
De	  BAV	  heeft	  weer	  wat!!!	  	  

Zaterdag	  28	  september	  2013.	  Clubkampioenschappen	  op	  de	  nieuwe	  atletiekbaan.	  Van	  10.00	  uur	  tot	  
15.29	  uur	  voor	  alle	  atleten.	  Zie	  info	  in	  clubblad	  en	  op	  website	  

Zaterdag	  28	  september	  2013.	  ESTAFETTEMARATHON	  op	  de	  nieuwe	  atletiekbaan	  voor	  alle	  BAV	  

leden!!	  

JAA,	  u	  leest	  het	  goed	  voor	  ALLE	  bav	  leden.	  Dus	  ook	  voor	  jou,	  sportief	  wandelaar,	  recreant,	  pupil,	  
supersnelle	  wedstrijdatleet,	  nordic	  	  walker,	  junior	  of	  bestuurslid!!	  (zelfs	  geblesseerde	  atleten	  zijn	  
hartstikke	  welkom,	  ook	  hinkelen	  mag!!)	  

Wat	  gaan	  we	  doen?	  We	  gaan	  een	  poging	  wagen	  om	  met	  zoveel	  mogelijk	  BAV	  atleten	  
een	  marathon	  (42.194	  km)	  te	  lopen.	  Hoe	  meer	  deelnemers,	  hoe	  minder	  de	  te	  lopen	  
afstand.	  En	  om	  het	  een	  beetje	  spannend,	  leuk	  en	  snel	  te	  maken	  loopt	  iedere	  
deelnemer	  steeds	  100	  meter.	  

Doen	  alle	  BAV-‐leden	  mee	  dan	  hoef	  je	  maar	  1x	  100	  meter	  te	  lopen.	  Doet	  de	  helft	  van	  alle	  bav	  leden	  
mee.	  …loop	  je	  dus	  2	  x	  100	  meter.	  Zijn	  alleen	  Camiel	  en	  ik	  zo	  gek….	  Oeps	  lopen	  we	  beiden	  211	  x	  100	  
meter….	  En	  dat	  kunnen	  jullie	  ons	  ECHT	  niet	  aan	  doen.	  

Dus	  hierbij	  de	  oproep	  aan	  alle	  leden.	  Geef	  je	  op	  bij	  je	  trainer	  of	  via	  de	  link	  onderaan	  deze	  
aankondiging	  en	  loop	  mee	  met	  deze	  knotsgekke	  marathon.	  Het	  wordt	  niet	  alleen	  reuze	  leuk,	  gezellig	  
en	  bijzonder	  je	  krijgt	  ook	  een	  spectaculaire	  oorkonde	  van	  deelname	  met	  je	  naam	  en	  de	  eindtijd.	  En	  
dat	  is	  géén	  souvenir,	  maar	  een	  collectors	  item!!	  

Daarnaast	  zijn	  er	  superleuke	  prijzen	  te	  winnen	  als	  je	  de	  eindtijd	  goed	  raad.	  Het	  kost	  je	  een	  euro	  (dat	  
inderdaad	  besteedt	  gaat	  worden	  aan	  materiaal	  voor	  onze	  prachtige	  baan)	  en	  je	  mag	  net	  zo	  vaak	  
meedoen	  als	  je	  wilt.	  

Meedoen	  dus.	  De	  start	  van	  deze	  marathon	  is	  op	  zaterdag	  28	  augustus	  om	  15.30	  uur.	  De	  finish…	  dat	  
ligt	  mede	  aan	  jou	  supersnelle	  100	  meter	  tijden!	  Maar	  we	  rekenen	  erop	  dat	  we	  ongeveer	  3	  uur	  bezig	  
zijn…….	  

…Gelukkig	  hoef	  je	  je	  deze	  tijd	  niet	  te	  vervelen.	  Voorzitter	  Bob	  regelt	  een	  geweldige	  BBQ,	  er	  is	  een	  
omroeper	  die	  de	  atleten	  motiveert.	  Er	  zijn	  verrassingen,	  die	  we	  niet	  verklappen,	  en	  ja	  je	  kunt	  na	  je	  
supersprints	  gewoon	  lekker	  douchen!!	  	  

Sport	  verbroedert!!	  Wedden!!	  	  

We	  zien	  jullie	  allemaal	  graag	  op	  zaterdag	  28	  september.	  Meer	  info	  volgt	  via	  de	  website	  en	  via	  je	  
mailbox	  als	  je	  je	  digitaal	  opgeeft.	  	  

Aarzel	  niet.	  Schrijf	  je	  gewoon	  in	  en	  doe	  mee.	  Het	  wordt	  net	  als	  de	  bav-‐plaza,	  weer	  ontzettend	  veel	  
leuker	  dan	  je	  denkt..	  echt	  waar!!	  

	   	  



En	  om	  je	  niet	  helemaal	  in	  verwarring	  te	  brengen	  hebben	  we	  een	  soort	  van	  tijdschema	  gemaakt	  zodat	  
je	  ongeveer	  weet	  wanneer	  jij	  met	  je	  trainingsgroep	  aan	  de	  beurt	  bent.	  Let	  op,	  deze	  tijden	  zijn	  bij	  
benadering.	  Het	  is	  natuurlijk	  veel	  leuker	  als	  je	  er	  vanaf	  het	  begin	  al	  bij	  bent.	  Wat	  moet	  Voorzitter	  Bob	  
anders	  met	  al	  die	  lekkere	  hapjes…	  

15.30	  start	  met	  de	  nordic	  walkers,	  sportieve	  wandelaars	  senioren	  en	  de	  A,	  B	  en	  C	  Lange	  afstand	  
groep.	  

16.30	  De	  jeugd	  en	  junioren	  neemt	  het	  stokje	  over	  

17.00	  De	  recreanten	  gaan	  voor	  de	  laatste	  17	  km.	  

18.30	  ongeveer	  finish…	  

Daarna…	  gezellig	  samenzijn	  in	  en	  rondom	  het	  clubhuis	  met	  hapje	  en	  drankje	  

Vragen…	  Stel	  ze	  gerust.	  Stuur	  een	  mailtje	  naar	  emmie-‐jos@ziggo.nl	  of	  
ikbencamiel@hotmail.com	  en	  je	  krijgt	  zo	  snel	  mogelijk	  antwoord.	  

Namens	  de	  organisatie.	  Camiel	  Kruiswijk	  en	  Jos	  Hakvoort	  	  

Ps…	  en	  het	  weer	  werkt	  ook	  mee!!	  	  

	  

Meld	  je	  aan	  via	  http://www.bav-‐baarn.nl/estafettemarathon	  

http://tinyurl.com/qjhuejr

