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Van de voorzitter
Beste leden,

Wintercup nieuwe opzet
Afgelopen weekend heeft alweer de 2e wedstrijddag van de Wintercup plaatsgevonden. Evenals de 1e 

dag  hadden we ook nu de weergoden weer met ons. Heerlijke weersomstandigheden om de kilometers 
in de bossen af te leggen. Het aantal deelnemers blijft een beetje achter bij de aantallen van vorig jaar 
maar voor de aanwezige lopers is dat verder geen belemmering.
De samenwerking met Racetimer.nl is een groot succes. Naast de uitslagen worden ook  van alle 
deelnemers de finishbeelden  op de Racetimer site vertoont.
Alexander Martens heeft  aan de BAV kant gezorgd voor een soepele verwerking van alle data en info 
die bij de Wintercup van toepassing zijn.  Zoals iedereen kan zien heeft de Wintercup site  een 
fantastische uitstraling en de layout is werkelijk prachtig. De “rollende” schermen zijn een feest om 
naar te kijken. Afgelopen weekend is er een testrun met het programma voor de overall berekening 
voor de 3e dag geweest en ook dat werkt prima. 
Al met al zijn er toch ruim 70 BAV leden en niet leden als vrijwilliger druk in de weer om de dag 
perfect te laten verlopen. Iedereen langs deze weg hartelijk  dank  voor alle energie en tijd voor deze 
37e Wintercup editie.
In het bijzonder wil ik  Debby van den Bogaert, die geen lid meer is van de vereniging, bedanken voor 
al haar tijd die ze besteedt aan de Wintercuporganisatie.
Natuurlijk kan de Wintercup niet zonder onze sponsors, zie onze website voor de beeldmerken van de 
bedrijven die de BAV tijdens de Wintercup financieel steunen.

Voortgang Sportpark privatisering
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om alle documenten en informatie beschikbaar te krijgen 
om in de eerste plaats de Stichting op te richten die het beheer van het sportpark op zich gaat nemen.
Met name Han Borst heeft bergen werk verzet en de afgelopen maanden talloze vergaderingen 
bijgewoond  om de zaken in goed banen te leiden. De voortgang van het proces is zeer goed en de 
verwachting is dat binnen de te gestelde termijn de zaken rond zullen zijn.

Prijzen van de consumpties in de kantine
De kantinecommissie heeft de afgelopen weken een onderzoek gedaan naar de prijzen bij omliggende 
verenigingen. Daaruit blijkt dat de BAV wel erg lage prijzen hanteert voor de in ons clubhuis 
verkrijgbare consumpties. In overleg met bestuur is besloten om de prijzen van consumpties te 
verhogen. Het gaat te ver om alle bedragen hier te noemen, een paar van de meest gangbare producten 
zal ik vermelden: koffie/thee 1 Euro, frisdrank 1 Euro, wijn en bier 1.50 Euro.
Alle andere prijzen zullen in de kantine op het bord aangepast worden.

Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 3 Januari vanaf  20:15 uur
Nog even en het jaar 2011 is alweer voorbij. We kunnen terugkijken op een fantastisch sportjaar bij de 
BAV. Een jaar boordevol activiteiten en loop/training /sportplezier.
Om het jaar 2012 bij de BAV goed te beginnen nodig ik hierbij alle leden van harte uit voor de 
Nieuwjaarreceptie in ons clubhuis.
Aanvang 20:15 uur.
Vooraf zal er nog een korte training plaatsvinden.
Mede namens het gehele bestuur iedereen fijne feestdagen toegewenst en in ieder geval graag tot ziens 
op dinsdag 3 Januari in ons clubhuis.

Met sportieve groeten,
Bob Heinis
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De WINTERCUP 2011/2012 is van start gegaan! 

 

 

 

 

 

 

 

Je kan nog steeds meedoen!         

Zet deze datum dus in je agenda 

Zondag 15 januari 2012 

 

De BAViaan, december 2011 

In dit nummer: 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
mailto:baviaandredaktie@hotmail.com
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Van de redactie 
Hier is al weer de Baviaan van december. Ook dit jaar heeft Sinter-

klaas weer een bezoekje gebracht aan het clubhuis. Op geheel ei-

gen wijze heeft de Sint de trainers weer toegesproken, waarna zij 

ook nog een leuk presentje kregen. De tweede Wintercup is inmid-

dels weer achter de rug en de kerst komt er al weer aan. Vergeet 

niet gezellig kerstbrood te komen eten in de kantine op de 24e!  

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en een heel 

goed 2012! 
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Nieuws van de ledenadministratie 
In de maand november kregen we toch nog enkele nieuwe aanmeldingen binnen. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Jesse   van de Beek  Baarn  mini-pupil 05-09-2005 

Peter   van den Bor  Bussum  recreant  21-08-1983 

Ben  Breunesse  Baarn  recreant  25-02-1957 

Jeroen  de Bruin   Amersfoort recreant  25-05-1978 

Maan   Samed   Baarn  pupil A  11-12-2002 

 

Jammer genoeg kwamen er ook weer diverse afmeldingen binnen. Tijdgebrek of langdurige blessures waren in bijna 

alle gevallen de oorzaak. Gelukkig gaf vrijwel iedereen aan bij de BAV een fijne tijd te hebben gehad. 

 

Vanaf 1 januari zullen we moeten missen: 

Hester  Aarninkhoff  recreant 

Nico  Groenhart  recreant  

Tjalle  Haaze   junior B 

Nico   de Jong   recreant 

Gerard  van Keulen  recreant 

Gert-Jan  van Kooten  recreant  

Erik  Kuijt   recreant 

Ingrid   Peters   recreant 

Saskia   Pleiter   recreant 

Lieke  van de Pol  senior  

Ankie  Schoute   recreant 

 

Wim den Blanken vroeg overschrijving van zijn licentie aan naar Veteranen Nederland, doch blijft gelukkig wel zijn 

diverse hand- en spandiensten voor de BAV voortzetten. 

 

Van de Atletiekunie ontvingen wij voorts de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 

Fleur  Brandsen  751683  junior D 

Pieter  Brandsen  751684  pupil A  

Merijn  de Groot  751685  mini-pupil 

Lara  Mattheij   751687  junior C 

Victor  Nieuwenhuis  751688  pupil C 

Rens  van Rhijn  751689  pupil C 

Mats  Roskamp  751690  pupil C 

Madelief Sherrell   751691  pupil B 

Merel  Sherrell   751692  mini-pupil  

Elise  Stijger   751693  junior D 

Ellemijn  Versteeg  751694  mini-pupil 

Luuk  Versteeg  751695  pupil B 

Dave  van Wijk  751696  pupil C 

Sanne  van Wijk  751697  pupil C 

Mick  van der Wouden  751698  pupil C 

 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Oostindiën. 
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VERJAARDAGEN 
3 Krikke Anton (A.Y.A.) 18 Zwanikken Josien (J.) 

6 Wevers Peter (P.) 20 Slager Ton (A.)  

6 Hees, van Anneloes (A.L.) 21 Kuil Henny (H.) 

8 
Veen-van Hunen, 

v.d.  (J.H.) 
23 

Rossum-Damen, 

van 
Ans (J.A.M.) 

8 Engelmann Dorry (TH. M.) 27 Nieland Marian (M.E.F.) 

9 Hurkens Adri (A.J.G.) 28 Dijen, van Wilco (W.G.J.) 

11 Dijk, van Wina (D.C.) 28 Roomer Peter (P.) 

12 Lammertse Raimond (R.) 29 Meer, van der Edan (E.) 

14 Versteeg Gert Jan (G.J.) 29 Keken, van Toon (A.) 

15 Feijen-Beekhof Thea (D.) 29 Koops Bianca (B.) 

17 Kooten, van Gert-Jan (G.J.) 29 Breijer Judith (J.) 

17 Koot Richard (R.) 30 Vulpen, van Henk (H.) 

17 Roelofs Niels (C.T.F.M.) 30 Polvliet Maartje (M.)  
Van harte 

gefeliciteerd 

mailto:baviaandigitaal@hotmail.com
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Lange afstand gebeuzel 
Ziezo, 2011 ook weer gehad. 

En om eerlijk te zijn: voor de meeste leden van de BAV viel dat best mee. 

Zeker als je kijkt op het lange afstand front. 

In Rotterdam beten Leny, Berry, André Groen, Edwin, en Jos het spits af. 

Na een gruwelijk koude voorbereiding, we hebben echt nog nooit zo lang in 

de sneeuw gelopen, was het op de marathondag prachtig weer. Iets te mis-

schien voor een aantal onder ons, maar dat mocht de pret niet drukken. We kwamen alle-

maal veilig terug bij de finish. Een maandje later denderde André van der Vuurst de, best 

wel goede, tijden van Berry en Jos aan diggelen in Leiden. Hij finishte 38 seconden boven 

de drie uur. Een waanzinnige prestatie. De koning is dood… leve de koning, zullen we 

maar zeggen. Berry en Jos zweren op wraak in 2012, dus dat gaat nog wat worden. 

Sacco en Ronald wilden ook een wereldtijd lopen en besloten te starten in Oostenrijk op 

een marathon die voor 90% bergaf liep. Dat die overige 10% gruwelijk omhoog gingen, 

mocht de pret niet drukken. Sacco verpulverde zijn record en achillespees, dus die sloeg 

twee vliegen in één klap. Ronald liep zoals alleen Ronald kan lopen, standaard rond de 3.10.  

 

In het najaar waren er dappere B- en C lopers die zich waagden aan de Zeelandmarathon. 

Paul, Jeroen en Michiel troffen het met het weer. Ver boven de 20 graden mochten zij de 

strijd aanbinden met de wind, de duinen, het mulle zand, strand en bospaden in zeeland. 

Het werd een zware tocht die de heren prima volbrachten. 

Nu we het toch over duurlopen hebben. Was er bij de groep van Fred niet een dame die een 

wedstrijdje in de Alpen liep van bijna 100 km… over prestaties gesproken… 

Tussendoor fietsten  Ben, Jan en Rob nog even de Marmotte in 10 uur en een beetje. Dat is 

toch 174 km met 5000 hoogtemeters.  

 

Met het najaar deed ook de blessuregolf zijn intrede. Hamstrings, achillespezen, griep, 

druk, druk, druk, kuiten, heupen en meer van dat gedonder zijn er de afgelopen tijd de oor-

zaak van dat het in het clubhuis wel erg stil aan het worden is na de trainingen. Op andere 

avonden echter was het clubhuis wel vol. 30 atleten en 2 dames genoten van chinees van 

Petershof na de succesvolle heuvelrugestafette. Op een andere avond stonden er 25 flessen 

wijn op tafel compleet met 4 spuugbakken, die helemaal niet gebruikt werden. Dit aange-

vuld met 15 dorstige atleten die onder het mom van een wijnproeverij een geweldige wijn-

drinkerij bezochten. Of er een nieuwe huiswijn voor in het clubhuis uit gekomen is weet ik 

niet, maar gezellig was het wel. 

 

En dat is ook de kracht van onze club. Sportief aan elkaar gewaagt, in staat 

om gekke uitdagingen aan te gaan, psychologische oorlogjes te voeren, maar 

altijd met een lach en respect met en voor elkaar. (mooi stichtelijk slot, toch) 

En daar gaat het om. Voor 2012 wens ik ieder dan ook een gekke uitdaging 

toe. Verleg je grens, en vooral…geniet ervan. En daarnaast natuurlijk, lek-

ker blijven lopen!  

     

Jos Hakvoort 
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Uit de Running 

Catrien Zumpolle heeft haar heup gebroken door een val met haar 

fiets. We wensen haar een goed herstel toe. 

 

Rob van Ginkel gaat voor een kijkoperatie in zijn knie naar de 

Bergmankliniek.  

Rob, ik hoop dat het probleem met je knie opgelost wordt. 

  

 

Van Sinterklaas hoorde ik dat de Rubriek “Uit de Running” gemist wordt. 

Worden er geen berichtjes doorgegeven, dan kan er ook niets geplaatst 

worden. 

Natuurlijk hopen we allen dat er in 2012 zo min mogelijk blessure en an-

der leed te melden is. Uit de Running wenst jullie allen een blessurevrij 2012 toe!! 

  

Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen 

staan. Veel hoor ik, maar niet alles. Kennen jullie een recreant die  

“uit de running is” laat het me weten. 

 

Een sportieve groet van 

Marianne Smit-Wijsman 

Tel.: 5418009 

E-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 

 

Stuur een mail naar: 

baviaandigitaal@hotmail.com 
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Baviaan bezorgers bedankt! 
Zoals al vele jaren het geval is, hebben diverse trouwe clubleden er ook dit jaar weer voor 

gezorgd, dat alle BAV-leden, woonachtig  in Baarn, Eemnes en Soest ongeacht de weers-

omstandigheden hun Baviaan zo tijdig mogelijk thuis bezorgd kregen, voor zover zij nog 

niet waren overgegaan op de digitale versie. 

Met dank aan: Cora, Peter, Dirk, Henk, Dik, Dick, Jan, Anton, Hans/Ans, Ybel, Jos, José/

Harm en hun, mij niet altijd bekende, vervangers. 
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Sint en Piet vergeten de BAV niet! 

Ook dit jaar kreeg  de BAV weer bezoek van de Goedheiligman en zijn trouwe knecht. In 

verband met het goede weer (ahum) had Piet een enorme zonnebril op zijn snoet had gezet. 

Traditiegetrouw werden de trainers en een aantal vrijwilligers bemoedigend maar soms 

ook vermanend toegesproken. Zo kregen John en Andy commentaar op hun gebrekkige 

warming-up,  Ybel werd aan de tand gevoeld over zijn distributie van water op de spoor-

wegovergang en vroeg Sint zich af of Roland de uitslagen van de 5km loop thuis achter het 

nieuwe stucwerk had geplakt. Wim den Blanken moest aan de Sint uitleggen wat GAL-

MEN nu eigenlijk was . Hans Oostindien werd bedankt voor zijn altijd overheerlijke koffie 

en het Bestuur kreeg ook waardering van de Sint voor al hun zichtbare en onzichtbare acti-

viteiten. Tenslotte memoreerde de Sint nog het aanstaande jubileum, want zoals bekend 

bestaat de BAV in 2012 maar liefst 50 jaar! Dit zal gevierd worden met een groot feest, 

een receptie, een jubileumboek en speciale hardloop-en spel activiteiten. Sint en Piet willen 

iedereen hartelijk bedanken die bijgedragen hebben aan de organisatie van dit grandioze 

Sinterklaasfeest! 
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Wie gaan er mee? GEZELLIG!  
In december staan er wederom een aantal zeer leuke loopjes op het programma te weten: 
 

Vuursche Run Lage Vuursche, 17 december 2011. 

Voor recreanten is er een 5, 10 en 15 km loop. Starttijden resp. 13.55, 13.50 en 13.45.   

In Lage Vuursche wordt tegelijkertijd een kerstmarkt georganiseerd. De opbrengst van alle 

acties rondom de Vuursche Run gaat naar twee doelen, te weten het Autisme Fonds en  

Alpe d’HuZes (KWF Kankerbestrijding) 

 

Kerstmannenloop, donderdagavond 22 december 2011 (inschrijving is geopend) 

Een 5 kilometerloop, door hartje centrum van Amersfoort. 

De start en finish zijn op het Onze Lieve Vrouwekerkhof.  

De start is om 19:30. 

Het is een social event in Kerstmannenpak, om goed in de kerstsfeer te komen! 

Kosten deelname: 10 Euro (inclusief Kerstmannenpak). 

Na de loop volgt het drinken van een drankje(s) bij de ijsbaan en omliggende horecagele-

genheden. 

Hét Amersfoortse voorafje voor Kerstmis! 

www.loopnu.nl 

 

Kerstloop, 2e kerstdag  

's Graveland info nog niet bekend volgt nog. Maximale afstand 7,7 km 

 

Kerstcross, 2e kerstdag 

Vlieland, http://www.vlieland-info.nl/kerstcross/kerstcross.html 

 

Sylvestercross, 31 december 2011 laatste dag van het jaar!                                              

Tussen de kerstlekkernijen en oliebollen!! 

Inschrijven voor deze loop via bav-baarn@hotmail.com.                                                    

De BAV betaalt een deel van de inschrijvingskosten.  

Je kan je inschrijven tot 15 december 2011. 

Meer inhoudelijke info: www.sylvestercross.nl 

Onze eigen WinterCup, 15 januari 2012.  

Kom allemaal! Ik hoop dan genoeg in vorm te zijn om de warming up te kunnen verzorgen 

en reken op jullie komst!!! 

 

Groetjes, 

Diana       

http://www.loopnu.nl/
http://www.vlieland-info.nl/kerstcross/kerstcross.html
mailto:bav-baarn@hotmail.com
http://www.sylvestercross.nl/
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 

GEFELICITEERD! 

JAnuari 
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Mijn naam is Merijn Groot 
Ik ben geboren op 20 maart 2005.                          . 
Ik woon in Baarn.                       
Ik ben  6  jaar. 
Ik heb 1  broer, Floran nu A1 pupil. 
Ik heb blond haar en grijsgroene ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag wij-en en gogo-en. 
Ik vind broccoli met kaassaus erg lekker. 
Ik houd niet van spruitjes.                         . 
Later wil ik beestjes onderzoeker (bioloog) worden. 
Mijn favoriete film is Pokemon. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is spelletjes doen. 
Ik zit op atletiek omdat, ik er blij van wordt. 

  
 
 
 
Mijn naam is Ellemijn Versteeg,  
Ik ben geboren op 4 april 2005. 
Ik woon in Baarn op de Vincent van Goghstraat. 
Ik heb 1 zusje en 1 broer. 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag aan ballet, spelen  
met vriendinnen en tutten met make-up. 
Ik vind patat erg lekker. 
Later wil ik model of boerin die paarden gaat  
verzorgen worden. 
Mijn favoriete film is Peter Pan. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is hordelopen. 
Ik zit op atletiek omdat het mij een leuke sport lijkt. 

Kijk ook eens op de 

website van de BAV! 

Voor uitslagen, tips, foto’s  en 

Wedstrijdverslagen en nog 

veel meer informatie. 

http://www.bav-baarn.nl/
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BAV-jeugd viert Sint bij De Generaal 
Het was een gure zaterdagmorgen. We konden onze schoen niet zetten, 

die moesten we aan. Verzamelen om half 10, zoals altijd, klaar om te gaan 

trainen. Het werd een bijzondere training dit keer. Twee Pieten zorgden 

voor de speciale warming up. Stretchen om pakjes in de schoorsteen te 

kunnen gooien, werpen met zogenaamde pepernoten en hardlopen om alle 

pakjes op tijd af te kunnen leveren. Nog een gekke estafette en toen op 

een drafje terug naar het startpunt. Alle tachtig aangemelde jeugdatleten 

en trainers werden uitgenodigd om mee naar binnen te gaan bij De Gene-

raal. Daar stond  warme chocomel, limonade en snoepgoed klaar voor 

iedereen. Het zag er gezellig uit. Even lekker rustig zitten en opdrogen, 

want het bleef maar regenen en waaien buiten. Voor iedereen was er ook 

nog een bijzonder cadeau geregeld door Sinterklaas. Om 11 uur konden 

alle atleten weer naar huis na een geslaagde en bijzondere ochtendtrai-

ning. 
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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. 

mailto:baviaandigitaal@hotmail.com
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Naam Categorie Punten Pogingen Medaille 

Dinand te Pas JPD 6 14 Zilver 

Jan Vriesman JPD 2 2 Brons 

Jelmer Pastoor JPD 8 14 Zilver 

Jort Mol Lous JPD 5 23 Brons 

Tijmen Hoogendoorn JPD 3 3 Brons 

Floran Groot JPB 6 14 Zilver 

Florian van der Burg JPB 2 2 Brons 

Jarno Krikken JPB 4 10 Brons 

Lucas Beckeringh JPB 4 11 Brons 

Marijn van Maanen JPB 9 14 Goud 

Max van der Meer JPB 5 17 Brons 

Remco Martens JPB 8 18 Zilver 

Sjoerd van 't Slot JPB 1 2 Brons 

Thom van der Wouden JPB 5 14 Brons 

Bauke Taylor JPC 6 12 Zilver 

Boris van de Beek JPC 7 10 Zilver 

PR Challenge resultaat pupillen 2011 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Hieronder staan de behaalde resultaten voor de PR Challenge voor het seizoen 

2011. Maar liefst 252 keer zijn er PR’s door de pupillen verbroken. 
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Chris Koenen JPC 2 7 Brons 

Yves van der Meer JPC 5 10 Brons 

Anastasia Willemsen MPC 3 11 Brons 

Nadia de Keijzer MPC 2 3 Brons 

Amber Pieterse MPB 6 14 Zilver 

Catharina van Lange MPB 8 18 Zilver 

Daniëlle Veendrick MPB 8 18 Zilver 

Emma van de Beek MPB 9 18 Goud 

Famke Bles MPB 8 14 Zilver 

Lotte Bleijerveld MPB 11 18 Goud 

Bas Ostendorf JPA1 2 5 Brons 

Jelle van Miltenburg JPA1 9 23 Goud 

Koen Roskamp JPA1 7 18 Zilver 

Thijs van Miltenburg JPA1 8 23 Zilver 

Wessel Terpstra JPA1 10 22 Goud 

Niels Koelink JPA2 8 13 Zilver 

Stefan Doeven JPA2 6 10 Zilver 

Isabel van den Broek MPA1 9 19 Goud 

Julie Heij MPA1 5 12 Brons 

Winnie de Groot MPA1 5 15 Brons 

Bodine Bakker MPA2 7 11 Zilver 

Laura van Surksum MPA2 4 14 Brons 

Sophie Bleijerveld MPA2 12 20 Goud 

Sophie de Jong MPA2 9 19 Goud 

Sophie van der Burgh MPA2 8 16 Zilver 
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Hardloopsokken geven steun op de 

plekken waar dat nodig is bij het 
hardlopen. Deze sokken voeren het 

vocht beter af. Ze kunnen meehel-
pen bij het voorkomen van blaren.  

 
 

Na de stukjes over hardloopschoenen 

en wedstrijdschoenen, kan je nu le-
zen over hardloopsokken. 

 
Als je gaat sporten doe je sportsok-

ken aan in je sportschoenen. 
 

Bij het hardlopen kan je kiezen voor 
speciale hardloopsokken. 

 

 

Bron: www.runinfo.nl/hardloopschoenen  en aantekeningen van Jeroen Sitters 

 Let er bij de aanschaf van sokken 

vooral op dat deze naadloos zijn. De 
betere sokken hebben hielbescher-

ming, teenbescherming en zijn voor-
zien van een links en rechts merkte-

ken. 

Hardloopsokken 

http://www.runinfo.nl/hardloopschoenen
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