-

ganiseren en ik hoop dat het merendeel van onze leden bij alle onderdelen aanwezig zullen 

zijn. Laten we met z’n allen van de jubileumfeestmaand genieten. 

 

Met sportieve groet,  

Bob Heinis. 
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Nieuws van de ledenadministratie 

Tussen half juni en eind augustus druppelden de aanmeldingen van vooral leden, afkomstig van de recentelijk voltooi-

de beginnerscursus, nog een beetje na. 

Sabine (voorheen de Coo en voor menigeen een oude bekende) keerde na haar verhuizing terug bij de BAV. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Sabine  van den Bos  Baarn   recreant                 22-09-1975  

Amber  van den Brom  Baarn   recreant                 12-02-1992 

Anneke                van de Deyssel                Baarn   recreant                 27-02-1963 

Ellen  van Hamersveld               Eemnes                recreant                 15-08-1984 

Coby  Holstege  Baarn   recreant                 09-07-1960 

Sacha  Knopper                Baarn   recreant                 23-12-1970 

Eugene               Leenders  Baarn   recreant                 24-08-1957 

Ine  van Lintel  Baarn   recreant S.W.                14-04-1950 

Marian  van Nieuwburg               Baarn   recreant                 27-02-1964 

Andrea  Renes   Baarn   recreant                 25-03-1970 

Lou  Witte   Baarn   pupil B                 06-09-2012 

Ook Cok Verhoef gaf aan weer mee te trainen.  

 

Helaas weer een flink aantal opzeggingen van voornamelijk jeugdleden. Ook Maas neemt na ruim 17 jaar afscheid van 

onze vereniging. We zullen voortaan gaan missen: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:    Categorie:    

Majan  Balde   Baarn    junior C 

Frèdèrique van Dooremaal  Baarn    recreant 

Maja  van Gisbergen  Baarn     junior C 

David  Jansen op de Haar Baarn    junior C 

Chris  Koenen   Baarn    pupil B 

Henny  Kuil   Baarn     jurylid 

Niels  Kuil   Baarn    junior C 

Lara  Mattheij   Baarn    junior C 

Victor  Nieuwenhuis  Baarn    pupil C 

Cas   van Nieuwenhuizen Baarn    recreant 

Maas  van de Poppe  Baarn    senior 

Ciska  Rigter   Baarn    jurylid 

Ruben   Rigter   Baarn    pupil B 

Merel  Sherrell   Baarn    mini-pupil 

Sjoerd  van ’t Slot  Baarn    pupil A 

Mochi  Valimani  Baarn    recreant 

Babiche  Vos   Baarn    recreant 

Kevin  van der Wal  Baarn    junior B 

 

Voorts kregen wij van de Atletiekunie de volgende nieuwe wedstrijdlicenties binnen: 

 

Voornaam: Naam:  Licentienummer: Categorie: 

Febe  Bakker  770326  mini-pupil 

Mara  Brandsen 770327  pupil B 

Dion  van Doorm 768429  pupil C 

Sabien  Hilhorst  768430  pupil A 

Maaike  Kannegieter 768431  pupil B 

Beyza  Kazmiroglu 766305  pupil B 

Chimène Koller  768432  pupil C 

Brian  Salah  770333  junior D 

Sam  Vroomman 766306  mini-pupil  

 

Michiel Schrijver gaf te kennen in verband met een langdurige blessure  

af te zien van zijn wedstrijdlicentie 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën 
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DEELNEMERS GEZOCHT:  
WIE GAAN ER MEE richting Egmond?  

 

 
Wie wil er heerlijk meewandelen (SW of NW) met de Egmond Wandelmarathon en over-

nachten in de geheel vernieuwde Stayokay?  

De inschrijving van de wandelmarathon is inmiddels gestart. Je kunt hiervoor zelf inschrij-

ven via www.pwnegmondwandelmarathon.nl 

 

De kosten van deze wandeltocht bedragen: 

 2 dagen 21,1 km. wandelen: €17,50  

                       2 dagen 10 km. wandelen: €14,00  

 

Overnachten voor dit weekend bij de Stayokay kost 75 euro p.p. (op basis van een  

4 persoonskamer). Opgeven hiervoor kan bij Wilma van Marle: hrvanmarle@tiscali.nl 

Gaarne uiterlijk half september 2012 opgeven. De aanbetaling bedraagt € 40,00. Dit is 

nodig omdat eind september de 1ste aanbetaling bij de Stayokay gedaan moet worden en 

dan ook het aantal deelnemers bekend moet zijn. 

Je kunt het bedrag van 40 euro overmaken  naar rek.nr. 964050978 t.n.v. W.M. Wiegers, 

Baarn. 

Wij hopen op een grote deelname,  

 

 

 

                                                     Met sportieve groeten van Wilma van Marle 

mailto:hrvanmarle@tiscali.nl
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Lange afstand gebeuzel 
 
 
HO STOP!!! NIET VERDER BLADEREN! 

 

De rest van het jaar mag je dit stukje wat mij betreft gewoon over-

slaan. Alleen ditmaal is het verplichte leeskost want………. 

………Hakvoort gaat de boel verklappen. Waarschijnlijk word ik na 

uitkomen van deze Baviaan oneervol ontslagen van al mijn vrijwil-

ligers werk, maar het kan me HELEMAAL niets schelen want…. 

…. Het BAV boek “sprint door 50 jaar BAV” is geweldig. Een 

must voor iedere pupil, recreant en zelfs oud wedstrijdloper. Honder-

den prachtige foto’s, goed leesbare verhalen, een lekkere lay-out, kortom een lust voor het oog. 

De jeugdpagina’s in dit boek: zó origineel. De foto’s van een jonge Jan Koops Of Hans Oostindi-

ën. Wat waren het nog broekjes…. Over broekjes gesproken. Let daar ook eens op in dit boek…

hilarisch die ontwikkeling van sportkleding. KORTOM kopen dat boek. Je sponsort er echt hele-

maal niemand mee, maar ik garandeer je zeker 3 aangename zaterdagmiddagen met enorm veel 

lees en kijkplezier!!! En dat voor € 10.00!! 

Nu ik toch al ontslagen ben kan ik gelijk verklappen dat de BAV-plaza ook bijzonder belooft te 

worden. Hoewel er al maanden over in dit blad en op de website over wordt geschreven weet nie-

mand nog wat er gaat gebeuren, een goed bewaart geheim…tot vandaag. 

Wat kun je verwachten? Zondag 30 september, locatie Bos-

bad de Vuursche, teams van 8 tot 10 personen. Stormbaan, 

gps tocht, sumo worstelpak, puzzeltjes, mooi weer, thee en 

koffie en ontzettend veel lol. Drie uur lang sportief met el-

kaar bezig zijn. Zie het als zeskamp, maar dan ontzettend 

veel leuker! Wat moet je daarvoor doen???  

Gewoon er WILLEN zijn!! 

Van 11.30 tot 15.00 ben je van harte welkom. Natuurlijk is 

het ontzettend gaaf als je samen met je loopmaatjes een team 

vormt. Inschrijven kan via de BAV-website. Kun je geen 

team vormen, dan geeft dat niks. Geef je je gewoon solo op. We zijn één grote familie en op de 

dag wordt je toegevoegd aan een team. 

Wil je je partner/kinderen meenemen? Gewoon doen! Voor de kids is er vermaak en je partner kan 

als supporter/vrijwilliger ook een fantastische dag beleven. 

Kan ik nog meer verklappen? JAAA, zaterdag 6 oktober is er dik vet gaaf groot feest in de Boe-

merang voor alle BAV-leden. Dat wordt een superfeest. Je moet vooraf wel even een kaartje ko-

pen (€ 5,00 maar daar krijg je wel drie consumptiebonnen voor) en je mag je meissie of mannetje 

ook meenemen (als ze ook een kaartje hebben). Dat wordt ongetwijfeld een avond vol herinnerin-

gen, sterke verhalen en prachtige danspassen!! Er komt een echte dj, die zelfs zijn jaren 80 platen 

koffertje schijnt mee te nemen.     

Je mag dit feest NIET MISSEN!!! 

 

Het wordt een prachtige feestmaand, geniet ervan 

en…………..feest ze.  

 

Jos Hakvoort 
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VERKOOPMOMENTEN BAV JUBILEUMBOEK 50 jarig bestaan   

slechts €10, contant af te rekenen!       OP = OP 
 

 
 

VANAF MAANDAG 10 SEPTEMBER A.S.  
OOK PERMANENTE VERKOOP  

BIJ BOEKHANDEL DEN BOER!!! (OP = OP) 

Dag Datum Tijden  

verkoop boek 

Plaats 

Zaterdag 8/9 10.45-11.45 Clubhuis 

Dinsdag 11/9 20.00-21.00 Clubhuis 

Woensdag 12/9 15.00-17.00 AV Peijnenburg 

Zaterdag 15/9 10.00-11.00 Clubhuis 

Woensdag 19/9 15.00-16.30 Schaatsbaan 

Donderdag 20/9 20.00-21.00 Clubhuis 

Zondag 30/9 14.45-15.45 BAV Plaza/

Bosbad 

Zaterdag 6/10 22.00-24.00 Feest/ Boemerang 
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Wie jarig is trakteert ! 

 
 
 

 
 
 

Het is heerlijk om te wandelen en hard te lopen, dat weten alle BAV-leden. En als je dat 

kunt doen in een mooie groene omgeving is dat extra fijn. Wie in Baarn woont heeft 

keuze genoeg. De bossen bij Groeneveld en Lage Vuursche bieden ieder seizoen weer een 

prachtig decor om sportief bezig te zijn. Ook het Baarnse Bos heeft veel te bieden. De 

jeugd traint er wekelijks en menig geblesseerde atleet is er zijn revalidatie gestart.  

 

Het was de afgelopen periode een beetje rommelig rond de Grote Kom, maar uiteindelijk 

wordt het weer een prachtige plek in het hart van Baarn. Wat nog ontbreekt zijn mooie 

bomen bij de grote kom. Daarom is de actie 'kleed het Baarnse Bos aan' gestart.  

Als 50-jarige BAV lijkt het ons een leuk idee om wat terug te doen voor de Baarnse ge-

meenschap. 

 

Wil je iets teruggeven aan het bos waar je zo van geniet?  

Doe dan mee!  

Tijdens alle jubileumactiviteiten gaat de collectebus rond. Voor 100 Euro kunnen we het 

Baarnse Bos trakteren op een boom. En over een paar jaar kunnen we dan stretchen 

tegen onze 'eigen' boom (of bomen als we meer geld ophalen). 

 

Zie ook: www.hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gezicht op de vijver de Grote Kom in het Baarnsche Bosch te Baarn 1905 - 1910 

http://www.hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com
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Ingezonden brief 
 

 

 

 

 

 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Spannend, dit is de laatste keer dat ik samen met jullie kan vooruitblikken op mijn 

verjaardag. Op dit moment zijn mijn maatjes van de jubileumwerkgroepen druk in 

de weer. Zij treffen de laatste voorbereidingen, zodat de jubileumfeestweek een suc-

ces gaat worden. Vanzelfsprekend heb ik me weer overal mee bemoeid en ben ik zo 

van alles te weten gekomen.   

 

Twitter 

Wie écht op de hoogte wil blijven van het jubileum, volgt na-

tuurlijk het @bav50 account op Twitter (www.twitter.com/

bav50). Hierop worden foto’s, weetjes en informatie rondom 

het jubileum geplaatst.  

 

Jubileumboek 

Zoals al in het Lange afstand gebeuzel van Jos Hakvoort te lezen is (zie elders in deze Ba-

viaan), hebben mijn vrienden van de jubileumboekwerkgroep een prachtige prestatie gele-

verd. Het jubileumboek is een waar collectors-item geworden. Heb je het jubileumboek 

nog niet in huis? Bekijk dan het schema hieronder voor de verkoopmomenten. Wees er wel 

snel bij, want op = op! 

 

 

Zaterdag 15 september   10.00-11.00   Clubhuis BAV 

Woensdag 19 september   15.00-16.30   Tijdelijke trainingslocatie Schaatsbaan Baarn 

Donderdag 20 september   20.00-21.00   Clubhuis BAV 

 

 

N.B. Het boek is ook verkrijgbaar bij Boekhandel Den Boer in Baarn. 

 

BAV Plaza 

Hebben jullie je allemaal ingeschreven voor BAV Plaza? Dit belooft een fantastisch evene-

ment te worden met veel gezelligheid en sportiviteit. Iedereen die zich ingeschreven heeft, 

wordt op zondag 30 september verwacht bij het Baarnse Bosbad. De spectaculaire opening 

is om 11:30 uur, dus zorg dat je niet te laat komt! 

 

http://www.twitter.com/bav50
http://www.twitter.com/bav50
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Jubileumfeest 

Die feestcommissie toch! Ze hebben het goed voor elkaar gekregen. Een fraaie zaal, een dj, 

zelfs drie gratis consumptiebonnen bij elk toegangskaartje… ik zou me geen beter feest 

kunnen wensen. Natuurlijk hoop ik dat jullie allemaal van de partij zijn op dit mooie feest. 

Kaarten zijn al vanaf volgende week verkrijgbaar, dus lees snel verder! 

 

Nog even ter informatie: het jubileumfeest vindt plaats op zaterdag 6 oktober. De locatie 

voor het feest is de Boemerang. Onder leiding van DJ Polle zullen alle voetjes van de vloer 

gaan!  

Kaartjes voor het feest kunnen op verschillende momenten gekocht worden in het clubhuis. 

Wees er wel snel bij, want ook voor de Boemerang geldt: Vol = vol.  

 

zaterdag 22 september  09.45 -11.15 

dinsdag 25 september  20.00 -22.00 

zaterdag 29 september  09.45 -11.15 

dinsdag 02 oktober  20.00 -22.00 

zaterdag 06 oktober  09.45 -11.15 

 

Meer weten 

Duizelt het jullie af en toe van alle inschrijfmomenten, data en locaties? Op de BAV web-

site www.bav-baarn.nl kan je bovenaan klikken op het BAV50 logo. Zo kom je op een pa-

gina waar alle jubileumactiviteiten + informatie overzichtelijk bij elkaar staan. 

 

 

 

To do list  

Tijdens verkoopmomenten  Jubileumboek kopen 

zondag 30 september 2012  BAV Plaza 

zaterdag 6 oktober 2012   Jubileumfeest  

 

Ik kijk uit naar een feestelijke jubileumweek! 

  

Mister B.A.V. 

http://www.bav-baarn.nl
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H
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Het BAV jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door 

de volgende sponsoren. 

 

 

www.audivio.nl 
 

 

www.conservatrix.nl 
 

 

www.maassenadvies.nl/home 
 

 

www.noname-events.nl 
 

 

www.rugcentrumbaarn.nl/cms 

 
 

http://www.audivio.nl
http://www.conservatrix.nl
http://www.maassenadvies.nl/home
http://www.noname-events.nl/
http://www.rugcentrumbaarn.nl/cms
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

1 Evelien Hogenkamp 16 Rob Vink 

4 Minka van Vulpen 17 Ad Roozekrans 

9 Saranda van Andel 18 Bernadette Vink 

10 Dick van Wessel 19 Frank van Thienen 

10 Peter Verhaagen 21 Petra Sweep 

11 Geka Bleker 22 Camiel Kruiswijk 

11 Erica Jansen 22 Sabine van den Bos 

12 Hieke de Boer van de Schaaf 23 André Groen 

12 Jeannette van Steenis-van Dijk 27 Désirée Olivieira 

13 Christof Majoor 29 Wim Oostveen 

13 Janco Blonk 30 Ria Voorneman 

  30 Carine Lovett 
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VERJAARDAGEN 

1 Berry Ruitenbeek 18 Jan Koops 

2 Evert Schaftenaar 18 
Cobie Gabel - Nieuwen-

huis 

2 Susanne Claessen 19 Wilma Blonk 

2 Cas Nieuwenhuizen 21 Ian Hayne 

5 Fiona van Looijengoed 22 Hans de Jong 

6 Vera Geelen 22 Jeen Bouma 

7 Peter Keppel 22 Ada Westerink 

9 Sylvain van Staveren 23 Maas van de Poppe 

9 Winny van den Eshof 24 Walter Poppeliers 

10 Hennie Bosselaar 24 Han Kooy 

14 Ria Koops-de Bruyn 24 Ruud Breuker 

14 Iwan Van den Broek 25 Annet Stormmesand 

15 Carla Zwanikken 25 Paulina Mol Lous 

16 Bea Brink 30 Marije Jansen 

17 Henk van Maris 30 Jeroen Hooijer 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Banken langs de nieuwe tartanbaan? 

 

Draag je steentje bij aan de komst van de banken door mee te wandelen met de BAV tij-

dens de 2Charity Walk op 13 oktober en/of een donatie te doen. 

 

Praktisch: 

Het startpunt is het bezoekerscentrum Gooi en Vechtstreek op het landgoed Boekesteyn       

van Natuurmonumenten.   Noordereinde 54 B, 1243 JJ ’s-Graveland 

 

Informatie over de 2Charitywalk kun je lezen in de flyer in deze BAViaan en op de websi-

te, waar je je ook kunt aanmelden: www.2charitywalk.nl 

 

De Spelen 
de grote wens van Samia Yusuf Omar  

Begin april verdronk  Samia Yusuf Omar in de Middellandse Zee bij 

Italië. Ze was de snelste vrouw van Somalië en wilde zeker deelnemen 

aan de Olympische Spelen in Londen. Onderweg kwam ze aan haar eind. 

 

Vrijwel niemand had haar in Londen gemist. Alleen de vroegere Soma-

lische atleet Abdi Bile, een landgenoot van haar, sprak in kleine kring 

over de tragische dood van Samia Yusuf Omar, een naam die weinigen 

iets zei. Tot er later in augustus video's opdoken van de vorige Spelen, die van Peking in 

2008. Een meisje van zeventien staat in de startblokken voor de sprint van 200 meter. 

Grote namen flitsen over het scherm, zoals die van de Jamaicaanse Veronica Campbell-

Brown. Samia is de grote onbekende. In haar biografie die de Spelen verspreidde, staat 

praktisch niets, alleen haar gewicht van 54 kilo en haar lengte van 1,63 m. Over haar 

eerdere prestaties wordt niets gemeld….  Lees de aangrijpende necrologie op de website. 

 

Ingezonden door Harm Boerma 
 

 
 
 

Voor deelname: klik op de but-

ton  ‘aanmelden’.  

En de rest wijst zich vanzelf (je 

goede doel is Baarnse Atletiek 

Voor donaties: klik op de but-

ton ‘sponsor een deelnemer’.  

Zoek het doel ‘BAV Baarn Baan 

Bank’. En de rest wijst zich 

http://www.2charitywalk.nl
http://www.connect2charity.nl/event/subscribe/6/122/
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1 Lou Witte 

2 Rohmana Koops 

4 Dion van Doorm 

5 Jesse van de Beek 

6 Floran Groot 

7 Febe Bakker 

10 Marijn van Maanen 

13 Mick van der Wouden 

20 Josephine Vermeij 

24 Pieter Heij 

Gefeliciteerd! 

Jarig in september 

 Fijne ver- 
jaardag! 

1 Mats Roskamp 

4 Thom van der Wouden 

4 Max van der Meer 

6 Shariva Koops 

6 Lou Witte 

7 Victor  Nieuwenhuis 

13 Isabel van den Broek 

16 Bauke  Taylor 

18 Maaike  Kannegieter 

25 Tijmen Hoogendoorn 

27 Jelmer Pastoor 

28 Yves van der Meer 

Jarig in oktober 
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Bav junioren sterk genoeg voor podium plaatsen! 

 
1 en 2 september waren er maar liefst 10 junioren van de BAV actief op verschillen-
de wedstrijden in Nederland. Zo ging er een groep van 4 junioren naar Amsterdam 
om deel te nemen aan de nationale D spelen in het Olympisch stadion en waren er 
6 C/B junioren aanwezig op de open Gooise meerkamp kampioenschappen in Hil-
versum. 
 
D spelen Olympisch Stadion 
Op de D spelen op zondag 2 september in het Olympisch Stadion in Amsterdam was het 
spannend. Alle D’s uit heel Nederland waren bij elkaar om zich te meten met de beste, zo 
ook onze atleten. Bij de meisjes D1 was het Laura van Surksum die met de sprint een tijd 
liep van 9.60. Elise Stijger passeerde in 10.09 de streep. Laura kwam met verspringen tot 
3.65 en eindigde op een 24

e
 plek, Elise landde op 2.86 in het zand en eindigde als 37e . 

Ook Sophie Bleijerveld was aanwezig en hield goed stand op dit niveau. Met hoog 
sprong ze 1.30, wat een 12

e
 plaats opleverde. Met kogel stootte zij maar liefst 9.13 m wat 

een prachtige 9e plaats betekende, helaas net geen finale .  
Ook Ruben Rigter deed het goed, bij de D2e jaars wierp hij zijn discus tot 27.53 m wat 
hem op een mooie 10e plaats bracht, maar bij het speerwerpen overtrof hij zichzelf en 
bijna al zijn concurrenten, Ruben (die als 15

e
 geplaatst was) wierp zijn speer maar liefst 

43.59 m ver. Dit leverde hem een 2
e
 plek op het podium op. Een geweldige prestatie op 

dit NK. 
 
Meerkamp weekend Hilversum 
Op zaterdag 1 september begonnen 6 atleten vol goede moed aan hun eerste dag op het 
meerkamp weekend in Hilversum. Bij de meiden C was het spannend, de 3 BAV meiden 
waren erg aan elkaar gewaagd en het was constant stuivertje wisselen om de eerste 
plekken in het klassement. Op de 80m horden geen pr’s, maar op hoog waren ze goed 
genoeg om de eerste plekken op te eisen met een mooie sprong voor Rohmana Koops 
over de 1,50m. Bij kogel was het Annabel Boonman die weer eens over de 9 meter ging 
en Ina van Woersen liep een goede 150m. 
Bij de jongens C een nieuwkomer op de meerkamp, Thijs Roskamp deed mee aan zijn 
eerste meerkamp en deed dan ook onderdelen waar hij nog maar kort op had getraind. 
Toch haalde hij direct een paar pr’s op de eerste dag. Voor Pieter Heij was het ook al 
even geleden om alle meerkamp onderdelen te doen, toch kon ook hij de eerste dag 
goed mee komen met een paar mooie pr’s. 
Voor B junior Bas van der Vuurst was het ook zijn eerste meerkamp. Hij kwam op de eer-
ste dag direct in contact met zijn zwaarste en moeilijkste onderdelen waaronder polstok-
hoog dat hij nog niet heeft kunnen oefenen. Toch probeerde hij stoer en vol goede moed 
dit onderdeel mee te doen maar moest het na 3 mislukte pogingen met nul punten doen. 
Zondag 2 september begonnen ze met een goed gevoel aan dag 2 na eerst een klein 
feestje te hebben gevierd, want het was Rohmana’s verjaardag. Bij het verspringen haal-
de Annabel Boonman van 4.70m. Bij het speerwerpen ging Ina van Woersem ruim over 
de 20m. Bij het laatste onderdeel was het spannend alles lag dicht op elkaar en dit onder-
deel kon nog enige verschuivingen in het klassement veroorzaken. Annabel moest haar 
eerste positie zien te behouden, maar wist dat Ina die vlak achter haar stond sneller zou 
zijn op de 600m . Voor Rohmana was het ook belangrijk om haar positie te behouden, die 
ondanks flinke rugpijn een goede race wilde lopen. 
Na een geweldig spannende race wist Ina als eerste te finishen, maar kon Annabel in het 
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ondanks flinke rugpijn een goede race wilde lopen. 
Na een geweldig spannende race wist Ina als eerste te finishen, maar kon Annabel in het 
klassement toch niet voorbij en zij werd 2

e
. Rohmana eindigde op de 7

e
 plek.  

De jongens C en B gingen een zware dag tegemoet met veel onderdelen. Voor allen 
gold dat de horden een flinke uitdaging zou worden. De heren konden zich goed staande 
houden, Thijs die vooral op discus goed mee kon komen en met hoog zijn pr kon evena-
ren deed weer goede zaken. Met speer was het Pieter die voorin mee deed, Bas wist 
met discus eerste te worden en hoopte met hoog en 1500 meter de laatste plaats in te 
ruilen voor 1 of 2 posities hoger. Na een geweldige inspanning op hoog (1.65) en 1

e
 op 

de 1500m lukte hem dat ook. Ook Pieter kon door een mooie race die hij met een pr af-
sloot op de 1000m twee posities in het klassement omhoog schuiven.  
Zowel in Hilversum als in Amsterdam geweldige prestaties voor deze atleten. Die on-

danks, of misschien dankzij, de soms alternatieve, niet optimale trainingen en faciliteiten 

die er op dit moment zijn (in afwachting van de splinternieuwe kunststof accommodatie) 

eigenlijk bovennatuurlijke prestaties geleverd hebben. Daar kun je als trainer alleen maar 

heel trots op zijn. 
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Jeugdkalender  

 

 

 

 

 

 
**deze datum is nog onder voorbehoud: indien het NK indoor junioren wordt gepland in het weekend van 9 
en 10 februari, vindt de 3e poulewedstrijd plaats op zaterdag 2 februari. 

Zie ook: http://www.tigch.nl/cross/20122013  voor de informatie over de crosscompetitie. 

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

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding 
BAV? 

5-sept Training ijsbaan Baarn pup nvt 

8-sept Training AV Pijnen-
burg 11.00 - 12.30 

Soest pup nvt 

12-sept Training AV Pijnen-
burg 15.00 - 16.30 

Soest pup nvt 

15-sept Pupillencompetitie 
Finale (AV Almere 
'81) 
geen training 

Almere pup Ja 

19-sept Training ijsbaan Baarn pup nvt 

22-sept Training ijsbaan Baarn pup nvt 

11-nov 1e wintercupwed-
strijd 

Baarn pup, jun Ja 

17-nov 1e crosscompetitie-
wedstrijd 

Lelystad pup, jun Ja 

16-dec 2e wintercupwed-
strijd 

Baarn pup, jun Ja 

12-jan 2e crosscompetitie-
wedstrijd 

Woerden pup, jun Ja 

13-jan 3e wintercupwed-
strijd 

Baarn pup, jun Ja 

9-feb 3e crosscompetitie-
wedstrijd** 

Amersfoort pup, jun Ja 

9-mrt finale crosscompeti-
tie 

Castricum pup, jun Ja 

     

http://www.tigch.nl/cross/20122013
http://www.jahoma.nl/pupillen/


De BAViaan  22 

 








