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December is een feestelijke maand en ook bij de BAV is er volop gezelligheid te vinden, wij 
rekenen dan ook op een grote deelname van de leden aan onderstaande hardloopactiviteiten! 

 
Wintercup, 15 december 2013 

Onze eigen, echte wintercup als BAV lid moet je deze gewoon lopen! De start is om 13.30 uur 
en je kunt 2,5 / 5 / 7,5  of 10 km lopen. Be there!! 

 

 
 

Kerstmannenloop, 19 december 2013 
Een 5 kilometerloop, door hartje centrum van Amersfoort. De start en finish zijn op het 
nieuwe Eemplein. De start is om 19:30. Het is een social event in Kerstmannenpak, om goed in 
de kerstsfeer te komen! Kosten deelname: €11 (inclusief Kerstmannenpak). Er is dit jaar 
speciaal kerstmannen en een kerstvrouwenpak!  
Bij de finish komt ook een grote tent en muziek, deze tent is voor iedereen toegankelijk, 
elke deelnemers krijgt een gratis drankje bij de finish! Inschrijven via: www.loopnu.nl. Na 
afloop keren we terug naar Baarn en sluiten af met een drankje in pak bij Petershof. 

 
Kerstloop ’s Graveland, 26 december 2013 

Wat is nu lekkerder dan lopen met de kerstdagen….. Even een kleine 8 km lopen in de 
bosrijke omgeving van ’s Graveland. Inschrijven via: www.svsgraveland.com 
Traditioneel na afloop van deze loop een glaasje Gluhwein drinken op de parkeerplaats. 

 
Sylvestercross, 31 december 2013 

Deze cross wordt dit jaar op 31 december voor de 33ste keer georganiseerd en is een 
echte cross met een prachtig, maar zwaar parcours. Zowel de start als de finish vinden 
plaats in duinzand; het overige gedeelte van het parcours gaat over onverharde bospaden. 
De cross in Soest bij AV Pijnenburg biedt daarmee een unieke uitdaging. Let bij het 
gebruik van schoeisel en kleding op de weersomstandigheden van de wedstrijddag. 
Traditioneel wordt de prestatieloop gepland om 15:00 uur, direct na afloop van het 
hoofdnummer van de Sylvestercross, de Mannen Prominenten wedstrijd. 
Inschrijven via bav-baarn@hotmail.com voor 17 december 2013. De vereniging betaalt een 
deel -> € 5,00 en het andere deel -> € 6,00 komt voor rekening van de loper. Voor meer info 
raadpleeg de site (www.sylvestercross.nl) 


