
  

 

 

 
 

De zomervakantie is bijna voorbij dus er mag weer gewerkt worden aan de 

conditie!!!! 

 
Onderstaand een overzicht van loopjes tot eind van het jaar 2013: 

 

September: 

• 14 september geen reguliere training maar LINT 10km, vertrek vanaf het 

clubgebouw BAV om 9.00 uur stipt. 

 

• 22 september Dam tot Damloop, details voor de lopers volgt via een aparte 

mail. De trainingen zijn al gestart! (op de site van de BAV staat het schema, 

iedere maandag) 

 

Oktober: 

• 13 oktober, Bosmarathon Soest, via onze hardloopcollega’s uit Soest een 
leuke loop in de bosvrije & meest groene omgeving van Soest, 5, 10,5, 12, 

halve of hele marathon. Meer info -> www.bosmarathon.nl 

 

• 20 oktober hele, halve en 8 km in Amsterdam, inschrijven kan nog tot 29 

september aanstaande. Details voor de lopers volgt nog. Trainingen starten 

direct na de Dam tot Damloop op de maandagavond. Meer info -> 

www.tscamsterdammarathon.nl 

 

• 27 oktober Wolfskamerloop Huizen, 5 of 10 km. Wederom een leuke loop in 

de buurt. Meer info -> www.wolfskamerloop.nl 

 

November: 

• 3 november Maple Leaf Run 3,6 of 9 km, bij Anna’s Hoeve, kleinschalige & 

gezellige loop in de buurt! Erg leuk om mee te doen. Meer info -> 

www.mapleleafcross.nl 
 

• 9 november Dokter & Zustersloop in Amersfoort, met z’n allen in een 



Dokters of Zustershort lopen. Keuze uit 2 afstanden 5 of 10 km. Details voor 

de lopers volgen later via de mail. Meer info -> www.loopnu.nl 

 

• 17 november Zevenheuvelenloop Nijmegen, 15 km. Opgave kan nog geef even 

een tijd op van 1.15 minuten door dan hopen we gezamenlijk te kunnen 

starten. Speciale heuveltraining zal medio oktober (direct na Amsterdam) 

starten op de maandagavond. Meer info -> www.zevenheuvelenloop.nl 

Inschrijven kan tot 20 oktober aanstaande. 

 

• 24 november, 1e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn 

 
December: 

• 15 december, 2e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn 

 

• 19 december Kerstmannenloop Amersfoort, sociaal run van 5 km door de 

binnenstad van Amersfoort in Kerstmannenpak. Deze editie apart een pak 

voor vrouwen en mannen. Na afloop doen we een drankje in één van de 

Baarnsche kroegen. Dit wil je gewoonweg niet missen!! Vorig jaar deden ruim 

40 BAV’’ers mee. Dat kan meer!!> Meer info -> www.loopnu.nl 

 

• 25 december, 2e kerstdag, Kerstloop Graveland, 7 km+. Wat is er nu leuker 

dan voorafgaand aan een kerstbrunch/lunch/diner met een groep te gaan 

hardlopen, en na afloop een glaasje glühwein te drinken?. Meer info -> www. 
svsgraveland.nl (info pas eind november beschikbaar) 

 

• 31 december, allerlaatste dag van het jaar 2013!! Inmiddels zeer bekend 
onder de  BAV-lopers de Sylvestercross in Soest. Lekker door de duintjes 

heen stappen en trappen. Keuze uit 3, 6 of 9 km. De helft van de 

inschrijfkosten betaalt de BAV, details voor opgave volgen later.  

Meer info -> www. sylvestercross.nl 

 

Januari 2014: 

• 19 januari, 3e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn 

 

Kortom genoeg mogelijkheden om aan de conditie te werken en belangrijker nog…. 

Gezellig sociaal bezig te zijn met een gezamenlijke hobby en passie. 

 

Voor nu is bekend dat we met een groepje (ik hoop dat groepje GROEP wordt…..) na 
onderstaande lopen te gaan: 

• Dam tot Damloop 

• Zevenheuvelenloop 

• Marathon, halve van Amsterdam 

• Dokters & Zustersloop 

• Kerstmannenloop 

 

Loopgroetjes van Diana 

 


