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Beste leden, 
 
 
 
Nederlandse Indoorkampioenen 
Ieder jaar in januari maakt een groepje van onze jeugdatleten de reis naar het verre Groningen 
voor het Nederlandse indoor kampioenschap. Dit jaar waren dat : Thijs, Jelle en Sven van Milten-
burg, Lotte en Luc de Jong, Niels Kuil, Koen en Demy Zahradnik, Mark en Emiel Rigter en Dylan 
Jansen. 
Naast dat er vele Pr’s sneuvelden werd er ook een clubrecord verbroken. 
Nog mooier is dat Thijs van Miltenburg brons behaalde op de 1000 m, Sven van Miltenburg brons 
op de 1000 m en tevens brons op de horden, Niels Kuil zilver bij het kogelstoten en Emiel Rigter 
brons bij het kogelstoten en het clubrecord.  
Allen van harte gefeliciteerd met de behaalde podium plaatsen en verbeterde Pr’s en clubrecord. 
 
 
 

10e clinic hardlopen voor beginners. 
Alweer de 10de clinic hardlopen voor beginners staat er aan te komen. Diana, Jeanette en John 
hebben de smaak goed te pakken. 
Het is een succes formule in Baarn, met veel plezier en geduld wordt een grote groep mensen 
geleerd wat er nu precies allemaal bij het hardlopen komt kijken. 
Diana, Jeanette en John heel veel succes toegewenst met de opstart van jullie  10de curcus. 
  
 

Loopgroep oudere junioren en neosenioren 

Het bestuur heeft van bovengenoemde groep atleten een verzoek voor een  betere trainings mo-
gelijkheid ontvangen. 
In een helder en zeer goed geschreven document worden de wensen van onze snelle jeugdlo-
pers toegelicht. Deze snelle lopers dreigen in de verdrukking te komen omdat ze simpel weg te 
snel lopen voor onze andere lange afstandsgroepen. Op zich zouden ze mee kunnen met de A-
ploeg van de LAC, ze gaan echter vaak net een tikkie te hard voor deze wat meer seniore man-
nen en hebben daarom een verzoek ingediend voor een meer op de jongere lopers gerichte trai-
ningsbegeleiding. 
In overleg met het bestuur gaat de snelle jeugd nu op zoek naar een specifieke trainer om zo-
doende met de juiste schema’s en aandacht een snelle jeugdgroep op te starten. 
  
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de periode medio januari/medio februari druppelden nog een aantal nieuwe aanmeldingen binnen. 
Een hartelijk welkom ditmaal voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Githa Backx   Baarn recr 71-02-13 
Wina Dijk van   Baarn recr 67-01-11 
Thijs Ent van der   Baarn pupA 99-03-14 
Marije Jansen   Baarn recr 70-10-30 
Barry Lam 't   Baarn recr 49-04-11 
Suzanne Vink   Baarn pupA 99-01-20 
       
Wouter Schepers liet bovendien weten een wedstrijdlicentie te willen aanvragen.   
       

Ook ontbraken de afmeldingen deze maand niet. We zullen met ingang van 1 april dan ook missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Jacqueline Claassen   Baarn recr  
Milou Molthoff   Baarn pupA  
Marieke Romeijn   Baarn pupA  
Benjamin Segerius   Baarn sen  
       
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Emma Beek van de 0694567 pupC    
Tjalle Haaze 0694568 junC    
Jarno Krikken 0694570 pupC    
Yves Meer van der 0694571 pupM    
Jette Troost 0694572 pupC    
Jurre Westra 0694574 pupA    
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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1 Nico  Groenhart 15 Dik  Riphagen 
2 Peter  Ruiter, de 19 Harm  Boerma 
3 Edith  Gits 20 Jeannette  Piek-Groenewegen 
5 Mara  Bloo 20 Marijke  Steenis, van 
5 Heleen  Staveren, van 22 Marie-Thérese  Jager 
5 Marc  Nieuwenhuizen 23 Marleen  Boerma 
6 Rene  Schaap 23 Jolanda  Kampert 
6 Marjanne  Roël 24 Anke  Schotman 
6 Inez  Linden, van der 24 Joep  Rozendal 
7 Paula  Gast, de 24 Menno  Kreij, de 

10 Christel  Lammers 25 Andrea  Renes-Hovius 
10 Ben  Horst 26 Marcel  Kleintjes 
10 Frans  Gouverne 26 Marion  Veldhuizen 
10 Annemieke  Riele, te 27 Diny  Koppen-Voorveld 
11 Dia  Poppe, van der 29 Diana  Drie-Rubini, van 
11 Jos  Hakvoort 29 Angelique  Prummél 

JAARLIJKSE VRIJWILLIGERSAVOND 
 
 

Op 12 maart houden we onze jaarlijkse vrijwilligersavond. Als het goed is, heeft iedereen 
die in 2009 vrijwilligerswerk heeft gedaan inmiddels een uitnodiging gehad. De verschil-
lende commissies hebben hiervoor opgave van ‘hun’ vrijwilligers gedaan. Dat neemt niet 
weg, dat er wel eens iemand vergeten kan zijn. Heb je ten onrechte geen uitnodiging ge-
had, stuur dan even een mailtje naar harm.boerma@freeler.nl, onder vermelding van je 
vrijwilligerstaak of taken. 

Harm Boerma 
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Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 

 
Datum: 30 maart 2010; aanvang: 20.30 uur in het clubgebouw. 
 
Opening 

1.1 Uitreiking van de Jan van Ginkel Trofee door Rob van Ginkel. 
1.2 Hoogtepunten van het afgelopen jaar. 

Ingekomen stukken en mededelingen. 
Notulen van de ALV 2009 (ter inzage in het clubgebouw) 
Jaarverslagen (ter inzage in clubgebouw) 
 Secretariaat. 

 Ledenadministratie  

 Redactiecommissie  

 Jeugdcommissie. 

 Lange Afstandscommissie  

 Public Relationscommissie  

 Gebouwbeheerscommissie  

 Klachtencommissie. 

 

5. Financiën (Jaarverslag ter inzage in het clubgebouw). 

5.1. Cijfers over het jaar 2009. 

5.2. Verslag Kascommissie over cijfers 2009. 

5.3.  Begroting 2010. 

5.4. Contributie 2010. 

6.  Bestuursverkiezing. 

Aftredende en herkiesbare bestuursleden. 

6.2 a Secretaris (Han Borst) 

6.3 Verkiezing nieuwe bestuursleden. 

7.  Commissies  
7.1 Invulling van de diversen vacatures. 
 

8.  Rondvraag en mededelingen 
 

9.  Sluiting. 
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Mededelingen uit de bestuursvergadering 
 
Daar een goede communicatie binnen onze vereniging erg belangrijk is en om de informatie uit be-
stuursvergaderingen  tijdig, compleet en eenduidig met de leden te delen, zal deze rubriek wanneer er  
iets uit de bestuursvergadering te melden valt in de Baviaan verschijnen. 
 
In recent gehouden bestuursvergaderingen zijn de volgende onderwerpen besproken en beslissingen 
genomen. 
 
Stopzetting contributiebetaling bij tijdelijke trainingsonderbreking. 
Het bestuur heeft besloten de mogelijkheid tot het stoppen van contributiebetaling bij tijdelijke trainings-
onderbreking af te schaffen. Tijdelijke trainingsonderbreking is moeilijk controleerbaar en het tijdelijk 
stopzetten van de contributie geeft veel administratieve rompslomp. 
 
Trainen op de grasbaan. 
Bij slechte weersomstandigheden veel regen,vorst e.d) is het voor de kwaliteit van de baan beter deze 
even niet of gedeeltelijk te gebruiken. De trainer zal dan aangeven of gebruik van de baan mogelijk is. 
Dus, bij slecht weer….. raadpleeg je trainer!!!! 
 
Sponsorbeleid. 
Het bestuur heeft een sponsorbeleid opgesteld wat per heden operationeel is. De jeugd -en  recrean-
tencommissie en de LAC hebben dit beleid ontvangen. Iedereen die voor een evenement/loop een 
sponsor wil werven dient zich eerst op de hoogte te stellen van dit reglement. 
Vraag er naar bij de betreffende commissie! 
In het reglement staat o.a. aangegeven dat de sponsorcoördinatie verloopt via een sponsorcommissie. 
Het sponsorbeleid is opgesteld om e.e.a. rond de sponsoring in goede banen te leiden. 
Zo kan o.a. voorkomen worden dat potentiële sponsoren voor meerdere evenementen/lopen benaderd 
worden door meerdere leden/commissies. 
De sponsorcommissie wordt tijdelijk waargenomen door Han Borst en Sylvain van Staveren. 
 
Han Borst en Sylvain van Staveren hebben gedurende drie jaar gezorgd voor sponsoren voor de win-
tercup, deze werkzaamheden werden verricht naast hun bestuurswerk. 
Beiden hebben aangegeven met het sponsorwerk te willen stoppen. 
Het bestuur zoekt nu personen die de sponsorcommissie willen bemensen en dit sponsorwerk willen 
overnemen. 
Han en Sylvain zullen zorgen voor een gedegen overdracht en een introductie bij de huidige sponso-
ren. 
 
Vacatures. 
Al enkele malen zijn er oproepen gedaan om belangrijke vacatures binnen onze vereniging ingevuld te 
krijgen, tot op heden zonder resultaat. 
 
Hierbij weer een nieuwe oproep! 
Wanneer onderstaande vacatures niet ingevuld kunnen worden is de kans aanwezig dat de hieraan 
verbonden activiteiten geen of alleen in afgeslankte vorm doorgang kunnen vinden! 
 
Natuurlijk is het zo dat bij de invulling van de vacatures zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met 
uw beschikbare vrije tijd. 
Zo zijn er vacatures die met meerdere personen in vulbaar zijn (deeltijd), dus hoe meer geïnteresseer-
den hoe makkelijker het wordt de vacature te vervullen en hoe soepeler de vereniging draait! 
 
Bestuur 
Al enige tijd zijn er binnen het bestuur van de vereniging vacatures (geen deeltijdvacatures). 
 
Om een zo goed mogelijke binding te hebben met enkele belangrijke commissies binnen de vereniging 
heeft het bestuur besloten dat de jeugd- en recreantencommissie/LAC een afgevaardigde moeten heb-
ben binnen het bestuur. 
Wil jij voor een commissie in het bestuur zitting nemen, meld je dan bij je commissie! 
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Ook heeft het bestuur behoefte aan een penningmeester en notulist. 
* Penningmeester (geen deeltijdvacature) 
Er wordt een penningmeester gezocht die het bestuur beleidsmatig kan adviseren m.b.t inversterings-
en exploitatievraagstukken zowel op korte als lange termijn. 
Werkzaamheden. 
Beleidsmatig meedenken en adviseren 
Namens het bestuur contact houden met Mirjam van Elsloo (onze vorige penningmeester) die voor de 
BAV de boekhouding doet en de jaarstukken opstelt. 
Samenwerken met de tweede penningmeester. 
Deelnemen aan bestuursvergaderingen (’s avonds, ca. een maal in de 4 weken) 
* Notulist (geen deeltijdvacature)   
De werkzaamheden zijn: notuleren van bestuursvergaderingen. 
(’s avonds, ca. een maal per 4 weken.) 
 
Andere vacatures binnen de vereniging. 
 PR & Sponsorcommissie , (ca. 4 personen) 
* Leden voor de PR&sponsorcommissie 
 De taken en verantwoordelijkheden zijn omschreven in het sponsorbeleid van de BAV 
Het betreft sponsorwerkzaamheden voor de gehele vereniging. 
Zie verder de reeds eerder hierboven aangegeven informatie onder Sponsorbeleid. 

 
 Gebouwbeheerscommissie 
De gebouwbeheerscommissie draagt zorg voor het beheer van de kantine en het gebouw. 
De commissie heeft versterking /aanvulling nodig. 
* Een coördinator zakelijk ( geen deeltijdvacature), deze coördineert de zakelijke activiteiten van het 
clubhuis, zoals kantine, aankoop goederen, onderhoudcontracten e.d. 
* Een coördinator technisch (geen deeltijdvacature,) deze coördineert de technische zaken zoals on-
derhoud, verbouwing/renovatie, aanschaf materiaal e.d. 
De coördinatoren verrichten hum werkzaamheden in nauw overleg met het bestuur. 
 
Projectleden onderhoud gebouw. 
* Meerdere projectleden. Deze zijn oproepbaar bij een technische -of onderhoudsklus. 
 
 Wedstrijdorganisatiecommissie 
* Leden voor de wedstrijdorganisatie, zo mogelijk afgevaardigden uit de jeugd-en recreanten/LAC 
groep/commissie. 
De wedstrijdorganisatiecommissie (WOC), plant en organiseert recreantenlopen en wedstrijden. 
 
Trainers. 
Binnen alle loop/wandel/nordic groepen van onze vereniging zijn nieuwe trainers van harte welkom. 
In overleg met de desbetreffende commissie is na een “ïnloop”periode het volgen van cursussen mo-
gelijk. 
 
 
Een bloeiende vereniging kan niet zonder jouw inzet! 
 
Belangstellend of vragen over bovenstaande vacatures, neem contact op met de vrijwilligerscoördina-
tor Harm Boerma, 035 5335995, e-mail harm.boerma@freeler.nl 
 
Belangstellenden zijn iedereen die de BAV een warm hart toedraagt, leden, ouders/verzorgers, familie-
leden., buren enz. 
 
 
 
Het bestuur. 
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Al 5 jaar een succes en daarom gaan we er mee door!! 
Op zaterdag 20 maart 2010 start de Baarnse Atletiek 

Vereniging de 10e beginnersclinic hardlopen 
 
Na 12 weken ben je in staat om ongeveer 5 km hard te lopen. Er is geen hardloopervaring 
noodzakelijk. De clinic is ook heel geschikt voor mensen die een tijd niet hebben hardgelo-
pen en hier weer mee willen starten. 
 
Opbouw cursus 
Vier ervaren trainers staan de groep bij en gaan de deelnemers alle facetten van de loopsport 
stapsgewijs bij brengen. Vaste onderdelen zijn: warming-up, kerntraining, cooling-down, loop-
scholing, dynamische oefeningen en rekken & strekken. 
Er wordt iedere week ‘huiswerk’ opgegeven. Dit bestaat uit enkele minuten hardlopen afgewisseld 
met wandelen. De lengte hiervan wordt rustig opgebouwd. Ook worden er gastlessen gegeven 
over schoenen, voeding en blessurepreventie. Deze informatie wordt aansluitend aan de training 
gegeven. 
 
Voorbereiding 
Goed schoeisel is belangrijk. Bij de kleding is het belangrijk dat dit niet te warm is. Liever meerde-
re dunne laagjes dan een dik jack. Een goed humeur helpt ook. 
 
Resultaat 
Na 12 weken zal de deelnemer beschikken over een redelijke basisconditie en kan hij of zij door-
stromen naar één van de diverse 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 ver-
schillende hardloopgroepen. 
Het is de gewoonte om in juni de eerste wedstrijdervaring (4 – 5 km) op te doen onder leiding van 
de trainers. Iedere beginnersgroep denkt bij aanvang dat dit onhaalbaar is, maar uiteindelijk blijkt 
het iedereen te lukken. 
 
Praktische informatie 
De cursus start iedere zaterdag 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 25,00. De deelnemer bepaalt na 2 keer of hij/zij defini-
tief mee wil doen.  

Wees er snel bij want het aantal deelnemers dat mee kan doen 
is gesteld op maximaal 30 personen.! 

 
Informatie en inschrijving: 
John Rapati   Tel. 06 –  512 33 367 
Diana van Drie-Rubini  Tel. 06 –  549 33 744 
Carlo Oudebeek  Tel. 06 -   155 00 705 
E-mailadres   bav-baarn@hotmail.com 
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Datum Soort activiteit 

28 februari Snertwandeling 

30 maart Voorjaars Coopertest 

3 april Pasen in het clubgebouw 

8 mei Eemmeerestafette, Bunschoten 

Medio juni Zomeractiviteit 

3 september 5 km op de baan met AV Pijnenburg en de Schieter 

11 september 10 x 10 Estafette Winschoten (A-ploeg + Elite) 
19 september Dam tot Damloop Amsterdam 

26 september Utrechtse Heuvelrugestafette 10 x 10 
28 september Najaars Coopertest 

3 oktober Fietstocht 

11 oktober Bosmarathon Soest 

7 november Tafeltennis 

14 november Zevenheuvelenloop, Nijmegen 

21 november Wintercup 

21 november Wintercupborrel in het clubgebouw vanaf 16.00 uur 

4 december Sint bezoekt de RC trainers van de BAV 

11 december Wintercup 

18 december Kerst in het clubgebouw 

26 december Kerstloop ’s Graveland 

Meer specifieke inhoudelijke informatie over de activiteit volgt ruim van tevoren 
in de Baviaan, eveneens als het opgeven voor een activiteit. 

 

Groeten,  De recreantencommissie & LAC 
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Wanneer? 
Zondag 28 februari 2010 
 
Waar? 
Om 13.00 uur verzamelen op het parkeerterrein, naast de woningbouw-
vereniging waarna we gezamenlijk per auto afreizen naar …… om daar 
vervolgens een kleine 10 of 15 kilometer te gaan wandelen. Na afloop 
zullen we terugrijden waar dampende snert & glühwein staat te wach-
ten om genuttigd te worden 
 

Hoe laat? 
Van 13.00 – 16.00 -> wandeling 
Van 16.00 – 18.00 -> snert,roggebrood & glühwein 
 
Kosten? 
Voor leden vragen wij een bijdrage van € 5,00 per persoon 
Voor niet-leden vragen wij een eigen bijdrage van € 9,00 per persoon. 
 
Deelname? 
Opgeven bij Diana van Drie-Rubini, Peter Bakker, Rob van Ginkel, Anneloes van Duinen, Ria 
Oostindien,  Janco Blonk of via BAV-BAARN@hotmail.com. Laat even weten of je extra perso-
nen in de auto kan meenemen dit voor de mensen die niet beschikken over eigen vervoer. Het is 
de bedoeling om zo efficiënt mogelijk te reizen met volle auto’s! 

UITERLIJKE DEADLINE INSCHRIJVEN = 21 FEBRUARI 2009 
 
Extra note: 
Voor het wandelen geldt dat er doorgang kan vinden bij minimaal 15 personen 
Voor het eten na afloop geldt dat er doorgang kan vinden bij minimaal 20 personen 
 
Groeten, 
De Recreantencommissie 
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Uit de running 
 
Alie Vet, heeft een geslaagde knieoperatie ondergaan. Alie we wensen je een 
goed herstel toe en hopen dat je na de revalidatie weer langzaam met de 
wandelgroep mee kunt wandelen.  
 
Ybel Mercuur, is goed hersteld van een teenoperatie, het is hem alles mee-
gevallen en zegt dat het uitstekend met hem gaat! Fijn Ybel, hij probeert de 
training (eerst per fiets) weer te gaan begeleiden. 
 
Jeanet Radstok, tobt  met een kuitblessure. Jeanet een goed herstel toege-
wenst. 
 
Hanny Schaftenaar, na ruim een jaar veel goede berichten te kunnen melden, komt het bericht dat 
Hanny weer aan de chemobehandeling moet heel hard aan. 
We wensen Hanny en Evert alle sterkte toe voor deze zware tegenslag. 
 
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 running is” laat het me weten. 
 
Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  

----Pasmoment BAVzomerkleding ----- 
 

Ook al is het nog winter toch is er al een pasmoment voor de zomerkleding gepland!  
 
Het pasmoment voor de zomerloopkleding is op  
dinsdag 2 maart a.s ’s avonds vanaf 19.30 in het clubhuis. 
 
 
Om de interesse voor dit pasmoment te kennen verzoeken wij u onderstaande strook in te vul-
len en in de “pasmomentdoos “ in het clubgebouw te deponeren! 
 
Ja, ik kom naar het pasmoment op 2 maart a.s vanaf  19.30 
 
Naam…………………………………………………………. 
  x   Jeugdlid 
  x   Wedstrijdlid 
  x   Recreantenlid 
(omcirkelen wat van toepassing is.) 
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    Uitnodiging 3bergenLOOP 13 maart 2010 
Aan de leden van de Baarnse atletiek vereniging … 
Op zaterdag 13 maart a.s. wordt al weer voor de 6e keer de 3bergenLOOP gehouden.  
Wij, een aantal enthousiaste lopers uit Driebergen, willen jullie graag uitnodigen voor dit evenement.   

In het prachtige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en landgoed Noordhout hebben we 3 afstanden 
uitgezet: 6 km, 10 km en een halve marathon. 

De erg populaire  6 kilometer is een korte maar snelle loop zonder heuvels, ideaal voor degene die 
haar/zijn record wil verbreken, maar ook heel geschikt voor de beginnende loper. 

De 10 kilometer is een pittige loop met enkele heuvels, over bospaden en schelpenpaden, langs 
zandverstuivingen en langs een prachtige open glooiende vlakte.  

Na het succesvolle debuut in 2009 hebben we de halve marathon natuurlijk geprolongeerd. De route 
gaat langs ecologische akkers en door het bosrijke gebied van Landgoed Noordhout. 

De halve marathon start om 10:30 uur; de 6 en 10 km om 11:00 uur. 
Voor de tijdregistratie gebruiken we het systeem  van Racetimer, een eenmalige chip die op het start-
nummer is bevestigd. 
We rekenen op ongeveer 800 deelnemers. De inschrijfprijzen zijn resp. € 6, €8 en € 10 bij voor-
inschrijving. 

Enkel reacties van deelnemers waar we best trots op zijn: 

“Wat een geweldige organisatie en wat een schitterende loop. Ik heb genoten en zeker velen met 
mij. Hartelijk dank.” 

“Wij hebben genoten afgelopen zaterdag !” 

“Jullie hebben een fantastisch leuk evenement neergezet op een schitterend parkoers, waar wij 
heerlijk hebben gelopen.” 

“Het geheel had een lekker ongedwongen en recreatieve sfeer, en toch maakte jullie aanpak een 
professionele indruk. Dit wordt een klassieker. Volgend jaar zie je ons zeker terug.” 

 
Inschrijven kan t/m 8 maart via onze website www.3bergenloop.nl , waar ook alle informatie over par-
cours, inschrijfprijzen en start/finish locatie te vinden is. 
 
We zien jullie graag op zaterdag 13 maart a.s. in Driebergen. 
Namens de kerngroep 3bergenLOOP  Harry van der Helm 
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Zandspringen. 
 

Het verhaal van drie generaties Van Wessel 
 

“Niks, zandkastelen bouwen, niks met een emmertje water geultjes vol laten lopen, zelfs aan zand-
happen hebben wij niet gedaan. Wij zijn van het zandspringen. Dat is veel leuker. En het is allemaal 
begonnen bij Opa Dick. 
Niet dat Opa Dick zandspringen zo leuk vond, maar Opa dik (eh Dick) wilde 
graag gaan rennen. Eerst durfde die niet zo goed in Baarn te rennen en 
toen ging die naar Hilversum bij de GAC. Maar op de eerste trainingsles 
liet de trainer Opa di(c)k in de steek. Leer ons Opa kennen, die ging uit 
opperste frustratie “zelf” wel rennen. Zo gezegd zo gedaan. Hij reed met 
de auto naar Groeneveld voor zijn eerste training. Geheel toevallig kwam 
hij allemaal bekende BAV-ers tegen en hij is er nooit meer weggegaan. Opa 
heeft ook een marathon gelopen. Toen waren wij nog heel klein en zelfs 
niet geboren, maar papa vertelde dat Opa heel hard ging. En het was in 
Rotterdam in de vorige eeuw.  En hij was er echt Di(c)k tevreden over. 
Toen ging hij ook nog naar Brussel met “”ome” Jan van Ginkel. En dat was 
toch een feest, vertelde hij. Met de bus mee, en naar de bar en ook nog 
20 km rennen. Dat willen wij later ook wel!! 
Opa Loopt nog steeds heel hard. Hij gaat misschien wel weer van de C naar de B groep. Best knap, 
want opa is al heel oud!! Ook brengt hij altijd de Baviaan rond, en dat is leuk want papa drukt die 
altijd en nu mogen wij er in schrijven. 
Opa staat vaak te kijken bij wedstrijden van ons en dan zien we hem glunderen en jaloers kijken 

want wij gaan natuurlijk veel harder dan opa. Dat komt 
ook omdat Opa ons altijd goede tips geeft, want hij loopt 
wel al bijna 20 jaar!! 
Papa Sacco is ook van het zandspringen, maar dan zonder 
zand. Daar was hij altijd heel goed in. Volleybal heet dat. 
Maar Papa is ook al een beetje oud en toen moest ie weg 
uit het eerste team en dat was heel zielig voor hem. Nu 
kan hij niet meer zandspringen, en toen zei Opa dat ie 
maar maar moest hardlopen en dat kan Papa heel erg 
goed. De eerste jaren in de C- groep bij Wout mocht Papa 
nog met Opa meelopen, maar toen die last van zijn knie 
kreeg mocht Sacco eindelijk ook alleen!! 
Maar Opa vertrouwde het niet en toen heeft ie Jan 

Zwaan ingehuurd als dat papa nog sneller kon hardlopen. Makkelijk wel 1.45 op de halve marathon. 
Papa geloofde het niet en ging keurig achter Jan lopen en finishte in 1.44.44. Knap hoor van papa. 
Maar nu gaat hij nog veel harder, makkelijk binnen de anderhalf uur en straks gaat hij met mama 
naar Barcelona en wij denken dat papa dan makkelijk 3.18 gaat lopen op de marathon. Echt waar. 
Want Papa traint keihard en dan ligt hij daarna altijd heel moe op de bank. Nee, Barcelona wordt 
papa zijn mooiste moment.  

Nu heeft hij nog een heel raar mooiste moment. Ging hij met vrienden 16 km de berg op lopen van 
Erhwald. De Zupspitz heet dat ding. Dat is van 1000 meter naar 3000 meter. Het was 16 km en daar 
deed ie ruim 3 en een half uur over pffft. En hij kreeg niet eens een stempel voor …………………… Vorig 
jaar hebben wij hem naar beneden gelopen. Nou, dat was helemaal niet zwaar hoor. 
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Wat ook mooi was, was dat papa en opa samen de marathon deden in Amersfoort. Papa lopend en 
Opa op de fiets voor drinken aan te geven. Wij hebben toen met Oma Grada en Mama heel erg aan-
gemoedigd en dat was hartstikke leuk. We vonden het wel een beetje 
flauw van Mark dat ie perse van Papa wilde winnen, maar zijn toch 
hartstikke trots op hem!! 
Hij neemt ons ook altijd mee naar hele leuke wedstrijden. We zijn al 
naar het NK-indoor geweest en naar de FBK-games. Daar kan je alle 
wereldsterren gewoon aanraken. Nou, die sprinters zijn echt super- 
groot en sterk en die gaan hard zeg, oei.  
Maar wij gaan ook hard. Mathijs is al een keer derde geworden bij de 
wintercup. Die heeft al een prachtige beker staan. Ook werd hij eer-
ste bij de clubkampioenschappen en dan staat mijn broertje wel even 
boven op het ere schavot. Dat is gaaf hoor!! Zelf ben ik er heel trots 
op dat met de coopertest van Opa won en bijna ook nog van Papa. Dat 

vonden ze niet zo leuk, maar dat 
kwam omdat ik al jaren train met 
….zandspringen. 
Dat is dus keihard in het zand springen en daar krijg je hele 
sterke spieren van. En daarom ging ik naar de BAV. We hebben 
een supergaaf team en ik vind hoogspringen heel leuk en dat 
kan ik best. Maar dat komt door het zandspringen. Lange af-
stand lopen vind ik het leukst. Ik ben laatst al met papa vóór de 
training helemaal naar de Generaal gerend en dat was echt een 
makkie.  
 
Wij willen later net als papa ook door het Olympisch stadion 

rennen, en dat hij dan samen met Mama en Opa en Oma ons gaan aanmoedigen. Dat heeft papa ook 
gedaan bij de Amsterdam marathon. Dat was tof om te zien. 
En wij zijn er best trots op dat opa en papa allebei zo goed sporten. 
En wij zijn vooral  trots op mama, die altijd maar voor ons de was 
doet. Want dat is me een berg… bijna net zo hoog als de Zugspitz. 
En nu gaan we stoppen, want we gaan eten. 
 

Doei Mathijs en  Luc.  
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Lange afstand gebeuzel. 
 
En voor dat je het weet staat het marathonseizoen voor de deur. Voor de Barcelona gangers (John, 
Berry, Sacco, Mark en Jos) was de voorbereiding een zeer bijzondere. Vanaf half december werden 
zij geplaagd door vorst, sneeuw, ijs en meer van dat gedonder. De temperatuur is niet meer boven 
de 4 graden uitgekomen en alle trainingen konden ze de weg op. Af en toe was het bos toegankelijk, 
maar dat alleen bij verse sneeuw. Bij lange duurlopen vroren de tenen er bijna af en ik durf mijn kop 
eronder te verwedden dat ze op 7 maart in Barcelona gewoon met 21 graden lopen. Handig he!! 
Nee, dan Joep, die pakte het een stuk slimmer aan. Die gaat op 7 april de marathon van de Noord-
pool lopen en een mooiere winterse voorbereiding kon hij niet treffen. Hoewel, waarschijnlijk gaat 
hij zijn kunstukje bij -35 ofzo doen en of dat beetje vorst hier daar dan genoeg voor is… Ook dat 
zal de tijd leren. Stoer is het echter wel. Wij klagen dat we het koud krijgen na twee uur lopen bij -
3, hij zal het een stukje kouder krijgen, denken we zo. 
Volgens mij zijn de plannen van Paul, Jeroen, Ronald en Andre de beste. De eerste twee gaan naar 
Rotterdam en de laatste twee doen het in Utrecht.  In Utrecht is het parcours wederom aangepast. 
Laten we hopen dat dit gunstig is voor de atleten. 
En om alle voorbereidingen nog wat meer in het water te gooien is er ook zoiets uitgevonden als de 
Olympische spelen. Menig serieus atleet zal wederom tot diep in de nacht de prestaties van de nati-
onale talenten volgen, wat slaap- en trainingsgebrek tot gevolg zal hebben. Het begrip –fun- voorbe-
reiding lijkt hierdoor toch een mooi excuus te worden als er minder gepresteerd wordt.  
Gelukkig is er tegenwoordig naast de A, B en C-groep een nieuwe groep opgestaan. Met trots 
prersenteren we de E-groep (elite??) Dit zijn de neo senioren, ex-junioren, of hoe noem je zoiets, 
die de jeugdtrainingen ontgroeid zijn en onder begeleiding van de trainerloze A-groep en met actie-
ve begeleiding van Stefan Leeflang dit jaar vooral op de 5 en 10 km aan de weg willen timmeren. In 
de trainingen is dat te merken. De lange afstandgroep die graag wat langer in de rondte gaat wordt 
aan alle kanten gepasseerd door de aanstormende jeugd. Laten we hopen dat ze bij de A en E snel 
met een goede trainersoplossing gaan komen. Er wordt gezocht, maar het vinden kost even wat meer 
tijd. 
Op 30 maart vindt de jaarvergadering plaats. Precies op het moment dat de coopertest gehouden 
zou worden. Deze (inderdaad de coopertest) schuift dus een beetje op naar dinsdag 6 april. En zo 
wordt het vanzelf voorjaar, komen de eerste bolletjes boven de grond en wordt er tevergeefs naar 
die korte broek gezocht (of verlangt). Voorlopig blijft het nog even koud en kunnen de schaatsen 
nog niet definitief in het vet. 
 

Loop ze, struikel niet (doet zeer, ook in de sneeuw) en blijf lachen…….  Jos Hakvoort 
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Lac nieuws-lac nieuws-lac nieuws-lac nieuws-lac nieuws-la 
 
Elders in de BAViaan het jaaroverzicht activiteiten al gelezen? Nee!! Dat is dan 
niet zo mooi, want 2010 wordt weer en prachtig jaar boordevol activiteiten, die je 
zeker even in je agenda moet zetten. En als je dat dan doet heb je vast en zeker 
in de gaten dat een aantal activiteiten een beetje lastig gepland zijn. Het begint 

al met de eerste coopertest. Die stond voor 30 maart op de 
lijst, maar die avond verwachten we stevige concurrentie van 
de Algemene ledenvergadering. De eerste coopertest wordt 
daarom verschoven naar dinsdag 6 maart (zeg maar derde 
paasdag) Kunnen we mooi al die paaseieren er weer uitlopen. 
Bovendien schijnt het dan niet meer te sneeuwen dus dat is 
mooi meegenomen. 

De eemmeer estafette wordt dit jaar op zaterdag 8 mei gehouden. Een week 
eerder dan normaal. Het gevolg daarvan is dat deze zaterdag precies de week af-
sluit waarin zo’n beetje heel Nederland vrij heeft. Dus mocht je zin hebben om 
mee te doen (en dat heb je natuurlijk altijd), verschuif dan even je vakantie zodat 
je deze prachtige sportieve dag niet hoeft te missen. 
Schiet je loopmaatjes alvast even aan om een team te vormen. Vanaf volgende 
maand vind je de opgave formulieren in de Baviaan en het clubhuis!! 
De utrechtse heuvelrug estafette staat gepland voor zondag 26 september. Dat 
is ook weer handig gepland want die dag zijn zeer waarschijnlijk ook de clubkampi-
oenschappen, zucht!!  
 
De snelle mannen hebben plannen om zaterdag 11 
september in  Winschoten mee te doen aan de 100 km 
estafette aldaar als voorbereiding op de heuvelrug.  
En dan denk je dat alles gehad heb, nee hoor dan plan-
nen ze de damdamloop op zondag 19 september. Zo 
zit vakantie er in september er ook niet in!! 
Oktober belooft gelukkig rustig te worden met slechts 
drie marathons in drie weekenden!! 
November, weer geen vakantie, want tafeltennis, zevenheuvelen en wintercup hakt 
deze maand ook in mootjes. En dan is het december en gaat het weer sneeuwen, 
afijn…. 
 
... dat het een prachtig loopjaar gaat worden moge duidelijk zijn. 
 
DE LAC 
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Eindelijk weer een leuk wedstrijd-
je in het Panbos 

 
Door het slechte weer gedurende de afgelopen 
tijd en de daarmee verband houdende vele 
afgelastingen van bosloopjes was het dan ein-
delijk weer zover. In het Zeister Panbos werd, 
op de eerste zondag van februari, de 2e wed-
strijd gehouden van de maandelijkse cyclus 
boscrossen 2010 van de organiserende vere-
niging “U-track”. De editie van januari jl. was 
door de organisatie uit veiligheidsoverwegin-
gen over een alternatief parcours gevoerd, n.l. 
over de verharde toegangsweg naar het 
“Panhuis” (1,5 km heen, 1,5 km terug en maxi-
maal 6 keer visa versa). 
Hennie Bosselaar en John de Vries vonden, 
dat het voor hen dit jaar maar weer een keertje 
moest gebeuren. Enthousiast togen zij naar de 
wedstrijdlocatie. 
Met een temperatuur van ca.  + 2 graden was 
het in het bos prima loopweer. De organisatie 
was zeer tevreden met het aantal deelnemen-
de lopers. Met hier en daar nog een restje be-
vroren sneeuw op de bospaden, was het par-
cours goed begaanbaar en veilig genoeg be-
vonden om de lopers van dienst te zijn. 
Hennie en John hadden afgesproken er een 
rustig trimloopje van te maken en lekker te ge-
nieten van het bos. Na een periode met wat 
lichamelijke klachten was het voor Hennie ge-
durende geruime tijd weer zijn eerste wed-
strijdje. John probeert weer wat langere afstan-
den te lopen, waarbinnen deze afstand prima 
paste. Na een eerste ronde van 3 km werden 
de 2e en 3e ronde ieder een halve minuut snel-
ler gelopen, wat beiden een voldaan gevoel 
gaf. 
Tevreden finishten zij na 9 km in een tijd van 
52:33. 
Bij de inschrijving kwamen zij ook nog de fami-
lie Hébuterne tegen. Vader Gaston is herstel-
lende van een meniscus operatie en wandelde 
dit keer een rondje op het parcours om zijn 
zoon aan te moedigen. Raymond was van plan 
om ook 9 km te lopen. De door Raymond gelo-
pen tijd, die meestal “mintuten sneller” is dan 
die van John en Hennie, kon helaas niet wor-
den nagevraagd, omdat zij al (ruimschoots) 
vertrokken waren toen beiden finishten. Hope-
lijk zal Gaston weer snel zover zijn om weer 
lekker mee te lopen. 
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Mijn naam is Luuk Bodewes, ik ben geboren op 21 oktober 2003 .  
Ik woon op de Kruiskruidlaan in Baarn. 
Ik ben  6  jaar 
Ik heb  o broer(tjes) en 1 zus(jes) , zij heet Iris 
Ik heb lichtbruin haar en grijsgroene ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag met lego spelen en op de WII 
Ik vind pannenkoeken en frikadel erg  lekker. 
Ik houd niet van aardappelen.     
Later wil ik motorracer worden. 
Mijn favoriete film is Ice Age.  
Mijn leukste atletiek onderdeel is hordelopen, heb ik veel 
zin in.  
Ik zit op atletiek omdat ik naar de olympische Spelen wil met rennen. 
Vertel iets wat jij wil, ik hoop dat er snel een wedstrijd is waar ik een T-shirt mee kan winnen. 
 

Mijn naam is Luka de Vrij, ik ben geboren op 30 maart 2003 . 
Ik woon op de Mauvestraat  in Baarn 
Ik ben  6  jaar 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag met kapla en de trein 
spelen. 
Ik vind tortelini erg  lekker 
Ik houd niet van spinazie.  
Later wil ik tekenaar worden. 
Mijn favoriete film is Buurman en Buurman. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is apekooien. 
Ik zit op atletiek omdat ik dat leuk vind. 
Vertel iets wat jij wil, Ik zit op de Montinischool, in 
de zeehondjes. Mijn beste vriendin is Rosa. 
Wij hebben een poes, die heet Storm. Ik zit ook op scouting en de knutselclub. 
  
 
Mijn naam is Rosa Bos, ik ben geboren op 30 maart 2003.  
Ik woon op Vinkenhof  in Baarn. 
Ik ben 6  jaar 
Ik heb bruin haar en grijsgroene  ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag tekenen, schaatsen en met de 
trein spelen.  
Ik vind snoep   erg  lekker. 
Ik houd niet van ruzie.  
Later wil ik juf worden. 
Mijn favoriete film is Buurman en Buurman 
Mijn leukste atletiek onderdeel is apekooien. 
Ik zit op atletiek omdat ik veel kan rennen. 
Vertel iets wat jij wil, ik zit op de Montinischool, Luka is mijn 
beste vriend. Mijn juffen heten Anje en Sonja. Ik zit ook op turnen. 

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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  7     Fabienne Nagel 
  19    Tjaly v. Leeuwen  

  9     Roos van Gisbergen   20    Joris Meijen 

  10    Jochem  Portman   22    Isaac Saad 

  11    Ingmar de Klerk    22    Rick Oudendorp 

  16    Ilva Adam 
  26    Tom v. Kerkoerle 

  17    Fieke Westland   30    Rosa Bos 

  18    Catharina v.Lange   30    Luka de Vrij  

  18    Daniëlle Veendrick  

Mijn naam is Daan van der Brugge , ik ben geboren op 29 december 2003 . 
Ik woon op Goudhaver in Eemnes.  
Ik ben  6  jaar 
Ik heb  1   broer(tjes) en   zus(jes).  
Ik heb blond haar en blauwe  ogen. 
Ik mijn vrije tijd doe ik graag zwemmen, fietsen, rennen en met lego spelen. 
Ik vind pannenkoeken erg  lekker. 
Ik houd niet van sla. 
Later wil ik politie worden. 
Mijn favoriete film is Cars. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is in de gymzaal. 
Ik zit op atletiek omdat ik dan hele harde spieren krijg en sterk word   

C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS 
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BAV junioren duidelijk zichtbaar tijdens 3e crosscompetitie wedstrijd 

Na een afgelasting  van de 2e competitiewedstrijd en weinig wedstrijden de laatste weken was het za-
terdag 6 februari eindelijk dan zover. De 3e crosscompetitie in Amersfoort ging door. De sneeuw was 
weg, er lag nog wel wat ijs op sommige plaatsen en de wind was nog koud. 

Triathlon was de organiserende vereniging. 

Voor de BAV deden er deze wedstrijden geen jongens en meisjes mee met de A junioren. 

Ook bij de B jongens was er geen BAV loper te zien. Blessures waren de oorzaak van deze afwezig-
heid. 

Bij de meisjes B stonden er 3 van de 4 BAV meisjes aan de start. Anouk v Dormolen was wel aanwezig 
maar kon door gezondheidsredenen niet starten. De overige 3 meisjes hielden zich na de eerste ronde 
goed staand. Bij het ingaan van de tweede ronde ging Shariva Koops op onverklaarbare wijze onderuit. 
Ze gaf later zelf aan dat het in ene zwart voor haar ogen werd. Hierdoor behaalde ze ook niet de finish. 
De overig 2 meisjes Demy Zahradnik en Yannicke Kruiswijk werden respectievelijk 6e en 7e. 

Bij de jongens C was de BAV vertegenwoordigd met 9 atleten. Van deze 9 wisten 4 zich bij de eerste 
10 te lopen. Van deze vier werd Ingmar de Klerk overduidelijk 1e in de wedstrijd. Hij wist nr. 2 met 22 
sec. te verslaan. Luc van Dormolen wist een verdienstelijke 4e plaats te behalen. Bas van de Vuurst 
eindigde op een 7e plaats. Mark Rigter wist als 4e loper zich binnen de top 10 te lopen met een 10e 
plaats. 

De overige atleten behaalden de volgende plaatsen:  Emiel Rigter 21e, Baus Verbeek 25e, Max van de 
Vuurst 31e, Dylan Jansen 39e en  Rico van d Pol werd 40e. Met deze prestatie hebben de jongens zich 
naast individueel zeker ook als team weten te plaatsen voor de finale. Hier maken ze goede kans op 
medailles voor zover de individuele wedstrijd als het ploegenklassement. 

Bij de meisjes C verschenen 2 BAV atletes aan de start. Shirley had laten weten dat ze er weer erg veel 
zin in had. Na een zeer goede start wist ze de wedstrijd te eindigen op een verdienstelijke 9e plaats. 
Naohmy Koops eindigde in dit meisjes geweld als 33e. 

Toen was het de beurt aan de D junioren. Eerste de jongens D 2e jaars. Voor de BAV stonden er 5 atle-
ten aan de start. Vanaf het begin lieten ze duidelijk zien dat ze wat van plan waren. Bebeto Kleintjes en 
Arthur Bouma waren als eerste weg na de start. Na 1 ronde bleek Luc de Jong hun positie overgeno-
men te hebben. Bebeto en Arthur volgden hem op de voet. In een spannende strijd moest Luc een at-
leet van Triathlon voor laten gaan. Hij eindigde op een nette 2e plaats. Arthur kwam als 5e en Bebeto als 
6e over de finish. De overige atleten kwamen binnen als 18e, Bas Westerhuis, en 26e, Tim de Jong, over 
de streep. Ook deze jongens kunnen 
als team hoge ogen gooien in de 
finale als team. 

Bij de jongens D 1e jaars was het de 
vraag wat Sven van Miltenburg dit 
keer zou laten zien. De supporters 
hoefden zich deze vraag niet lang te 
stellen. Al snel bleek dat Sven er 
weer zin in had. Hij werd met een 
voorsprong van 16 sec. duidelijk 1e. 
Zijn teamgenoten Niels Kuil (9e), Che 
van Lee (10e), Bart Greuter (31e) en 
Roan Verhoef (35e) wisten allen ook 
een goede wedstrijd te lopen. Che 
beloofde in de volgende cross voor 
Niels te gaan eindigen. 
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Nu was het nog wachten op de meisjes D. Er werd begonnen met de meisjes D 2e jaars. Voor de 
BAV stonden er in deze categorie 3 “meiden” (Bianca’s angels) aan de start. Deze meisjes wor-
den al jaren gevreesd door de concurrentie. Ina van Woersem, Julliette de Klerk en Rohmana 
Koops trokken vanaf het begin er strijdlustig op los. 1 atlete van Triathlon, Veerle Bakker, had hier 
duidelijk geen zin in en liet de BAV meiden achter zich. Dit was wel een beetje balen voor deze 
meiden. Uiteindelijk wisten ze respectievelijk als 2e, 3e en 6e over de streep te komen. In de finale 
zullen we zeker nog van hen horen denk ik. 

Bij de meisjes 1e jaars stonden Ruth van Maris, Emma van Andel en Iris Grims aan de start. Ruth 
liet vanaf het begin zien dat ze mee wou doen om de eerste plaatsen. Ruth werd uiteindelijk 6e 
terwijl Emma als 23e en Iris als 27 over de streep te komen. 

Al met al een geslaagde wedstrijddag voor de BAV junioren. Velen van hen zullen we zeker terug 
zien in de finale op 20 maart bij AV Wieringermeer terug zien. 

Pupillen sterk op 3de cross . 
 

Het was deze week nog even spannend, gezien het ijs op het parcours, of de derde Crosscom-
petitie gelopen kon worden gelopen bij AV Triathlon in Amersfoort.De vereniging had het par-
cours ijsvrij gemaakt en dus konden de 12 C pupillen zich voorbereiden op de laatste crosscom-
petitie van het winterseizoen.Bij de mini’s moesten we helaas Fieke Westland missen wegens 
ziekte.De Jongens C pupillen mochten de spits afbijten. Als een gele lijn, bestaande uit Lucas 
Beckeringh, Mathijs van Wessel, Wouter Molenaar, Jesse Dijk, Jasper Zahradnik, Indy Dral en 
Jarno Krikken stonden de mannen achter de startstreep. Aangemoedigd door de meiden uit de C 
groep sprintten ze ervandoor toen het startschot klonk.Het was glibberen door de modder en 
door de plassen over dit heuvelachtige parcours van 1000m. Mathijs van Wessel kwam als eer-
ste van de BAV uit het bos en eindigde op een tweede plaats. Hij werd gevolgd door Jasper Zah-
radnik die een uitstekende race liep en uiteindelijk een hele mooie vierde plaats innam. Erg 
spannend maakten Jesse Dijk en Lucas Beckeringh het doordat zij over de laatste meters een 
onderlinge race aangingen. Ook voor Indy Dral, Wouter Molenaar en Jarno Krikken werd het een 
wedstrijd die ze goed gelopen hadden over dit zware parcours. Wouter had zich voor deze race 
niet optimaal voor kunnen bereiden vanwege een griepje. Dit belette hem echter niet om zeer 
gemotiveerd aan de start te verschijnen.Na de jongens was het de beurt aan de meisjes pupillen 
C.Ook hier stonden een vijftal meiden klaar, te weten Sabine Nieuwenhuijs, Famke Bles, Catha-
rina van Lange, Danielle Veendrick en Lotte Bleijerveld. Dit zou hun derde cross van dit winter-
seizoen worden over een afstand van 1000m. Naar het startschot was met spanning uitgekeken. 
Na de knal schoten de meiden als een geel peloton het parcours op.Hier was het Lotte Bleijer-
veld die, na een aanvankelijk langzame start, sterk terug kwam en in de kopgroep op de finish af 
stormde. Met een fractie van een seconde verschil met nummer twee werd ze derde. Al snel 
dienden ook de andere BAV meiden zich aan. Zij wisten er nog een flinke eindsprint uit te per-
sen. Zo kwamen vervolgens Famke Bles, Danielle Veendrick, Catharina van Lange en Sabine 
Nieuwenhuijs over de eindstreep.Alle C pupillen leverden zo weer een geweldige prestatie op 
deze derde cross. . Koen Roskamp finishte als tweede in een fantastisch snelle tijd van 5.34 en 
alle jongens pupillen B  hebben  een afstand van 1.250 mtr. afgelegd. Thijs van Miltenburg liep er 
vlak achter en kreeg een tijd van 5.36 en behaalde hiermee een mooie derde plaats. Jelle van 
Miltenburg  eindigde op een 11e plek in een tijd van 6.04 en Wessel Terpstra kreeg een tijd van 
6.56 en dit betekende een 22e plaats. Bij de meisjes pupillen B ging Winnie de Groot bij de start 
meteen snel weg en dit leverde een prachtige 5e plek op met een tijd van 6.19. Ook al had Isa-
belle van den Broek een andere voornaam op haar startnummer staan, ze liep er toch heel snel 
mee en eindigde op een 13e plaats in een tijd van 6.37. Ook Julie Heij kon in het heuvelachtige 
parcours toch bij de laatste klim nog een paar atleten inhalen en kreeg een tijd van 7.13 en dit 
leverde een 21e plek op  
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Bij de A1 pupillen mochten de meiden beginnen. Bodine Bakker, Sophie de Jong en Sophie van der 
Brugh stonden aan de start. Het begin met een stuk op het veld en daarna liepen ze het bos in. Waar 
al gelijk het eerste bergje kwam. De 3 meiden kwam vlak na elkaar over de finish. Nadat de 3 meiden 
over de finish kwamen in hele goede tijden, hadden ze het gelijk over het zware bergje en natuurlijk 
niet te vergeten dé modder. Na de meiden waren de jongens aan de buurt. Koen Molenaar, Simon 
Nijhof, Stefan Doeven en Niels Koelink. Voor Niels was het zijn eerste cross wedstrijd, maar met de 
resultaten van de wintercup, zou ook dit moeten lukken. Na het startschot waren de jongens direct 
weg. Na 6 minuten kwam Niels alweer het veld oplopen en finishte 
hij in een mooie tijd van 6.03 minuten op de 2de plaats. Snel daarna 
kwamen ook de andere jongens, Stefan had zelfs nog een mooie 
eindsprint, maar toch bleef de atleet van Altis hem net voor. Ook 
Koen en Simon kunnen positief terug kijken naar deze zware cross 
wedstrijd. Nu afwachten of we de finale halen op 20 maart. 

Na lang wachten waren eindelijk de A2e jaars aan de beurt. 4 sterke 
meiden stonden voor de BAV aan de start Lotte de Jong ging voluit 
weg en kon dat de gehele 1500m volhouden, Zo finisht ze ruim voor 
de andere deelnemers Vrij snel volgde Roma de Jong in een goede 
tijd met direct daarachter Tamara Went, die erg sterk liep.Linde Bou-
ma  eindigde als 23e na een goed gelopen wedstrijd. Inmiddels ston-
den de jongems A2e jaars aan de start. Ze vertrokken in een grote 
gele groep van 8 man in een sterk veld, waarin Xander Bakker de leiding nam, hij eindigde op een 
mooie 4e plek. Ruben Rigter , Lars Berndsen en Luc van Wessel zaten daar vlak achter en eindigde 
op een 13e,15e en 16e plaats. Direct daarachter finishte Denilson Kleintjes  na een goed gelopen ra-
ce.Tjally van Leeuwen liep na een goed opgebouwde wedstrijd naar een 23e plaats met op zijn hielen 
Lauris Vries die zijn eerste cross liet zien wat hij waard was en eindigde op een mooie 27e plek.Zo ein-
dige Quinto Veldhuizen na een stabiele race op een welverdiende 45e plaats 

JCp       MpA1      

2 Mathijs van Wessel   BAV 5:17  6 Sophie de Jong BAV 7:04 

4 Jasper Zahradnik  BAV 5:34  8 Sophie van der Burgh BAV 7:14 

7 Jesse  Dijk             BAV  5:43  12 Bodine Bakker BAV 7:21 

8 Lucas Beckeringh  BAV  5:45      
15 Indy Dral  BAV  6:10  JpA1      

23 Wouter Molenaar  BAV  6:49  2 Niels Koelink BAV 6:10 

24 Jarno Krikken  BAV  6:49  13 Simon Nijhof BAV 7:14 

        24 Koen Molenaar BAV 7:39 

MCp       31 Stefan Doeven BAV 8:12 

3 Lotte Bleijerveld BAV 5:45      

12 Famke Bles BAV 6:26  MpA2      

13 Daniëlle Veendrick BAV 6:29  1 Lotte de Jong BAV 6:18 

15 Catharina van Lange BAV 6:35  8 Roma de Jong BAV 7:04 

16 Sabrine Nieuwenhuijs BAV 6:43  9 Tamara Went BAV 7:06 

     24 Linde Bouma BAV 8:15 

JBp           

2 Koen Roskamp BAV 5:34  JpA2      

3 Thijs van Miltenburg BAV 5:36  4 Xander Bakker BAV 6:15 

11 Jelle van Miltenburg BAV 6:04  13 Ruben Rigter BAV 6:28 

22 Wessel Terpstra BAV 6:56  15 Lars Berndsen BAV 6:33 

     16 Luc van Wessel BAV 6:37 

MBp       17 Denilson Kleintjes BAV 6:39 

5 Winnie de Groot BAV 6:19  23 Tjaly van Leeuwen BAV 6:53 

13 Isabel van den Broek BAV 6:37  27 Lauris Vries BAV 7:03 

21 Julie Heij BAV 7:13  45 Quinto Veldhuizen BAV 8:23 
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BAV-ers weer terug met eremetaal uit Groningen 

Afgelopen weekend werd weer het NK junioren in Groningen gehouden. De BAV was vertegenwoordigt 
met 11 atleten tussen een groot en sterk deelnemers veld. Op Zaterdag vonden de wedstrijden voor de 
pupillen en de D junioren plaats en op de Zondag voor C en B junioren. 

Voor de pupillen stond er een meerkamp en een 1000m op het programma hier deden bij de pupillen B 
de broertjes Jelle en Thijs van Miltenburg mee en bij de meisjes pupillen A2 Lotte de Jong.  
De beide jongens starten met de sprint waarop Jelle al gelijk een pr liep. Aan het einde  van hun meer‐
kamp hadden beide maar liefst 3 pr’s  en mocht Thijs nog naar huis met een 3e plaats op de 1000m. Lot‐
te begon haar meerkamp met kogelstoten en dit bezorgde haar al gelijk een pr en dit hield ze ook vol bij 
de andere onderdelen en mocht huiswaarts keren met 4 pr’s en een scherp clubrecord. 
  
Vanaf de junioren is er geen meerkamp meer te maar kun je inschrijven op je favoriete onderdelen. 
Sven van Miltenburg deed mee op de 1000m, verspringen en horden. Hij begon met de 1000m en liep in 
een strakke tijd naar het brons. Met verspringen behaalde hij in de finale de 4de plek 
Op de horden deed Sven goede zaken en behaalde ook hier een bronzen medaille. Een prestatie om 
trots op te zijn.  Niels Kuil had een druk progamma en deed mee op bijna alle onderdelen. Niels begon 
de dag met de 1000m wat niet zijn favoriete onderdeel is.  Op de 60m sprint behaalde de halve finale en 
eindige uiteindelijke op de 12e plaats. Bij het hoogspringen behaalde hij met een sprong van 1.30m een 
4e plaats. Meteen daarna kwalificeerde hij zich voor de finale kogelstoten.  In de finale stootte hij 8.02m 
wat hem een zilveren medaille opleverde. 
Luc deed mee bij de junioren D2 waarbij het deelnemersveld steeds sterker en selectiever wordt. Luc 
begon met de 1000m maar kon doordat hij niet fit was zijn 3e plek van vorig jaar niet verbeteren. Het 
hoogspringen ging redelijk makkelijk en evenaarde zijn indoor pr. Ook bij het verspringen kwam hij net 
wat sprongkracht te kort. 
  
Op Zondag was het de beurt aan de junioren C en B.  
Mark Rigter begon met de 800m en liep met een mooie race naar een pr. Daarna de kwalificatie rondes 
voor het kogelstoten, de kwalificatie eis was maar liefst 11.20 met een 4 kilo kogel. Koen Zahradnik en 
Mark Rigter, haalde kwalificatie net niet  al stoten Mark wel een pr, Emiel Rigter haalde al gelijk na één 
stoot de kwalificatie eis. In de finale stoten hij, als enige C1, zich op het podium en deze stoot was goed 
voor een bronzen medaille en een clubrecord. Koen deed mee met verspringen, bij dit onderdeel moest 
je maar liefst 5.15 springen, dit was iets te hoog gegrepen voor Koen.  Bij het hoogspringen deed Dylan 
Jansen mee en kwam tot een hoogte van 1.65 en viel  daarmee net buiten de prijzen. Demy Zahradnik 
liep een goede 200m. Bij het kogelstoten deed ze goed mee behaalde een afstand van 9.06 Zij kwam 
ook nog uit op de 60m sprint daar kwam ze nog wat te kort in dit sterke deelnemers veld. Het laatste 
onderdeel was de 60m horden hier deden Dylan, Koen en Emiel aan mee. Dylan en Emiel kwalificeerde 
zich in dit zeer sterke deelnemers veld voor de halve finale. Ondanks de zenuwen liep Emiel een gewel‐
dige race en plaatste zich als 4e voor de finale. 
Dat de spanning er van af spatte mag duidelijk zijn, met een formidabele 8.90,  
5 honderste achter de  
nummer 3 kan hij super trots terug kijken op deze laatste NK in Groningen. 
Volgend jaar wordt Nk in Apeldoorn gehouden. 
  
De atleten kunnen terug kijken op een geweldig weekend met maar liefst 4 eremedailles en 
een grote hoeveelheid pr’s.  De BAV kan weer trots zijn op zijn jeugd! 
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Uitslagen 
 

 

Thijs van Miltenburg 40 sprint 7.91                         30 

  Verspringen 2.77                      PR 27 

  Kogelstoten 5.18                      PR 10 

  1000m 3.53.29                 PR * 3 *  

Jelle van Miltenburg 40 sprint 7.58                     PR 20 

  Verspringen 3.11                     PR 15 

  Kogelstoten 4.76        16 

  1000m 4.06.50                 PR 13 

Lotte de Jong 60 sprint 9.96                      PR 23 

  Hoogspringen 1.15                      PR 17 

  Kogelstoten 5.86                      PR 24 

  1000m 3.37.17                 CR 6 

Niels Kuil 60 sprint 9.25 12 

  Hoogspringen 1.30 4 

  Verspringen 4.06 7 

  Kogelstoten 8.02                      PR * 2 * 

  1000m 3.49.72 18 

Sven van Miltenburg Verspringen 4.37 4 

  60m horden 11.79 * 3 * 

  1000m 3.16.32 * 3 * 

Luc de Jong Verspringen 4.12 18 

  Hoogspringen 1.30 18 

  1000m 2.23.68 12 

Koen Zahradnik Verspringen 4.18 35 

  60m horden 11.44 33 

  Kogelstoten 6.55 36 

Emiel Rigter 60m horden 8.90                      CR 4 

  Kogelstoten 12.43 * 3 * 

Mark Rigter Kogelstoten 10.97                    PR  14 

  800m 2.24.62                 PR 19 

Dylan Jansen Hoogspringen 1.65 4 

  60m horden 9.51                      PR 13 

Demy Zahradnik 60m sprint 9.15 25 

  Kogelstoten 9.06 19 

  200m 29.94 9 
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OPROEP AAN COMMISSIELEDEN 
 
Eind maart staat de jaarvergadering op de agenda. Om er voor te zorgen dat de jaarversla-
gen van de commissies tijdig gedrukt en beschikbaar zijn verzoekt de redactie hen om die 
uiterlijk eind februari toe te zenden aan Han kiaora@ziggo.nl of Baviaanredak-
tie@hotmail.com. 

Alvast bedankt voor jullie medewerking. 
 
De Redactie 
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