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OPSPORING VERZOCHT:
Afdrukapparaat luisterend naar de naar de naam Ricoh Priport
Vermist sinds 8 november 2010
Vermoedelijk in de nacht van 7 op 8 november ontvreemd uit het
clubhuis.
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Mocht u over informatie beschikken over dit misdrijf
meldt dat dan bij de politie.

De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag 16December 2010
Kopij digitaal aangeleverd:
Inleveren t/m 8 December 2010
E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com
Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!!
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Beste leden,
Inbraak in ons clubhuis
In het weekend van 6/7 November hebben we ongewenst bezoek gehad in ons clubhuis. Gelukkig zaten
alle hekken van het sportpark dicht, toch wist men door twee bouten los te draaien het voetgangers hek
aan de SVBaarn zijde te openen. De schade is denk ik hierdoor beperkt gebleven omdat de dieven alles te
voet moesten vervoeren en dus kieskeurig waren.
Aan de A1 zijde van ons clubhuis werd een deurraam ingeslagen. De keuken is helemaal doorzocht, bij het
krachthonk werd de deur ingetrapt, de bestuurskamer werd even overhoop gehaald en tenslotte hebben de
inbrekers de Ricoh Priport meegenomen, op deze machine wordt het clubblad gemaakt.
Eigenlijk heb je niets aan zo’n machine, er zijn speciale cartridges en mastersheets voor nodig.
We zijn voor zulk soort inbraken maar beperkt tot niet verzekerd. Marc en Sacco zijn al aan het kijken over
er nog nieuwe machine gaat worden aangeschaft.
Naast dit verlies kost zoiets ook heel veel tijd om de schade weer te reparen, rommel op te ruimen en aangiftes te doen bij de politie.
Sylvain van Staveren , Jan van der Laan en Gerard Koppen bedankt voor de snelle acties, zodat het bijna
onmerkbaar was dat we een ongewenst bezoek hebben gehad.
1e Wintercupdag
Het lijkt wel of dat de weersvoorspelling in Nederland steeds onnauwkeuriger wordt. In de dagen vooraf zou
het volgens de weerdiensten erg slecht weer worden in het weekend van de 14e November.
Niets was minder waar, zaterdag tijdens het vervoeren van de materialen, het parcours begaanbaar maken
en het opbouwen van het veld was het helemaal droog. Zondag zou er een 90% regenkans zijn en uiteindelijk vielen de eerste echte druppels pas om 15:00 toen alle lopers al binnen waren.
Door de slecht weer voorspelling zijn er minder deelnemers naar het Bosbad gekomen dan we normaal
gesproken tijdens de 1e dag verwelkomen.
Voor de 803 lopers die er wel bij waren was het weer een fantastische dag. Bijna 300 lopers totaal bij de
categorien van de jeugd. Bij de recreantenloop ook een goede 280 deelnemers.
De dag verliep gladjes , alle posten waren goed bemenst, geen calamiteiten of ongelukken , we hebben
alleen maar tevreden bezoekers op en rond het veld gezien.
We hebben met onze 100 vrijwilligers weer het spits afgebeten van de drieluik en we gaan zorgen dat de
komende twee dagen in december en januari ook weer een succes worden.
Dit jaar werd de Wintercup ook mede mogelijk gemaakt door een brede groep sponsoren. Op de BAV website zijn deze allen goed zichtbaar door de weergave van hun kleurige logo en via beschrijvingen in de
Baarnse Courant.
Website
Iedere bezoeker van de website heeft het inmiddels wel gemerkt. De site heeft een gedaante verwisseling
ondergaan. Sinds Alexander Martens het beheer van de site heeft overgenomen ziet het er allemaal nog
mooier uit. De folders en tabbladen zijn hier en daar aangepast . Er zijn “rollende” foto overzichten en de
wedstrijdverslagen en foto’s staan snel op de site. We hadden al een mooie layout, ontworpen door Tim
van Elsloo, maar met Alexander’s inbreng en reactieve info- updates hebben we een optimale en representatieve vertegenwoordiging van onze vereniging op het web.

Met sportieve groeten,
Bob Heinis
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Wanneer u dit leest, zit de 5-weekse vakantie van de ledenadministratie er al bijna weer op. Voor deze
Baviaan heb ik dan ook weinig nieuws. Voor mijn vertrek kreeg ik toch nog twee aanmeldingen binnen,
waaronder die van Marise, die na een afwezigheid van zo'n twee jaar weer terugkeert. Een hartelijk welkom daarom voor:
Voornaam
Marise
Michel

Naam
Hop
Stel

Plaats
Baarn
Baarn

Cat
sen
pupM

Plaats
Baarn
Baarn

Cat
recr
junC

Geb.dat
91-11-15
04-07-19

We ontvingen een afmelding van:
Voornaam
Adrie
Bas

Naam
Rubini-Dam van
Westerhuis

Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:
Voornaam
Juliette
Marijn
Thijs

Naam
Klerk de
Maanen van
Roskamp

Lic.nr
0529040
0715223
0715224

Cat
junC
pupB
junD

Met vriendelijke groeten,
Hans Oostindiën.

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN OPGELET !

Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 jan. 2011: 25 november 2010!
Normaal kan opzegging per kalender-kwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de ledenadministratie. Voor de jaarultimo gelden echter afwijkende regels. Hoewel we natuurlijk hopen, dat
iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op attenderen, dat OPZEGGINGEN per
begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 25 NOVEMBER bij de ledenadministratie binnen moeten zijn. Door de KNAU worden namelijk mutaties, die zij na 1 december ontvangen, niet meer verwerkt in 2010, hetgeen betekent, dat automatisch voor alle niet afgemelde
leden licentie-kosten en basiskontributie voor heel 2011 bij de BAV in rekening worden gebracht.
Opzeggingen op een later tijdstip dan aangegeven leiden dus voor de BAV tot extra kosten en
overlast. Voor OPZEGGING VAN LICENTIES geldt hetzelfde. Door de BAV zullen dan ook helaas de eventuele extra kosten moeten worden doorbelast aan de betreffende (ex-)leden.
Afmeldingen dienen altijd SCHRIFTELIJK te gebeuren (eventueel per e-mail) bij de ledenadministratie (e-mail adres: hans@oostindien.com)
Bedankt voor de medewerking!
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BELANGRIJK
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BELANGRIJK
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Voor alle leden van de BAV
OPROEP VOOR EEN
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
op:
Dinsdag 7 december 2010, aanvang 20.00uur.
De (voorlopige) agenda voort deze vergadering ziet er als volgt uit:
1.Opening.
2.Wijzigingsvoorstel statuten en huishoudelijk reglement.
3. Organisatiestructuur van onze vereniging.
4. Rondvraag .
5.. Sluiting.

In het belang van onze vereniging, die goede statuten en een goed
werkbaar huishoudelijk reglement dient te hebben vragen wij u in
grote getale aanwezig te zijn.
De gewijzigde statuten en het gewijzigde huishoudelijk reglement liggen vanaf
dinsdag 23 november a.s ter inzag in ons clubgebouw.
Op aanvraag zijn vanaf de zelfde datum deze stukken elektronisch opvraagbaar bij
de secretaris Han Borst , kiaora@ziggo.nl
Namens het bestuur van de BAV,
Han Borst (secretaris)

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK

BELANGRIJK
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Uit de running
Wim Rottier, heeft een peesontsteking en is daardoor even uit de running. Wim
een goed herstel toegewenst.
Harry Splinter, heeft een rugblessure en wordt geopereerd. Harry we wensen je een geslaagde operatie toe en een goed herstel.
Wim Mercuur, heeft een enkelblessure en moet daar aan worden geopereerd.
Wim hoop dat de operatie inmiddels uitgevoerd en geslaagd is.
Kees Kruijswijk Jansen, heeft een enkelblessure, Kees een goed herstel toegewenst.
Nico Westbroek, na een geslaagde operatie gaat het goed met Nico. Hij
verwacht in december de trainingen weer te kunnen hervatten.
Klaas-Piet Meindertsma, is door een blessure uit de running.
Een goed herstel toegewenst Klaas-Piet.
Ale Klaver, tobt geruime tijd met zijn knie.
Eind november wordt hij geopereerd.
Ale een succesvolle operatie toegewenst en hopen dat je na je revalidatie weer "goed uit de voeten"kunt.
Peter Maassen, is na een zware operatie weer thuis. Hij laat weten dat zijn herstel een goed verloop
heeft.
Peter wil een ieder heel hartelijk bedanken voor de hartverwarmende aandacht in de vorm van kaarten, telefoontjes en bloemen. Het heeft hem heel erg goed gedaan.
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, tel: 5418009
e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl
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BAV Agenda November/December 2010














21 november Zevenheuvelenloop (Nijmegen) www.zevenheuvelenloop.nl
28 november Run voor Polio (vliegbasis Soesterberg) www.runforpolio.nl
4 december Sint Nicolaasloop (Bunschoten) www.quovadisbunschoten.nl
4 december Sinterklaasviering in het clubhuis om 10.30uur
5 december Panbos trimloop (Bosch en Duin) www.u-track.nl
7 december Buitengewone Algemene Ledenvergadering om 20.00 BAV
Clubhuis
12 december BAV Wintercup 2 (Baarn) www.bav-baarn.nl
18 december voorbereiding voor Sylvestercross (Soest) 6 km (2 rondjes) 9.00 uur; start bij spoorwegovergang achter AV Pijnenburg
(parkeren in de berm); we zijn weer op tijd terug voor het kerstbrood in
het clubhuis!
18 december Kerstviering in het clubhuis vanaf 10.30 uur
18 december Linschotenloop (Linschoten) www.linschotenloop.com
26 december Kerstloop ('s Graveland) www.svsgraveland.com
31 december Sylvestercross (Soest) inschrijven via BAV! bavbaarn@hotmail.com www.sylvestercross.nl; eigen bijdrage 5 Euro; inschrijving wordt pas definitief na betaling
***

Aanvullingen voor komende maanden aub mailen naar petersoest007@hotmail.com
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Wanneer?
Vrijdag 31 december 2010
Voor wie?
Recreanten die lid zijn van de BAV
Waar?
Lange Duinen in Soest, vlakbij de atletiekbaan van A.V.Pijnenburg, Wieksloterweg O.Z. 10, 3766 LS
Soest. Voor route kijk even op www.avpijnenburg.nl,
Hoe laat?
De start voor de prestatieloop (recreanten) vindt plaats om 15.00 uur en er zijn rondes van 3000 meter
uitgezet met de mogelijkheid om maximaal 3 rondes te lopen maar minder mag ook.
Kosten?
De inschrijving bedraagt € 10,00 waarvan € 5,00 de vereniging betaalt en € 5,00 door iedere deelnemer.
Inschrijving is pas definitief zodra de eigen bijdrage van € 5,00 is ontvangen.
Deelname?
Opgeven bij Diana van Drie-Rubini , Peter Bakker, Anneloes van Duinen, Ria Oostindien, Rob van Ginkel, Janco Blonk of via bav-baarn@hotmail.com tot uiterlijk 7 december 2010
Groeten,
De Recreantencommissie

Op zaterdag 4 december 2010 wordt het onrustig
in het clubgebouw van de BAV.
Vanaf 10.30 uur worden de trainers (hopelijk) in het
zonnetje gezet door de Sint en zijn lieftallige Piet.
Wil je niets missen kom dan gezellig langs de koffie
en pepernoten liggen klaar.
De Recreantencommissie.
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Op zaterdag 18 december aanstaande wordt vanaf 10.30 uur de voorbereiding gedaan
voor het vieren van gezellige kerstdagen. Jullie zijn vanaf 10.30 uur welkom in het
clubgebouw. “Onder” de mooi opgetuigde kerstboom en onder het genot van een gratis
(de kerstdagen zijn al zo duur) kopje koffie of thee en een heerlijk sneetje (in sommige delen van het land spreekt met over een plakje) kerstbrood van de warme bakker met echte roomboter kunnen jullie vast een basis leggen voor de komende kerstmaaltijden. Om straks niet het verwijt te krijgen dat wij geen aandacht schenken aan
de grote hoeveelheid calorieën die tijdens deze dagen worden “gestapeld”, geldt bovenstaand aanbod alleen voor de leden die voorafgaand aan deze bijeenkomst hebben
deelgenomen aan de wandel of hardlooptraining bij kasteel Groeneveld. Dispensatie
voor de training kan alleen worden verkregen met een goed woordje van een van de
trainers of een van de leden van de Recreantencommissie.
Dus BAV leden komt allen tezamen bij kasteel Groeneveld (aanvang 9.00 uur) en daarna (vanaf 10.15 uur) in ons clubgebouw op zaterdag 18 december aanstaande.
De Recreantencommissie.
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KERSTLOOP ‘S GRAVELAND

Wanneer?
Zondag 26 december 2010
Voor wie?
Alle lopers die lid van de BAV zijn
Wat?
Kerstloop ‘s Graveland
Hoe laat?
11.00 uur onder voorbehoud kan nog wijzigen!
Afstand?
7,7 kilometer
Het is na 3 jaar een traditie aan het worden! Lopen op 2e kerstdag in ‘s Graveland
en na afloop één glaasje Gluhwein met een eierkoek.
Wil je meedoen schrijf je dan in bij Rob van Ginkel, Janco Blonk, Diana van DrieRubini, Anneloes van Duinen, Peter Bakker, Ria Oostindien of via
BAV-BAARN@hotmail.com.
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- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen Prima prestaties BAV-atleten bij zonovergoten Marathon van Amsterdam
Op zondag 10 oktober vond de 35ste editie van de Amsterdam Marathon plaats. De organisatie had ook
dit jaar weer prima werk verricht. In totaal kwam op verschillende afstanden ca. 33.000 atleten aan de
start.
De start van de Marathon vond al vroeg plaats. Om 09:45 werden de atleten weggeschoten vanuit een
fris maar zonovergoten Olympische Stadion. De zon was al vroeg tevoorschijn gekomen, maar de temperatuur schommelde toen nog rond de 5 graden. Omdat de atleten veel in de schaduw liepen, voelde het
niet behaaglijk aan. Doordat de temperatuur tijdens het verloop van de race steeg, werden de omstandigheden langzamerhand gelukkig beter. Rond het middaguur was het fantastisch weer geworden. Betere
omstandigheden kon de organisatie zich niet wensen. Zoals elk jaar gebruikelijk vertrok zondagmorgen
vroeg een BAV-legioen naar dit geweldige sportspektakel.
In het Olympisch Stadion konden de aanwezige supporters en toeschouwers, bij
de finish van de hele marathon, hun vingers aflikken bij de ontwikkeling van de
race. Op een groot scherm kon de kopgroep op de voet worden gevolgd, waarbij, bij de mannen, de uiteindelijke winnaar Getu Feleke (Kenia) met een geweldig lange eindsprint ook nog het parcoursrecord verbeterde naar een wereldtijd van 2:05:43.
BAV-atleet Willem de Ruijter wilde proberen zijn beste tijd te verbeteren, dat gelukte hem net niet. Toch
liep hij een geweldige tijd van net boven de 3:00 uur. Alexander Mertens had ook zijn zinnen gezet op
een betere tijd, dan het uiteindelijk geworden is. Tot 30 km zat hij prima op een schema, waarmee hij een
eindtijd van 3:45 had kunnen verwachten. Alexander zal nu echter in de herkansing moeten gaan.
Op de halve marathon was de BAV goed vertegenwoordigd. Edwin de Waal was nog niet eerder sneller
geweest dan 1:45:00 en was erg blij met een verbetering van zijn eerdere tijd, met bijna 5 minuten. Peter
Wevers liep vorig jaar een tijd van rond de 1:45:00 Hij had gehoopt toch nog iets sneller te zijn, dan zijn
mooie verbetering naar 1:42:58. Peter Leijen had zijn tijd van de 1e halve marathon in Hoogland (1:43:16)
willen verbeteren naar 1:40:00. Helaas is dat hem dit keer (nog) niet gelukt. Lenny Kievit had niet eerder
een wedstrijd gelopen, die langer was dan 10 Engelse Mijlen (16,1 km). Tijdens de treinreis naar Amsterdam was zij al een beetje zenuwachtig. Achteraf bleek dat een heel gezonde spanning te zijn geweest.
Lenny verbaasde ial haar loopmaatjes, en niet in de laatste plaats zichzelf, met een prachtige tijd van
1:45:29. Met een behaald clubrecord op zak, bij de Masters 50+, kon zij de thuisreis prima ondernemen.
Ook John de Vries bleek, bij de Masters 65+, een clubrecord te hebben gelopen. Tot slot liepen Marina
Bos en Camiel Kruiswijk geheel gezamenlijk de Menzis 8 km, waarbij Marina, mede gestimuleerd door
Camiel, een prima eindtijd liep.
De individuele prestaties van de lopers zijn:
Tijd
Hele Marathon
Willem de Ruijter
Alexander Mertens

3:01:46
3:55:19

Halve Marathon
Wiebo Hoving
Hans Mulder
Edwin de Waal
Peter Wevers
Harm Boerma
Peter Leijen

1:34:30
1:35:46
1:40:21
1:42:58
1:44:13
1:44:32

Tijd
Halve Marathon
Lenny Kievit
Ludo de Jong
Henny Bosselaar
John de Vries
Jurrie Teeuwen

1:45:29
1:48:33
1:56:07
1:59:49
2:00:12

Menzis 8 km
Marina Bos
Camiel Kruiswijk

0:41:00
0:41:00
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BAV-atleten actief in Harderwijk en Huizen
31 oktober startte in Harderwijk de 1e editie van de recreatieve Bosloopcompetitie van het seizoen 20102011. Elke laatste zondag van de maand kunnen atleten deelnemen aan de 5, 10 of 15 km over een pittig
geaccidenteerd bosparcours in direct omgeving van Sportpark De Strokel in Harderwijk. De competitie
eindigt in de maand april 2011. Waarna het eindklassement wordt bepaald.
Om 10:30 uur werd het startschot gegeven voor de ca. 160 atleten, die zich hadden ingeschreven. Door
een druilerig regentje, met af en toe wat korte droge perioden en een aangename temperatuur van ca. 13
graden was de luchtvochtigheid hoog. Samen met het de wat kleverige natte zandgrond waren de loopomstandigheden redelijk zwaar.
De Baarnse afvaardiging en hun loopmaatjes waren al vroeg op pad om aan deze 1e competitiedag deel
te nemen. André Groen liet zich door de omstandigheden niet ontmoedigen en had zich al snel voorin het
peloton genesteld. Met een eindtijd van 1:03:07 wist hij beslag te leggen op een mooie 4e plaats. Na een
lange blessure periode had Jan Koster zich voorgenomen om op de 5 km in ieder te proberen onder de
29 minuten te finishen, wat hem ook prima lukte. Rob Pit hield zich keurig aan zijn voornemen om zijn 1e
wedstrijdje, na lange afwezigheid op het wedstrijdtoneel, rustig aan te doen. Met de door hem gelopen
tijd kon hij met een gerust hart huiswaarts keren. De geleverde prestaties waren voor de BAV-ers in ieder
geval een reden om de eerstvolgende keer (zondag 28 november 2010) weer van de partij te zijn.
In Huizen werd, door Atletiekvereniging Zuidwal, voor de 62e keer de Wolfskamerloop georganiseerd.
Deze bekende regionale wedstrijd maakt deel uit van de Top-10 lopen Gooi- Vecht- en Eemstreek. Het
parcours loopt door het prachtige bos- en recreatiegebied van de Wolfskamer in Huizen en Naarden. Het
parcours is voor het grootste deel vlak en volledig autovrij en leidt de lopers door het aangrenzende natuurgebied en langs het Gooimeer. Start en finish zijn op de Bestevaer in Huizen, nabij de “Oude Haven”.
Voor de jeugd is er apart parcours van 1,2 en 2,3 km uitgezet. Ook Sportief Wandelen en Nordic Walking
staan met 5 km op het programma. Bij de start van deze wedstrijd stond een flink aantal BAV-leden aan
de start.
Bij de meisjes 7-11 jaar liep Winnie de Groot een prachtige wedstrijd en finishte op een mooie 5e plaats.
Bij de meisjes 12-15 jaar haalde Shirley Dolman met een mooie 3e plaats zelfs het podium. Bij de dames
liep Bernadette Vink een heel mooie tijd op de 5 km. Op de 10 km was Willem de Ruijter de snelste BAVatleet.
De individuele prestaties van de atleten zijn:

Wolfskamerloop
Meisjes 7-11 jaar
Winnie Karlijn de Groot
Meisjes 12-15 jaar
Shirley Dolman
Dames
Bernadette Vink
Lieke van de Pol
Marise Hop

Afstand

Tijd

1,2

0:04:50

2,3

0:09:19

5
5
5

0:23:57
0:24:25
0:24:38

Heren
Bas van der Vuurst
Max van der Vuusrt

5
5

0:20:56
0:25:30

Dames
Christel Lammers
Belinda Huiden

10
10

0:49:26
0:53:24

Afstand

Tijd

Heren
Willem de Ruijter
Joep Rozendal
Andre van der Vuurst
Raymond Hébuterne
Wiebo Hoving
Chris van Boeijen

10
10
10
10
10
10

0:38:36
0:40:13
0:41:34
0:42:36
0:54:11
0:54:08

Bosloopcompetitie
Jurrie Teeuwen
Jan Koster
Rob Pit
Hans Mulder
Lude de Jong
John de Vries
Andre Groen

5
5
10
10
10
10
15

0:27:17
0:27:22
0:46:40
0:50:07
0:50:56
0:54:11
1:03:07

BAVIAAN DECEMBER 2010 21

- Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen - Wedstrijduitslagen -

BAV-dames lopen halve marathon in Epe
Afgelopen zaterdag organiseerde atletiekvereniging Cialfo uit Epe voor de 4e keer het loopevenement
“Najaarsloop Epe Puur! Sport in Epe”. Het evenement kent een wedstrijd over 5 km, 10 km en 21,1 km
(Halve Marathon).
De organisatie had een prachtig parcours uitgezet in de mooie omgeving van Epe. Door de vele klimmetjes was het parcours behoorlijk zwaar. Het totale aantal ingeschreven atleten voor deze gezellige en gemoedelijke loop bedroeg voor de 3 afstanden 225, waarvan 89 op de halve marathon.
De dames Nathalie Bleijerveld en Monique van Buuren, beiden actief bij de BAV, hadden zich al een tijdje geleden voorgenomen om hun krachten weer eens te meten op een halve marathon. Samen legden zij
heel wat trainingskilometers af in de bossen in en om Baarn, maar het uitlopen van een halve marathon
is toch telkens weer spannend en onvoorspelbaar.
Hoewel bij Nathalie na ca. 17 km de benen aardig vol waren gelopen, was zij toch blij met haar tijd binnen de 2 uren en bovendien een 5e plaats bij de dames.
Voor de zondag hadden de BAV-ers Jan Koster, Hennie Bosselaar en John de Vries hun zinnen maar
weer een keer gezet op de maandelijkse Panbosloop. Elke 1e zondag van de maand organiseert atletiekvereniging U-track uit Utrecht deze gezellige trimloop in het Zeister Panbos (natuurgebied van het
Utrechts Landschap). Het parkoers is exact 3 km per ronde, voert langs fraaie bospaden, met hier en
daar wat hoogteverschil. Het parcours is geheel autovrij. Deelnemers bepalen zelf hoeveel rondes ze
willen lopen (maximaal 7). Door de vele regen van de laatste dagen was het parcours behoorlijk zwaar,
maar goed beloopbaar.
Het 3-tal BAV-atleten liep de eerste 6 km nagenoeg gelijk op. Jan Koster is bezig met een voorzichtige
opbouw in zijn wedstrijd afstanden en had zich voorgenomen om zich te beperken tot de 6 km. Toen
John de Vries na 6 km bij de verversingspost even een slokje water dronk, flitste Hennie Bosselaar hem,
met een vriendelijke groet, voorbij. Beiden wilden de 12 km voltooien. John kon de opgelopen achterstand niet inlopen en volgde op gepaste afstand, welke gedurende de rest van de wedstrijd ongeveer
gelijk bleef.
De individuele prestaties van de lopers zijn:
Naam
Najaarsloop Epe 6-11-2010
Nathalie Bleijerveld
Monique van Buuren
Panboscross 7-11-2010
Jan Koster
Hennie Bosselaar
John de Vries

Afstand

Tijd

Min/km

Km/uur

21,1
21,1

1:59:20
2:12:34

0:05:39
0:06:17

10,61
9,55

6
12
12

0:33:04
1:04:58
1:06:08

0:05:31
0:05:25
0:05:31

10,89
11,08
10,89
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Lange afstand gebeuzel.
Oeps, helemaal vergeten, maar terwijl wij in ons kikkerlandje aan het trainen waren liep
Hans de Jong als eenzame BAV-er zijn marathon van Athene. Hij is
de tweede BAV-er die deze unieke marathon gelopen heeft. Hans
sprak ik een paar dagen later terwijl hij de plaatselijke supermarkt
alweer van fruit voorzag. Het was een geweldige marathon, zei hij,
zeker om te debuteren. Zijn tijd 4.16.29 vond hij niet super en
gaat hij ook zeker een keer verbeteren. (that’s the spirit) Maar, de
tijd was niet belangrijk. Het lopen op zo’n uniek parcours met die
magistrale finish in het oude stadion is een meer dan unieke ervaring geweest. Het meest schokkende was nog wel dat hij nauwelijks
spierpijn had. Hans, gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!!
Velen zullen, stiekem, jaloers op je zijn.
Jaloers ben ik op die jongens die zeggen dat ze zo lekker samen
kunnen lopen in het precies dezelfde looptempo. Ik hobbel altijd
maar een end aan en houd echt helemaal geen rekening met de paslengte van een loopmaatje. Dat je loopmaatje daar dan last van kan hebben…het zal wel.
Vorige week zondag echter gezien hoe dat samenlopen geheel per ongeluk gaat. Met Ronald, Sacco en nog een paar andere talenten gingen we anderhalf uur om. Op een gegeven
moment vinden de linkerbeen van Ronald en de rechterbeen van Sacco elkaar en lopen de
heren vrolijk keuvelend een kilometer of 5 precies gelijke pas. Werkelijk knap op om te
zien.
Knap zijn ook de vrijwilligers van de wintercup. Zeker die
leden die s’morgens om half negen starten met opbouwen, ondertussen verkeer regelen, parcours vrijhouden,
koffie rondbrengen en linten omhangen. Vervolgens kleden zij zich om en staan ze vrolijk aan de start van de
wedstrijd of trimloop. Waar ze de kracht vandaan halen..
goed hoor!! Daar heb ik oprecht respect voor.
Aanstaande zondag is er de zevenheuvelenloop. Een grote groep recreanten en een select gezelschap wedstrijdlopers zullen hier weer een geweldige zondag van maken,
compleet met treinreis, koffie met gebak en bier toe. De recreanten gooien er zelfs een
etentje tegenaan!! Bij de BAV kanjers zullen Stefan en Jaap het elkaar moeilijk maken
binnen de 55 minuten. Andre Sacco en ondergetekende willen er niet meer dan 5 minuten
langer over doen. Dat wordt nog een hele klus. (zeker met al dat gebak in onze mik!!)
Tot slot 7 december extra ledenvergadering. Belangrijk voor een ieder van ons. De belangstelling voor dit soort avonden neemt de laatste jaren wat af. En dat is jammer. Er worden
besluiten genomen die van invloed zijn voor het reilen en zeilen van JOUW vereniging. Ons
aller inbreng is dus van belang. Ik zou zeggen, geef het bestuur een mooi Sinterklaaskado
en kom dinsdag 7 december naar het clubhuis. Aanvang 20.30 (gok ik) en ik denk (weet eigenlijk wel zeker) dat de koffie gratis is…. Komen dus.
Veel looppret Jos Hakvoort
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Vrijdag 10 december gaan we met alle junioren bowlen ‘Onder De Linden’!

Heb jij zin om mee te gaan? Geef je dan
op vóór dinsdag 23 november.
Het kost niks, en je krijgt ook nog een
drankje!
Tot de 10de!
De Evenementencommissie.
Trainingsoverzicht Pupillen per 1 oktober 2010
De woensdag indeling in de Loef
Tijd
14.30-15.30 uur

Groep en geb. jaar

Hoofdtrainer

Trainer

15.30-16.30 uur

Tineke Bos

Paulina Mol Lous

16.30-17.30 uur

Mini 2004
C
2003
B
2002

Nathalie Blijerveld

Liesbeth Sitters

17.30-18.30 uur

A1

Marina Bos

Menno Zahradnik

2001

De woensdag indeling op de Baan
Tijd

Groep en geb. jaar

Hoofdtrainer

Trainer

15.00-16.30 uur

A2

Bianca Koops

Wim Oostveen

2000

De zaterdag indeling in het bos
Tijd

Groep en geb. jaar

Hoofdtrainer

trainer

9.30 – 10.30 uur

Jan Zaagman

Henk van Maris

9.30 – 10.30 uur

Mini 2004
C
2003
B
2002

Iwan v.d. Broek

Alexander Martens

9.30 – 11.00 uur

A1 2001

Marina Bos

Menno Zahradnik

9.30 – 11.00 uur

Niveau C

Bianca Koops

Andre Hersbach
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