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Wintercup-trilogie 2009-2010 kent 
een dramatisch slot!: 

WEGENS  

INVALLENDE 

DOOI: 

3e WINTERCUP   

17 JANUARI 2010  

AFGELAST!!! 
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Beste leden, 
 

 

Sportief 2010 

We zijn alweer in de 3e week van 2010 aangeland. We hebben als bestuur niet alle leden op onze Nieuw-
jaarsreceptie gezien. Het was weer een gezellige avond, ik hoop dat volgend jaar nog meer leden bij de 
bijeenkomst aanwezig zullen/kunnen zijn. 
Namens het bestuur wil ik alle leden een heel sportief en succesvol jaar toewensen. Ik hoop dat we als ver-
eniging weer vele sportieve activiteiten kunnen organiseren en met elkaar leuke sportmomenten zullen be-
leven. Wie weet staan we met nog meer teams aan de start van de Eemmeerloop en als het even kan een 
volledig dames team bij de Utrechtse heuvelrug estafette. 
 
 

Wintercup 

Inmiddels hebben we de dramatische dag alweer even achter de rug. Voor het eerst in 35 jaar van organi-
seren is de geplande wedstrijddag niet doorgegaan. De Wintercupcommissie heeft de juiste beslissing ge-
nomen om de dag af te lassen. We hebben tot het laatst gewacht maar het was afgelopen zondag overdui-
delijk dat hierdoor de organisatie een hoop narigheid bespaard is gebleven. Natuurlijk gunden we iedereen 
zijn of haar loopdag , maar niet te lang getreurd , het is zo weer November. 
We hebben overigens alleen maar positieve reacties van deelnemers op ons besluit ontvangen. 
Overigens kan organisatorisch gezien zo’n dag maar beter wel doorgaan, als ik zie hoeveel werk Wout Nat-
ter, Han Borst en Sylvain van Staveren nu moeten verrichten om alle T-shirts, jeugdprijzen en waardebon-
nen bij de rechtmatige eigenaars te krijgen, dan valt de afronding van een normale wedstrijddag daarbij in 
het niet. 
Maar we zullen zorgen dat alle spullen uiteindelijk daar komen waar ze thuis horen. 
De commissie kan weer een ervaring in haar logboek bijschrijven. Op naar de 36e editie voor het seizoen 
2010-2011. 
 
 
 
Jos Arends Memorial Indoor 
In tegenstelling tot de datum verderop in dit clubblad zal de BAV indoorwedstrijd voor onze jeugd op zater-
dag 13 Maart in de Trits plaatsvinden. Het wordt steeds moeilijker om een dag in de Trits vast te leggen 
door het veelvuldig gebruik van de hal door andere sportverenigingen. 
We gaan er hopelijk weer een mooie sportdag van maken met vele PR’s en wie weet, CR’s. 
 
 
Vacatures 
Ik breng het graag nog een keer onder de aandacht. We zijn voor het bestuur onze vereniging nog steeds 
op zoek naar een  penningmeester. Het boekhoudkundige deel wordt al verzorgt door Mirjam van Elsloo, 
voor het meer beleidsmatige deel zouden we graag een bereidwillige vrijwilliger verwelkomen.  
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de tweede helft van december kregen we toch nog een aantal nieuwe aan- 
meldingen binnen. Daarom een hartelijk welkom voor: 
       
Voornaam Naam    Cat Geb.dat 
Rosa Bos    pupM 03-03-30 
Jan Herlings    recr 50-12-25 
Pedro Hoegen    recr 75-10-30 
Irma Karssen    recr 66-11-23 
Anouk Kwantes    recr 84-05-21 
       

Helaas kwam er ook nog een (te late) afmelding binnen. We zullen in 2010 nu ook moeten missen: 
       
Voornaam Naam    Cat  
Janneke Geluk-Hamelink    recr  

1 Fred  Drie, van 21 Annemieke  Joode, de 

5 Corry  Heinis-Cupido 21 Marianne  Smit 

6 Ingrid  Dijk, van 24 Bart  Sonnenberg 

7 Rob  Pit 25 Adri  Hammink 

7 Stan  Pieters 25 Rens  Laan, van der 

8 Anke  Kuijper 26 Henny  Bos-Brouwer 

9 Geke  Sieben 26 Ina  Prins-Datema 

11 Mark  Leupen 26 Marianne  Leuveren, van 

15 Andries  Bleijerveld 26 Wim  Terpstra 

18 Silvia  Jansen-Dernison 27 Janny  Kooij 

18 Anja  Spaapen 27 Ankie  Schoute 

19 Nico  Westbroek 27 Annemarie  Vermulst 

20 Christina  Brandts 28 Annet  Hartog 
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Mensen bedankt! 
 
Op zaterdag 19 december heeft de Recreantencommissie na de training op zaterdag een bij-
eenkomst georganiseerd ter gelegenheid van het feit dat ik na 20 jaar afscheid genomen 
heb als trainer van de snelle hardloopgroep op zaterdag.  
 

In die 20 jaar hebben we de zaterdaggroep hardlopen zien groeien van in het begin wel eens 
3 recreanten – inclusief 2 trainers – tot een groep die regelmatig groter is dan 60 personen. 
De afgelopen jaren is dat aantal snel gegroeid door de mooie activiteit van onze 4 trainers 
die 2 keer per jaar de clinics organiseren. Na elke clinic worden er toch weer een aantal 
deelnemers lid van onze leuke vereniging. 
 

Ondanks het feit dat ik niet zo graag in de belangstelling sta en liever achter de schermen 
werk deed het me enorm veel deugd dat er zoveel sporters aanwezig waren die ochtend. On-
ze onvolprezen Hans Oostindiën heeft meer dan 100 leden geteld die ochtend en zoveel men-
sen hebben we volgens hem nog nooit in het gebouw gehad en daar ben ik best een beetje 
trots op.  
 

De vriendelijke en humoristische woorden van onder meer Rob van Ginkel, Peter Maassen en 
Jurgen Lentz raakten me emotioneel en ik wil hen daarvoor en voor de cadeaus dan ook van 
harte bedanken. Tevens wil ik nog specifiek mijn dank uitspreken aan Marian en John Rapati, 
Elly en Cok Verhoef, Sandra en Sander van Gisbergen, Minka en Henk van Vulpen en last but 
not least Kees Kruiswijk Jansen.  
 
Wout Natter 
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OP 15 MAART GAAT TRUUS NAAR GHANA. 
 
Alle bavianen een sportief en vrolijk 2010 toegewenst. 
 
Bij deze wil ik iedereen bedan-
ken voor het enthousiasme om 
op die koude dag in december 
mij en mijn “helpers” te bezoe-
ken bij de kraam in de Laan-
straat. De opbrengst van die 
dag is ruim € 1700,-! 
Het is geweldig hoe iedereen 
meeleeft en ook met leuke initi-
atieven op de proppen komt. 
Zoals bijvoorbeeld op dinsdag-
avond 5 januari tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. 
Ik was die avond met vrienden 
in De Speeldoos en heb daar genoten van “Purper in concert”. Toen ik thuis kwam lag er een envelop op 
de deurmat met het opschrift: “Hoi Truus, namens de BAV-leden bij de nieuwjaarsreceptie voor je project 
in Ghana!!!” Jullie snappen dat ik blij verrast was; er zat € 171,- in de envelop! 
Hartverwarmend; dit doet me heel erg goed! 
 

Op zaterdag 30 januari a.s. wordt er een VERWENDAG in de praktijk aan de Ka-
pelstraat georganiseerd. 

 
Voor deze dag kun je je inschrijven voor massage, stoelmassage, pedicuren, 
epileren en make-up. Wie zich wil opgeven dat kan in week 3 (dat is vanaf 18 
januari) per telefoon 5424572 of per email  
tbrouwer1@freeler.nl 
 
Er zijn Ghanese hapjes en ook is er een VEILING van o.a. nieuwe schilderij-
en. Het tijdstip van de veiling wordt nader bekend gemaakt. Van harte wel-
kom! 
Heel veel groeten en dank, 
Truus Gerretsen-Brouwer 
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Lange afstand gebeuzel 
 
Uit de mailbox van 15 januari 10 
 
“Beste ,De wedstrijdleider van de BAV Wintercup heeft vandaag (15 januari 2010) helaas moe-
ten besluiten de wedstrijden en trimlopen van de 3e Wintercup die op zondag de 17e januari 
2010 gehouden zou worden niet te laten doorgaan. 
Het parcours ligt na het wegdooien van de bovenste sneeuwlaag op grote stukken vol met ijs en 
in combinatie met de zeer ongelijke keiharde ondergrond is het niet verantwoord daarop hard te 
laten lopen.” 
 
Tja, dat was na het stukje in de Baarnsche courant van maandag 11 jan jl toch een onaangename ver-
rassing. Daar werd lovend gesproken over de kwaliteit van het parcours. Diezelfde maandagavond 
sprak ik overigens een BAV-er, met verstand van zaken, die al aangaf dat de kans zeer klein was dat 
de finale zou doorgaan. Tja, wie en wat moet je dan geloven. Speciaal is het natuurlijk wel. Een winter-
cup die niet doorgaat vanwege de winter. Een unieke gebeurtenis uit de historie van de BAV. Juist op 
het moment dat al die BAV-ers speciaal op de ijsbaan aan het oefenen waren in het beheersen van een 
gladde ijsvloer wordt de loop vanwege zo’n gladde ijsvloer afgelast. 
 
Terecht is het mijns inziens wel. Met een aantal atleten zijn we de afgelopen weken behoorlijk aan 
het trainen geweest als voorbereiding op de marathon. Het lopen op bos en schelpenpaden blijkt ei-
genlijk niet goed te doen. We hebben gemerkt dat de gladheid een behoorlijke en vervelende belas-
ting op de benen en het concentratievermogen is. 
Vooral de bovenbenen hebben flink te leiden gehad. 
Daarnaast is het natuurlijk ook wel leuk zo’n echte 
winter. Van sneeuwballen tot schaatspret, van koude 
oren tot heerlijke gluhwein. Een ieder geniet er op zijn 
eigen manier van.  
 
Genoten wordt er minder achter de bar in het club-
huis. De arme vrijwilliger die op dinsdag of donderdag 
bar-dienst heeft verveeld zich vaak behoorlijk. Oor-
zaak. De geringe hoeveelheid atleten die s’avonds na 
het trainen even blijven hangen voor een bakkie koffie of een glaasje lekkers. Jammer hoor, want er 
is bijna altijd leuke muziek, sfeerverlichting en een schat aan sterke verhalen. Kom gerust langs, of je 
nu geblesseerd bent of gewoon geen zin hebt. Je moet maar zo denken. Het is goed voor de omzet en 
leuk voor  de sfeer!! 
 
Proost. Enne train ze…   Jos Hakvoort 
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  

Bav massaal present bij 29e  Sylvestercoss in Soest. 
 
Net als voorgaande jaren was het koud tijdens de 29ste editie van de Sylvestercross. Een tempera-
tuur net onder nul met een vervelende wind was de extra handicap tijdens deze wedstrijd. Het 
mocht de pret echter niet drukken. Ruim tweeduizend atleten hadden zich al ingeschreven voordat 
er ook maar iets omtrent het weer bekend was. De sylvestercross is daarbij een niet meer weg te 
denken evenement waarmee menig atleet het jaar afsluit. 
 
Natuurlijk was ook de BAV present. Het spits werd afgebeten door Camiel Kruiswijk die zich in de korte 
cross danig wist te weren in het bijzonder sterke deelnemersveld. De langbenige Kruiswijk had het alleen 
lastig op het stuk mul (met de nadruk op mul!!)zand dat de atleten elke ronde weer tegenkwamen. Maar net 
hersteld van een vervelende knieblessure wist hij goed te presteren. 
In de mastersklasse startte Hakvoort, Van Wessel en Ruytenbeek. Alle drie zijn ze in voorbereiding voor de 
marathon van Barcelona in maart 2010 en tussen het lange duurwerk door werd de gelegenheid aangegre-
pen om hun krachten te meten bij deze cross. Hakvoort kweet zich het best van zijn taak en finishte net 
onder de 35 minuten. Van Wessel en Ruytenbeek maakte er een spannend onderonsje van waarbij Van 
Wessel Ruytenbeek op de streep wist te kloppen. 
Bij de recreanten werd er wat minder op de tijd gelet. En dat was maar goed ook. Speciaal voor het groot 
aantal deelnemers recreanten word het parcours aangepast. Voor de atleten betekende dit dat zij per rond-
je nog een paar honderd meter meer door het mulle zand moesten lopen. Dat gaf deze loop wel een heel 
speciaal cachet. De atleten konden kiezen uit 1, 2 of 3 ronden van 3 km. En naargelang de fitheid, de zin 
en vooral het plezier werden de keuzes gemaakt. Het was wederom een geslaagde atletiekdag, met dank 
aan de bijzonder goede organisatie van AV.Pijnenburg waar deze cross in vertrouwde handen is. De uitsla-

3200 meter  
Camiel Kruiswijk  13,24 
 
8000 meter 
Jos Hakvoort  34.58 
Sacco van Wessel  38.39 
Berry Ruitenbeek  38.41 
 
3, 6 of 9 km 
Eric Hoogenaar  16.30 
Anita Frankena    33.10 
Lorenzo de Vries  33.29 
Koert jan Koers  33.57 
Peter Roomer   35.15 
Brigitte Koers  37.38 

Carlo Oudebeek   37.39 
Peter Verhaagen  36.51 
Peter Bakker  37.52 
Henny Bosselaar  40.22 
Lenneke Bakker   40.36 
Carla Zwanniken    41.32 
John de Vries  48.39 
Nathalie Bleijerveld 49.10 
Walter Poppeliers   53.12 
Marion Veldhuizen  53.30 
Diana van Drie  53.34 
Wim Rottier    55.41 
Carine Lovett  57.42 
Jurgen Lentz   55.18 
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Groot aantal BAV-ers bij 34e Kerstloop bij VV ’s-Graveland 
 
Op tweede kerstdag organiseerde de voetbalvereniging ’s-Graveland voor de 34e keer de Kerstloop. Deze 
wedstrijd maakt deel uit van de bekende Top-10 loopkalender in de regio. Voor de vele deelnemers is dit, 
naast de sportieve prestatie, een jaarlijks gezellige atleten-reünie. 
De organisatie had niets aan het toeval overgelaten en besloten het gebruikelijke parcours over heuveltjes 
en wandelpaden in het Corversbos niet te gebruiken, vanwege het gro-
te blessure risico voor de atleten, door de aanwezige sneeuwresten. 
Vanaf het Kininelaantje langs de Beresteinsevaart ging het nu richting 
Hilversum naar de ’s-Gravelandseweg. Ter hoogte van het Spanders-
woud moesten de lopers rechtsaf de Leeuwenlaan op,  het Corversbos 
in, tot aan het begin van de Beresteinseweg (tegenover de Vaartweg). 
Van hieraf ging het weer langs de Beresteinsevaart richting de finish 
bij het voetbalcomplex van de SV ’s-Graveland. 
Het vervangende parcours werd hiermede ingekort van 7,7 km tot een 
afstand van 6,95 km. 
Met uitzondering van het stukje Corversbos was het omgelegde par-
cours nagenoeg sneeuwvrij en lag er prachtig bij. De weersomstandig-
heden waren, met een heerlijk zonnetje en een temperatuur van 3 gra-
den, ideaal. De beloning voor de organisatie was een prima deelne-
mersveld van ca. 300 atleten. 
Winnaar van deze Kerstloop werd bij de mannen de Somaliër Moham-
med Ali Mohammed in een tijd van 23:25 minuten en was hiermee 
Pim Gouw, de winnaar van 2008, ca. 1 ½ minuut te snel af . Bij de 
dames won Mirjam Koersen in 28:48. 
Onder het totale deelnemersveld bevond zich een groot aantal BAV-ers. Liesbeth en Chris Sitters waren 
als wandelaars van de partij en moedigden tegelijkertijd de lopers aan. Janco Blonk supporterde enthousi-
ast zijn vrouw en zoon en moedigde ook de overige BAV-lopers aan. Zoals gebruikelijk tijdens deze 
Kerstloop waren enkele BAV-dames duidelijk herkenbaar aan de “kerstmuts”. 
Helaas waren er van de BAV dit keer geen wedstrijdatleten aanwezig om zich in de voorste gelederen te 
laten gelden. De prestaties van de aanwezige leden waren daar echter niet minder om. Bij de jeugdloop 
over 2,2 km presteerde Shirley van de Voort geweldig. Zij finishte in het totale klassement van de jeugd-
loop (jongens en meisjes gezamenlijk) als 3e. Met haar snelheid van 17,96 km/uur was zij bovendien alle 
andere BAV-ers te snel af.Op de hoofdafstand van de senioren was David Blonk, met een tijd van 0:33:21, de 
snelste manlijke Baviaan. Bij de dames was dit Saranda van Andel in 0:36:54. Met 4 seconden verschil kon zij net 
Wilma Blonk voor blijven. 
De individuele prestaties van de BAV-atleten zijn: 

Na afloop verzorgde Janco Blonk de catering voor 
de BAV-ers en bood hen een heerlijk bekertje 
Glühwein met een lekker stukje banketstaaf aan, 
waarna iedereen weer zeer voldaan huiswaarts kon 
keren. 
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Wed

Uit de running 
 

Ybel Mercuur,  wordt aan zijn voet geopereerd en is daardoor enige tijd uit 
de running. Ybel een goed herstel toegewenst.  

Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen 
staan. Veel hoor ik, maar niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de run-
ning is” laat het me weten. 
 
Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  tel: 5418009 
e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 

BAV-ers trotseren winterse kou in Woudenberg. 
De weerman op tv raadde het iedereen af. Zaterdag naar buiten gaan zou geen goed idee zijn. De 
ijzige noordoostenwind met sneeuwjachten zou het land teisteren en platliggen. Sporten in dergelij-
ke omstandigheden zou compleet onverantwoord zijn. Schaatsend Nederland ten spijt. In Wouden-
berg dachten ze er anders over. De 23e editie van de Florijnwinterloop ging gewoon door. De weer-
goden waren de atleten in Woudenberg dan ook goed gezind. Ja, het vroor, ja het waaide stevig, 
maar door de ideale ligging van het parcours hadden de atleten van de wind relatief weinig last. De 
organisatie had het parcours zo goed als 
ijsvrij gekregen dus kon er prima gelopen 
worden. Door goede informatie voorziening 
vooraf bleek dat een ieder de wedstrijd pri-
ma had ingeschat. Het deelnemers aantal 
was dan ook niet minder dan andere jaren. 

Namens de BAV stonden er drie atleten aan 
de start. Wim de Ruijter, Berry Ruitenbeek en 
Jos Hakvoort. Ze hadden 16.1 km op het pro-
gramma staan. Goed, maar niet te warm, ge-
kleed vertokken de heren om klokslag 12.00 
uur. De Ruijter bleek de snelste van het drie-
tal. Hij liep vanaf de start bij zijn maatjes weg 
en finishte in 1.03.30 als 6e in zijn klassement. 
Hakvoort deed er anderhalve minuut langer 
over. Na een rustige start kon hij in het tweede 
deel van de wedstrijd zijn tempo strak houden. 
1.05.00 was zijn tijd waarmee hij 8e werd. Rui-
tenbeek, momenteel volop in training, liep 
vooral heel lekker. Hij was dan ook su-
pertevreden met zijn 1.08.29. Daarmee werd 
hij 12e. Ondanks of misschien wel dankzij het 
weer presteerden de heren prima. Dat de erw-
tensoep na afloop zich goed liet smaken moge 
duidelijk zijn. 

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -  
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2 Yara Zijlmans 

4 Sven Maris, van 

6 Koen Roskamp 

11 Bart Greuter 

13 Rico Pol, van de 

   

13 Peter Schenkels 

16 Mark Rigter 

17 Baus Verbeek 

18 Stefan Doeven 

19 Sabine Nieuwenhuijs 

21 Mathijs Wessel, van 

21 Megan Buitelaar 

21 Famke Bles 

25 Emiel Rigter 

OPROEP AAN COMMISSIELEDEN 
 
Eind maart staat de jaarvergadering op de agenda. Om er voor te zorgen dat de 
jaarverslagen van de commissies tijdig gedrukt en beschikbaar zijn verzoekt de re-
dactie hen om die uiterlijk eind februari toe te zenden aan  
Baviaanredaktie@hotmail.com. 
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
De Redactie 
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