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De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag 13 oktober 2011. 

 Kopij digitaal aangeleverd: Inleveren t/m 5 oktober 2011. 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

 

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

Berichtje van de nieuwe redactie 

Mooi is dat: een nieuwe redactie en al meteen te laat! Maar ja, we willen graag ons best 

doen en natuurlijk niet zomaar “wat aan rommelen”.  Maar hier is ie dan:de Baviaan van 

september. Gelukkig hebben veel mensen binnen de gelederen van de BAV kopij ingele-

verd. Dat zien wij graag! 

Dus kom maar op met die stukjes voor de volgende Baviaan!  
 
We krijgen veel stukjes binnen over wedstrijden. Het zou ook 

leuk zijn om eens een verslagje te krijgen van een training of van 

een gezellige bijeenkomst op zaterdag in de kantine. Of mis-

schien heeft iemand nog nuttige tips 

voor wandelaars, nordic-walkers of 

hardlopers. Wij houden het mail-

adres van de redactie nauwlettend 

in degaten!  
 
Rest ons jullie veel leesplezier te 

wensen met deze Baviaan! 
 
De redactie 

 We zijn maar 
één week 

te laat... 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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 Beste leden, 
 
Nieuwe redactie van de Baviaan 

Dit is eerste editie van de Baviaan die door de nieuwe redactie,bestaande uit Lenneke Bak-

ker, Albert de Weijer en Désirée Olivieira geheel zelfstandig is gemaakt. Ik wil jullie heel 

veel succes en plezier wensen met het samenstellen van alle komende Baviaan clubbladen. 

Gelijkertijd ook een hartelijk dank aan Sacco van Wessel en Marc Nieuwenhuizen voor het 

jarenlang zorg dragen van goed gevulde clubbladen. Jullie hebben de Baviaan digitaal ge-

maakt en ook regelmatig vernieuwingen in de layout aangebracht. Met veel plezier heeft 

iedereen van jullie cartoons genoten. 

Buitengewone Ledenvergadering op dinsdag 13 September in het clubhuis 

Namens het bestuur hierbij een oproep aan alle leden tot het bijwonen van een Buitenge-

wone Ledenvergadering. Tijdens deze vergadering zal het bestuur uitleg geven over de 

eventuele gevolgen voor de BAV van het principeakkoord van de gemeente met de stuur-

groep tot het oprichten van een stichting voor het sportpark beheer en de aanleg van een 

kunststof atletiekbaan. 

De stichting zal financiële investeringen gaan plegen, hierdoor zullen alle huidige vereni-

gingen op het sportpark een hogere geldelijke bijdrage moeten leveren. 

Na de informatie en discussie ronde zullen de leden d.m.v. een stemronde zich kunnen uit-

spreken over het door de BAV toetreden tot de stichting en de daaraan verbonden financië-

le gevolgen. 

Wij hopen zoveel mogelijk leden te mogen begroeten op dinsdag 13 september, aanvang 

20:45 uur  
 
Jeugdkamp 2-4 September 
Vorig jaar waren er nog 90 deelnemers aan het BAV jeugdkamp. Dit jaar zijn er door aller-

lei omstandigheden (schoolkampen, trouwpartij,familie-uitjes en minder jeugdleden) he-

laas maar 40 deelnemers. De pret zal er niet minder om zijn. Ik wil alvast Bernadette Vink, 

Lieke van de Pol Jolanda Schenk en Ronald van Miltenburg hartelijk danken voor het or-

ganiseren van dit fijne weekend voor onze jeugdatleten.  
 
Wintercup 

Er is nog geen beslissing genomen over het wel of niet door laten gaan van onze Winter-

cup. De wedstrijdorganisatie zoekt nog leden die willen meewerken door de verantwoor-

ding voor een aantal belangrijke werkzaamheden op zich te nemen, met name een vrijwilli-

gerscoördinator en ook niet onbelangrijk iemand die onze sponsors wil benaderen voor een 

financiële bijdrage. Heb je interesse neem dan even contact met ondergetekende op. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Bob Heinis 
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OPROEP 
Voor iedereen die het leuk vind om te 

helpen tijdens een wedstrijd. 
 

Zaterdag 2 oktober hebben we weer onze eigen clubkampioenschappen. Daar hebben we 

veel juryleden en helpers bij nodig.  

 

Ieder wedstrijdonderdeel heeft zijn gediplomeerde jurylid en daarbij ongeveer 2-3 helpers 

nodig. Dat is voor het meten, harkers, kogels terug rollen en wat je maar kan bedenken.  

 

Ook hebben we mensen voor in de 

kantine nodig, achter de bar.  

 

 

Wij kunnen niet zonder jullie. 

Wil je graag bij een bepaald on-

derdeel staan, of vind je het leuk 

om te helpen, stuur dan een mail 

naar: tinekebos@casema.nl 

 

Alvast bedankt 

Tineke Bos, Silvia Jansen en  

Bob Heinis 

mailto:tinekebos@casema.nl


  BAVIAAN  september 2011  —  7 

 

geboortedag Voornaam Naam 
1 Evelien (E.J.) Hogenkamp 

4 Minka (W.) Vulpen, van 

7 Cor (C.) Bloo 

9 Saranda (S.A.H.R.) Andel, van 

10 Dick (D.) Wessel, van 

10 Peter (P.) Verhaagen 

11 Michel (M.R.E.) Huijskens 

11 Erica (E.) Jansen 

11 Geka (G.) Bleker 

12 Bas (S.H.) Meder 

12 Hieke (H.) Boer v.d. Schaaf, de 

12 Johan (J.A.B.) Leeuw, de 

12 Jeanette (J.E.J.) Steenis-van Dijk, van 

13 Janco (J.A.J) Blonk 

geboortedag Voornaam Naam 
13 Nico (N.J.A.) Jong, de 

13 Christof (C.J.) Majoor 

15 Anita (A.) Dekken, van 

16 Rob (R.) Vink 

17 Ad (A.J.) Roozekrans 

18 Bernadette (B.) Vink 

19 Frank (F.) Thienen, van 

22 Camiel (C.) Kruiswijk 

23 André (A.A.M.) Groen 

27 Desiree (D.G.B.) Olivieira 

29 Wim (W.C.G.) Oostveen 

30 Carine (C.A.) Lovett 

30 Ria (M.H.) Voorneman 

datum naam voornaam 

1 Zahradnik Demy (D.) 

2 Koops Rohmana (R.) 

5 Hersbach Roos (R.F.) 

6 Groot Floran (F.J.O.) 

10 Maanen, van Marijn (M.G.) 

20 Vermeij Josephine (J.A.E.) 

24 Heij Pieter (P.) 



  BAVIAAN  september 2011  —  8 

 

Lange afstand gebeuzel 
Je kan hier ook je kont niet keren of het ene na het andere persoonlijke record sneuvelt. 

Terwijl Emmie en ik Azië en wijde omstreken onveilig maakten, sloegen mijn loopmaatjes 

genadeloos toe. Andre van der Vuurst maakte het helemaal bont. Loopt net boven de 3 uur. 

Verbetert zijn pr met een minuut of 6 en loopt de wedstrijd nog behoorlijk vlak ook!! Wat 

een prestatie. Bij deze van harte gefeliciteerd met deze superprestatie. Je snapt wel dat 

3.00.38 verwachtingen schept, maar daar hebben we het later nog wel over. 

 

Dan Sacco van Wessel en Ronald Pothuizen. Die deden “het” in Imst. Een marathon 

bergaf. Waar de beide heren al eens eerde een loopje deden waar je in 15 km 1000 meter 

steeg wilde ze nu wel eens proberen een marathon te lopen die in 42 km 1000 meter zakt. 

De kans op persoonlijk records was aanwezig. Ronald, de diesel, verbeterde zijn persoon-

lijk best tijd met een minuutje, dat is heel netjes enne dat zijn we ook van Ronald gewend. 

Zelfde tempo, omhoog, omlaag, wind mee, wind tegen maakt niet uit, Ronald dieselt door. 

Sacco echter verpulverde zijn pr. Met bijna een kwartier. 3.12.02 is een dijk van een tijd, 

zelfs met een beetje bergaf. Het schijnt de benen toch aardig zeer te kunnen doen. Over be-

nen gesproken. Ben Horst testte zijn benen tijdens “la marmotte”. Een dijk van een fiets-

tocht die zo‟n beetje alle hoge bergen 

rondom Alpe d‟Huez pakt. Hij deed 

ruim 10 uur over zijn fietsfeest. In-

clusief kramp en alles wat sport zo 

pijnlijk maakt!! 

Maar terecht trots was hij wel. Het is 

dan ook een puike prestatie. 
 
Binnenkort begint voor al die atleten, 

en voor mij (oeps), het nieuwe sei-

zoen. Zijn er al grootste plannen? 

Doen “we” het rustig aan deze winter 

of gaan de wintertrainingen die bij 

Pijnenburg gegeven gaan worden de 

basis vormen voor nog meer pr‟s (maar wel op het vlakke mannen). We gaan het allemaal zien. 
 
Ik heb er in ieder geval weer reuze zin in. Na 4 maanden alles doen behalve hardlopen valt 

het niet mee om de spieren weer te laten wennen aan de hardloopbeweging. Spierpijn is 

dan ook het gevolg. Maar dat heb ik er graag voor over. 
 
Sport ze, blijf lachen…. En spierpijn kweken. 

 

Jos Hakvoort 
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AKKOORD OVER SPORTPARK BAARN 

Stichting van sportclubs neemt exploitatie over van gemeente 
 

Baarn, 23 augustus 2011 – De sportclubs verenigd in de Stuurgroep Sportpark Ter Eem en 

het College van B&W in Baarn hebben een akkoord bereikt over de overdracht van het 

sportpark aan een exploitatiestichting met ingang van 1 januari 2012. Door de overdracht 

kunnen de clubs direct invloed uitoefenen op het beheer en onderhoud van de sportvelden. 

Onderdeel van het akkoord is de aanleg van een kunststof atletiekbaan en een extra voet-

balveld. 

 

Het College van B&W heeft het akkoord omschreven in een voorstel dat in september in 

de gemeenteraad wordt besproken. De afspraken zijn het resultaat van de gesprekken tus-

sen het nieuwe College en de Stuurgroep, waarin de verenigingen BAV, Cricket Club 

Baarn, SV Baarn en TOV zijn vertegenwoordigd. Uitgangspunt hierbij is het Business Plan 

dat al eerder door de Stuurgroep was opgesteld. 

 

De gemeente zal jaarlijks 286.000 euro in de exploitatie van de nieuwe stichting bijdragen. 

Dit is 20.000 euro meer dan momenteel, geld dat in extra capaciteit en kwaliteit van het 

sportpark wordt gestoken. De stichting levert zelf ook een jaarlijks bedrag van 20.000 euro 

voor deze kwaliteitsimpuls, die onder meer zichtbaar wordt via een nieuwe kunststof atle-

tiekbaan en een extra voetbalveld. Daarnaast dragen de verenigingen 60.000 euro bij in de 

jaarlijkse exploitatie. Dat is meer dan de clubs nu betalen, maar daar staat dan ook een be-

ter sportpark en meer zeggenschap tegenover. 

 

De besturen van alle betrokken clubs hebben zich uitgesproken voor het akkoord. Bij de 

verenigingen BAV en SV Baarn zal het resultaat begin september aan de leden worden 

voorgelegd; bij de andere clubs hebben de besturen al mandaat om het akkoord te bezege-

len. De gemeenteraad beslist op 28 september. Daarna zullen College en Stuurgroep het 

najaar gebruiken om het akkoord verder uitwerken, zodat de stichting op 1 januari 2012 

van start kan. 

 

Het is de bedoeling dat de stichting de vernieuwingen op het sportpark laat starten in de 

zomerstop van 2012. Plan is om de atletiekbaan aan te leggen op de huidige velden 1 en D. 

Daardoor komt er voor de Baarn-tribune en –kantine ruimte vrij om een extra voetbalveld 

aan te leggen. Met deze herindeling kan een lang gekoesterde wens van de clubs in vervul-

ling gaan. 

 

Voor de herindeling zal de stichting de 410.000 euro gebruiken die de gemeente nog be-

schikbaar had voor het sportpark. Het inrichtingsplan gaat meer geld kosten en hiervoor zal 

de stichting zelf middelen moeten zoeken. De clubbesturen hebben aangegeven dat ze een 

belangrijke inspanning doen om dit bedrag te dekken, onder meer door zelfwerkzaamheid 

van de leden en sponsors. 

 

Het BAV bestuur komt op een zo kort mogelijke termijn met meer informatie over de aan-

staande ledenvergadering. 

 

Voor informatie kunt u terecht bij Han Borst, secretaris@bav-baarn.nl / 06-53967832. 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Vrijwilligersbeleid 
Aan alle leden, 

 

Zoals jullie wellicht weten hebben wij de taak op ons genomen het vrijwilligersbeleid van de BAV 

te verbeteren. 
 
Na wat onderzoek blijkt dat niet het aantal vrijwilligers voor de BAV het probleem is.  

Heel veel mensen willen graag wat doen en zelfs meer dan de helft van de leden doet al iets als 

vrijwilliger voor de vereniging.  

Wat wel altijd moeilijk is, is het vinden van de juiste mensen voor de dingen die gedaan moeten 

worden. Vaak moet de hele vereniging worden gemaild/gebeld…. 
 
Door een en ander te gaan (re)organiseren hopen we dat dit in de toekomst wat gemakkelijker 

gaat. De taken die door vrijwilligers worden uitgevoerd, worden ondergebracht in een aantal vaste 

commissies. 
 
Iedere commissie wordt vertegenwoordigd door een coördinator (vacature voor PR!). De coördina-

tor is “verantwoordelijk” voor de door de commissie uit te voeren taken en heeft daarover overleg 

met het bestuur.  
 
Iedereen wordt gevraagd zich op te geven als vrijwilliger voor 1 of 2 commissies. Jeugdleden 

worden vertegenwoordigd door één van zijn of haar ouders. 

Om je op te geven moet je inloggen op de BAV site, je lidmaatschapnummer van de atle-

tiekunie is je inlogcode.  

 

Op de site vindt je een overzicht van de beschikbare commissies en een beknopte omschrijving 

van de bijbehorende taken. Tevens is de naam van de coordinator vermeld. Je kunt meerdere keu-

zes maken of aangeven dat je geen vrijwilligersactiviteiten wil doen. 

 

Er is ruimte om de gemaakte keuze toe te lichten of om juist aan te geven waarom je niet aan een 

bepaalde activiteit kunt of wilt deelnemen. 

 

Later zal een overzicht van vrijwilligers per commissie worden gepubliceerd in het clubblad. 

 

Uiteindelijk zal het zo zijn dat, wanneer er iets wordt georganiseerd door een commissie, de coör-

dinator contact op kan nemen met de leden die zich voor deze commissie hebben opgegeven. Hij/

Zij weet bijna zeker dat iedereen die hij belt, tijd zal willen vrijmaken.  

Immers, deze leden hebben zelf aangegeven dat ze dat graag willen doen. 

 

Vanaf 24 augustus kun je je aanmelden als vrijwilliger op de site van de BAV.  

www.bav-baarn.nl/vrijwilligers 

 

We willen iedereen vragen zo snel mogelijk in te loggen en je keuze(s) kenbaar te maken.  

 

Eind september hopen we de definitieve lijst te kunnen publiceren. 

 

Als er vragen zijn kan je ze aan een van ons stellen. 

 

Stefan Leeflang  e: Piepo-de-clown@hotmail.com 

Rosa Brugman  e: Rosa_animal@hotmail.com 

Andy van Duinen  e: andy.van.duinen@wxs.nl 

Paul van der Wal  e: p.vanderwal@hapam.nl 

http://www.bav-baarn.nl/
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Lint 10 route inspireert BAV lopers 

voor de Dam tot Dam loop 
 

Zondag 18 september is het weer zover; de jaarlijkse Dam tot Dam loop, waarbij dui-

zenden hardlopers een afstand van maar liefst 10 Engelse Mijlen (= ruim 16 km) afleg-

gen. Het parcours loopt van Amsterdam naar Zaandam via een mooie route, waarbij de 

lopers hartstochtelijk aangemoedigd worden door het uitzinnige publiek. 

  

Traditiegetrouw doet een groot aantal BAV lopers aan deze prachtige wedstrijd mee. 

Maar natuurlijk moet er eerst goed getraind worden. Onder leiding van de trainers Dia-

na van Drie en Carlo Oudebeek liepen afgelopen maandagavond maar liefst 26 BAV 

recreanten de mooie Lint 10 route door Baarn. De loopomstandigheden waren perfect: 

niet te warm en bewolkt met soms een spatje regen. De veiligheid was ook goed gere-

geld: 3 fietsers begeleiden de groep. Onder leiding van teamchef Harry Splinter werd 

het verkeer stopgezet bij de diverse kruisingen, waardoor de BAV lopers ongehinderd 

de route konden vervolgen. Geheel naar de geest van de opzet van de route werd onder-

weg uitbundig gezwaaid naar de bewoners van Santvoorde, die enthousiast terug wuif-

den. Na een uur hard trainen kwam de groep moe maar voldaan weer terug op het sport-

park „Ter Eem‟. 

  

Volgende week staat een training door de Eemnesser Polder op het programma. Verder 

gaan de lopers in de komende weken o.a. Soest aandoen, maar ook de bossen rond Groe-

neveld worden niet overgeslagen. Met deze wekelijkse trainingen wordt de ploeg keurig 

op tijd klaargestoomd voor de Dam tot Damloop. De Lint 10 route is een mooie start van 

deze afwisselende reeks! 
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Wandeltocht Baarn en De Vuursche 

Zaterdag 10 sep. 2011  

 
Startlocatie  

De Paaskerk / Zalencentrum het Brandpunt  

Oude Utrechtseweg 4a  

3743 KN Baarn. 

 

Afstanden 
5 – 10 – 15 – 25 km 

Starttijden 
25 km: 09.00 – 11.00 uur; 5-10-15 km: 09.00 – 13.00 uur 

Organisatie  

Wandelkring Weyde Blick 
T 06-38340361 

T 06-54707302 

E info@wandelkringweydeblick.nl  

Meer informatie  

www.wandelkringweydeblick.nl  

 

 

Kenmerken 

Tarief 
3,50 euro p.p. voor alle afstanden; herinneringsmedaille of lint 1 euro. 

Leden van wandelbonden krijgen 1 euro korting op vertoon ledenpas. 

Inschrijven 

Ter plaatse. Er is geen voorinschrijving, wel kunt u vast een inschrijfformulier printen, in-

vullen en bij de inschrijftafel inleveren voor: Individueel wandelen. 

 
 

Een leuke aanrader, om op zaterdag 10 sept. evt. na 

de training, nog een mooie wandeling door de bossen van 
Baarn en Soest te maken. 

mailto:info@wandelkringweydeblick.nl
http://www.wandelkringweydeblick.nl
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

 

Panboscross in Zeist: 

Herstart BAV-ers voor 2e deel zomerseizoen 
Zondag 7 juli jl. was er weer de maandelijkse Panbosloop in Zeist. De organisatie is in handen 

van atletiekvereniging U-track. Lopers kunnen kiezen uit 1 t/m 7 ronden van 3 km over licht 

geaccidenteerd terrein en mooie, maar soms smalle, bospaden. Ook is er op bescheiden schaal 

een kleedruimte annex kantine aanwezig om een lekker kopje koffie of iets fris te drinken. 

De weersomstandigheden waren prima met af en toe een druppel regen. Van de vele regen van 

de afgelopen dagen was op de bospaden gelukkig niets te merken. Tijdens de start en finish, 

maar ook op het parcours, waren fotografen aanwezig om de prestaties van de atleten vast te 

leggen (zie www.oypo.nl).  

Het aantal deelnemers was dit keer aanzienlijk groter dan gebruikelijk. Dit had vermoedelijk 

te maken met het ontbreken van een alternatief in Noord-Holland en het ten einde lopen van 

de vakanties in de regio Midden-Nederland. 

Een flink aantal BAV-ers gebruikte de Panbosloop dit keer om het tweede deel van het zomer-

seizoen weer op te starten en zich op te maken voor o.a. de Dam tot Damloop en halve mara-

thon van Amsterdam. 

Een trouwe bezoeker van deze cross is ook Randolf van Hoof (GAC - Hilversum). Randolf 

fietst (meestal) maandelijks met zijn driewieler vanuit Hilversum naar Zeist, om daar 3 km te 

lopen en dan weer terug te fietsen. Omdat hij geen loopbegeleider had en onlangs nogal is ge-

vallen, vroeg hij Hennie Bosselaar om hem 1 rondje te begeleiden. Hennie deed dat met veel 

plezier en Randolf was er blij mee en dankbaar voor. Na dit rondje legde Hennie alsnog, voor 

zichzelf, de afstand van 9 km af. 

Raymond Hébuterne bleek de snelste BAV-er te zijn. Met een snelheid van 13,72 km/uur leg-

de hij zijn 9 km af. Rob Pit liep dit keer 12 km en werd 2e snelste van de BAV (13,32 km/uur). 

Lenny Kievit was tevreden over haar 15 km tijd op dit pittige parcours en werd 3e snelste van 

de BAV (12,05 km/uur). 

Met 3 deelnemers en 1 supporter was de familie Bosselaar erg sterk vertegenwoordigd.  

 

De individuele prestaties van de deelnemers zijn: 

http://www.oypo.nl/
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Veel podiumplaatsen tijdens de zomer  

Rusthoeve Estafetteloop Putten 

Woensdag 29 juni organiseerde S.V. Putten, uit Putten (Gld.) de jaarlijks terugkerende Zomer 

Rusthoeve Estafetteloop. Een variant op de, bij vele BAV-ers bekende, maandelijkse Winter Rust-

hoeveloop. Evenals de winterversie heeft de estafette vooral een gemoedelijk sportief karakter, met 

vele atleten uit de regio rond Putten. De inzet van de individuele atleten is er niet minder enthousi-

ast om. Uitvalsbasis is camping De Rusthoeve, gelegen aan de Garderenseweg tussen Putten en 

Garderen. Naast individuele wedstrijden over 1 (jeugdloop), 5 en 10 km, kunnen teams van 4 per-

sonen deelnemen voor de estafette over totaal 20 km. Zij lopen ieder het parcours van de 5 km 

door het prachtige Speulderbos. Het parcours gaat grotendeels over brede en licht glooiende, 

zandpaden en ca. 1 km over het rijwielpad langs de Garderenseweg. De weersomstandigheden 

waren geweldig. Met een temperatuur van ca. 17 graden werden prima tijden gelopen. Aan de es-

tafette deden in totaal 31 teams mee. Het klassement werd opgemaakt voor de snelste damesploeg, 

herenploeg en gemengde ploeg. De eerste ploeg in iedere categorie mag 1 jaar de wisselbeker 

meenemen. 

 

De BAV deed dit jaar voor het eerst aan deze estafette mee en had daarvoor 1 gemengd team en 1 

herenteam aan de start weten te krijgen. Helaas moesten Harm Boerma en Nathalie Bleijerveld 

zich, vanwege een blessure, kort voor de wedstrijd afmelden. De hulptroepen stonden echter snel 

klaar. Mariëlle van Wegen en Sylvain van Staveren meldden zich spontaal aan om de opengeval-

len plekken in het gemengde team op te vangen. Ondanks het zware parcours liepen alle BAV-ers 

een prima wedstrijd. In het gemengde team liepen Mariëlle van Wegen en Lenny Kievit, een dik 

persoonlijk record in hun leeftijdscategorie. Sylvain van Staveren (65 +) had niet eerder een wed-

strijdje over 5 km gelopen en was zeer verrast met de door hem gelopen tijd. Ook Rob Pit verraste 

zichzelf met een tijd net boven de 20 minuten. Door deze prima prestaties behaalde het gemengde 

team een mooie derde podiumplek. 

Het tweede team van de BAV bestond uit één 60+ en drie 65+ atleten. Deze oude garde deed het 

ook fantastisch. Ook hier werden prima tijden gelopen. Jan Koster liep een dik persoonlijk record 

op deze 5 km. Over de afstand viel, volgens Jan, niet te twisten, want die klopte volgens zijn GPS-

meting en dat was voor alle BAV-ers een hele geruststelling, voor de waarde van de door hen ge-

lopen tijden. Frans Willebrands had afgelopen week wat last van een onwillige rug. Vlak voor de 

start speelde dit weer op. Maar Frans is een echte doorbijter en liep gewoon zijn aandeel in de es-

tafette met een prima tijd. Ook Henny Bosselaar en John de Vries deden het goed.  

Na afloop was er in de kantine van de camping de Rusthoeve, onder het genot van een kopje koffie 

nog een gezellige prijsuitreiking. 
 

Groot Ginkelseloop te Wekerom 
Een week eerder, zaterdag 18 juni, organiseerde atletiekvereniging Climax, uit Ede voor de 13e 

keer de Groot Ginkelseloop. Een loop door het bijzondere mooie Zuid-Veluwse landschap, voor 

zowel de beginnende als de gevorderde loper. Het pittige parcours voert u onder andere over de 

bospaden van Planken Wambuis, de fietspaden van de Edese heide en langs grazende schapen, 

koeien en paarden nabij de Mossel. De te lopen afstanden zijn 5 km 10,5 km en de halve mara-

thon. Alle afstanden worden gelopen over één ronde. Bijna overal naar keuze te lopen over het 

verharde of onverharde deel van de weg (of fietspad). 

 

BAV-atlete Ingrid Arnoldus - den Oude was samen met haar moeder Gerrie den Oude naar We-

kerom vertrokken. Zij wilde daar het avontuur van haar eerste halve marathon aangaan. Ingrid deel 

het geweldig door een prachttijd van 1:38:42 te lopen. Zij werd daarmee eerste in haar categorie 
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(dames onder de 40 jaar) en bovendien 2e in het overall klassement. Een geweldige opsteker dus 

voor haar.  

Moeder Gerrie den Oude (AV Pijnenburg), een goede bekende bij de BAV, die gewend is op het 

podium te staan, had zich ingeschreven op de 10,5 km. Zij werd, als dames 50+ loopster, eerste in 

de categorie dames 40+. Beide dames konden met een gerust hart huiswaarts keren. 
 

Van Bank tot Bankloop - Heerde 
Zaterdagavond 2 juli 2011 organiseerde atletiekvereniging De Gemzen uit Heerde (Gld.) de 10e 

editie van de landelijk bekende Van Bank tot Bankloop. Naast een kinderloop over 1 km, is er ook 

een recreatieloop over 5 km. De hoofdafstand is echter 15 km, waarbij het klassement wordt opge-

maakt voor de recreatieve lopers en de atleten met een wedstrijdlicentie van de Atletiek Unie. In 

totaal kwamen ca. 800 atleten aan de start. 

Start en finish zijn bij het voormalige kantoor van de Rabobank aan de Bonenburgerlaan in Heer-

de en in de directe omgeving van het gezellige centrum van deze Veluwse plaats. Na de start lopen 

de atleten een lus door de wijk Schotkamp en daarna via de Kamperweg naar het prachtige par-

cours door de alom bekende Dellen. Dit bosparcours (met geasfalteerde wegen) brengt de lopers 

na de Zuidweg en de Elburgerweg over de A50 richting Rabobank in Heerde. 

 

Aanvankelijk hadden een 5-tal BAV-atleten zich voorgenomen om aan deze prachtige wedstrijd 

mee te doen. In de dagen voor de wedstrijd vielen er echter steeds meer lopers af, door blessures, 

vakanties of andere drukke bezigheden. 

Ingrid Arnoldus – den Oude liep 2 weken geleden al een prima halve marathon in Wekerom. Zij 

liet zich niet ontmoedigen door al die afvallers en had besloten om met haar familieleden lekker op 

de Veluwe te gaan lopen. De weersomstandigheden waren prima en de organisaties staat in Heerde 

elk jaar weer als een huis. 

Dat Ingrid nog niets had ingeboet op haar prestatie tijdens de halve marathon van Wekerom bleek 

uit het verloop van de strijd. Zij kon haar tempo prima vasthouden tussen de ruim 400 andere atle-

ten, die aan de op de 15 km gestart waren. Ook vader (Dirk) en moeder (Gerrie) den Oude liepen 

een prima wedstrijd, maar konden beiden niet op tegen het snelheidsgeweld van hun ontketende 

dochter. Ingrid finishte uiteindelijk op een geweldige 1e plaats bij de Vrouwen Recreanten, in een 

fiks persoonlijk record van 1:03:55. Vader Dirk den Oude finishte ook in een mooie tijd van 

1:07:33 en behaalde daarmee een tweede podiumplaats bij de Masters 60+. Moeder Gerrie den 

Oude finishte iets later in 1:11:11 en werd daarmee 6e in het totaalklassement van de Vrouwen At-

letiek Unie, waarvan dit keer geen Master klassering was. Al met al een prima prestatie van de ge-

zamenlijke familie Den Oude (BAV en AV Pijnenburg). 
 

Gletschermarathon – Imst Oostenrijk 
In het schilderachtige plaatsje Imst in het Pitztal in Oostenrijk organiseerde Sport 2000 op zondag 

3 juli 2011 de Gletschermarathon Pitztal-Imst. De marathon gaat geheel door de bergen en start 

op een hoogte van 1675 meter, met als 

hoogste punt bij Mandarfen op 1.675 meter, 

waarna er wordt afgedaald naar het Sport-

centrum in Imst op 790 meter hoogte. 

Onderweg worden de atleten nog 

“getrakteerd” op diverse hoogte verschil-

len (o.a. 400 meter stijging). Een ware slij-

tage slag zou men denken. Naast de hele 

marathon is er ook een estafette marathon, 

een halve marathon en een wedstrijd over 

11,2 km. 
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BAV-atleten Sacco van Wessel en Ronald houden wel van een uitdaginkje en wilden deze zomer 

hun grenzen wel weer een keertje verleggen. In hun degelijke voorbereiding waren zij regelmatig 

samen te zien tijdens hun lange duurlopen. Zij wilden niets aan het toeval over laten en zichzelf 

achteraf niets verwijten over een verwaarloosde training. BAV-er Berry Ruitenbeek zou aanvanke-

lijk ook meegaan, maar raakte al vroegtijdig geblesseerd, waardoor het feestje voor hem helaas al 

vroegtijdig eindigde.  

 

De Keniaan Koilege Jonathan had waarschijnlijk geen problemen met de zwaarte van deze mara-

thon en won in een tijd van 2:17:14. Ronald Pothuizen legde een prima prestatie neer door als 29e 

loper, in het totale klassement van 245 atleten, in een tijd van 3:09:41 te finishen. In de categorie 

Masters 45+ behaalde hij met deze tijd een mooie 9e plaats. Sacco van Wessel deed bepaald niet 

voor Ronald onder. Voor zover nu bekend, liep hij zelfs een persoonlijk record van 3:12:02. Sacco 

werd daarmee 33e in het totale klassement en 5e in de categorie Masters 40+.  

Beide lopers kunnen trots terugzien op een fantastische prestatie en natuurlijk een geweldige erva-

ring in de Oostenrijkse bergen. 

Voor geïnteresseerden in deze uitdagende marathon wordt verwezen naar de website van de mara-

thon (www.gletschermarathon.at) 

 

Groot deelnemersveld tijdens 14e Loopfestijn in Voorthuizen 
Op woensdag 13 juli 2011 werd de 14e editie georganiseerd van het Loopfestijn Voorthuizen. Speciaal voor dit 

Loopfestijn is het gezellige centrum 's middags en 's avonds geheel afgesloten. In de middag worden voor de 

jeugd verschillende wedstrijden georganiseerd. Om 17:00 uur is er de 5 km recreatieve loop en om 18:00 uur 

komen de wedstrijdlopers en recreanten op de 10 km aan de start. Later op de avond is er dan nog een Gala loop 

over 10 km, waaraan wedstrijdlopers op uitnodiging kunnen deelnemer. Jaarlijks verschijnen er weer sterke 

(internationale) atleten aan de start. 

Het weer zat de organisatie dit keer niet mee. Met een stevige wind en een druilerige regen was 

het voor de atleten op het parcours beter vertoeven, dan voor de supporters langs de kant. Het 

aantal supporters was dit jaar dan ook aanzienlijk minder dan eerdere edities bij mooie weersom-

standigheden. Het loopfestijn geniet grote landelijke bekendheid. Zoals uit het deelnemersveld van 

ruim 500 senior atleten blijkt.  

Doordat de vakanties in de regio al zijn begonnen, waren dit keer alleen Hans Oostindiën en John 

de Vries van de BAV gezamenlijk naar Voorthuizen vertrokken. Ingrid Arnoldus - den Oude is 

sinds kort in het bezit van een wedstrijdlicentie en was van plan om voor het eerst bij de wedstrijd-

loopsters aan de 10 km mee te doen. Op het laatste moment was zij jammer genoeg verhinderd om 

mee te doen. Haar ouders, Dirk en Gerrie den Oude (beiden Pijnenburg), zijn ook trouwe bezoe-

kers van het Loopfestijn. Moeder Gerrie legde op de 10 km bij de dames recreanten, met een tijd 

van 47:14, beslag op een mooie 5e plaats. Dirk den Oude liep ook een prima en constante 10 km 

wedstrijd en finishte in 43:58.  
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Door de vroege start moest BAV-atleet Rob Pit dit keer helaas verstek laten gaan. Hans Oostindiën 

en John de Vries hadden zich ingeschreven op de 10 km. Hans ging vlot van start en sloeg direct al 

een gaatje met John. Hans was, zo kort na zijn vakantie, dik tevreden met zijn tijd van 52:12 en 

was daarmee John de Vries (54:55) ruimschoots te snel af. Beiden keerden, na deze gezellige wed-

strijd, met een goed gevoel weer huiswaarts. 

 

De prestaties van de individuele lopers zijn: 

Voor meer gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de website van de BAV 

(www.bav-baarn.nl)  
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Zaterdag 3 September 2011 

Alle groepen starten vanaf het clubgebouw 

ipv Groeneveld  
 

Op zaterdag 3 september, de dag van het cultureel festival, timmert de BAV sportief aan de weg: 

hardlopers en wandelaars worden van harte uitgenodigd voor de looptocht langs Lint 10. 

Wij gaan op deze dag onderdeel uitmaken van Lint 

10 door middel van een training door het dorp. De 

hele route is 10km, maar er kan ook gekozen 

worden voor een kortere route van 5 km. Alle 

groepen, dus hardlopers, wandelaars en nordic-

walkers, worden om 9.00 uur verwacht bij het clubhuis van de BAV. Na een gezamenlijke 

warming-up zal dan gestart worden met de Lint 10 route. Na het lopen van de 10 of 5 km komen 

we weer terug bij het clubhuis, waar de koffie en thee al klaar staat. 

LET OP: 

het zou natuurlijk erg leuk zijn als iedereen, die dat heeft, het BAV-shirt 

draagt!! 
 

Lint 10 is de permanent gemarkeerde route (zie oranje stickers aan lantaarnpalen en hier en 

daar een verkeersbord) van 10 km door Baarn. Lint 10 voert langs Zorgcentra en wil de hardloper 

en wandelaar inspireren om de oudste generatie even te groeten. Zo'n handgebaar, een blik of een 

glimlach van een passant geeft de oudere wat "reuring", gewoon op straat. 

 Lint 10 werd op 10-10-2010 officieel geopend door Erica Terpstra. 

Omdat Lint 10 over de trottoirs van de openbare weg voert, is iedere deelnemer voor zijn/haar 

eigen veiligheid verantwoordelijk. Ren dus niet te dicht op elkaar en wees op je hoede als een 

stoeptegel scheef ligt door een boomstronk. Dus: de route wijst de weg, maar "je spoort zelf". 
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 Nieuwe hardloopclinic 

 

De Baarnse Atletiek Vereniging start op zaterdag 17 september weer een hardloopclinic 

voor beginners 

 

Na 12 weken zul je in staat zijn om ongeveer 5 km hard te lopen. Er is geen hardlooperva-

ring noodzakelijk en de clinic is ook heel geschikt voor mensen die een tijd niet hebben 

hardgelopen en hier weer mee willen starten. 

 

Opbouw cursus 

Drie ervaren trainers staan de groep bij en gaan de deelnemers alle facetten van de 

loopsport stapsgewijs bijbrengen. Vaste onderdelen zijn: warming-up, kerntraining, cooling

-down, loopscholing, dynamische oefeningen en rekken & strekken. 

Vanaf les 3 wordt er iedere week „huiswerk‟ opgegeven. Dit bestaat uit enkele minuten 

hardlopen afgewisseld met wandelen. De tijdsduur hiervan wordt rustig opgebouwd. 

Ook zullen er gastlessen gegeven worden over hardloopschoenen en blessurepreventie. De-

ze informatie wordt voor of na de training gegeven. 

 

Voorbereiding 

Goede schoenen zijn belangrijk en voor de kleding is het belangrijk dat dit niet te warm is. 

Liever meerdere dunne laagjes dan een dik jack en een goed humeur helpt natuurlijk ook. 

 

Resultaat 

Na 12 weken zal de deelnemer beschikken over een redelijke basisconditie en kan hij of zij 

doorstromen naar één van de loopgroepen van de BAV. Deze groepen trainen ook op zater-

dagochtend en op enkele avonden. Tot nu toe stromen de meeste deelnemers door naar de 

verschillende hardloopgroepen. 

 

Praktische informatie 

De cursus start iedere zaterdagochtend om 09.00 uur en duurt 5 kwartier.  

De eerste drie keer zal er getraind worden op de atletiekbaan naast het clubgebouw van de 

BAV (hoofdingang Sportpark Ter Eem). Na deze 3 weken wordt de cursus verplaatst naar 

Kasteel Groeneveld en wordt er getraind in het bos.  

De kosten voor de cursus bedragen EUR 30,00. De deelnemer bepaalt uiterlijk na de 2e les 

of hij/zij definitief mee wil doen.  

 

Zorg dat je er snel bij bent want het aantal 

deelnemers dat mee kan doen is maximaal 25 

personen! 

 

Informatie en inschrijving 

John Rapati  Tel. 06 - 512 33 367 

Carlo Oudebeek Tel. 06 - 155 00 705 

E-mailadres  bav-baarn@hotmail.com 
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Droomtijdloop 
Grijp je kans op een unieke belevenis! 

 

Daar stonden we dan. Om 02.00 uur in de donkere zaterdagnacht met zo‟n 700 man onder 

een viaduct van de A13. Knettergek natuurlijk. Het was 29 oktober 2006. 

Eindelijk was er na vele jaren van afwezigheid waarschijnlijk eenmalig weer een Klaas 

Vaak Droomtijdloop. Daar moest ik na alle wilde verhalen toch zeker bij zijn. 

Het betrof een halve marathon. Om precies 02.00 uur klonk het startschot. Het ging om 

twee rondes. Eerst door een zeer goed door een soort bouwlampen verlicht buitengebied, 

dan via een lint van fakkels langs het water en vervolgens de fraaie binnenstad van Delft 

door, waar grote vuurpotten de route aangaven. Er stond nogal wat wind, dus regelmatig 

door een vonkenregen heen, wat alles alleen nog maar sprookjesachtiger maakte. 

 

Veel kleuters hingen ondanks het late uur stiekem in hun pyjamaatjes 

uit het raam van hun slaapkamer ons luidruchtig aan te moedigen. Af en 

toe struikelde je bijna over een stomverbaasde kroegloper, die zich af-

vroeg of hij nu echt te veel gedronken had en begon te hallucineren. 

Plots een opstopping midden op een grachtje. Wat was hier nu aan de 

hand? Er leek ruimte genoeg. Wat bleek? Er was in het parcours een 

kroegje opgenomen, waar doorheen gelopen moest worden, dus een wat 

smaller parcoursgedeelte. Binnengekomen eerst rechtsaf langs een druk 

bezette dansvloer met discomuziek, dan weer linksaf langs een tap, waar uitsluitend sport-

drank stond opgesteld en dan stond je weer buiten, een grachtje verder. Hoogst verrassend! 

(Helaas liep de tweede ronde om de kroeg heen). 

 

Toen ik een paar kilometer onderweg was in de 2e ronde sprong de klok weer op….. 2 uur! 

De wintertijd was ingegaan, dus om 1 minuut over twee was ik al aardig in de buurt van de 

12 km. Wat wil je nog meer! Rustig de afstand uitgelopen en in de sporthal nog een warm 

drankje genuttigd. Je mocht het bij de start uitgereikte en goed werkende hesje met o.a. 

lichtgevende sterretjes houden. En tot slot een certificaat met een start- en eindtijd, die on-

waarschijnlijk dicht bij elkaar lagen voor een halve marathon. Een droomtijd derhalve. 

En ook een onvergetelijke ervaring en herinnering. 

 

Waarom nu dit oude verhaal? Hij komt er weer dit jaar. Ter gelegenheid van het 25-jarig 

bestaan organiseert AV “de Koplopers” uit Delft deze loop opnieuw. 

Uiteraard weer in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober. Voor de iets minder ge-

trainden is er ditmaal ook een duo-loop mogelijk, dus elk een rondje van 10,5 km. 

Voorinschrijven kan tot 30 september, tenzij voordien het maximum van 1200 lopers is be-

reikt. Het inschrijfgeld is niet gering, maar gezien de benodigde organisatie niet onredelijk 

en je krijgt er een onvergetelijke ervaring voor terug. 

Spreekt dit verhaal je aan, ga dan snel naar de webside: www. droomtijdloop.nl en inschrij-

ven voor het te laat is. 

Ik ben er natuurlijk ook weer bij. 

 

Hans Oostindiën 
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BAV-BSO dag, 4 juli 2011 

In maart werden de eerste contacten 

gelegd tussen Irene de Jong , Sportco-

ördinator BSO Baarn en sportleider 

BSO Kids.nl en de BAV. Bianca 

Koops gaf aan zich wel in te willen 

zetten voor deze samenwerking en sa-

men hebben zij een leuk en sportief 

programma bedacht. Bianca heeft veel 

vrijwilligers benaderd om te komen 

helpen, ondanks dat het voor vele 

jeugdleden de eerste vakantiedag was 

wilden er veel meehelpen. Rond 9 uur 

verzamelden de vrijwilligers van de 

BAV zich bij de kantine om alle mate-

rialen klaar te zetten en rond 10.15 uur druppelden de BSO kinderen binnen. Het waren 

niet een paar kinderen, maar ruim 100. In de leeftijd van 4 tot 11 jaar. Soms moesten we 

dus inventief zijn. Want een 4 jarige springt bijvoorbeeld niet zomaar even op de hoog-

springmat, laat staan over het meetelastiek. Maar met een blok ervoor haalden alle kinde-

ren een prima resultaat. Verder konden ze verspringen, een hindernisbaan nemen, sprinten, 

werpen en tot slot een groepsestafette. Het feest werd rond half 3 afgesloten met een BAV 

atletiekdiploma, wat te drinken en een ijsje. Inmid-

dels heb ik al gehoord dat er kinderen zijn die ze-

ker na de zomervakantie een paar atletiektrainingen 

komen volgen.  

Wat mij betreft volgend jaar weer! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUC, SHARIVA, NAOHMY, INGMAR,INA, JULIETTE, YANNICKE, CORIEN, 

PIETER , MARINA, MARGARETH, YVONNE, LUCAS, JAN, LIESBETH en BIANCA 

BEDANKT!!!! 
Sigrid Zwolsman 
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 

Mijn naam is Nadia, ik ben geboren op 27 augustus 2003 .  

Ik woon in Baarn op de Zwanenweide . 

Ik ben 7 jaar 

Ik heb 1 zus. 

Ik heb blond haar. 

In mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen en tekenen. 

Ik vind pasta erg lekker. 

Ik houd niet van pesten, witlof en rode kool 

Later wil ik kapster/verpleegster worden. 

Mijn favoriete film is teveel om op te noemen. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat ik heel graag ren en spring. 

Vertel iets wat jij wil: ik eet geen vlees. 

Mijn naam is Jan, ik ben geboren op 4 mei 2004. 

Ik woon op van Speijklaan in Baarn. 

Ik ben 6 jaar en over 2 weken word ik 7 jaar. 

Ik heb 1 zus. 

Ik heb bruin haar en bruine ogen. 

In mijn vrije tijd doe ik graag spelen met domino 

en luieren in de zon. 

Ik vind snoep erg lekker. 

Ik houd niet van poep. 

Later wil ik uitvinder worden. 

Mijn favoriete film is buurman en buurman. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat veel vrienden op atletiek heb. 
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Mijn naam is Nika, ik ben geboren op 19 december 2003 . 

Ik woon in Baarn op de Rembrandtlaan. 

Ik ben 7 jaar 

Ik heb een zusje, ze heet Bebèl 

Ik heb blond haar en bruine ogen. 

In mijn vrije tijd doe ik graag knutselen, 

met de cavia’s spelen en tennissen.  

Ik vind croissantjes met filet american 

erg lekker. 

Ik houd niet van waterijs en pakjes sap. 

Later wil ik mama worden. 

Ik zit op atletiek omdat, ik heel hard kan  

rennen en veel van bewegen hou. 

 

 

Mijn naam is Thijs, ik ben geboren op 4 augustus 2005. 

Ik woon op de Prof. Buyslaan in Baarn. 

Ik ben 5 jaar en over ruim 1 maand word ik 6 jaar. 

Ik heb 1 broertje. Hij heet Chiel 

Ik heb bruin haar en heel donkere ogen. 

In mijn vrije tijd doe ik graag met auto’s spelen, ijsjes eten en heel veel rennen. 

Ik vind pizza erg lekker. 

Ik houd niet van sprintjes. 

Later wil ik atletiekrenner 

worden. 

Mijn favoriete film is Cars. 

Mijn leukste atletiek onder-

deel is hardlopen. 

Ik zit op atletiek omdat ik zo 

graag ren en mama denkt dat 

ik het leuk vindt. 

9 september 
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Jeugdkalender 
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