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Beste BAV vrienden, 
 
Het seizoen is weer goed begonnen!  
Allereerst kan de jeugd terug kijken op een heel geslaagd kamp. Wat was het gezellig met z'n allen in de 
tenten en zéker ook in het leuke kampgebouw inclusief open haard in Hierden. Van het bubbel spel op 
zondag zullen meerdere kinderen nog dagen spierpijn hebben gevoeld :-) 
Er waren mooie resultaten jdens de pupillenfinale op 18 september. Wát precies, dat staat verderop in 
deze Baviaan. 
Op 31 oktober organiseert de evenementencommissie van de jeugdcommissie de BAV Halloween Disco, 
maar alleen voor de kinderen die dúrven natuurlijk. …. 
Na de clubkampioenschappen is het weer "doordraaien" voor alle jeugdleden: B pupil wordt bijv. A1 pupil, 
A1 wordt A2 en zo worden A2 pupillen D1 junioren. Vooral voor die laatstgenoemde groep verandert er 
best het e.e.a., zowel de kinderen als de ouders worden hierover uitgebreid geïnformeerd. 
De trainingen gaan zich weer iets meer concentreren op de voorbereidingen voor de crosswedstrijden en 
natuurlijk de BAV Winter Cup! 
Over de Clubkampioenschappen gesproken, ik vraag me toch echt af hoe Tineke en Marina het “mooi 
weer” abonnement hebben kunnen regelen. Ik heb zelfs begrepen dat dit volgend jaar verlengd gaat 
worden! Maar serieus, de Clubkampioenschappen waren weer een groot succes. Zowel jeugd, maar zeker 
ook de volwassenen hebben mooie presta es neer gezet. Mooi om te zien dat het animo onder de 
recreanten fors is toegenomen en er al plannen zijn om de Atle ektrainingen breder op te gaan ze en. 
Bij deze een groot compliment voor de organisa e en de vele andere vrijwilligers (waaronder veel 
enthousiaste ouders!), zonder jullie zouden we dit soort evenementen nooit kunnen organiseren. 
Bedankt! 
De BAV hee  zich aangemeld voor het Ac fy programma, dit betre  een ini a ef van de Atle ekunie 
i.s.m. Zilveren Kruis Achmea. Het doel is om de leden van Zilveren Kruis vitaler te maken, en wil d.m.v. het 
programma individuele lopers aan laten sluiten bij atle ekverenigingen. Het programma richt zich op een 
hele grote groep die al hardloopt, geen beginners dus. We doen mee met een pilot en hopen diverse 
mensen welkom te kunnen gaan heten binnen onze vereniging. 
De BAV gaat daarnaast meedoen aan een ander ini a ef, namelijk Wandelfit, dit betre  een 
gesubsidieerd traject om mensen met reuma vitaler te maken. Door een individuele aanpak hopen we dat 
men zich daardoor beter gaat voelen. Dit traject start in het voorjaar van 2016, in een komende edi e van 
dit blad zal er meer over verteld gaan worden. 
Zoals jullie wellicht in de Baarnsche Courant hebben kunnen lezen, lijkt het erop dat de aanleg van een 
nieuw kunstgrasveld forse vertraging oploopt. Uiteraard houden we, als lid van de Seste, goed vinger aan 
de pols, maar kunnen er op dit moment nog weinig over melden. Wordt vervolgd. 
Graag willen we melden dat we een nieuwe Technische Commissie (TC) in oprich ng hebben. De kar 
trekkers zijn Camiel Kruiswijk, Stefan Leeflang en Ferdi Oudebeek, vanuit het bestuur bijgestaan door Jan 
Koops. De TC zal zich o.a. gaan richten op het (deels her-)ontwikkelen en implementeren van het 
technische beleid, voor alle onderdelen van de vereniging. Daardoor zal de TC dus de belangen van alle 
spor eve stromingen van de vereniging gaan bewaken, en waar nodig verbeteren. Bij deze alvast veel 
succes gewenst heren! 
Tot slot (zo’n A-4 tje is veel te snel vol.), Michiel, Paul, Bob, Alexander en Kees: gefeliciteerd met jullie 
presta es behaald jdens de Lochness Marathon, ik hoop dat het gezellig was in de Snow Goose pub na 
afloop, vast wel! 
En alvast succes voor een ieder die Amsterdam gaat lopen, tot dan! 
Een mooie spor eve maand gewenst! 
 
Edan van der Meer 
Waarnemend Voorzi er 
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Nieuws van de ledenadministra e 

De verliezen, die we in de vakan emaanden opliepen, werden in september voor het grootste deel goed gemaakt 
door een verheugend forse toeloop bij de pupillen. 
Daarom een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:  Woonplaats:     Categorie: Geboortedatum: 
Rachel  Berg  Baarn     pupil B  10-11-2006 
Roel  Bouma  Baarn      pupil A  24-01-2004    
Twan   Duijst  Bunschoten     pupil A  21-06-2004 
Jorieke  van Duinen Baarn      pupil D  07-08-2008 
Joost  Hagens  Baarn     veteraan 30-09-1964 
Dionne  Hop  Baarn     pupil A  15-05-2005 
Jessey  Jansen  Baarn      pupil B  14-09-2006 
Djimmy  Jansen  Baarn     pupil D  13-07-2009 
Annemarieke de Joode Baarn     recreant  21-02-1969 
Johan  Kleinhoven Eemnes     recreant  16-10-1966 
Fenne  Kronemeijer Baarn     pupil C  01-05-2007 
Phine  Levert  Baarn     pupil D  05-07-2009 
Luuk  van Meerveld Amersfoort    pupil C  11-02-2007 
Leonie  Muts  Baarn     recreant  29-08-1983 
Julie e  van Oosten Baarn     pupil D  30-03-2009 
Paulien  Oosterhuis Soest     recreant  09-08-1986 
Petra  Reinders Baarn     recreant  24-05-1964 
Bep  van Rijn  Baarn      recreant  16-10-1961 
Aron  Taanman Baarn      pupil D  24-01-2008 
Jelmer  Trip  Hooglanderveen  pupil C  23-09-2007 
Roos  Trip  Hooglanderveen  pupil D  11-05-2009 
Saar  de Vooght Baarn      pupil D  12-11-2009 
Bo  Wiert  Baarn      pupil A  17-02-2004  
 
Daar tegenover stonden helaas ook weer enkele nieuwe afmeldingen.  
We zullen moeten missen: 
 
Voornaam: Naam:  Woonplaats:   Categorie: 
Bea  Brink  Baarn    recreant 
Sophie  van der Burgh Baarn    junior C 
Erik  Gaasbeek Soest    pupil B    
Lo e   de Jong  Eemnes    junior B 
Nienke  Kosters  Baarn    recreant   
Sonja  Post  Amersfoort   recreant  
Ilona  Schep  Baarn    recreant 
Rutger  Smulders Baarn    junior B 
 
Van de Atle ekunie ontvingen we nog de volgende nieuwe wedstrijdlicen es: 
 
Voornaam Naam  Licen enummer  Categorie 
Arnoud  Albada  865970   veteraan 
Jonne  Velstra  865973   pupil C   
Cato  Velstra  865972   pupil A 
Dineke  Verkley  562909   junior B 
 
Namens de ledenadministra e, 
 
Hans Oos ndiën. 
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Drie en tach g keer, ja je leest het goed 83 keer, hee  Hans Oos ndiën de BAV Wintercup al gelopen. Dit 
jaar wordt de BAV Wintercup voor het 41e jaar georganiseerd. Hans hee  dus minstens 28 jaargangen 
meegemaakt en, belangrijker nog, meegelopen. Wat drij  zo’n diehard om zich elke keer weer op te laden 
voor dit BAV hoogtepunt van het jaar? 

‘Meelopen daar gaat het om’, zegt Hans. ‘De Wintercup is hét evenement van de BAV en daar zou iedere 
recreant aan mee moeten doen. Liefst alle 3 de keren in de wintermaanden. De vereniging verzet heel 
veel werk om het evenement te organiseren. Vooral het vinden van een acceptabel parcours met daarbij 
een geschikte accommoda e is lang niet al jd eenvoudig geweest.  En vergeet de toestemming niet om te 
mogen lopen op jouw favoriete parcours. Iedere keuze was/is een compromis. Maar het huidige hee  
veel voordelen met de camping accommoda e, de uitstekende medewerking van de 
beheerder en van Staatsbosbeheer’. 

Ben je benieuwd met welke 7 goede redenen Hans iedere recreant, jong en oud, 
aanraadt om minstens één keer per winter mee te lopen? Lees dat verderop in de 
Baviaan! 

Tekst: Pim Molenaar 
Foto’s: Gertjan Hooijer 

Op jacht naar de 100 wintercups 

Verspreid over deze BAViaan staan nog zeven van dit soort kaders. Elk kader 
bevat een van de zeven redenen van Hans Oos ndiën die jou gaan overhalen om 
mee te doen aan de Wintercup. 
 
Natuurlijk is dat helemaal niet nodig, want iedereen weet toch waarom de 
Wintercup zo leuk is? 
 
Niet? 
 
Zoek en vind al die zeven kaders, lees ze en schrijf je dan in! 
 
Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

http://www.inschrijven.nl
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De 1ste van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou gaat overhalen om je 
op te geven voor de Wintercup: 
1 – BAV evenement. De belangrijkste reden om mee te doen, is dat het een 
evenement van je eigen club is. Door mee te doen draag je ook financieel bij  en 
kan de Wintercup blijven voortbestaan.  
 
Hans is een man van de centen. Hij weet hoe belangrijk het is als de leden een 
stevige basis leggen onder de exploita e van dit evenement. 
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen en geef je op! 
Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

De 2de van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou gaat overhalen om je op 
te geven voor de Wintercup: 
2 – Sfeervol. De sfeer is al jd geweldig en meestal is het prach ge weer. 
 
Trouwens het weer is eigenlijk al jd goed, hooguit deugt je kleding niet. En na je 
uit de naad gelopen te hebben, is er als troost een heerlijk hapje en drankje in 
de BAV verwentent. Met een stemming-muziekje uit Edan’s ‘orgels’. 
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen en geef je op! 
Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

1 

2 

http://www.inschrijven.nl
http://www.inschrijven.nl
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Zaterdag 3 oktober hield de BAV haar 
clubkampioenschappen op de atle ekbaan. De 
meerkamp bestond uit de onderdelen sprint, 
verspringen, hoogspringen, kogelstoten/
vortexwerpen en lange afstand. Voor de junioren en 
senioren was als extra onderdeel discuswerpen 
opgenomen. Niet alleen pupillen, junioren en 
senioren deden mee met het jaarlijkse evenement, 
ook een aantal recreanten lieten zien wat ze 
konden.  
 

Ook werden er 12 clubrecords verbroken en 3 
clubrecords geëvenaard. De wedstrijd begon met 
een gezamenlijke warming up. Iedereen had zijn 
BAV-tenue aan, overal waar je keek was het BAV-
geel. De dag werd afgesloten met een gezellige 
barbecue. Bij iedere categorie kreeg nummer 1-2-3 
een mooie medaille. De eerste plaats op de 3.000 
meter was bij de mannen voor Camiel Kruiswijk en 
bij de vrouwen won Ki y van Berge Henegouwen.  
 

Naast de meerkamp stond er ook nog een 3.000 
meter wedstrijd op het programma. Dit jaar niet 
alleen voor BAV- leden maar ook voor ouders van 
deelnemende atleten. 
Er werd zeer goed gepresteerd door de 93 atleten. 
Ze wisten met z’n allen 151 PR’s te verbreken  
 

151 Persoonlijke records jdens zeer 
geslaagde BAV Clubkampioenschappen 

Nieuwe clubrecords op de volgende pagina! 
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PUPILLEN C JONGENS 
Vortex werpen Thorsten Berghegen 19.73 meter 
 
JUNIOREN A MEISJES 
1000 m Annabel Boonman 4:14 
 
MANNEN MASTERS 45-49 
Discuswerpen Dirk Boterenbrood 24.15 meter 
 
VROUWEN MASTERS 45-49 
100 m  Irma Karssen 18.65 sec 
Hoogspringen Irma Karssen 0.95 meter 
1000 m Irma Karssen 4:32 
 
VROUWEN MASTERS 50-54 
100 m Adri Hammink 19.42 sec 
1000 m Adri Hammink 5:05 

MANNEN MASTERS 65-69 
Verspringen Pim Molenaar 3.14 meter 
Hoogspringen  Pim Molenaar 1.15 meter 
Discuswerpen  Pim Molenaar 21.19 meter 
Kogelstoten  Pim Molenaar 8.33 meter 
 
 
Evenaring clubrecords 
PUPILLEN C MEISJES 
Hoogspringen Nina van de Weerd 1.05 meter 
 
PUPILLEN A MEISJES 
Hoogspringen Elka Wybenga 1.30 meter 
 
VROUWEN MASTERS 40-44 
Hoogspringen Karin van Buuren 1.15 meter 

Nieuwe Clubrecords  
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Hardloop p: lopen in het donker 
In de herfst en de winter, als het vroeger donker wordt, komt het vaker voor dat je in het donker loopt. De 
volgende voorzorgsmaatregelen helpen dan om het veilig te houden: 

 Zorg voor reflecterende banden of strepen op je kleding of schoenen, of draag over je kleding een 
apart reflecterend hes dat wegwerkers ook wel dragen. Sommige fietshandels verkopen dit. Je kunt 
ook een lampje, dat je normaal op je fiets gebruikt, op je kleding plaatsen. Zo ben je goed zichtbaar 
voor andere weggebruikers, ook als er geen straatverlich ng is. 

 Loop zoveel mogelijk over voet- of fietspaden die goed verlicht zijn. Is dat niet mogelijk? Loop dan 
tegen het verkeer in, aan de linkerkant van de weg. Je ziet het verkeer dan aankomen en kunt op jd 
aan de kant, als dat nodig is. 

 Loop een route die je al goed kent en ook een paar keer bij daglicht gelopen hebt. Dan weet je waar 
er kuilen, opstapjes en afstapjes zi en in en op de weg. 

 
Bron:  

De 3de van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou 
gaat overhalen om je op te geven voor de Wintercup: 
3 – Dichtbij. Hoe vaak heb je niet gedacht ‘ik zou eens een 
loopje moeten doen’, maar het is te ver, het duurt je te 
lang of het is te massaal. Die excuses gelden niet voor de 
BAV Wintercup. Overzichtelijk, makkelijk parkeren van 
auto of bij voorkeur de fiets, geen lange inschrijfrijen, 
korte wach jden tussen aankomst en start en geen duizenden mensen die 
dringen om weg te komen. Alles gaat in een gemoedelijke, rus ge en 
vriendschappelijke sfeer. Meedoen is belangrijker dan winnen of een PR. Mag 
wel, hoe  niet. En het is om de hoek van deur. Wat wil je nog meer. 
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen en geef je op! 
Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

De 4de van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou gaat overhalen om je op 
te geven voor de Wintercup: 
4 – Afstandskeuze. Misschien denk je ik ben nog niet klaar voor het langere 
werk. Geen probleem bij de Wintercup. Je loopt zo lang je kunt. Eén rondje is 2,5 
km, een makkie over dit afwisselende bosparcours. Kun je meer, voel je je fit, 
dan doe je er nog één en nog één. Tot vier keer toe, dus 10 
km maximaal, als je de condi e en je dag hebt. Dus een 
parcours voor jong (!) en oud.  
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen 
en geef je op! Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

3 

4 

http://www.inschrijven.nl
http://www.inschrijven.nl
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Het organisa ecomité van de BAV was er goed in geslaagd de vertrek jd geheim te houden. Verstandig, 
aangezien de wekker op zondagochtend 27 september om 6:00 uur afging. Om 6:45 uur s pt vertrekken 
naar het startpunt van de jaarlijks door AV Triathlon uit Amersfoort georganiseerde Utrechtse 
Heuvelrugestafe e: Sportpark Birkhoven te Amersfoort. Het gezelschap op de parkeerplaats en het 
voorspelde perfecte weer maakten het vroege opstaan goed. Iedereen had er zin in. De BAV had twee 
teams met en lopers afgevaardigd die ieder een etappe rond de en kilometer liepen. Daarnaast twee 
fietsers per team die de volledige honderd kilometer meefietsten. De meeste fietsbegeleiders verschenen 
aan de start met een uitrus ng waarmee ze de Alpen in record jd zouden kunnen bedwingen, dus de 
twee veteranen Jan en Wout die een van de BAV-teams begeleidden op bescheiden toerfietsen verdienen 
een bijzondere vermelding. Over en weer werden wat speldenprikjes uitgedeeld tussen de teams Ter Eem 
en Groeneveld. Ook later op de dag zouden beide teams bijzonder aan elkaar gewaagd blijken!  

 Na de teamfoto’s klonk het startschot om 7:40 uur. De eerste lopers vertrokken voor hun en kilometer 
naar Soesterberg. Team Ter Eem pakte direct een paar minuten voorsprong met hun loper Ton (ondanks 
een ongeplande omzwerving), maar Edith liep net zo goed een puike race voor Groeneveld. Marion en 
Diana liepen de tweede etappe collegiaal samen, waarna Peter van de Bor en Roland (“het was nergens 
vlak!”) het stokje overnamen. Peters start verliep niet bepaald vlekkeloos, hij zag Marion jdens zijn 
warming-up in tegengestelde rich ng voorbij sprinten rich ng het wisselpunt. Hij maakte het echter meer 
dan goed door nog een tweede etappe te lopen, direct na zijn eerste en kilometer! Met zijn inspanning 
hielp hij team Groeneveld uit de brand. Peter liep zijn tweede etappe bijkans net zo snel als zijn eerste en 
zorgde ervoor dat team Groeneveld de vijfde etappe met een kleine voorsprong inging, hoewel Irma de 
schade met een toppresta e beperkt hield.  
  
Bij Brasserie De Holle Boom in Overberg bleek het 
tussen de middag goed toeven in de warme 
herfstzon. De op het terras neergestreken lopers 
realiseerden zich ternauwernood dat Ian en Frank 
ook afgelost dienden te worden na hun zware 
etappe. Wim (“ik haat heuvels”) en Carlo vertrokken 
met het vooruitzicht de Amerongse Berg te moeten 
overwinnen. 
 

Utrechtse Heuvelrugestafe e  

Vervolg op pagina 12 
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Koen en Ferdy, de eerste in training voor de marathon en de tweede 
nog niet volledig hersteld van de griep, bleken beiden verrassend 
goede benen te hebben en snelden naar de finish in Woudenberg, het 
gros van het veld achter zich latend. Peter Keppel en John namen de 
honneurs waar in het achtste bedrijf en gaven alles, wat van hun 
gezichten af te lezen was. Of was het slechts het contrast met de 
vrolijke frisheid van de snelle dames Krista en Sandra? Beide freules 
realiseerden een top jd, zeker gezien de hoogteverschillen in hun 
etappe rich ng Soest. Aldaar namen Jolanda en Gertjan de laatste en 
kilometer voor hun rekening, om moe maar voldaan hand in hand met 
hun teams over de finish te komen bij AV Triathlon. Met een minimaal 
verschil van anderhalve minuut was team Groeneveld de winnaar van 
de tanenstrijd.  
   
 
 

Tradi egetrouw werd er na afloop getoast op eenieders goede presta es. Het was genieten, van het 
weer, de presta es, de gezonde rivaliteit en de onderlinge kameraadschap. Diana, Carlo en Wout: namens 
alle lopers bedankt voor de perfecte organisa e!   
  
Koen Zweers  

Vervolg van pagina 11 
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Laatste mogelijkheid voor opzegging lidmaatschap per 1 januari 2016 is 24 november 2015. 
 
Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits jdig schri elijk gemeld bij de ledenadministra e. Voor 
de jaar ul mo gelden echter afwijkende regels. 
Hoewel we natuurlijk hopen dat iedereen nog heel lang lid blij , moet ik de leden er toch op a enderen 
dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar het liefst zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 24 NOVEMBER bij 
de ledenadministra e binnen moeten zijn. Door de Atle ekunie worden muta es, die zij na 30 november 
ontvangen, niet meer verwerkt in 2015. Dit betekent dat automa sch voor alle, niet voor deze datum 
afgemelde, leden licen ekosten en basiscontribu e voor heel 2016 bij de BAV in rekening worden 
gebracht. 
Opzeggingen op een later jds p 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 licen ekosten 
en contribu e) aan de betreffende (ex-) leden. 
Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de LEDENADMINISTRATIE en bij voorkeur per e-
mail (e-mail adres: hans@oos ndien.com). 
 
Bedankt voor de medewerking ! 

Leden en ouders van jeugdleden: opgelet! 

 
De 5de van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou gaat 
overhalen om je op te geven voor de Wintercup: 
5 – Goedkoop. Weer de centenman die spreekt. Het 
inschrijfgeld is laag en aan reiskosten ben je ook niet veel geld 
kwijt als fietser!  
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen 
en geef je op! Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

5 

http://www.inschrijven.nl
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Hardlopen verlaagt de kans op borstkanker 
 

Feit. 
 
Onderzoek aan de universiteit van Harvard hee  uitgewezen dat 
vrouwen die hardlopen, een minder krach g oestrogeen 
produceren dan zij die op de bank blijven hangen. Zo halveren zij 
de kans op borstkanker en verkleinen zij hun risico op diabetes 
type 2 met ruim 60 procent. 
 
bron: www.pkrun.nl 

Feit of fabel? 

http://www.pkrun.nl
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Er waait een frisse wind door trainingsland  
 
De trainingen op woensdagochtend van Wilma en op zaterdagochtend van o.a. Theo ervaar ik als 
pi g. Deze zijn net niet te zwaar, ik heb echt het gevoel dat ik wat gedaan heb. 
 
De intervalloopjes met Steigerungen dragen bij aan een effec eve en goede condi eopbouw. 
Steigerungen vind ik trouwens een mooi Duits woord. Toen ik nog naar school ging was 
Steigerung de vergrotende trap. Dat is het volgens mij nog steeds. 
 
Telkens weer verheug ik me op de trainingen. De warming-ups van Diana zijn ook niet te 
versmaden. Laatst op een zaterdg deed iemand anders de warming-up. Ik weet niet meer wie, 
maar het was in elk geval een man. Deze warming-up was wel héél pi g. Heel snel sprinten is 
niet zo mijn ding. Ik voel me bij de B groep toch wel het meest op mijn plaats. 
 
Woensdag 9 september, heb ik zelf 's middags 
iets geheel anders gedaan. 's Ochtends hard 
gelopen onder leiding van Wilma....heel fijn....en 
's middags heb ik een fietstocht van 70 kilometer 
gemaakt. Van Baarn naar Almere en Nijkerk en 
via Bunschoten-Spakenburg weer terug naar 
Baarn. Toen was ik wel behoorlijk moe. Je hoort 
wel eens dat je met fietsen meer zit. Dat is 
zonder meer waar, maar je gebruikt je spieren 
toch wel heel anders dan met (hard)lopen. Ik was 
moe, maar voldaan. 
 
Het fietsen door Flevoland met zijn water en (tegen)wind kost veel meer inspanning. 
 
Hopelijk weer tot de volgende keer. Ik verheug me reeds. 
 
Een B.A.V.recreant 
Edmond Pouderoyen  
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De 6de van de 7 redenen waarmee Hans Oos ndiën jou gaat overhalen 
om je op te geven voor de Wintercup: 
6 – Organisa e. De organisa e is in handen van doorgewinterde 
mensen, vrijwilligers van de vereniging! Met 41 jaar ervaring! Succes, 
vriendelijkheid en een vlo e a andeling gegarandeerd 
 
De volgende reden vind je verderop in de Baviaan. Blijf lezen en geef je 
op! Inschrijven kan op www.inschrijven.nl 

De 7de en tevens laatste reden waarmee Hans Oos ndiën jou nu echt 
gaat overhalen om je op te geven voor de Wintercup: 
7 – Warming-up Show Diana. Eigenlijk zou ik dat opwarmertje op de 
eerste plaats moeten ze en. Alleen al voor Diana's enthousiasme, 
stralende smile en de uitdagende en uitnodigende bewegingen van deze 
‘ritmische koningin’, zou je vroeg je bed uit moeten komen op de 
zondagse Wintercup dagen. Daarna is het lopen een makkie en gaat als 
vanzelf. 
 
Dus, wil je Hans clubrecord ooit evenaren, nu starten en komen!                             
Tot 8 november, 13 december en 24 januari! www.inschrijven.nl 

En uiteraard zijn ook alle pupillen, junioren, senioren, veteranen, recreanten en 
alle andere lie ebbers van een lekker en gezellig loopje welkom om zich in te 
schrijven. Dus mo veer ook je buurman die elke avond de werkstress van zich 
afloopt, je collega die zich wekelijks op haar vrije ochtend, terwijl de kinderen op 
school zi en, door het Baarnsche bos ploetert en natuurlijk alle vriendjes en 
vriendinnetjes van (klein) dochter. Opa’s en oma’s zijn natuurlijk welkom. 
Kortom, loop je (nog), loop dan mee! 
 

6 

7 

http://www.inschrijven.nl
http://www.inschrijven.nl
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VERJAARDAGEN 
N

O
VE

M
BE

R 1  Marina Bos 
3  Marja Tap 
4  Hans de Jong 
8  Muriel van der Wouden 

10  Hans de Vries 
11  Frans van Eijk 
12  Frits Sluijter 
13  Gert van den Broek 
13  Richard Cousijnsen 
14  Anna Weesie 
14  Carly Michels 
15  Ria Oos ndien-Hijden 
15  Dirk Kooiman 
15  Pauline Ka enberg 
17  Edwin de Waal 
20  Gerard Koppen 
22  Alie Na er-Sieben 
23  Irma Karssen 
25  Eric Mathura 
28  Margriet van Zanten 
29  Carlo Oudebeek 
30  Stefan Leeflang 
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Verrassend veelzijdig in verse vis! 

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest 
Tel. 0356015288 
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Jarig in november 
10  Rachel Berg 
12  Saar de Vooght 
14  Nova Snoek 
14  Cato Velstra 
24  Anthony Bullock 
27  Tom Graat 
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BAV kamp 2015 
In het weekend van 4 tot 6 september zijn we met een groot 
deel van de BAV jeugd op kamp geweest. Op het kampterrein 
van YMCA Hulshort hebben we 3 dagen lang verschillende 
spelletjes gedaan, weinig geslapen en vooral heel veel plezier 
gehad. Vrijdagavond zijn we het kamp meteen ac ef 
begonnen met een potje levend Stratego, een spel waarbij je 

in het donker op zoek 
gaat naar de vlag terwijl 
je ervoor moet zorgen dat je niet wordt ge kt. Daarna zijn 
we, nadat we een warme beker chocomelk op hadden, naar 
bed gegaan. 
 
Zaterdagochtend werd 
iedereen na een korte 
nacht wakker gemaakt 

en zat iedereen met kleine oogjes aan het ontbijt. Het was 
helaas een beetje regenach g, maar desondanks hebben we 
in de duinen  verschillende spelletjes gespeelt en gelukkig 
werd het weer al snel beter. ‘s middags aten we broodjes 

knakworst en daarna gingen we in het bos laser- gamen. 
Samen met je team moest je proberen 
zoveel mogelijk mensen te raken en zo 
min mogelijk geraakt te worden. Na het 
laser gamen zijn we met elkaar gaan 
barbecueën en toen alles was 
afgewassen en opgeruimd, kon iedereen 
zich gaan klaar maken voor de bonte 
avond. De bonte avond zat vol met 

dansjes, liedjes en grappige stukjes. We hebben de avond afgesloten met 
een gezellige disco. Toen het heel laat was gingen we uiteindelijk naar bed. 
 

Zondag moest er helaas al weer opgeruimd worden, maar 
gelukkig hadden we ook nog jd voor de laatste ac viteit: 
BUBBELVOETBAL. Het was echt een van de hoogtepunten 
van het kamp. In een grote opblaasbel moest je proberen te 
voetballen. Dit eindigde in een omstoot gevecht, maar helaas 
was het daarna al jd voor de ouders om ons op te komen 
halen. Het was een 
super geslaagd kamp! 
We hebben ontze end 
hard gelachen met 

elkaar en het was ontze end gezellig. We zaten op een 
mooi kampterrein en hebben veel leuke ac viteiten 
kunnen doen.  
 
Kampstaf hartelijk dankt voor dit super leuke kamp! 
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2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers- 
begeleiding 

BAV- 
betaald 

8 november 1e wintercupwedstrijd Camping De Zeven 
Linden 

pup/jun ja nee 

28 november 1e crosswedstrijd Pijnenburg, Soest pup/jun ja ja 

13 december 2e wintercupwedstrijd Camping De Zeven 
Linden 

pup/jun ja nee 

Wedstrijdkalender Jeugd 

Schrijf je allemaal in voor de BAV Wintercup! 
 

8 november 
13 december 

24 januari  

2016 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV- 
betaald 

9 januari 2e crosswedstrijd Triathlon, 
Amersfoort 

pup/jun ja ja 

24 januari 3e wintercupwedstrijd Camping De Zeven 
Linden 

pup/jun ja nee 

6 februari 3e crosswedstrijd Almere 81, Almere pup/jun ja ja 

19 maart finale crosswedstrijd AV Wieringermeer, 
Wieringerwerf 

pup/jun ja ja 
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Afgelopen zaterdag werd de regiofinale van de pupillencompe e gehouden bij AV Clytoneus in 
Woerden. 
 
Majken Berends en Chiel Brouwer hadden als enige van de D-C pupillen de finale gehaald. Dat alleen is al 
een felicita e waard. Ze begonnen allebei met verspringen. Chiel zijn derde en laatste sprong was zijn 
beste. Majken sprong bijna 3 keer dezelfde afstand, wat dicht tegen haar pr aanzat. Daarna vortex 
werpen. Majken zat weer dicht tegen haar pr. Chiel zijn eerste worp was gelijk een nieuwe pr, 2 meter 
verder. Daarna alleen nog sprinten, 40 meter. Hierbij liepen ze allebei een pr. Weer goed gedaan door 
Chiel en Majken. 
 
De jongens A2 hadden zich maar net geplaatst voor de finale, ze gingen als 6e de finale in, een geweldige 
presta e! Het team bestond uit Rens van Rhijn, Mats Roskamp, Tijmen Hoogendoorn, Jan Vriesman en 
Jort Mol Lous. Bij de 4 x 60 m estafe e waren de jongens, ondanks dat niet alle wissels soepel verliepen, 
toch erg snel. Ze eindigden als 6e met een jd die maar 4/100 boven het clubrecord zit. Toen kogelstoten. 
Hier vlogen de persoonlijke records om de oren, maar liefst vier jongens stoo en over de 7 meter. Bij het 
sprinten ook top jden, helaas niet voor iedereen een pr. Ook bij het hoogspringen lieten de jongens zich 
van hun sterkste kant zien. Hier verbeterden ze allemaal hun pr. 
Door deze geweldige presta es schoven de jongens A2 een plekje op in het klassement en gingen ze met 
een welverdiende 5e plek naar huis.. 
 
Een mooie dag met mooie presta es, nu lekker trainen voor de clubkampioenschappen op 3 oktober. 

Kleine groep BAV pupillen presteert goed 
jdens regiofinale 

Doolhof - ren van start naar finish 

START FINISH 
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