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De BAViaan, april 2012 

In dit nummer: 

De volgende BAViaan verschijnt op donderdag 26 april 2012. 

 Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren t/m 17 april 2012 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

 

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

 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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Van de voorzitter 
Beste leden,  

 

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 24 april 2012 
Het is een drukke maand met al dat vergaderen. Hebben we net de Buitengewone over het 

sportpark achter de rug, staat de volgende vergadering alweer in de planning. Hierbij de 

uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Tijdens die vergade-

ring zal het bestuur financiële verantwoording afleggen en daarnaast zullen ook alle jaar-

verslagen van de verschillende commissies aan bod komen. Vanaf 10 april zullen alle ver-

slagen en de agenda in de kantine klaarliggen. Jullie zijn van harte welkom voor het bijwo-

nen van deze vergadering op 24 april a.s. , aanvang 20:30 uur in de kantine van ons club-

huis op Sportpark Ter Eem. 

 

Herinnering Vrijwilligersavond op vrijdagavond 20 april vanaf 18:30 

Bericht voor alle vrijwilligers bij onze vereniging, reserveer alvast een plekje in je agenda 

voor de BAV Vrijwilligersavond op vrijdagavond 20 april vanaf 18:30 uur. 

We zullen zorgen voor drankjes en een lekkere maaltijd in de kantine van ons clubhuis. In 

het vorige clubblad sprak ik nog over een persoonlijke uitnodiging. We gaan het dit jaar 

toch iets anders doen. Iedere vrijwilliger weet zelf dat hij of zij iets voor de BAV doet. In-

dien je van plan bent om bij de avond aanwezig te zijn vragen wij je om even een email te 

sturen naar info@bav-baarn.nl , graag voor maandag 16 april, dan zorgen wij dat het eten 

en de drank vrijdag 20 april klaar staat, tot dan ! 

 

Drukke zaterdag op 17 maart 
Het was een drukte van belang op zaterdag 17 maart . De start van de nieuwe beginners-

groep en heel veel vaders en moeders die de training met hun kinderen fysiek konden mee-

doen . Het was een kleurig geheel , de beginners en alle ouders en jeugd op onze grasbaan. 

Over niet al te lange tijd zal het sporten op een kunststofbaan kunnen plaatsvinden.  

 

Door de weeks het bos weer in  

Met het ingaan van de zomertijd kunnen de avondtraining weer in de bossen rond Baarn 

plaatsvinden. Na al dat asfalt zullen de spieren en gewrichten weer even moeten wennen 

aan de zachte ondergrond en de ongelijkheden op de bospaden. Veel loopplezier toege-

wenst. 

Het is overigens heerlijk om te zien dat er op zaterdag en woensdag zich zoveel BAV leden 

verzamelen bij Kasteel Groeneveld voor de gezamenlijke kilometers onder de bezielende 

leiding van onze enthousiaste recreantentrainers. 

 

Met sportieve groeten, Bob Heinis 

mailto:info@bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie 

In de periode half februari – half maart kwamen diverse nieuwe aanmeldingen binnen, die ui-

teraard weer zeer welkom is. Onder hen Erik, een oude bekende uit de jeugd, die na lange tijd 

weer terugkeert. 

Wij kunnen daarom begroeten: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Emicie  van Dammen  Bunschoten  recreant  11-07-1958 

Beyza  Kazmiroglu  Baarn   pupil B  17-05-2003 

Erik   Obee   Zeewolde  recreant  03-08-1965 

Sam   Vroomman  Baarn   mini-pupil  26-07-2005 

Xander  Westerveld  Baarn   pupil A  07-04-2001 

 

Helaas ook weer een ruime lijst met afmeldingen, waaronder een aantal bekende jeugdleden. 

Ook Cor vertrekt en Frans, die na de verkoop van zijn zaak terugkeert naar Noord Holland. 

De overige afmeldingen hadden meestal met langdurige blessureproblemen te maken. 

Met ingang van het 2e kwartaal zullen we moeten missen: 
 

Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:        

Cor  Bloo   Baarn  recreant 

Jurjen  Bloo   Baarn  recreant 

Anita   Dekken  Baarn  recreant 

Anouk  van Dormolen  Baarn  junior A 

Remt Jan Elenga   Baarn  recreant 

Astrid  Elenga   Baarn  recreant 

Erik  Hogenaar  Baarn  recreant 

Lesley  Jansen   Baarn  senior  

Angelica Verlaan  Baarn  recreant 

Max  van der Vuurst  Baarn  junior B 

Tine  Wiersema  Baarn  recreant  

Frans  Willebrands  Baarn  recreant 

Demy  Zahradnik  Baarn  junior A  

 

Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:  

 

Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 

Mich  Sweep   761685  mini pupil 
 

 

Met vriendelijke groeten namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 

 

 

 

 



De BAViaan  6 

 

 



De BAViaan  7 

 

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND 2012 
 

Baarn, 22 maart 2012. 

 

 

Beste vrijwilliger/vrijwilligster van de BAV, 

 

Met vele andere BAVianen heb je, je in 2011 (weer) belangeloos ingezet voor de vereni-

ging. Wij beseffen maar al te goed dat al die vrijwilligers met elkaar de kurk vormen waar-

op de vereniging drijft. Onze waardering daarvoor willen we tot uitdrukking brengen door 

je uit te nodigen voor een speciale aan jullie gewijde avond. 

 

Deze avond wordt gehouden op vrijdag 20 april a.s. en begint om 18.30 uur, uiteraard in 

ons clubgebouw. 

Wij bieden je deze avond een maaltijd en een drankje aan. Met eventuele dieetwensen kan 

rekening gehouden worden, maar laat het ons dan wel even van te voren weten. 

 

Zet de 20e april snel in je agenda. We stellen het zeer op prijs wanneer we je op deze 

avond mogen begroeten. 

 

Laat via secretaris@bav-baarn.nl even weten of je wel of niet aanwezig zult zijn, zodat we 

weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Ook eventuele dieetwensen kun je aan hem 

mailen. Liefst per ommegaande, doch uiterlijk voor 13 april. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur 

Baarnse Atletiek Vereniging 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl


De BAViaan  8 

 



De BAViaan  9 

 

Lange afstand gebeuzel 
 

Lange afstand (club)gebeuzel. 

Jaaa, en toen werd het voorjaar: hardlopers in korte broek, griepgolf, voorjaarsmoeheid 

én… de coopertest. Dit keer een beetje later omdat paasdagen en extra ledenvergadering 

voorrang krijgen. Het leuke daarvan is dat je je op deze grappige wedstrijd nóg beter kan 

voorbereiden. Dat geldt ook voor de organisatie want door het verzetten van de wedstrijd 

van dinsdag naar donderdag schijnt er een ongehoord grote delegatie van de recreanten af-

deling te komen. En die begroet de organisatie natuurlijk graag. Een prettige voorbereiding 

allemaal. 

En voor diegene die niet weten wat de coopertest inhoudt: 

12 minuten hardlopen rondom de atletiek baan in Baarn met mensen van gelijke snelheid. 

Hoe groter de afstand is die je loopt, des te beter is je conditie (dit klinkt geloof ik wel heel 

erg logisch) 

Er zijn natuurlijk weer diverse starts. De jeugd om 19.15 uur. De recreanten om 19.35 uur en 

de snelle mannen tegen 20.00 uur. Zorg dat je er bij bent. Het is leuk, gezellig en sportief.  

Dit alles vindt plaats op donderdag 12 april. Gezellig als je er bij bent, nog gezelliger als je 

mee rent!! (en natuurlijk zorgt Wim Nieuwenhuizen weer voor een prachtige oorkonde). 

 

Ook op de 12e maar dan in de maand mei vindt we-

derom de Eemmeerestafette plaats. Deze estafette 

behoeft geen introductie, vraag je loopmaatje ernaar 

en je geeft je al op zonder te weten waar je aan be-

gint. Zo leuk is deze estafette.. 50 km rond het Eem-

meer in teams van 1, 2 of 5 personen. Net waar je zin 

in hebt. 12 mei is de datum en het zal me niks verba-

zen als de start weer om 11 uur plaatsvindt in het ge-

zellig oude centrum van Spakenburg. Na afloop ver-

zamelen we bij de bu-bar en volgens mij is dan de 

dag nog niet afgelopen, want voor een ieder wordt er 

die avond een heerlijke maaltijd bereid door de keu-

kenprinsen van de recreantencommissie. 

 

Formeer een team, geef je op bij de LAC per email: emmie-jos@ziggo.nl onder vermel-

ding van je teamnaam, het aantal personen, de namen van de personen en de categorie. 

Zorgen wij er weer voor dat je startnummer klaar ligt. Maar doe dit wel voor 18 april i.v.m. 

tijdige opgave bij de organiserende vereniging Qua Vadis. Dat is wel zo handig!! Je mag je 

ook persoonlijk op een briefje bij je trainer opgeven.  

Die weten Sacco en Jos ook te vinden.  

 

Loop ze ! 

Sacco en Jos  (LAC) 

mailto:emmie-jos@ziggo.nl
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Weekend 24-25-26 februari 2012 Oisterwijk 
Het was prachtig weer; dat kwam ons ten goede. We heb-

ben 2 tochten gewandeld: één op de Oisterwijkse vennen 

(de 14 vennenwandeltocht) en één op de Kampina, de 

Troubadour.  

 

 

 

 

 

 

Maar wij vielen ook met onze neus in de boter, want op 25 

februari was er de officiële opening van het feestjaar 

“Oisterwijk800”, dat het hele jaar door gevierd wordt, met 

allerlei festiviteiten. 

 

 

 

 

 

Een van de festiviteiten is: een weiland, waar 800 vogelver-

leiders komen te staan. Eén van die 800, is dus uitgedost met 

onze clubkleuren, “onze Keesie”.  

 

Al met al, hebben wij een geweldig weekend gehad, ondanks dat er maar weinig inschrij-

vingen waren. Maar misschien was dat te wijten aan de voorjaarsvakantie.  

Voor het jaar 2013 is de planning om naar de wandelmarathon van Egmond (26-27 Ja-

nuari 2013) te gaan en daar dan te overnachten in de verbouwde Stayokay Egmond.  

Interesse om mee naar Egmond te gaan!!    
 

Aanmelding via hrvanmarle@tiscali.nl met aanbetaling 

van 30 euro, totale kosten geschat op 80 euro op basis van 

een 4 pers.kamer. OP=OP.  

Joke, Wil, Desiree, Han en Wilma 

mailto:hrvanmarle@tiscali.nl
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De lopers van de C/groep (en vele anderen bij de BAV) zullen je rust en aanwezigheid bin-

nen de groep gaan missen 

 

Hartelijke groeten en veel succes van je loopmaatjes bij de BAV 

 

Een echte BAViaan uit de Zaanstreek. Wie kent hem niet? 

 

Deze BAViaan gaat terug naar zijn wortels in de Zaanstreek 
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Chitwan National Parc 
Een handvol Hollandse Fox-toeristen sukkelt wat onwennig voorbij, gezeten op vier door 

ossen aangedreven karren. Voor de rest is de stoffige hoofdstraat van het dorp Sauraha ge-

vuld met een levende have van honden, geiten en bijna onhoorbare voortsjokkende olifan-

ten. De souvenirswinkeltjes wachten op beter tijden, het laagseizoen loopt langzamerhand 

op zijn eind. Terwijl de lage temperaturen in de rest van Nepal de toeristen nog buiten de 

deur houden, begint het hier in De Terai al lekker te zomeren. Over een paar weken zal dit 

grensgebied met India, gelegen op slechts 60 meter hoogte, zich transformeren in een 

kookpot met ondraaglijke temperaturen.  

Het voordeel van Fox-toerisme is, dat je, zeulend met je rugzak zoals wij, niet achtervolgd 

wordt door hoteljongens, met het opdringerige verzoek om toch vooral niet voorbij te gaan 

aan hun, onvolprezen etablissement. Uiteindelijk kiezen we zelf voor Tiger Camp, dat zich in 

het laatste zonnetje koestert aan de oever van de rivier. Aan de overkant lonkt het reservaat 

met onbekende avonturen. Vanaf ons dakterras genieten we van de invallende duisternis. 

 

Voor een tot op de bodem afgedongen prijs van $85,= boeken we vier nachten volpension 

en een ‘full package’ arrangement; Niek is een meester in het afdingen. De komende dagen 

zijn we dus verzekerd van volle dagprogramma’s, bestaande uit een kanotocht in een uitge-

holde boomstam, gevolgd door een trekking van drie uur door het National Parc. Twee gid-

sen zijn nodig om ons de weg de wijzen, maar waken er bovenal voor, dat we weer veilig 

huiswaarts zullen keren; neushoorns, krokodillen en tijgers, maar vooral Slothberen vor-

men een heuse bedreiging. Vervolgens laten we ons gezeten op de rug van een olifant een 

paar uur in de namiddag rondsjokken op zoek naar de zeldzame Rhino’s, hertachtigen en 

ander diervolk. Een folkloristische stokdans voorstelling en een bezoek aan het Elephant 

Breeding Centre vullen de gaatjes in onze dagen. Tenslotte is de zes uur durende busreis 

naar huis (Kathmandu) bij de prijs inbegrepen. 

 

Al gauw krijgen we door, dat de wiebelige kano een boel 

westerse onevenwichtigheid de baas kan en zakken we 

relaxed zittend op lage krukjes in stilte af over de mistige 

ochtendrivier, genietend van felgekleurde IJsvogels, ooi-

evaarsachtigen en talloze Casarca eenden. Tijdens de 

daaropvolgende terugtocht te voet kan ik me niet aan de 

indruk onttrekken, dat het beloofde voordeel in dit jaar-

getijde - het ontbreken van metershoge olifantsgras- het 

vooral wíj zijn, die in de kijkerd lopen en niet de dieren; 

we moeten het doen met een ‘schamele’ oogst van her-

ten, apen, krokodillen, een paar Neushoornvogels en ho-

len van de gevreesde beren. Eigenlijk zijn de wilde hanen 

en kippen het meest bijzonder. 

 

Dat het wild zich beschermd voelt door de geur van olifanten, waarbij die van de mens in 

het niet valt, blijkt uit de openhartige ontmoetingen die avond met allerlei soorten wild. 

Hoog en dus veilig gezeten op de rug van deze sullige kolossen passeren we op enkele me-

ters alle dieren waarvoor we gekomen zijn. De Neushoorn met zijn jong laat zich bij het 

scheiden van de markt nog in volle glorie bewonderen, op hun gemak liggend, bedolven 

onder flitslicht van onze camera’s. 
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Als rasechte Hollanders stappen we de laatste dag op gehuurde fietsen, waarbij al gauw 

duidelijk is, dat Indiërs vooral goed zijn in informatica; de gammele Indiase nazaten van de 

’good old’ Raleighfietsen zijn niet vooruit te branden. Hoeft ook niet, het is zonde om 

haast te maken, want het Tharu volk, dat de omliggende dorpjes bewoont, biedt ons een 

kijkje in haar eenvoudige bestaan, waarbij we ons teruggeworpen wanen in een ver verle-

den. Archaïsche adobe hutten vormen het centrum van het erf waarop zich het dagelijkse 

leven afspeelt; een schommelende wieg, aangedreven door de liefderijke zorg van de oud-

ste generatie, waarbij meteen een blik geworpen wordt op de levende have van geiten, een 

koetje en een varken. Kippen gaan hun eigen gang en scharrelen hun kostje bij elkaar, 

vooral bestaande uit de zaden, die zijn achtergebleven nadat het kaf van het koren in de 

wind gescheiden is door de vaardige handen van de vrouwen. Foto’s nemen mag altijd, 

dikwijls laten de mensen zich van hun beste kant zien door prachtig te poseren, wat de dy-

namiek van mijn filmopnamen niet altijd ten goede komt. In de moestuinen en akkers ach-

ter de huisjes wordt volop gewerkt; de gifgroene zaaibedden met jonge rijstplantjes kondi-

gen een nieuw groeiseizoen aan. Hier en daar tonen nieuwe stenen huizen voorzien van 

golfplaten daken de nieuwe welvaart.  

 

Het Elephant Breeding Centre is 

vooral gericht op het voortbestaan 

van deze bijzondere dieren in dit 

deel van de wereld. Ze worden 

later gebruikt door het leger tij-

dens patrouilles tegen de vele 

stropers, die het gemunt hebben 

op de horens van de bijna uitge-

storven Rhinocerossen, die in Chi-

na veel geld opleveren als grond-

stof voor lust opwekkende middelen. Gelukkig zitten de Rhino’s weer in de lift en wordt 

hun aantal geschat op ruim 500 stuks. De laatste avond scharrelt zo’n prehistorische gigant 

ongestoord zijn kostje bij elkaar op nog geen 50 meter afstand van ons guesthouse om na 

een half uurtje grazen de rivier weer over te steken op weg naar een ongestoorde nachtrust.  

Onze nachtrust stellen we nog even uit, want het beloofde avondje folkloristisch stokdan-

sen, aangeboden door de plaatselijke jongeren, staat op het programma.  

Toch nog even het Fox-gevoel!  

 

De volgende ochtend stappen we voldaan op de bus, die hobbelend over de enige Nepalese 

highway omhoog kruipt en ons terugbrengt naar Kathmandu. Rijk beschilderde borden 

waarschuwen de bewoners van De Terai voor loslopend wild. We zullen het dus moeten 

doen met de afbeeldingen van tijgers, want dit prachtige dier hebben we niet mogen ont-

moeten tijdens ons safariweekje. Een reden om nog eens terug te komen…… 

 

Ellie en Cok Verhoef  

' De Rolling Oldies'  
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Beste vrienden, 

 

Hier weer een brief van mij. Ik heb de afgelopen weken weer heel wat meegemaakt. Tijd 

om jullie bij te praten! 

 

Sponsorcommissie 

Ten eerste heb ik bijgepraat met mijn maatjes van de sponsorcommissie. Zij regelen de fi-

nanciële zaken rondom mijn verjaardag. Ik ben eens bij deze vriendengroep langs geweest 

om ze uit te vragen over hun bezigheden.  

 

Edan van der Meer  

kennen jullie vast al-

lemaal, hij is name-

lijk al vier jaar met 

mij aan het hardlopen. Ook zijn zoon Yves is een bekende voor 

mij. 

 

 Als ondernemer zijnde weet Edan precies wat hij sponsoren 

moet bieden. ‘Een potentiële sponsor kijkt naar het “whats in it 

for me” aspect; wat krijgt hij terug voor zijn bijdrage? Door een 

mooi en gebalanceerd sponsorpakket aan te bieden, verwachten 

we aan deze vraag te kunnen voldoen.’  

 

Ja ja, die Edan weet waar hij het over heeft! Eens kijken of de 

andere werkgroepleden net zo bevlogen zijn. 

 

 

Bij Peter Verhaagen zit dat waarschijnlijk wel 

goed. Hij en ik kennen elkaar al van jongs af aan. 

Inmiddels duurt onze vriendschap zo’n dertig jaar 

voort. Hij is een enthousiaste lange afstandsloper 

en loopt zelfs regelmatig marathons. Al vijftien 

jaar is hij zelfstandig communicatieadviseur.  

 

Op mijn vraag of hij kan uitleggen hoe hij nieuwe spon-

soren aantrekt, antwoordt hij als volgt: ‘Benader als 

commissielid bij voorkeur alleen ondernemers die je 

kent. Dat werkt zoveel beter!’ 
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Peter Maassen, ook 

wel bekend als de 

meest luidruchtige re-

creant van het atletiek-

gezelschap, is getrouwd 

en 52 jaar oud. Verder 

runt hij al twintig jaar een belastingadviespraktijk annex administra-

tiekantoor. Peter over zijn bezigheden in de sponsorcommissie: 

‘Mijn taak in de commissie is het mede werven van sponsorgelden 

ten behoeve van het 50-jarig jubileum. Ik kan daarbij gebruikmaken 

van een breed netwerk.’ 

 

Nou Peter, ik wil je via deze weg nog even wat zeggen: Wat mij betreft kunnen er niet genoeg 

luidruchtige recreanten zijn! Ik weet zeker dat die vlotte babbel ook goed van pas komt bij het 

werven van sponsoren. 

 

Tot slot hebben we nog werk-

groeplid Henny Bosselaar. Hij 

loopt bij de C groep, die vol-

gens hem zowel qua lopen als 

humor sterk aan elkaar gewaagd is. De vraag blijft echter: is Henny ge-

waagd aan de huidige economisch moeilijke tijd? 

‘Hoewel de tijd nadelen met zich meedraagt, is het geweldig om mee te 

maken dat veel bedrijven "maatschappelijke betrokkenheid" hoog in het 

vaandel hebben staan. Wij hebben een prachtige vereniging, die een be-

langrijke functie in de maatschappij vervult. Dat is de boodschap waarmee 

we sponsoren benaderen,’ aldus Henny.  

Zo mag ik het horen, Henny. Economische crisis of niet, ‘iets goeds willen 

doen’ is nog steeds belangrijk voor bedrijven. 

 

Jubileumboek 

En dan heb ik nog wat te melden: mijn vrienden van het jubileumboek zoeken nog leden die foto’s 

beschikbaar willen stellen of stukjes willen schrijven voor het boek. Interesse? Neem dan contact 

op met Anita, Peter, Jurgen, Carlo, Simone, Anke of Katharina van de jubileumboekwerkgroep. 

 

BAV Plaza 

Tenslotte heeft Jos Hakvoort van de BAV Plaza werkgroep contact met mij opgenomen. Hij ver-

telde zulke enthousiaste verhalen over het BAV Plaza, dat ik het niet kon laten hier iets met jullie 

over te delen. 

 

‘We gaan een dag lang knettergekke, knetterleuke, knetterrare knettermoeilijke maar vooral knet-

tersportieve activiteiten doen’, vertelt Jos. ‘Dit doe je niet alleen, maar met elkaar. We vragen van 

je om een team te vormen van ongeveer 8-10 leden. Dat mogen jeugdteams zijn, graag zelfs Spor-

tieve wandel en recreantenteams, wedstrijdteams, veteranen teams, van alles wat teams ,dames 

teams, heren teams, gemengde teams, g-teams, snelle teams, slome teams, intelligente teams, maar 

vooral gezellige teams.  

 

Dit gehoord hebbende, ben ik eerlijk gezegd wel erg nieuwsgierig naar wat het BAV Plaza nou 

precies inhoudt… Jullie ook? Ik zal binnenkort nog eens polshoogte gaan nemen bij Jos, Ben, 

Camiel, Corien en Sacco van de BAV Plaza werkgroep. Wellicht dat ze nog meer plannen kun-

nen onthullen.  
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1 Frank Gramsma 18 Cari Sänger 

3 Reinier Clercq, de 18 Albert Wee, van 

3 Ingrid  Arnoldus-den Oude 19 Peter Maassen 

5 Frederique Dooremaal, van 21 Albert Weijer, de 

8 Alexander Martens 21 Pieter Tollenaar 

8 Tineke Bos-Hofman 25 Nettie Ruttenberg-van de Kuilen 

9 Carla Brander 27 Niels Sitters 

10 Jan Laan, van der 28 Paul Friederichs 

15 Tineke Bakker 29 Inge Nijhof 

17 Jeanette Mijwaart 30 Corien Kruiswijk 

17 Ruben Waals, van der 30 Davor Susak 

18 Tjitske Lambeck 30 Jannie Westerveld-Kasius 

18 Dorine Schmitt    

VERJAARDAGEN 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
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Gefeliciteerd! 

Jarig in april 

 

 

Mijn naam is Sam Vroomman 

Ik ben geboren op 26 juli 2005 

Ik woon in Baarn in de Laanstraat.                                

Ik ben 6,5  jaar 

Ik heb  blond  haar en  blauwe ogen. 

In mijn vrije tijd doe ik graag spelen. 

Ik vind frietjes erg lekker. 

Ik houd niet van pizza. 

Later wil ik bokser worden. 

Mijn favoriete film is Cars. 

4 Ellemijn (E.M.) Versteeg 

5 Niels (N.) Kuil 

7 Xander (X.W.) Westerveld 

12 Ina (I.Y.) Woersem, van 

19 Lotte (L.A.) Bleijerveld 

29 Danny (D.) Schaik, van 

29 David (D.) Jansen op de 

30 Dave (D.R.B.) Wijk, van 

30 Sanne (S.L.M.) Wijk, van 
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Finale crosscompetitie pupillen en junioren 
 

Zaterdag 10 maart stond de finale van de crosscompetitie op het programma.  

Via de voorronde van drie wedstrijden had een flinke groep pupillen en junioren zich 

geplaatst. Een verslag van de trainers: 

 

D en C pupillen 

Na een rit van bijna een half uur kwamen wij aan in Woerden. Het parcours was extra 

zwaar door de heuvels en dalen. Als eerste van de pupillen waren het de pupillen D

(mini’s). Zij moesten 875 meter lopen over het zware parcours. De jongens, Mich Sweep, 

Steijn van Miltenburg en Jesse van de Beek waren lekker warm door het inlopen en hadden 

er veel zin in. Steijn moest helaas ziek naar huis. De andere jongens hebben lekker gelopen 

en liepen een mooie tijd. Daarna was het de beurt voor de c-pupillen jongens, zij stonden 

aan de start als team. Het team, Mats Roskamp, Jort Mol Lous, Tijmen Hoogendoorn en 

Dinand te Pas heeft zich staande gehouden in de zware finale, Ook zij moesten 875 meter 

rennen. Ze hebben als team een mooie prestatie neer gezet en eindigden als 7de . 

 

B pupil 

Nadia de Keijzer was als B pupil geplaatst voor de cross finale. 

Tijdens de warming up werd het parcours verkend dat nogal heu-

velachtig was. Nadia vond het erg spannend om deze cross te lo-

pen tussen deze finalisten. Ze liep dan ook een ontzettend mooie 

race en toen zij over de finish kwam was goed te zien dat ze al-

les had gegeven tijdens deze cross finale. In het eindklassement 

eindigde Nadia op een mooie 26ste plaats. 

 

A1 pupillen 

Spannend was het wel! Met z'n vieren deden de meisjes pupillen A1, als 

team  mee aan de finale.  Het was een grote groep die startte, in totaal 62 

meisjes gingen van start. 

Vooraf hadden ze het parcours goed verkend. Ze wisten dat het zwaar zou worden. 

Ze moesten 2 rondjes van 875m, de eerste wat rustig aan en dan de tweede voluit. 

Lotte Bleijerveld kwam als 1ste BAV meisje over de finish als 22ste. Een hele knappe 

prestatie! Emma van de Beek kwam als 52ste over de finish. Vlak gevolgd door Famke 

Bles en Danielle Veendrick. 

 

Ook bij de jongens stond een grote groep van 70 atleten aan de start van de crossfinale in 

Woerden. De a1 jongens, Floran Groot, Remco Martens, Thom van der Wouden en Lucas 

Beckeringh hadden zich voor deze finale geplaatst met als reserve Marijn van Maan-

en.  Deze atleten moesten ook 2 rondes afleggen van 875 meter. In de 1e ronde zaten Floran 

en Remco dichtbij elkaar, Thom en Lucas liepen samen op.  Floran eindigde in een tijd van 

8.46 op een 42e  plaats, Remco op een 57e in een tijd van 9.15. Thom versloeg in een eind-

sprint Lucas in een tijd van 10.03 op een 64e plek en Lucas eindigde in 10.10 als 65e 
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A2 pupillen 

De jongens  A2 stonden gespannen aan de start, zij stonden als 2e geplaatst en die plek be-

houden zou mooi zijn. Het was dringen aan de startlijn , maar de jongens waren goed weg. 

Jelle van Miltenburg liep mooi voorin  mee en kon dit vasthouden tot aan de eindstreep die 

hij als 13e passeerde .Hij wist vlak achter zich Thijs van Miltenburg  en Koen Ros-

kamp  mee te krijgen die 16e en 23e werden. Op een mooie 34e plek was het Wessel Terp-

stra die tevreden over de finish kwam. Door de geweldige prestaties van de jongens kon-

den zij de 2e prijs  in het ploegenklassement behouden en namen ze de beker mee naar 

Baarn.  

 

Als laatste waren de meisjes A2 aan de beurt, hier stond Winnie de Groot aan de start,  zij 

moest zich staande zien te houden in het veld van ruim 60 atletes. Winnie liet zien dat ze 

niet voor niks in de finale stond en ging na 2 ronden als 34e over eindstreep en liet daar-

mee vele concurrentes achter zich, een mooie prestatie voor deze BAV atlete. 

 

12 BAV junioren geplaatst voor finale.  
Het deelnemersveld bestaat uit de snelste atleten van Noord-Holland en midden Nederland. 

De BAV was vertegenwoordigd met twee ploegen van elk vier atleten en vier individueel 

geplaatsten. 

 

Shirley Dolman stond als eerste aan de start bij de meiden junioren B. 

Zij kon zich goed staande houden in dit sterke veld en met een enorme eindsprint finishte 

ze na drie zware kilometers als 13e. 
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Top prestaties 
BAV junioren tijdens finale crosscompetitie 

 

Maar liefst 12 BAV junioren hadden zich geplaatst. Het deelnemersveld bestaat uit de snelste atleten van Noord-

Holland en midden Nederland. De BAV was vertegenwoordigd met twee ploegen van elk vier atleten en vier individu-

eel geplaatsten. 

 

Shirley Dolman stond als eerste aan de start bij de meiden junioren B. 

Zij kon zich goed staande houden in dit sterke veld en met een enorme eindsprint finishte ze na drie zware kilometers 

als 13e. 

 

Bij de jongens C stonden er twee lopers van de BAV aan de start. Thijs Buwalda en Pieter Heij kwamen beide goed 

mee in deze grote groep jongens. Thijs kon na drie pittige ronden als 27e de streep passeren en Pieter moest zich op dit 

zware parcours laten terug vallen naar een 64e plek. 

 

Bij de meiden C was de spanning te snijden want deze meiden staan al lange tijd als eerste geplaatst en dat wilden ze 

dan ook waarmaken. 

Een groep van maar liefst 65 atletes vertrok na het startschot en Ina van Woersem kon op dit zware heuvelachtige par-

cours goed uit de voeten en liep voor in het veld. Dit kon ze volhouden tot de eindstreep en ging als 5e over de finish. 

Rohmana Koops eindigde vlak daarachter op een 17e plek. Ook Dorian Wevers deed voorin mee en werd 20e. Lotte 

Buwalda verraste vriend en vijand door 21e te worden. Door deze prestaties kon dit team voor de 6e keer op rij met de 

eerste prijs naar huis. 

 

Bij de jongens D1 stond Niels Koelink aan de start, hij moest in zijn eentje de eer verdedigen, dit lukte hem goed na 

een wedstrijd over ruim 2 kilometer kon hij als 7e de eindstreep passeren. 

Het team van de meiden D junioren was als laatste aan de beurt, ook zij startten in een groot veld van maar liefst 72 

atletes. 

Alle meiden waren goed weg ondanks het vele geduw en getrek bij de start. Laura van Surksum kon goed in de mid-

denmoot meekomen op dit parcours dat inmiddels op veel plekken spekglad en modderig was geworden. Laura ging 

als 34e over de finish. Sophie de Jong had zich na een uitglijder toch goed hersteld en ging als 44e over de streep. 

Daarachter was het Sophie Bleijerveld die ook gevallen was en met veel pijn toch de wedstrijd uitliep naar een mooie 

68e plek. Elize Stijger, die op haar eerste finale een geweldig wedstrijd liep, eindigde als 69e.  

 

Een mooi einde van een mooi crossseizoen voor deze BAV atleten die met z'n allen een geweldige prestatie hebben 

neergezet, waar we als trainers erg trots op zijn. Nu gaan we ons opmaken voor de zomer waar we ons gaan voor be-

reiden op de baancompetitie, die hopelijk net zo indrukwekkend gaat worden. Kijk voor alle uitslagen en foto’s op 

www.bav-baarn.nl 

 

 

 



De BAViaan  21 

 

BAV PR CHALLENGE 2012 voor pupillen 
 

Ook dit jaar houden we weer de BAV PR CHALLENGE. Bij deze challenge gaat het om 

het verbeteren van je eigen PR’s.  Clubrecords leveren geen extra punten en er is geen 

ranglijst. 

Het is jouw eigen CHALLENGE (uitdaging) met jezelf! 
De resultaten van de onderstaande wedstrijden doen mee met de CHALLENGE: 

 

 
 

Hoe gaat het in zijn werk?  

Elke keer als je je PR verbetert in een van de bovengenoemde CHALLENGE wedstrijden 

krijg je 1 CHALLENGE punt. Met CHALLENGE 

punten kun je medailles verdienen. 

 

 
 

 

 

De “kleine lettertjes”  

(tip: lekker je ouders laten lezen) 

de beste prestatie per onderdeel in 2011 (behaald bij bovengenoemde wedstrijden) zijn 

je start voor 2012 

als je een onderdeel nog nooit hebt gedaan, dan telt je eerste resultaat niet mee voor een 

CHALLENGE punt 

het gaat om individuele prestaties, de estafette doet dus niet mee 

bij een onderdeel dat meerdere pogingen heeft (o.a. verspringen, balwerpen) telt alleen 

de beste prestatie van die wedstrijddag 

alleen de zes genoemde CHALLENGE wedstrijden doen mee 

de BAV trainers zorgen voor het verwerken van de gegevens op basis van de officiële 

wedstrijduitslagen 

indien er – ondanks de duidelijk regels – toch onduidelijkheid ontstaat beslist de 

CHALLENGE commissie (Alexander Martens en Bianca Koops). 

  

Veel succes het komende baanseizoen. 

De pupillentrainers 
 

14 april 1e baancompetitie 

21/22 april PR competitie 

12 mei 2e baancompetitie 

16 juni 3e baancompetitie 

15 sept regiofinale 

  clubkampioenschappen 

Punten Medaille 

3 Brons 

6 Zilver 

9 Goud 
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Gezellige opening baanseizoen bij de BAV 
 

Zaterdag 17 maart hield de BAV haar jaarlijkse opening van het baanseizoen.  Het weer 

was lekker, mede daardoor stonden er om 09:30 uur maar liefst 150 atleten, familieleden 

en trainers op het veld. Na het inlopen van twee rondjes (dat was voor sommige ouders al 

een zware opgave) vond de warming-up plaats. Nadat de spieren goed opgewarmd waren 

ging de atleten naar de eigen trainersgroep vergezeld door de familieleden. 

 

Elke trainersgroep werkte een aangepaste training af waaraan de familieleden ook dapper 

meededen.  Zo kon iedereen in een ongedwongen sfeer ervaren wat loopscholing is en een 

atletiekonderdeel beoefenen (balwerpen, verspringen of hoogspringen). Als laatste onder-

deel werd de pendelestafette gehouden. Deze estafette werd over een hordencircuit afge-

werkt. Op enkele horden na, kwam iedereen ongeschonden uit de onderlinge sportieve 

strijd. 

 

Als afsluiting was er voor iedereen koffie, thee of een AA-drankje met een plakje cake. 

Al met al weer een zeer geslaagde en gezellige opening van het baanseizoen. Kijk voor 

alle foto’s op www.bav-baarn.nl. 
 

 

http://www.bav-baarn.nl
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De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaandigitaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 

Aanmoedigingsmedaille voor Winnie 
 

Laatst heb ik meegedaan aan het Jos Arendstoernooi.  

Eerst had ik –voor het eerst- niet zo heel veel zin. Ik had al héél  lang niet meer aan hoog-

springen en zo gedaan, dus ik was een beetje zenuwachtig. 

Maar het ging heel goed! Ik heb een P.R. bij kogelstoten en ook bij hoogspringen gehaald. 

 

En toen kwam er een hele grote verrassing: ik kreeg een speciale 

aanmoedigingsprijs. Dus niet de Jos Arendstrofee maar een speci-

ale medaille, omdat ik heel erg ziek ben geweest en daarna toch 

weer snel met atletiek verder ging. Ik dacht eerst dat de prijs 

voor Isabel zou zijn want die is ook ziek geweest.  

Ik was er heel erg blij mee maar mijn moeder moest huilen, ik 

weet ook niet waarom. 

 

Het was dus toch een héle leuke dag met een hele bijzondere prijs! 

 

Dank jullie wel! 

Winnie 
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Jos Arends Memorial 2012 

Zo eindelijk was het dan zover voor ons, onze eerste wedstrijd. 

Sylvia Jansen en ik, Tineke Bos, allebei jurylid, tijdwaarnemer en scheidsrechter hadden 

besloten om de indoor Trits te gaan organiseren. Vorig jaar zijn wij er al bij gevraagd. Eerst 

voor de outdoor clubkampioenschappen en nu ook onze eigen indoor. Deze indoor kunnen 

we echt niet voorbij laten gaan, daar deze gekoppeld is aan Jos Arends. Jos was een atleet 

en trainer bij de BAV, tot hij in 2004  overleed aan een epileptische aanval.  

Daarna is de indoor Trits verweven met Jos, vandaar Jos Arends Memorial. Hier is ook een 

plaquette voor ontworpen en deze gaat elk jaar naar een atleet. Deze atleet is zoals Jos was. 

Altijd op de training met een 100% inzet, ook op alle wedstrijden en mee doen voor het mee 

doen. De atleet krijgt een medaille en de plaquette gaat weer naar een ander voor een jaar.  

Dit jaar ging de plaquette naar Rohmana Koops.  

Voor ons was het erg leuk om 

te organiseren en alles te rege-

len, dus het werk was eigenlijk 

voor een groot deel zondag al 

gedaan. Wij hebben er heel 

veel plezier aan  beleefd. Met 

allemaal lachende en plezier 

hebbende atleten is het toch een 

feest om deze wedstrijd te mo-

gen organiseren. Het blijft altijd 

een prachtig gezicht, de hele 

sporthal in onze clubkleuren te 

weten, geel zwart. Vooral de 

pupillen waren weer ruim vertegenwoordigd, aangevuld met een aantal junioren. De wed-

strijd is vlekkeloos verlopen en er heerste een gezellige sfeer in sporthal de Trits, ook op de 

tribune. Er was de hele dag leuke muziek te horen. Sommige atleetjes vonden het harde 

startschot best eng.   

Vooral de afsluiting van de dag, een estafette met hindernissen, is zeer positief ontvangen. 

Die houden we erin. Na deze estafette kreeg iedereen nog een originele BAV JAM boek-

enlegger en rond half 4 was de zaal leeg en opgeruimd. Iedereen bedankt die aan deze dag 

heeft meegewerkt.  
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Pupillen trainingsoverzicht 2012 

 

De woensdag indeling op de baan 

 

 

De zaterdag indeling op de baan 

 
 

 

Jeugdkalender 

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

Tijd Groep en geb. jaar Hoofdtrainer Trainer 
15.00 – 16.30 uur D       2005 

C       2004 

Tineke Bos Wim Oostveen + 

Paulina Mol Lous 

15.00 – 16.30 uur B       2003 Nathalie Bleijerveld Liesbeth Sitters 

15.00 – 16.30 uur A1     2002 Marina Bos Menno Zahradnik 

15.00 – 16.30 uur A2     2001 Bianca Koops Bas v.d. Vuurst 

Tijd Groep en geb. jaar Hoofdtrainer trainer 

9.30 – 10.30 uur D        2005 

C        2004 

Alexander Martens Henk van Maris 

9.30 – 11.00 uur B        2003 Iwan v.d. Broek   

9.30 – 11.00 uur A1      2002 Marina Bos Menno Zahradnik 

9.30 – 11.00 uur A2      2001 

in niveaugroepen met ju-

nioren 

Bianca Koops Bas v.d. Vuurst 

http://www.jahoma.nl/pupillen/
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