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of BAV ? 
Weilandcross Naaldfeest groot succes! 

Hé Bob. Op onze nieuwe website 
staat dat we als BAV weer een suc-
cesvolle wedstrijd op de kaart zet-
ten.  Maarreehh …. ? 
Als wij dit niet hebben georgani-
seerd …. wie dan? 

Ja Han, alweer een groot succes op 
naam van de BAV. En dat zonder 
dat wij iets hebben hoeven doen!  
Tis een initiatief van Ben:       
— Ben’s Atletiek Vereniging —  

 H 
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Beste leden, 
 
 

5e Zomeravondloop 

Dinsdagavond 29 Juni staat alweer de 5e Zomeravondloop over de paden op ons sportpark op het 
programma. Deelname is mogelijk voor alle leden. Zie verdere informatie in dit clubblad. 
Vorig jaar waren er in totaal 65 deelnemers en er is ruimte genoeg op het parcours voor nog meer 
hardlopers. Het traject is autovrij, bij de doorsteek van de parkeerplaats staat parcoursbewaking dus 
iedereen kan veilig zijn of haar kilometers maken en na afloop nog even gezellig wat drinken in het 
clubhuis. 

Baancompetitie pupillen en junioren 

De eerste competitie baanwedstrijd voor de jeugdige atleten is alweer achter de rug. Niet alleen in-
dividueel zijn er goede prestaties neergezet, ook als teams staan we bij een aantal categorieën in 
de voorste regionen. 
Alle atleten veel succes toegewenst bij de komende wedstrijden. 
 
BAV en de Ronde van Baarn 
Het stond al een aantal jaren op het verlanglijstje van een aantal leden van de BAV. Een hardloop-
wedstrijd over de straten van Baarn. In het verleden organiseerde de BAV al de Oranjeloop maar 
die ging meer door het bos dan over de weg en natuurlijk hebben we onze Wintercup.   
Maar nu gaat het er dan eindelijk van komen. Tijdens de Wielerronde van Baarn krijgt de BAV pre-
cies een uur de tijd om op het volledig autovrije en afgezette parcours een hardloopwedstrijd te or-
ganiseren. 
Een groot team van vrijwilligers heeft zich aangemeld om alle zaken voor een mooie en goed geor-
ganiseerde loop te gaan regelen. 
De wedstrijd zal gehouden worden op zondag 22 Augustus, de start en finish zal zijn op de Oos-
terstraat.  
Meer informatie zal later beschikbaar komen via de Baarnsche Courant en dit clubblad. 
 
Thuiswedstrijd pupillen op 29 Mei 
Ook Tineke Bos, onze trainster van de mini’s en C-pupillen heeft al jaren een wens. Omdat er voor 
de mini’s nog geen competitiewedstrijden worden georganiseerd, loopt ze al tijden  met het idee 
rond om speciaal voor de mini’s een eigen wedstrijd te organiseren. Van het een komt het ander en 
omdat we bij de BAV de beroerdste niet zijn mogen ook de A en B pupillen meedoen. Tineke heeft 
gelijk een heel sport(feest)weekend georganiseerd. 
Zaterdagavond 29 Mei gaat het er dan eindelijk van komen, eerst een pastamaaltijd in het clubhuis, 
dan de wedstrijd op de baan, daarna een film kijken in het clubhuis, vervolgens (proberen te ) sla-
pen in de kleedkamers en kantine. Zondagmorgen lekker ontbijten en nog even een training en 
daarna iedereen weer naar huis. Ten tijde van dit schrijven waren er al 45 deelnemers. Veel plezier 
toegewenst. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Het was een rustig maandje voor de ledenadministratie. Van medio april tot medio mei kwamen slechts 
enkele nieuwe aanmeldingen binnen en werd een tweetal trainers in ons ledenbestand opgenomen. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Margaret Jong de   Baarn train 64-07-11 
Ton Noorlander   Baarn recr 52-03-10 
Michael Terpstra   Soest train 71-03-28 
Dorian Wevers   Baarn junD 98-12-05 
       
       
Ook een tweetal afmeldingen werd ontvangen.     
       
We zullen hierdoor gaan missen:     
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Jeanette Rottier   Baarn recr  
Yvonne Ruiter de   Baarn recr  
       
       
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Lotte Buwalda 0569834 junD    
       
       
     
       
       
       
       
       

Cursus Juryleden 

Binnenkort start in Hilversum een cursus jurylid algemeen. Het is een van de laatste mogelijkheden om 
dit zomerseizoen nog een volledige cursus te volgen en nieuwe juryleden te krijgen. 

 De data zijn:31 mei - 7 juni - 14 juni - 21 juni (incl examen)  

De cursus start om 19.00uur en wordt georganiseerd in de kantine en op de baan van GAC Hilversum.  

Heeft u geïnteresseerden voor deze cursus dan kunnen ze zich opgeven via de volgende link:   http://
www.atletiekunie.nl/index.php?page=119 
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1 Krista  Wamsteker 16 Judith  Suik 
5 Monique  Buuren, van 17 Robert  Kathmann 
6 Nathalie  Bleijerveld 17 Lenny  Kievit 
6 Sander  Gisbergen, van 17 Hans  Wessel 
8 Anita  Frankena 18 George  Lengkeek 
9 Cecile  Vossenberg 20 Wim  Nieuwenhuizen 
11 Willem  Ruijter, de 22 Henk  Radstok 
11 Peter  Leijen 23 Rob  Kuik 
12 Bob  Heinis 25 Alie  Vet 
12 Hans  Oostindien 28 Willianne  Muntz 
14 Pieter  Schouten 29 Lisette  Rapati 
14 Jan  Gieskens 29 Jeanine  Oudebeek 
15 Toos  Bogaard 29 Wouter  Natter 
16 Ingrid  Vierbergen 30 Michiel  Schrijver 
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Vakantie, ook voor de BAV wandel en nordic trainers. 
 
De mei maand was koud en aan vakanties werd nauwelijks gedacht. 
Voor de komende maanden gaat het er toch van komen en niet allen voor de BAV leden, maar ook voor 
de trainers. 
Er zijn in de zogenaamde wandelgangen geluiden  gehoord dat de trainingen in de vakantie tijd zouden 
stoppen. Het is bekend dat er behoefte is aan trainers en of  begeleiders om de belasting van de trainers 
wat te verlichten en zo garanties te hebben dat er elke zaterdag twee wandel en twee nordic walking 
trainers in te kunnen zetten. Het is de trainers bekend dat dit op dit moment zeker niet gaat lukken, dus 
denk je een groep te kunnen leiden of wil je een cursus volgen voor trainer, meld je bij de recreanten 
commissie of informeer bij een van de trainers voor wat er mogelijk is om een helpende hand te beiden. 
 

Vele handen maken licht werk en daar kunnen we allemaal baat bij hebben. 
 
Toch vinden wij als trainers dat wij geen trainingstop inlassen voor de vakanties. Echter dit heeft wel wat 
aan - en inpassing nodig om elke zaterdag en dinsdag door te kunnen gaan. Vanaf medio juni, begin juli 
tot medio september proberen wij minimaal één trainer te plannen de wandelgroep en één voor de nordic 
walking groep. Mocht er een tweede voorhanden zijn word deze als normaal in gezet. Dit kan wat aan-
passing vragen van de groep om toch gezamenlijk met elkaar op pad te gaan. De vraag aan allen is dan 
ook; 
 

Stel je flexibel op naar elkaar, langzaam en snel zullen we maar zeggen,  
en geef de trainer of de begeleider de kans met een (te) grote groep op pad te gaan. 

 
Zo denken wij, trainers en begeleiders, te kunnen zorgen dat de BAV deze zomer door kunnen trainen 
en toch van een onbezorgde vakantie kunnen genieten. Het zou toch zonden zijn om de mooiste periode 
van het jaar niet door de Baarnse bossen te kunnen trekken. 
 

Allen een fijne vakantie en een uitgerust weerzien. 
 
Wim den Blanken, namens wandel en nordic walking trainers. 



  BAVIAAN  JUNI 2010 10 

 

Bevoorrecht 
Al weken was teamcaptain Harry Splinter  bezig met de voorberei-
ding van de Eemmeerloop 2010 8 mei jl. Het is dan ook nog al wat. 
Ten eerste het team samenstellen. Vorig jaar liepen Harry en ik met 
drie andere heren en die waren dit jaar allemaal geblesseerd. Harry 
ging ronselen en regelde drie debutanten-kanjers: Eva van Haaste-
ren, Belinda Huiden en Walter Poppeliers. Daarna nog de verdeling 
wie welke afstand gaat lopen. Harry gooide al zijn tactisch vernuft in 
de strijd en zorgde dat een ieder op de goede plek in het team te-
recht kwam. Af en toe spartelde er wel een teamlid: 14 km is niet een heel klein stukje, maar tegen de 
argumenten van Harry kan niemand op. “Jij bent een talent, dat moeten we koesteren, dus jij loopt de 
14 km” Geniaal…  
En last but not least, Harry regelde ook nog een kanjer om het hele eind met ons mee te fietsen, inclu-

sief een leuk tochtje van en naar Bunschoten! Corry van 
Eijk! 
  
Hier de laatste mail van onze teamcaptain de avond voor 
de GROTE strijd: 
  
Hoi Kanjers 
  
Ik heb net de teamcaptain van het " dreamteam (team 
van Carlo, red.) "  telefonisch gesproken, en heb mijn 
medeleven getoond met het verlies van zijn club. 

Zij hebben een nieuwe troef in hun " dreamteam " toegevoegd, dus zullen we er alles aan moeten 
doen om de cup met de grote oren te pakken, maar daar twijfel ik niet aan. 
Advies, allemaal geen alcohol meer tot na de finish en pas goed op met je partner. 
Tot zaterdag 9:30 - 9:45  
  
Gr. 
 
Harry ( Your teamcaptain of the famous team " Luctor@Eemmeerlopers ) 
 
 
Eindelijk was het dan zover: 8 mei! Verzamelen op de Drakenburgerweg en daar zagen we 
al meteen dat Harry zich uitmuntend had voorbereid: een prachtige vlag aan de antenne 
en de auto volgeplakt met onze teamnaam: Luctor & Eemmeerlopers! (verbastering van 
Luctor & Emergo: ik worstel en kom boven). De sfeer zat er al meteen goed in. Al toete-
rend en juichend (?) reden we richting Bunschoten naar de 1e etappe. Eva werd al een 
beetje zenuwachtig en na een vlekkeloos ophalen van de startnummers, incl. wat omkleed-
partijtjes en tips van teammaatjes…richting START. Zo, gauw met de auto naar het eer-
ste wisselpunt.  
Daar werden we behalve door veel hardlopers ook opgewacht door veel, heel veel muggen. 
Wat waren we blij dat Eva aankwam! Harry stond namelijk al een hele tijd te stuiteren 
van de adrenaline en nu kon hij dan eindelijk weg! Weer terug naar de auto en een goed 
plekje zoeken om Harry ergens aan te moedigen. We reden langs hem en Harry liep heer-
lijk soepel. Maar tot ons afgrijzen een paar kilometertjes later: Harry in de kramp! Jur-
gen gauw overnemen voor het laatste stukje. Belinda blijft koel en kalm en gaat er als een 
speer vandoor voor haar afstand. En die ging in een lekker tempo voor de bijna 10km.  
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Weer in de auto naar het voorlaatste wisselpunt: Walter mag aan de bak voor de 14 km. 
Bij het wisselpunt ontmoeten we natuurlijk de andere teams en moedigen we elkaar aan. 
Behalve het Dreamteam… Wederom was de rivaliteit tussen de teamcaptains Harry en 
Carlo duidelijk voelbaar. Wie zou er dit jaar gaan winnen? Carlo begon met een voorsprong 
aan de 14km en wist deze knap uit te bouwen ondanks formidabel lopen van ons team-
maatje Walter.  Voor het eerst een 14 km lopen en dat dan doodleuk in 1.14 doen! Cha-
peau, Walter!  
Halverwege op de Wakkerendijk onze longen uit het lijf schreeuwen om Walter aan te 
moedigen. En daar ging hij dan met soepele tred de polder in richting Eembrug. Jurgen 
nam vanaf daar de laatste etappe voor zijn rekening. Nog maar net onderweg: Corry tele-
foon. Het is Harry. “Jurgen moet harder, het gaat te langzaam. Zo gaan we het niet red-
den!” 7 minuten achterstand op het Dreamteam, dat moet Jurgen makkelijk even inhalen. 
Jurgen loopt als diesel lekker 11,5 gemiddeld, totdat midden in de polder opeens een ver-
dachte auto stopt. Hee, vier mensen stappen uit, gedragen zich verdacht. Gelukkig, het 
zijn bekenden: het dreamteam. Carlo vraagt heel belangstellend (waarbij voortdurend op 
zijn klokje kijkend): Gaat het, Jurgen? Nee, doe maar rustig aan, hoor… 
Wat een heerlijkheid, na 8,5 kilometer staan mijn teammaatjes me op te wachten, we 
gaan samen over de finish, drie minuten achter dat vermaledijde Dreamteam! Wat super 
leuk dat Corry na dat k… eind fietsen ook nog eens het laatste stuk mee ging hardlopen! 
Top! 
  
En wat smaakte dat biertje, biertje en nog een biertje (Nee, Harry, jij niet meer, jij 
moet nog rijden) ontzettend lekker na afloop bij BU!! 
  
Wat een heerlijke happening en wat een heerlijke, super gezellige dag samen met Corry, 
Walter, Belinda, Harry en Eva! En als klap op de vuurpijl ’s avonds ook nog heerlijk Grieks 
eten in het clubhuis!  
Ik voelde me oprecht bevoorrecht om weer mee te mogen doen! 
  
Jongens, noteer mij weer vast voor de volgende Eemmeerloop! 
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VERNIEUWDE WEBSITE ZEKER DE MOEITE WAARD OM TE BEKIJKEN 
 
De afgelopen tijd is een werkgroepje van enthousiaste vrijwillige BAV-leden actief geweest om de website 
van de BAV weer een nieuwe impuls te geven. 
De structuren werden aangepast en, als alles goed is, zullen de verschillende geledingen (commissies) 
binnen de BAV hun eigen nieuws via de website bekend kunnen maken. 
Ook een aantal extra links zijn nu bruikbaar om b.v. een leuk loopje (of de uitslagen daarvan) in de omge-
ving de op te zoeken (www.uitslagen.nl of www.hardloopkalender.nl ), maar ook een website van andere 
sporten (www.nusport.nl). Hoewel dit werkgroepje nog niet helemaal klaar is met de klus, staat er toch al 
veel op de rails, wat de moeite waard is om te bekijken!  
Bij het aanleveren van stukjes staat de webmaster op dit moment (heel actief) paraat om de melders van 
nieuws diensten te verlenen en artikeltjes of foto's te plaatsen. 

Zo stond er binnen de kortste tijd informatie (+ foto's) op de website over onder andere Jeugdactiviteiten, 
de Eemmeerloop, de Weilandcross, en de Fortress de Wallenloop. 
Maar....de webmaster (en straks de commissies) is ook afhankelijk van de betrokkenheid en leden van de 
vereniging. 
Kijk ook eens regelmatig op de website en........heb je ideeën, opmerkingen, nieuws en foto's stuur die 
dan naar de webmaster. Als we dat met zijn allen in beweging houden, dan blijft ook die kant van de ver-
eniging veel plezier geven. 
In ieder geval veel kijkplezier en.... natuurlijk ook veel loopplezier, 
een trouwe bezoeker van de website www.bav-baarn.nl . 
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2 Podiumplaatsen voor BAV-teams tijdens 26e Eemmeerloop 
 
Atletiekvereniging Quo Vadis Bunschoten organiseerde afgelopen weekeinde voor de 26e keer met 
groot succes de Eemmeerloop. Dit loopevenement heeft in de afgelopen jaren flinke landelijke bekend-
heid gekregen. De BAV was tijdens alle eerdere edities van de Eemmeerloop flink vertegenwoordigd en 
viel daarbij regelmatig in de prijzen. 
Atleten kunnen op de 50 km inschrijven voor een sololoop, duoloop (2 personen) en 50 km estafette (5 
personen). De gecertificeerde 50 km route voert de lopers van de provincie Utrecht door natuurgebied 
de Arkervaart naar de provincie Gelderland. Vervolgens via de Nijkerker sluizen naar de provincie Fle-
voland, richting de Stichtsebrug, naar de provincie Noord-Holland, om via de Eempolder uiteindelijk 
weer in de provincie Utrecht terug te keren.  
In het centrum van het schilderachtige Spakenburg werd zaterdagmorgen om 11:00 uur het startschot 
gelost door de wethouder van sportzaken. In totaal finishten op de 50 km estafette 117 teams, 34 solo-
lopers en 18 teams met duo-lopers. Samen met begeleidende fietsers waren er ongeveer 750 sporters 
actief op het parcours. Ondanks de aanvankelijk slechte weervoorspelling hielden de atleten het bijna 
de gehele dag droog. Met een temperatuur van rond de 10 graden was het fantastisch loopweer. 
Winnaar op de 50 km estafette was bij de heren het team van AV Pijnenburg (Soest) in een tijd van 
3:01:58 en bij de dames het team 10 Flinke Voetjes (Amersfoort) in 3:37:29. Bij de duolopers werd het 
team GA.AS (Amersfoort) eerste in 3:28:05. Bij de solo lopers finishte Jeroen Romeijn (Sliedrecht) als 
eerste in 3:18:51 en bij de dames Paula de Gier (Leusden) in 4:17:00.  
Als enige Baarnse solo deelnemer liep Jan Piersma een prima wedstrijd en kwam (voor het oog) erg fris 
aan de finish in een tijd van 4:23:13. Onderweg maakte Jan nog even tijd vrij om met enkele bekende 
BAV-lopers een kort praatje te maken en daarna zijn weg weer vrolijk voort te zetten. 
Op de 50 km estafette kwam de BAV (ondanks de vakantieperiode) met liefst 12 teams aan de start. Dit 
jaar moest een duo team door blessure leed helaas verstek laten gaan en konden er geen teams voor 
wandelaars worden samengesteld. 
Dat de BAV zich in de regio goed kan meten met andere verenigingen blijkt wel uit de uitslagen. Het 
BAV-Herenteam “De Jonkies” leverde een spannende strijd om een podiumplek. Uiteindelijk legde dit 
team overtuigend beslag op de 3e plaats, met de prachtige tijd van 3:04:33 en daarmee kort achter de 
nummers 1 en 2. Ook het BAV-Damesteam “De Beauties” liet zich flink in de voorste gelederen van de 
damesteams zien. Ook zij legden beslag op een mooie 3e podiumplaats, met een prima tijd van 4:05:20. 
Bij de Veteranen-1 teams deed het BAV-team “Best nog snel” het ook uitstekend, maar viel met een 4e 
plaats net buiten het podium. Enkele lopers van dit team maakten in het verleden deel uit van winnende 
BAV-teams van de Eemmeerloop  
De verschillende BAV-teams waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en er ontstond gedurende de esta-
fette steeds weer een sportieve strijd, om elkaar zoveel als mogelijk was in snelheid af te troeven. Vlak 
voor de finish moedigden de teams elkaar hartstochtelijk aan. De teamlopers sloten weer aan bij de 
laatste loper, om gezamenlijk de laatste 200 honderd meter naar de finish af te leggen.  
Een pluim is er ook dit keer weer voor alle fietsbegeleiders. De fietsers zijn van groot belang om de lo-
pers veilig over het parcours te voeren. Zij fietsten vaak het gehele parcours van 50 km mee en dat is 
met een temperatuur van 10 graden niet altijd even plezierig. 
Na afloop van dit loopfestijn konden de atleten de dag gezamenlijk afsluiten in de gezellige kantine van 
de BAV, waar voor een heerlijke Griekse maaltijd was gezorgd. 
De organisatoren van de BAV (Lange Afstand Commissie en Recreanten Commissie) kunnen met te-
vredenheid terugkijken op een zeer geslaagde en sportieve dag. 
 
Hierna volgen de individuele en teamprestaties van alle BAV-teams.  

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

BAV-atleten actief in Utrecht en Ermelo 
 
Afgelopen week heeft een aantal BAV-atleten deelgenomen aan wedstrijden in de regio. 
Bij atletiekvereniging Hellas in Utrecht wordt jaarlijks een zomeravond competitie gehouden, die gaat over 4 
wedstrijden in de maanden april, mei en juni, waarna een eindklassement wordt samengesteld. Hans Oost-
indiën is een trouwe deelnemer aan deze competitie. Een griepperiode en antibiotica kuur rijker heeft hij 
afgelopen dinsdag meegedaan aan de 2e wedstrijd over 10 km van de 29e editie van deze Zomeravondcup. 
Gezien de moeizame trainingen van de afgelopen weken, wist Hans de schade beperkt te houden. Met een 
tijd van 50:00 liep hij slechts een half minuutje langzamer, dan de 1e editie in april jl. Hij legde daarmee in 
deze wedstrijd beslag op een 6e plaats in de categorie M60+. 
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Atletiekvereniging Athlos uit Harderwijk organiseerde afgelopen woensdagavond een jubileumeditie van de 
Meerkantenloop. Het was de 10e keer, dat deze leuke loop werd georganiseerd. Jaarlijks is de locatie voor 
deze loop het prachtig Landgoed Veldwijk in Ermelo. Deelnemers kunnen kiezen uit 1, 2, 3 of 4 ronden van 
2,5 km. Lopers, die 1 keer hebben deelgenomen aan de Meerkantenloop, willen elk jaar weer terugkeren 
naar de prachtige woonomgeving, waarover het parcours loopt. Dit keer kwamen een kleine 300 atleten 
aan de start. 
Henny Bosselaar en John de Vries, trouwe deelnemers aan de Bosloopcompetitie van de organiserende 
vereniging, hebben zich ook laten overhalen om tijdens deze jubileumeditie op de 10 km aan de start te 
verschijnen. Met droog weer en een temperatuur van ongeveer 10 graden waren de loopomstandigheden 
prima. Henny legde de 10 km af in 51:20 en John finishte enkele minuten na Henny in een tijd van 54:55. 
Na afloop mochten de deelnemers een jubileumshirt en een aantal gratis consumpties in ontvangst nemen. 
Tevreden keerden zij na afloop weer huiswaarts. 
In het komende weekend lonken al weer nieuwe uitdagingen, in de vorm van de Weilandcross met hinder-
nissen (Naaldfeest 2010) op zaterdag (zie www.bav-baarn.nl) en de Wallenloop (Naarden) op zondag. 

BAV-atleten actief bij 27e Fortress Wallenloop in Naarden-Vesting 
 
Afgelopen zondag organiseerde de Bussumse atletiekvereniging Tempo voor de 27e keer de Wallenloop 
in Naarden-Vesting. Door werkzaamheden aan de burg aan de Amersfoortsestraatweg / Kapitein Meijer-
weg, was de start verlegd naar de Kapitein Meijerweg, ter hoogte van de historische Utrechtse Poort. De 
Wallenloop maakt deel uit van de Top 10 wedstrijdkalender van de regio Gooi- en Vechtstreek. Het grote 
succes van deze bekende loop heeft, naast de perfecte organisatie, natuurlijk ook te maken met het 
prachtige parcours en het recreatieve karakter van de loop. In haar voorpublicatie legt AV Tempo vooral 
de nadruk op de recreatieve functie. Het parcours slingert zich, met prima beloopbare paden en wegge-
tjes, over de dubbele omwalling van Naarden-Vesting. Steeds weer houden de atleten een mooi uitzicht 
op de vesting, de waterpartijen en de verdedigingswallen. Tot slot is er dan de finish, gelegen bij de histo-
rische Utrechtse Poort. De weersomstandigheden waren perfect, met droog en zonnig weer en een tem-
peratuur van ca. 14 graden.  
 
Ruim 400 sporters hadden de weg naar de Wallenloop gevonden om hun sportieve prestatie neer te zet-
ten. Lopers konden kiezen uit 4 afstanden (1 t/m 4 ronden). Iedere afstand heeft een naam, die een rela-
tie heeft met de historische betekenis van Naarden-Vesting, namelijk de Kazerneloop van 4 km, de Basti-
onloop van 7,5 km, de Arsenaalloop van 11 km en de Vestingloop van 14,5. Onderweg werden de deel-
nemers elke ronde getrakteerd op de inspirerende muziek van een blaaskapel. 
Ook de BAV was met een kleine, maar enthousiaste, vertegenwoordiging weer eens present bij de Wal-
lenloop. In het verleden hadden zij al eens 1 of meerdere keren meegedaan. Het was voor hen, als van-
ouds, gezellig met vele bekenden uit de regio. Kilometervreter Hans Oostindiën had zich voorgenomen 
om zo lang mogelijk van de Wallenloop te genieten en ingeschreven op de Vestingloop van 14,5 km (4 
ronden). Onderweg ontmoette hij Frans Gouverne, die zich onlangs als BAV-lid heeft aangemeld. Hij 
deed mee aan de Bastionloop van 7,5 km en bleek zich daar prima te kunnen meten met de snellere lo-
pers. Frans stak met zijn snelheid (en 12e plaats) ruimschoots uit boven de oudere (ruim 60+) BAV-garde. 
Henny Bosselaar en John de Vries waren wat voorzichtiger dan Hans Oostindiën en wilden het eerst 
maar even houden op de Arsenaalloop van 11 km (3 ronden). Hans Oostindiën ging flitsend van start en 
was beslist iets van plan met dit mooie weer. Hij wilde proberen om weer een keer boven de 12 km/uur te 
lopen. Henny Bosselaar en John de Vries volgden op gepaste afstand. Henny bleef Hans steeds in het 
vizier houden (om maar in de historische termen te blijven) en dacht in de derde ronde zelfs op hem in te 
lopen. John de Vries kon de gehele wedstrijd op zijn beurt weer zicht houden op Henny Bosselaar. De, 
direct na de start opgelopen, achterstand op Henny bleef nagenoeg de gehele wedstrijd gelijk. Oud BAV-
baanatlete Cinthia Dunnebier werd flink 
aangemoedigd door haar ouders en 
bleek het lopen nog niet verleerd te zijn. 
Zij eindigde bij de Kazerneloop (4 km) op 
een mooie 4e plaats bij de dames. De 
BAV-atleten waren zo enthousiast, dat zij 
beslist willen proberen om volgend jaar 
met een grotere groep aan de start te 
verschijnen. 
 
De individuele prestaties van de lopers 
zijn: 
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Lange afstand gebeuzel 
 
En zo maar beland je in je vakantie ineens op de boulevard van een leuk Spaans stadje langs de 
middellandse zee. Het is donderdagavond 21.15 uur. Ja, natuurlijk heeft deze toerist al een hap-
je gegeten. Die zat om 20.00 uur als eerste in het restaurant dat toen open ging, want een Ne-
derlander eet natuurlijk niet pas om 22.00 uur!! Na 
afloop van de heerlijke spaanse tapas en een glaasje 
wijn besloten we (vrouwlief was ook mee)  voor een  
cafe con Leche en een cortado een leuke plek op de 
boulevard op te zoeken. De zon ging net onder, het 
was nog 20 graden, kortom vakantieweer.  
Tot onze verrassing was het druk op de boulevard, het 
leek wel of de plaatselijke afdeling van de BAV met al 
haar geledingen langs kwam bewegen. 
 
Je had er de echte atleten, hardlopend, geconcentreerd, oortjes in snelle lijven en die weer ge-
propt in nog snellere kleding. We zagen ze wel 4 tot 6 keer langs komen, en iedere keer vertrok 
het koppie een beetje meer.  
De iets rustigere categorie bestond uit de recreanten. Ze kwamen langs in groepjes van 2 tot 6. 
Soms waren het stelletjes, andere keren voetballers (tenminste aan de kromme poten te zien) of 
gewoon mensen die het heerlijk vonden om hardlopend de boulevard (1600 meter) over te ren-
nen. Opvallend aan deze categorie…. De sfeer. Er werd gepraat, gelachen, gedold en over de kle-
dingkeuze konden we maar één ding zeggen….afwisselend.  
 
Tot onze verbazing bleek in dit leuke Spaanse stadje de grootste groep atleten te bestaan uit 

sportief wandelaars. Mannen, vrouwen, complete vrienden of vriendinnengroepen 
in de leeftijd van 8 tot ver in de 80 (echt waar) gekleed in trainingspakken, jur-
ken, rokjes superstrakke leggings en nog eindeloos veel meer variaties wandel-
den in een behoorlijk tempo en met flesje water over de boulevard. En één ding 
hadden ze allemaal gemeen. Er werd wat afgekletst. En dat dan op de zuidelijke 
manier. Hard, met veel arm beweging en gedoe en prachtige vormen van intona-
tie. Geweldig om te zien en te horen, echt waar!! En het ging er best fanatiek 
aan toe. Kortom bij een kop koffie is het die avond niet gebleven. Wat een lol. 
Natuurlijk hebben we zelf ook gelopen, niet avonds langs de boulevard, maar ge-
woon ‘s morgens om een uurtje of tien. Langs het strand, bij calypso over de 
trappen omhoog, door het mulle zand, daarna het versteende zand pad volgend 

naar poso esparto waar dat leuke restaurantje zit. Aan het eind van deze boulevard werd er ge-
splitst. Vrouwlief keert om en man lief loopt nog 500 meter door om vervolgens de achtervolging 
in te zetten. 
En als je dan samen na een uurtje lopen je voeten in het toch nog best koude zeewater steekt en 
je de kramp langzaam in je tenen voelt komen weet je…. Vakantie is zo gek nog niet!! 
Inmiddels wacht de werkplicht weer, en wordt ook het hardlopen, rustig, opgepakt. De lobby 
voor de komende heuvelrugestafette gaat starten. Er gaan geruchten dat de jonkies dit keer de 
eer laten aan de oudjes en gaan starten in Winschoten. Voor hen toch meer een spannender 
soort van Wedstrijd. De oudjes vinden dat wel prima. Nu kan Rob Pit gewoon met ons meedoen!! 
Tot slot voor de ingewijden onder ons. De Eenzame fietser heeft het hoogste punt in de Pyre-
neeën bereikt maakt het goed en vervolgt blij en vrolijk zijn weg. En dat is goed nieuws!! 
 
        Jos Hakvoort 
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24 april eerste c/d junioren baan competitie 
 
De kop is er weer af, de eerste baancompetitie is weer achter de rug. 
Dat de trainers het weer voor elkaar hebben gekregen om een goed team neer te zetten is uit de eind 
uitslag duidelijk op te maken. Bij de junioren D 1e divisie hebben de jongens het op 
geen enkel onderdeel  laten liggen en hebben ze optimaal gepresteerd. Zo begon de 
ochtend al goed met een 1e plaats bij de estafette, dit is altijd een lekker begin van de 
dag. Op alle onderdelen mogen maar 2 of 3 jongens uitkomen dus het is zaak hierin de 
juiste weg te vinden.  
 Overal zijn we dan ook eerste geworden en we staan zelfs op een 2e plek van ons 
gebied en staan we vlak achter GAC uit Hilversum.  
Het is teveel om alle prestaties van de jongens te noemen maar een paar opmerkelijke 
prestaties wil  ik toch vermelden, zoals als die van Thijs Buwalda ruim 1e ste bij het 
kogelstoten en 1e bij de sprint. Che van der Lee won het verspringen en Niels Kuil werd 2e. Pieter Heij 
liep naar een derde plaats bij het hordelopen wat voor hem de eerste keer was in competitie verband. 
Verder waren er een 2e plaats (Sven van Miltenburg), 3e plaats (Luc de Jong ) en een 4e plaats (Bébéto 
Kleintjes) op de 1000m. Luc de Jong behaalde ook nog een 2e plaats bij het Discuswerpen. En Bébéto 

Kleintjes een 3e plaats bij het hoogspringen.  
Bij de meisjes junioren D liepen Rohmana Koops, Ina van Woersem, Lo tte 
Buwalda en Ruth van Maris een goede estafette, met een tijd van 36.54 wer-
den zij  5de.                                                                                                                                
Op de 60 m. sprint, vertegenwoordigd door Ruth en Emma werd hard gelo-
pen, Ruth eindigde als 3de in 9.18 sec. Op de horden waren Rohmana en Lot-
te degene die het waar moesten maken. Zij werden 8ste en 11de .                                             
Bij de meisjes Junioren D was er een uitzonderlijke prestatie neergezet door 
Ina van Woersem zij sprong maar liefst 1.45 hoog (zij is zelf 1.47 lang) en zij 
won ook de 1000m.  
De jongens C hadden wat pech met hun team omdat Mark afgelopen week 

zijn arm had gebroken, gelukkig kon Christiaan nu de 4de loper zijn. Samen met Emiel Rigter, Rico v.d. 
Pol en Ingmar de Klerk liepen zij de 4 x 100 meter in 51.47 sec.                                                                                          
Na de estafette was het voor Rico en Ingmar de beurt om te gaan verspringen. Voor allebei niet echt hun 
favoriete onderdeel maar ondanks dat sprong Rico nog 4.59 en Ingmar een nette 4.40.         Ondertussen 
waren Christiaan en Koen aan het speerwerpen, Christiaan gooide de speer maar liefst 27.87 en Koen 
zijn verste worp was 24.09.                                                                                                         
Op de 100 meter horden stonden in de eerste serie maar liefst 3 
BAVers aan de start, Emiel, Dylan en Koen moesten het tegen 
elkaar opnemen. Emiel won deze race in 15.18 sec. een CR
(clubrecord), Dylan werd 2de in de race in 15.52 en Koen liep een 
tijd van 19.77 sec.                                                                                                                                   
Na de horden kon Emiel gelijk uitkomen op de kogel, samen met 
Max. Emiel behaalde hier en mooie 1ste plaats met een stoot van 
13.83, ook dit is een CR.  Max deed het ook prima, hij stootte deze 
keer 7.93 wat heel goed is met een kogel van 4 kilo. Ga er maar 
aan staan.  Tijdens de 800 meter lieten Ingmar, Luc en Baus goed 
zien dat zij van de BAV kwamen, Ingmar liep 2.16, Luc 2.17 en 
Baus 2.50. Zij werden 3de 4de en 10de in hun leeftijdklasse. 
Op hoogspringen waren Bas en Dylan degene die het waar moesten maken voor de BAV. 
Bas eindigde met een sprong van 1.65 als 2de  en dat was goed voor een evenaring van het CR. Dylan 
behaalde een gedeelde 3de plaats met een hoogte van 1.60.                                                                                 
Bij het discus werpen waren de gebroeders van de Vuurst samen aan slag. Max gooide de discus 22.19 
weg. Dat Bas toch weer iets ouder is kon je zien aan zijn worp, hij gooide de discus maar liefst 28.45.                              
Als laatste onderdeel van deze dag was de 100 meter vlak aan de beurt, aan de start stonden Rico en 
Sven. Rico liep de beste tijd van de dag, nl. 12.55 sec. Sven liep deze race in een tijd van 13.96 sec. 
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Try-out van Weilandcross tijdens Naaldfeest 2010 
groot succes 

 
Enige tijd geleden is de BAV benaderd door de organisatie van het Naald-
feest 2010 om een sportieve activiteit te organiseren tijdens het Naaldfeest. 
Afgelopen zaterdag was het dan zover. Gekozen is voor een hardloopwed-
strijd in de vorm van een “Weilandcross met hindernissen”. De hindernissen 
bestonden uit meerdere over het veld verspreide strobalen.  
Omdat de BAV in de regio actief is en graag de atletiek onder de inwoners 
van Baarn e.o. wil stimuleren, heeft zij haar medewerking verleend om de 
organisatie van deze “Weilandcross” te verzorgen. Een 4-tal BAV-leden, be-

staand uit Ben Horst, Andre Groen, Richard Koot en Sacco van Wessel, waren zo enthousiast over het 
idee, dat zij  bereid waren om de gehele organisatie op zicht te nemen. Hierdoor hoefde er geen aan-
spraak te worden gemaakt op het toch al zwaar belaste vrijwilligerscorps van de BAV. 
Het uitdagende parcours van de cross was uitgezet op 
de weilanden, achter de grote feesttent, langs de Toren-
laan in Baarn. De afstanden liepen van 1.100 meter t/m 
9.900 meter (1 t/m 9 ronden van 1.100 meter) verdeeld 
over verschillende categorieën. De weersomstandighe-
den waren de organisatie van het Naaldfeest 2010 goed 
gezind, waar gelukkig ook de “touwtrekkers” profijt van 
hadden.  
De jeugdtrainers van de BAV hadden voor een deel van 
de jeugd de zaterdagochtend training op sportpark Ter 
Eem verlegd naar het wedstrijdterrein aan de Torenlaan. 
Hoewel de organisatie zich er van bewust is, dat er een 
volgend keer een aantal verbeterpunten kunnen worden 
doorgevoerd, waren de berichten van ouders en deelne-
mers zeer positief en kan de try-out als zeer succesvol worden beschouwd.  
Intern zal worden overlegd hoe de verbeter- en veranderpunten, voor een volgende editie, het eenvou-
digst kunnen worden doorgevoerd. Te denken valt onder andere aan een wijziging van het parcours, 
waardoor het publiek wat meer zicht op de lopers heeft, een ander startfinish gebied, uitslag verwerking 
met tijden en het inkorten van de langste afstand (bv. terug naar maximaal 6 ronden). Wel wil men het 
gemoedelijke en ongedwongen karakter van deze speciale loop behouden en de nadruk blijven leggen 

op het recreatieve belang. 
De families van Wessel, Doormolen, Martens, Van 
de Vuurst en Zahradnik waren zelfs met meerdere 
familieleden aanwezig. 
Zoals was te verwachten was de onderlinge strijd 
tussen de vele BAV-atleetjes, aangemoedigd door 
familie, zeer fanatiek. Bij de jongste lopers bleken 
enkelen wel heel vindingrijk, door de strobalen met 
een koprol te nemen en daarmee direct een voor-
sprongetje op te bouwen. Zoals ook te verwachten 
viel, werd Camiel Kruiswijk met overmacht winnaar 
op de korte cross.Verrassend voor de organisatie 
was de deelname van Max van Rhijm bij de recre-
anten. Deze 9-jarige knaap melde zich aan de start 

met de vraag of hij nog mee mocht doen, want hij had eerste een voetbal wedstrijd moeten spelen en 
was daardoor te laat voor de cross van zijn categorie. 
 Tijdens deze weilandcross moet veel kunnen, dus ook de deelname van Max. Trots ging hij van start en 
tot verwondering van de toeschouwer wist hij zich, met wat hulp van Jaap Sonnenberg en een prachtige 
loopstijd (op voetbalschoenen, met scheenbeschermers), de eerste ronde aan de leiding te handhaven 
en finishte heel trots. Na 2 keer een rondje rust sloot hij zich nog 2 keer een rondje aan bij Jaap Sonnen-
berg, die zichtbaar genoot van dit loopwondertje. 
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Bianca Koops en Michael Terpstra hadden al de korte cross volbracht, maar kregen er bij het zien van 
de recreanten weer trek in het lopen van nog een ron dje en sloten vrolijk nog een keertje aan. 
Voor elke eerste 3 lopers in de categorie Jeugd t/m 9 jaar, Jeugd t/m 13 jaar en de korte cross had de 
organisatie gezorgd voor prachtige bekers, die door de lopers enthousiast in ontvangst werden geno-
men. 
 
Voor de uitslagen en meer prachtige foto’s van dit evenement verwijzen wij je 
graag naar de vernieuwde BAV website. www.bav-baarn.nl 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 

Mijn naam is Roeland Bouma, ik ben geboren op 24 januari 2004 .  

Ik woon in Baarn op de van Wassenaarlaan 
Ik ben  6  jaar 
Ik heb  1 broer(tje) en 1 zus(je) .  
Ik heb blond haar en bruine ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag computeren en fietsen 
Ik vind pasta erg  lekker 
Ik houd niet van voetbal  
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