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Baviaan in elkaar zetten is net een soort kwartetten:
Mag ik van jouw uit de categorie Wedstrijduitslagen “De Gildeloop” ?

Welke bedoel je?:

de oorspronkelijke versie van John

de aangepaste versie van Jos

Of de gekorrigeerde versie van John

Blijf vooral insturen — De redactie is dol op kwartetten!!!
Het blijft altijd wel spannend of we uiteindelijk de juiste versie publiceren

De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag 21 Oktober 2010
Kopij digitaal aangeleverd:
Inleveren t/m 13 Oktober 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,
Zaterdag 18 September, wat een mooie dag.
Het stond al tijdje op mijn kalender thuis, zaterdag 18 september: wandelen met de G-groep. Op tijd wakker, douchen, ontbijten en snel op de fiets naar Groeneveld. Grijze lucht, maar heb besloten toch geen
regenjas aan te trekken. Ik word onderweg op de Geerenweg ingehaald door andere BAV leden die ook
zin in de dag hebben. Voor het kasteel is het al een drukte van jewelste, in kleine groepjes wordt er druk
gepraat, hier en daar worden toch nog trainingsbroeken en jacks uitgedaan en in fietstassen gestopt.
En ja hoor, daar staan ze al, de clienten van de Amerpoort en Sherpa: Mieke, Monika,Petra,Toon, Reinier,Nico,Carolien,Cees,Ad en Adrie. Door de vakantiestop was de laatste keer drie maanden geleden
voor mij. Het welkom voor mij en wederzijds van mij voor hen, is bijzonder warm en heerlijk luidruchtig,
vrolijke gezichten, we houden elkaar vast en we zijn allemaal blij dat we elkaar weer zien.
Lieve Petra zegt : ``Bob het was echt te lang geleden hoor``. Monika heeft een grijns van oor tot oor en
murmelt iets onverstaanbaars, maar haar blik zegt genoeg, we gaan weer een uur plezier maken en lekker wandelen. Vandaag doe ik de begeleiding samen met Heleen van Staveren. Ad is jarig geweest:
``Gaan jullie straks in de kantine voor mij zingen ´´, Ja dat gaan we doen. Ad maakt een vreugdesprongetje.
Het is 9 uur, we gaan op pad. De bospaden zijn nog modderig dus we blijven op de harde paden buitenom.
Monika haakt haar arm in die van Heleen en weg zijn we. We komen de recreanten tegen en zoals gewoonlijk joelen en applaudisseren we ze even toe. Na het inwandelen doen we lopend wat losmaak oefeningen, het begint zachtjes te regenen, snel onder de bomen. Op een kruispunt doen we oefeningen,
iedereen moet er een voor doen. Zelfs Adrie(doofstom) bedenkt iets met z´n armen. We komen toch nog
op paden met blubber, maar zonder al te veel problemen en elkaar een hand gevend komen we overal
langs.
Cees, een reus van ruim twee meter en handen waar die van mij knuisjes bij zijn, is bang voor honden,
of ze nu groot of klein zijn. Als in de verte een baasje met een hond ons nadert komt Cees naast me lopen en grijpt mijn hand klemvast, tot het `` gevaar `` geweken is, dan loopt Cees weer vrolijk verder. Er
gaat iemand op de fiets door het elektrische klaphek bij Amerpoort, Toon doet stoer en glipt even door
de opening het terrein op , snel weer terug voor het hek dichtslaat. We lachen ons een ongeluk, Toon
trots op zichzelf, dat hij het durfde. Even later komt Toon weer naar mij toe. ``Bob, ik voel mij zo goed, ik
heb nu een pilletje tegen hoge bloeddruk en daarom kan ik veel beter wandelen en met jullie meedoen``.
Sneller dan we allemaal eigenlijk willen is het 5 over tien en zijn we weer terug bij het kasteel. Toon en
Petra stappen op de fiets en gaan naar huis, ze hebben nog zoveel te doen en geen tijd voor koffie. De
rest gaat in de bus van Amerpoort op weg naar de koffie in het clubhuis van de BAV.
Het clubhuis zit al aardig vol met de nieuwe deelnemers van de beginnersclinic hardlopen, die was vandaag voor het eerst gestart. Even later komen de andere recreanten ook aanlopen. Als we allemaal een
bakje koffie hebben houdt Ad het niet meer. Hij wil op de stoel en toegezongen worden en dat gebeurd.
Uit ruim 50 monden klinkt een luid `` Lang zal hij leven``. Ad staat te genieten en trots kijkt hij in het rond.
Iedereen nog een tweede kopje koffie en dan is het alweer tijd om te betalen, de jassen aan te trekken
en weer terug naar huis met de taxi´s.
Tsjonge, het is maar een uurtje , maar wat is het genieten met die tien lieve mensen die met deze aandacht een heerlijke ochtend hebben beleefd. Tot over twee maanden bij kasteel Groeneveld.
Met sportieve groeten,
Bob Heinis
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Zoals onderstaand te zien bleef het ongewoon druk bij de ledenadministratie. In de periode half augustushalf september kwamen een aantal jeugdleden binnen en werden tevens de negen leden van de G-groep
nu officieël lid van onze vereniging. Een hartelijk welkom daarom voor:
Voornaam
Inge
Monica
Kees
Petra
Adri
Toon
Nico
Lotte
Jelmer
Ad
Thijs
Anke
Mieke
Caroline
Anastasia

Naam
Blanken van
Dierikx
Dijk van
Efferen van
Hurkens
Keken van
Klaver
Mol
Pastoor
Roozekrans
Roskamp
Rotink
Rouweler
Sterkman
Willemsen

Plaats
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Soest
Baarn
A'foort
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Cat
recr
recr
recr
recr
recr
recr
recr
pupA
ppup
recr
junD
recr
recr
recr
pupM

Geb.dat
70-08-22
55-03-06
57-07-14
62-03-17
51-01-09
57-01-29
57-06-10
00-12-31
04-10-27
58-09-17
98-12-01
78-07-24
50-08-14
57-12-12
03-07-15

Helaas wederom een lange lijst afmeldingen, waaronder een zevental ver- zoeken tot overschrijving.
We zullen hierdoor gaan missen:
Naam
Plaats
Cat
Voornaam
Xander
Bakker
B'schot. pupA
Caroline
Broek van den
Baarn
recr
Sietse
Copier
Baarn
pupM
Ingrid
Dijk van
Baarn
recr
Mark
Hazekamp
Baarn
recr
Hans
Jong de
Eemnes train
Esther
Jong de
Eemnes jcomm
Luc
Jong de
Eemnes junD
Lotte
Jong de
Eemnes pupA
Pim
Keppel
Baarn
pupA
Bébéto
Kleintjes
Baarn
junD
Denilson
Kleintjes
Baarn
pupA
Bart
Kraaijeveld
Eemnes junD
Inge
Landman
Baarn
recr
Tjaly
Leeuwen van
Eemnes pupA
Emiel
Rigter
Eemnes junC
Inez
Steen van der
Baarn
junC
Roan
Verhoef
Baarn
junD
Mathijs
Wessel van
Baarn
pupC
Luc
Wessel van
Baarn
pupA
Jasper
Zahradnik
Baarn
pupC
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:
Naam
Lic.nr
Cat
Voornaam
Roeland
Bouma
0711725
ppupM

Hans Oostindiën.
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1 Berry
2 Evert
2 Cas
5 Jeroen
6 Vera
9 Sylvain
10 Hennie
14 Ria
14 Iwan
15 Carla
15 Hans
17 Henk
17 Wim
18 Cobie
18 Jan

Ruitenbeek
Schaftenaar
Nieuwenhuizen
Molthoff
Geelen
Staveren, van
Bosselaar
Koops-de Bruyn
Broek, van den
Zwanikken
Rossum, van
Maris, van
Mercuur
Gabel - Nieuwenhuis
Koops

19 Wilma
20 Marca
21 Ian
22 Hans
22 Jeen
23 Maas
24 Ruud
24 Walter
24 Han
25 Annet
29 Aart
29 Ingo
30 Jeroen
30 Pedro
30 Marije

Blonk
Meijer
Hayne
Jong, de
Bouma
Poppe, van der
Breuker
Poppeliers
Kooy
Stormmesand
Brink, van den
Heusden, van
Hooijer
Hoegen
Jansen

Uit de running
Nico Westbroek, trainer van het Nordic wandelen, is voorlopig uit de
running. Nico wordt donderdag de 16e geopereerd. Zijn herstel zal
zo'n 6 weken gaan duren.
Nico we wensen je een geslaagde operatie toe en een goed herstel.
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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De BAV Zomeractiviteit was een feest !
Op zaterdag 4 september jl. vond weer de jaarlijkse BAV Zomeractiviteit plaats. Voorgaande jaren werd er geBBQ-ed, een Autorally gereden en Boerengolf gespeeld.
Dit jaar werden de Singels in Amersfoort onveilig gemaakt op een soepele en comfortabele sportstep. Een leuke en sportieve activiteit voor iedereen! Peter had vooraf aangekondigd dat dit een rustige tocht zou worden, maar eenmaal op gang bleek hij niet meer te stuiten! Vanzelfsprekend werd
onderweg de inwendige mens niet vergeten. Op advies van Janco werd de herberg
'De drie Ringen' aangedaan, waar we een
heerlijk biertje uit de tap hebben genuttigd. Door het fantastische weer konden
we dit biertje lekker buiten in de zon
drinken. Het was moeilijk de groep van 20
steppers bijeen te houden, want Walter
besloot op de step de HEMA binnen te
rijden! Na afloop hebben we in het
BAV clubhuis gezellig nagepraat onder het
genot van een drankje en een overheerlijke nasimaaltijd (geregeld door Janco).
Volgend jaar weer een nieuwe (geheel andere) activiteit, maar dan in juni.

OPROEP VOOR EEN BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING
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.
3. Wat verder ter tafel komt.
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)

BAVIAAN OKTOBER 2010 10

Mogelijk treinongeluk voorkomen door attente hardlopers.
Aangezien ik enkele door de weekse trainingen had gemist en ik de volgende dag naar Stockholm zou
vliegen voor deelname aan de halve marathon aldaar, besloot ik maar weer eens op woensdagavond (8
september) mee telopen.
Onder de bezielende leiding van Peter vertrokken we vijf man (en vrouw) sterk welgemoed van Groeneveld via het zandpad langs het spoor richting Evers. Rond 19.20 hoorden we vlak voor ons een vreselijk
gekraak. Geschrokken stonden we direct stil, toen duidelijk werd, dat er voor ons iets leek mis te gaan.
Op nog geen 40 meter afstand brak voor ons een enorm deel van een boom af en stortte haaks op het
spoor, het hekwerk over zo’n 10 meter helemaal verpletterend. Ik schat, een stuk met een doorsnee van
35 a 40 cm. en een meter of 8 lang met vele zijtakken. Gelukkig had Peter zijn telefoon paraat en kon
onmiddellijk 112 bellen en doorgeven dat tenminste een deel van het spoor geblokkeerd was. Wat verder
te doen? Naar het spoor klimmen en zwaaien leek ons wat al te riskant. Kort na de klap hoorden we al
een sneltrein uit de richting Hilversum naderen. Deze scheurde er tot onze grote opluchting ongedeerd
langs (vanuit onze plek konden we niet zien tot hoever de boom reikte). Kort daarop kwam er een forse
onderhoudslocomotief van Volker uit de richting Baarn met gelukkig een slakkengangetje (20 a 30 km.
per uur) aangereden, die echter toch niet bijtijds kon stoppen en met veel gekraak van hout enkele meters verderop tot stilstand kwam met zo op het oog het nodige hout tussen de wielen, doch nog wel volledig op de rails. Omdat we geruime tijd geen beweging achter de donkere ruiten zagen, probeerden we de
aandacht van de machinist te trekken. Gelukkig verscheen hij enige tijd later aan de zijdeur om ons geruststellend mee te delen, dat hij in elk geval ongedeerd was en de spoorwegleiding had ingelicht. Met
een bedankje van hem voor onze actie vervolgden we toen maar (toch enigszins aangeslagen) onze training. En nu maar hopen, dat morgen de rails vrij is, want we moeten wel met de trein richting Schiphol.
Hans Oostindiën.

ATTENTIE WANDELAARS!
Vanaf de 1e dinsdag in oktober vertrekken we vanaf de kantine om 19:00 uur.
Vergeet niet om een reflectie/veiligheidshesje mee te nemen. Het wordt
steeds eerder donker.
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GEEF JE OP ALS

VRIJWILLIGER

De Wintercupcommissie is al druk bezig met de voorbereidingen van Wintercupseizoen 2010-2011.
Om ook deze editie weer tot een succes te maken zijn weer veel vrijwilligers nodig, Bijvoorbeeld:
Bij het opbouwen / afbreken van het parcours en het startveld
Als parcourswacht
Of als verkeersregelaar
Met name ’s middags is er een tekort aan parcourswachten, omdat veel van de huidige vrijwilligers
dan zelf willen lopen. We doen voor dit tijdvak dan ook met name een beroep op de ouders van kinderen
die ’s morgens hebben gelopen en deelnemers aan de korte cross.
Voordeel van deze vrijwilligersklus is dat je zelf de omvang van je inzet kunt bepalen.
Je kunt voor alle drie de wedstrijddagen intekenen, maar ook voor één dag, of een dagdeel.
De Wintercup wordt gehouden op 14 november 2010, 12 december 2010 en 16 januari 2011.
De werkzaamheden zijn onder te verdelen in de volgende tijdvakken:

opbouw startveld en parcours

08.30-10.30 uur

jeugdwedstrijden + korte cross

10.30-12.30 uur

wedstrijd 10 km + recreanten

12.15-14.45 uur

afbreken startveld en parcours

14.45-16.30 uur

Ook op de zaterdagmiddagen voor de wedstrijd kunnen we nog wel een aantal vrijwilligers gebruiken.
We hebben gemerkt dat het erg prettig is wanneer we op zaterdagmiddag op het startveld al zoveel
mogelijk voorbereidende werkzaamheden verrichten. Dat geeft op zondag meer ‘lucht’.
Dat geldt met name voor zaterdag 13 november. Dan moeten alle materialen vanuit het clubhuis naar het
zwembad worden getransporteerd. Ook moet op die dag veel werk worden verricht om het parcours te
ontdoen van gevallen bladeren, oneffenheden etc.
Ook op zondag 17 januari is er extra werk aan de winkel. Dan moet alles weer terug naar het clubhuis.
De Wintercupcommissie doet dan ook een dringend beroep op leden (of hun familieleden en vrienden)
die nog niet als vrijwilliger bij de wintercup betrokken zijn om zich aan te melden.
Je kunt je per e-mail opgeven bij vrijwilligerscoördinator Harm Boerma (harm.boerma@freeler.nl).
Vergeet niet daarbij de data en tijdvakken aan te geven waarop je beschikbaar bent.

Harm Boerma
Vrijwilligerscoördinator

BAVIAAN OKTOBER 2010 14

Algemene informatie
De Wolfskamerloop maakt deel uit van de top 10 lopen Gooi, Vecht- en Eemstreek en de 10 km loop is
tevens het clubkampioenschap voor de atletiekvereniging Veteranen Nederland (avVN). Naast de 10 km
loop heeft de Wolfskamerloop ook een jeugdloop over 1,2 en 2,3 km en een 5 km loop. 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. Voor de jeugdlopen wordt een apart parcours uitgezet. De deelnemers aan de
10 km lopen het parcours van de 5 km twee keer met start / finish als keerpunt.Start / finish zijn op de
Bestevaer in Huizen nabij de “Oude Haven”. Het parcours is met de auto goed bereikbaar; er is ruim voldoende (gratis) parkeergelegenheid.
Inschrijven
Voorinschrijving kan via internet www.wolfskamerloop.nl of www.inschrijven. nl. Het inschrijfgeld bij voorinschrijving wordt via automatische incasso geïnd. De inschrijving via de website sluit op woensdag 27
oktober. Na-inschrijven kan op de wedstrijddag tot 45 minuten voor de start.
Inschrijfkosten
Onderdeel Voorinschrijving Na-inschrijving Jeugdloop 1,2 en 2,3 km € 5,50 € 6,50 (incl huur chip)
S. Wandelen/N. Walking 5 km € 8,00 € 9,00 (incl huur chip) Loop 5 en 10 km € 8,00 € 9,50 (incl huur
chip) Deelnemers met een eigen ChampionChip krijgen bij voorinschrijving een korting van € 1,50 op het
inschrijfgeld. Bij na-inschrijving kan alleen met huurchip worden gelopen. Bij voorinschrijving kan
een prachtig dry-fit T-shirt worden besteld, dat op de wedstrijddag samen met het startnummer kan worden opgehaald.
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Zoals jullie allemaal al weten is Joep Rosendal de glorieuze winnaar van de Noordpoolmarathon 2010.
Op donderdag-avond 30 september a.s. geeft Joep een sfeerimpressie over de Noordpoolmarathon. De presentatie vindt plaats om ongeveer 21:00 uur in de kantine van de
BAV. Na de training; dus alle gelegenheid om alvast “warm” te lopen.
Noteer deze datum dus in je agenda!!!!
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Lange afstand gebeuzel.
3 km baan, 5 km baan, winschoten, dijkenloop, gildeloop etc etc. Het moet niet gekker worden. En dan
ook nog de pootjes heel houden ook. Best knap eigenlijk. Getraind wordt er nauwelijks maar gelopen…
des te sneller.
Hoogtepunt van de afgelopen weken was wel de meer dan stoere
overwinning van het jonkies team in Winschoten. En zo mooi en
aardig als het in de Baarnsche courant stond was het natuurlijk
niet.
De bedoeling van organisatoren Jaap en Stefan was om een
hechte groep te smeden. Natuurlijk werd er geslapen in een
jeugdherberg en ging men heerlijk uit eten. Dit allemaal om de
groepssfeer te verbeteren zodat men als één team zich kon
presenteren en een fantastische prestatie kon neerzetten. Toch
bleef deze oudere jongere met een paar vragen zitten want…
Waarom wilde Jaap in het restaurant per se tegenover Stefan
zitten?
Waarom dronk Stefan rode wijn en erger… waarom gooide Jaap
daar iets in!!
Ineens at Jaap zijn pizza niet op… hoe kwam dat?
Wat had Nick voor onderonsje met een vreemdeling? En waarom mocht Joris dat niet weten?
Waarom kreeg Wim extra bier terwijl we weten dat hij dan vreselijk snurkt….
Waarom kreeg Ruben geen bier en ging hij tijdens zijn etappe toch verschrikkelijk over zijn nek?
Waar kwamen Bernadette en Marina ineens vandaan?
Hoe komt het dat Camiel op de avond voor zo’n wedstrijd
een uur ontspannen staat te darten?
Waarom kon Stefan maar niet slapen?? (Wim? Of toch
Jaap met zijn telefoontje)
Waarom wilde Jos zo graag bij de eerste 6 finishen…. En
waarom lukte dit niet?
Wat deed Andre Groen ineens op rode schoenen terwijl er
nog zo gezegd was… Blauwe schoenen aan!!
Hoe komt het dat Jaap eerst zijn chip en toen zichzelf
kwijt was?
Hoe kwam het eigenlijk dat Ingmar zo verschrikkelijk hard liep?
En waarom was zijn broertje ineens geblesseerd?
En Richard… hoeveel koffie kan die eigenlijk aan?
Kortom het was een geweldig weekend, waar humor, gezelligheid, fanatisme en sportieve rivaliteit elkaar afwisselde! Veel van deze atleten gaan ook mee naar de zevenheuvelenloop. Het woord “the clash”
is al gevallen. De vraag is nog even tussen wie, maar dat zal de tijd leren.
Op het moment dat ik dit schrijf zit ik met een geweldig druppende loopneus achter de computer terwijl mijn maten, als het goed is, zich inspannen in de stromende regen tijdens de 3 km in Soest. Tenminste hier regent het nu. Bij deze: Knap gedaan mannen, ik heb respect voor jullie!!
Op het moment dat u dit op papier leest is de kans groot dat 30 knettergekke BAV-ers zich inspannen
tijdens de 10 x 10 bij de heuvelrugestafette in Amersfoort. Als afsluiting wordt er wederom chinees
bij petershof besteld. Dat wordt wederom een prachtige dag. Over twee weken soesterbosmarathon,
over drie weken marathon Amsterdam… het gaat weer helemaal goed komen.
Loop ze allemaal (neuzen meegerekend)

Jos Hakvoort
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Uitnodiging voor “Ruimteavontuur”.
Het is alweer twee jaar geleden dat ik voor de geinteresseerde
BAV-ers een presentatie hield over mijn astronomie-hobby in de
vorm van een (denkbeeldige) ruimtereis. Er was toen veel belangstelling en waardering voor.
Eén van mijn sterrenkundevrienden, Johan van Schaaik (ex BAV
-lid), die lid is van de Baarnsche Watersport Vereniging “De
Eem” vroeg mij enige tijd geleden of ik, samen met hem, ook een
astro-presentatie wilde verzorgen voor eigen leden.
Hij wist dat er bij hen voldoende leden zijn met belangstelling
voor de sterrenkunde. Het e.e.a. heeft geleid tot de volgende
afspraak i.o.m. het BAV-bestuur:
Op 26 Nov. a.s. geven we een gezamenlijke astro-presentatie en
demonstratie, Onder de titel:

“Een kosmisch avontuur met beide benen op de grond”.
Deze keer echter niet in ons BAV-gebouw, maar zijn we uitgenodigd in de eveneens prachtige clubaccommodatie van de B.W.V “De Eem” aan de August Janssenweg 42. (links naast de oude badinrichting
met parkeermogelijkheid)
I.v.m. een beperking van het aantal te ontvangen personen moeten we helaas een inschrijvingslimiet hanteren. Het max. totaal aantal personen per voordrachtavond is ca. 36. (dus ca 18 per vereniging). De leeftijdsgrens voor inschrijving is: 12 jaar en ouder. Om toch iedereen tevreden te stellen zal bij eventuele overschrijding van de limiet tijdens de inschrijvingsperiode een tweede avond op een nader te bepalen datum in
jan. 2011 worden georganiseerd als de overschrijding totaal minimaal 10 personen bedraagt. De plaatstoewijzing geschiedt in chronologische aanmeldingsvolgorde. Aanmeldingen na limietbereik krijgen hiervan
bericht.
De aanvangstijd is 20.00 uur.
Het programma bestaat uit vijf delen:
1.
2.
3.
4.
5.

Korte inleiding.
Verkenning van de hemel met collage van unieke beelden.
Pauze ca. 15 min, gelegenheid voor vragen.
Ruimte-uitstapje met ruimteschip “Celestia”.
Demonstratie met twee telescopen waarvan één GPS gestuurd; Bij helder weer buiten waarnemingen.

Einde van het programma ca. 22.30 uur.
De inschrijvingen uitsluitend schriftelijk vóór 1 nov. a.s. sturen naar:
Dik Riphagen, Schaepmanlaan 23, 3741 VA
per E-mail: d.riphagen@casema.nl

Baarn, of

Eventuele nadere inlichtingen in de volgende Baviaan en op de BAV-Website.
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Eerste Ronde van Baarn ook als loopfestijn een succes
Zondag 23 augustus werd de vierde “Rabo Wielerronde Hartje Baarn” georganiseerd.
Enige tijd geleden heeft de organisatie van de wielerronde de Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) benaderd om een hardloopwedstrijd te organiseren. De loopwedstrijd moest tussen de diverse disciplines van
de wielerronde in worden georganiseerd. Omdat de Wedstrijd Organisatie Commissie van de BAV al
zwaar belast is met wedstrijd activiteiten, heeft een aantal recreanten van de BAV, in overleg met het bestuur van de vereniging, aangeboden om de nodige mankracht beschikbaar te stellen. Onder het toeziende oog en met medewerking van de ervaren wedstrijd begeleiders Bob Heinis en Wout Natter kunnen
deze recreatieve vrijwilligers en de BAV (op enkele schoonheidsfoutjes na) met een goed gevoel terug
kijken op een geslaagd loopfestijn. In totaal name ruim 90 atleten (voornamelijk uit Baarn) deel aan deze
wedstrijd.
Met af en toe een spatje regen hadden de organisatoren van zowel de wielerwedstrijd als de loopwedstrijd gelukkig niet te klagen. De toeschouwers waren enthousiast aanmoedigend over het gehele parcours verspreid. De temperatuur en de hoge luchtvochtigheid maakten het voor sommige lopers een zware wedstrijd. Wat ook regelmatig van de gezichten af te lezen viel. Voor de meesten van hen zijn, na de
vakantieperiode, de trainingen nauwelijks begonnen. Er was voor ieder wat wils. Voor de jeugd wedstrijden over 1.000 en 1.550 meter en voor de ouderen 1 t/m 4 ronden, elk van 1.550 meter.
Op de hoofdafstand van de loopwedstrijd (6,2 km) kwam Camiel Kruiswijk met overmacht als eerste over
de finish. De hem op de hielen zittende BAV-lopers Jos Hakvoort en André Groen konden het hem niet
moeilijk maken. Goed was het om te zien, dat Niels de Bruijn zijn loopschoenen weer had teruggevonden
en zich na een geruime tijd van afwezigheid weer bij een wedstrijdje liet zien.
Vooral bij de jeugd was het voor de toeschouwers een genot om te zien hoe deze atleten in de dop de
1.000 en 1.550 meter enthousiast afraffelden. De snelheden die zij lopen doen beslist niet onder voor die
van de meeste senioren. Sommigen families waren met meerdere deelnemertjes aanwezig. Bij de jongens t/m 10 jaar liep de trotse 5 jarige Cas Rozendal aan de hand van zijn vader (en een bos bloemen)
de 1.000 meter netjes mee.
Bij de meisjes t/m 10 jaar was Roma de Jong op de 1.000 meter de snelste en bij de jongens in dezelfde
categorie was dit Tim Boterenbrood. Bij de meisjes 11-15 jaar werd op de 1.550 meter (1 volle ronde) Suzanne Wieringa eerste, terwijl op deze afstand bij de jongens Pieter Heij als eerste over de streep ging.
Op de 6.200 meter hield Astrid Oostveen zich, als enige deelneemster bij de dames, prima staande tussen al het herengeweld.
Met de opgedane ervaringen van deze loopwedstrijd zal worden bekeken in hoeverre de wedstrijd de komende jaren, tijdens de wielerronde, voor herhaling in aanmerking komt. Wat betreft de lopers en toeschouwers, mag de wedstrijd volgend jaar weer op het programma staan.
Onderstaan de prestaties van de individuele lopers:
Naam

Tijd

Meisjes t/m 10 jaar 1.000 meter
Roma de Jong
0:03:50
Sophie de Jong
0:03:58
Manon Stalenhoef
0:04:03
Winnie Karlijn de Groot
0:04:14
Sophie van der Burgh
0:04:19
Sophie Bleijerveld
0:04:20
Lotte Bleijerveld
0:04:22
Isabel van den Broek
0:04:32

km/uur

15,65
15,13
14,81
14,17
13,9
13,85
13,74
13,24

Meisjes 11-15 jaar 1.550 meter
Suzanne Wieringa
0:07:30 12,4
Marit de Kruyff
0:07:55 11,75
Zoye Herlaar
0:08:27 11,01

Naam

Tijd

km/uur

Famke Bles
Roos Hersbach
Jisca Versluis
Eline Couwenberg
Danielle Veendrick
Emma van de Beek
Anastasia Willemsen
Anna van der Laan

0:04:39
0:04:44
0:04:46
0:04:48
0:04:53
0:04:54
0:05:00
0:06:11

12,9
12,68
12,59
12,5
12,29
12,24
12
9,7

Josephine Baggen
Rohmana Koops

0:08:40
0:13:30

10,73
6,89
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Tijd

Jongens t/m 10 jaar 1.000 meter
Tim Boterenbrood
0:03:49
Mathijs van Wessel
0:03:53
Koen Roskamp
0:03:54
Jelle Martinus de Groot
0:03:57
Lars Zwanikken
0:03:59
Roan van Es
0:04:00
Jesse Dijk
0:04:06
Wessel Terpstra
0:04:14
Jasper Zahradnik
0:04:21
Jasper Martens
0:04:25

km/uur

Naam

Tijd

km/uur

15,72
15,45
15,38
15,19
15,06
15
14,63
14,17
13,79
13,58

Floran Groot
Klaas van Dam
Koen van Ginneke
Luuk Rozendal
Remco Martens
Jort Zwanikken
Mees van Ginneke
Okke Schouten
Ramon ter Bout
Cas Rozendal

0:04:27
0:04:29
0:04:35
0:04:46
0:04:50
0:05:14
0:05:15
0:05:23
0:05:40
0:06:51

13,48
13,38
13,09
12,59
12,41
11,46
11,43
11,15
10,59
8,76

Jongens 11-15 jaar 1.550 meter
Pieter Heij
0:06:10 15,08
Denilson Kleintjes
0:06:11 15,04
Luc van Wessel
0:06:26 14,46

Wouter Martens
Thijs Roskamp
Marnick van Essen

0:07:08
0:07:20
0:08:18

13,04
12,68
11,2

Heren 1.550 meter
Michiel van der Burgh

0:06:00

Jasper van der Burgh 0:06:13

14,96

Dames 1.550 meter
A. Hammink

0:08:26 11,03

Heren 3.100 meter
Matthieu van den Berg
Jack de Vries

0:12:17 15,14
0:13:30 13,78

Peter Bakker

0:16:35

11,22

Dames 3.100 meter
Rohmana koops
Yolanda van der Linden
Thea Feijen

0:13:30 13,78
0:16:02 11,6
0:16:58 10,96

Christien Oudebeek
Tanja Jaarsveld

0:16:59
0:18:00

10,95
10,33

Chantal van Moorselaar

0:20:53 13,36

Annemarieke de

0:25:36

10,9

Diana van Drie-Rubini
Anita van Dikken

0:24:23 11,44
0:25:20 11,01

Sandra van GisberAnnet Koppen

0:26:19
0:27:00

10,6
10,33

Heren 4.650 meter
Hans Schotborgh
Ton Slager
M. de Kruyff
Bert Witteveen
Sander van Gisbergen

0:24:26
0:25:28
0:25:34
0:25:36
0:26:10

Gaston Hébuterne
Frits Sluyter
Sander van Oosten
Andre Hersbach

0:26:45
0:27:01
0:27:44
0:30:00

10,43
10,33
10,06
9,3

15,5

Dames 4.650 meter

11,42
10,96
10,91
10,9
10,66
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Tijd

km/uur

Naam

Tijd

km/uur

Heren 6.200 meter
Camiel Kruiswijk
Petrus Lenus
Jos Hakvoort
André Groen

0:22:29
0:23:31
0:24:11
0:24:30

16,55
15,82
15,38
15,18

Gert-Jan van Ginneke
Niels Sitters
Frans Gouverne
Dirk Kop

0:27:39
0:27:45
0:28:23
0:28:32

13,45
13,41
13,11
13,04

Niels de Bruin
Sacco van Wessel
Valentijn Donk
Koen Warmink

0:25:13
0:25:13
0:25:23
0:25:43

14,75
14,75
14,66
14,47

Alexander Pape
Michael Terpstra
Arjan Hulsebos
Reinier van Essen

0:29:48
0:32:40
0:33:16
0:36:51

12,48
11,39
11,18
10,09

Dames 6.200 meter
Astrid Oostveen

0:37:43

9,86

Snelle tijden BAV-atleten bij Gildeloop in Soest
In het kader van de jaarlijkse Soester Gildefeesten werd op woensdag 25 augustus 2010 de traditionele
Gildeloop georganiseerd, waarbij meestal veel BAV-atleten te vinden zijn. Het gebruikelijke parcours
(ronden van ruim 3 km per ronde) liep via de Peter van der Breemerweg, Hooiweg, Eemweg, Lange Brinkweg en Kerkpad weer naar het start- en finishgebied op de Peter van der Breemerweg. De lopers, die zich
in grote getalen hadden aangemeld, zagen elke ronde een mooi stukje historisch Soest.
De organisatie was weer in de vertrouwde handen van de atletiekvereniging Pijnenburg. De omstandigheden waren prima. Het was droog, met een prima temperatuur voor de lopers en de grote supporterschare
langs het parcours. Vooral op het Kerkpad was het een echt supportersfestijn, waar buurtgenoten van verschillende lopers voor een flinke dosis enthousiasme en muziek zorgden. Maar ook op diverse andere plekken werden de atleten enthousiast aangespoord. Na afloop van de wedstrijd werden de lopers getrakteerd
op een lekkere sportdrank en kregen bovendien nog een consumptiebon. Voor de wat oudere BAV-atleten
is het een ware reünie met oud-atleten van Pijnenburg en atleten uit de regio.
Bij de jeugd finishten Rohmana Koops (1e) en Max v.d. Vuurst (2e) met mooie tijden vooraan in hun categorie.
Dat de jongere BAV-atleten in opkomst zijn blijkt wel uit de geleverde prestaties. Stefan nestelen en finishte als 4e loper bij de senioren in een tijd van 0:35:09 (gecorrigeerde tijd). Ook Jaap Sonnenberg is prima in
vorm en liep een tijd van 0:36:17. Beiden waren daarmee de oudere garde (masters > 40 jaar) duidelijk te
snel af. Voor de masters gold als excuus, dat zij na de vakantie nog nauwelijks getraind hebben, terwijl de
jongeren er al weer aardig wat kilometers hebben opzitten.
Hans Oostindiën was zeer verheugd met zijn tijd onder de 50 minuten. Henny Bosselaar moest de winst
onder de 50 minuten dit keer nog aan Hans laten.
De aangepaste “voorlopige” uitslagen zijn op maandag 30 augustus 2010 verschenen, zodat nu ook op de
website van de BAV de (voorlopige) tijden van de ontbrekende atleten verwerkt konden worden.
Bernadette Vink bleek daarbij de trotse winnares te zijn op de 6,6 km, terwijl Marina Bos op een keurige 4e
plaats eindigde. Raymond Hébuterne wilde aanvankelijk de 10 km lopen, maar door een opspelende blessure stopte hij na 6,6 km. Hij kon toch terugkijken op een geslaagde deelname, hij finishte namelijk onverwacht als tweede op deze afstand.
Voor een aantal leuke foto’s van de Gildeloop kun je naar de website van de BAV gaan (www.bavbaarn.nl ).
Onderstaand de individuele prestaties van de atleten:
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Rohmana Koops (1e)

1,455

0:05:31

0:03:47

15,82

Jongens 13 - 16 jr. 3,250 km
Bas van der Vuurst (2e)
Max van der Vuurst

3,250
3,250

0:12:08
0:17:58

0:03:44
0:05:32

16,07
10,85

Dames-Senioren 10 km
Bernadette Vink (1e)
Marina Bos (4e)

6,625
6,625

0:32:39
0:34:42

0:04:56
0:05:14

12,17
11,46

Mannen Masters > 40 jr. 6,625 km
Raymond Hébuterne
Bart Sonnenberg
Peter Verhagen
Gaston Hébuterne

6,625
6,625
6,625
6,625

0:27:24
0:35:07
0:36:44
0:39:48

0:04:08
0:05:18
0:05:33
0:06:00

14,51
11,32
10,82
9,99

Mannen Senioren 10 km
Stefan Leeflang (4e)
Jaap Sonnenberg
Wijnand de Radder
Christiaan Witteveen

10,000
10,000
10,000
10,000

0:35:09
0:36:17
0:41:59
0:58:33

0:03:31
0:03:38
0:04:12
0:05:51

17,07
16,54
14,29
10,25

Mannen masters > 40 jr. 10 km
Jos Hakvoort
Andre Groen
Richard Koot
Ben Horst
Andre van der Vuurst
Henk Horst
Hans Oostindiën
Henny Bosselaar
Henk Hengeveld
John de Vries
Arnold van Bruggen
Michael Terpstra

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

0:39:17
0:40:40
0:41:34
0:41:46
0:42:26
0:48:24
0:49:21
0:50:35
0:51:13
0:52:43
0:52:55
0:54:31

0:03:56
0:04:04
0:04:09
0:04:11
0:04:15
0:04:50
0:04:56
0:05:03
0:05:07
0:05:16
0:05:17
0:05:27

15,27
14,75
14,43
14,37
14,14
12,40
12,16
11,86
11,71
11,38
11,34
11,01
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Op zondag 29 augustus 2010 werd in Laren het startschot gescheven voor de 3e editie van de Gooische
Run. Deze mooie loop wordt georganiseerd door JCI, een wereldomvattende trainingsorganisatie van jonge
ambitieuze mensen(tot 40 jaar) die hun sociale en zakelijk netwerk willen versterken . Als goede doel is dit
jaar gekozen voor FunCare4Kids, een stichting speciaal voor kinderen in een moeilijke thuissituatie als
gevolg van een gezinslid dat ernstig gehandicapt is, langdurig ziek is of daaraan is overleden. De organisatie hoopt dit jaar een bedrag van € 15.000,- te kunnen afdragen.
De loopwedstrijd kent vier afstanden: 15, 10 en 5 kilometer en speciaal voor kinderen is er de Kidsrun, terwijl er ook een Businessrun op het programma staat. Hiermee is de Gooische Run een echte familieloop.
Jong, oud, getraind, amateur, iedereen uit het Gooi en omstreken kan meelopen. U kiest uw eigen afstand.
Leuke bijkomstigheid is dat het parcours de atleten langs de prestieuze woningen van diverse Bekende
Nederlanders brengt.
De organisatie wilde niets aan het toeval overlaten en had veel zorg besteed aan het (gedeeltelijke) bosparcours, dat door de vele regen modderig was geworden.
Dat het deelnemersveld van 1.400 atleten iets lager uitkwam, dan verwacht, wijdt de organisatie aan de
weersomstandigheden. Als de sponsoring rond komt, dan zal in 2011 de 4e editie worden georganiseerd,
met weer een nieuw goed doel.
Bij de Kidsrun scoorde de BAV-jeugd erg goed. De familie van Miltenburg was zelfs met een delegatie van
drie kinderen verschenen. Sven van Miltenburg liep een fantastische tijd en veroverde daarmee een 1e
plaats. Hij werd op de voet gevolgd door Pieter Heij, die een 3e podiumplaats in de wacht sleepte. Ook de
overige jeugdleden leverden natuurlijk prima prestaties. Bij de meisjes viel Suzanne Vink, met slechts 2
seconden verschil met nummer 3, net buiten een podiumplaats. Na afloop kon zij mooi haar vader Kees
Vink op de 10 km aanmoedigen.
BAV-atleet Jaap Sonnenberg, afgelopen woensdag nog prima op dreef tijden de 10 km van de Gildeloop in
Soest, was 1 van de deelnemers aan de Gooische Run. Dat Jaap er behoorlijk zin in had en het zware parcours hem niet deerde blijkt wel uit het resultaat. Met een voorsprong van ruim bijna 6 minuten versloeg hij
de nummers 2 en 3 drie op de 15 km. Frans Gouverne liep zijn eerste 10 km wedstrijd en leverde direct
goed werk af, door een tijd van 0:46:13 neer te zetten. Ook Kees Vink was present en liep een tijd, die hij
dit seizoen nog niet eerder had gelopen. Volgend jaar zal worden geprobeerd om (weer) een wat groter
aantal BAV-atleten enthousiast te maken voor deze wedstrijd.
De prestaties van de lopers zijn:

Naam
Kidsrun Jongens < 8 jaar
Sven van Miltenburg
Pieter Heij
Thijs van Miltenburg
Jelle van Miltenburg
Kidsrun Meisjes < 8 jaar
Suzanne Vink
Manon Stalenhoef
Winnie de Groot
Sophia den Os
Senioren
Frans Gouverne
Kees Vink
Jaap Sonnenberg

Afstand

Tijd

Min/km

Km/uur

1,000
1,000
1,000
1,000

0:03:07
0:03:23
0:03:43
0:03:58

0:03:07
0:03:23
0:03:43
0:03:58

19,25
17,73
16,14
15,13

1,000
1,000
1,000
1,000

0:03:58
0:04:10
0:04:11
0:06:04

0:03:58
0:04:10
0:04:11
0:06:04

15,13
14,40
14,34
9,89

10,00
10,00
15,00

0:46:13
0:47:13
0:54:39

0:04:37
0:04:43
0:03:39

12,98
12,71
16,47
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BAV K-SWISS team Wint 100 km van Winschoten.
De 100 km van Winschoten. Voor ultralopers de ultieme Nederlandse lange afstandswedstrijd wordt al
34 jaar lang georganiseerd en zet heel Winschoten op zijn kop. Straten worden versierd, de stoelen
gaan naar buiten en kinderen bemannen tientallen sponsposten om de atleten tijdens hun rondgang
van 10 ronden te ondersteunen. Traditioneel is het er ook warm en ditmaal behoorlijk winderig, wat het
er voor de atleten niet makkelijker op maakt om 100 km te lopen. Gelukkig is er ook een 10 x 10 km estafette. En daar stond naast 250 andere teams ook de BAV aan de start.
Het bav-team, ditmaal keurig in de kleding en schoeisel gestoken door K-swiss in samenwerking met RUN2DAY day Amersfoort, had snode plannen. Met een jongste deelnemer van 15 en de oudste van 50 had dit team
zich verzekerd van bijna al het Baarns looptalent. Jonkie Ingmar de Klerk beet het spits af. En dat deed hij boven verwachting. Als 8e kwam hij door in een tijd net onder de 39 minuten. Hij was daar aanvankelijk niet tevreden mee, maar zijn gezicht klaarde zienderogen op toen bleek dat menig atleet zich stukbeet op deze tijd. Ruben Van der Waals had last van de warmte en moest tijdens de wedstrijd even stilstaan om het lijf in bedwang
te krijgen. Zijn tijd bleek daar gelukkig niet onder te lijden. Stefan Leeflang en Camiel Kruiswijk deden waarvoor
ze kwamen. Rammen van begin tot eind, en dat was aan hun tijd af te lezen. Daarnaast schoof de BAV op naar
de derde plaats in het algemeen klassement. Dat ging lekker.
Voor Jos Hakvoort en Richard Koot golden andere regels. De oudere jongeren, zoals ze graag genoemd worden bouwden hun race gelijkmatig op om zodoende toch op een scherpe tijd uit te komen. Het lukte de heren
prima. Jaap Sonnenberg had de pech op het heetst van de dag te lopen. 24 graden een puist wind, ga er maar
aan staan. Hij deed het echter fantastisch en zorgde ervoor dat de BAV ineens aan kop liep bij het atletiekklassement.
Andre Groen en Wim de Ruijter, over oudere jongeren gesproken, bewezen met hun tijden dat ze terecht voor
dit team geselecteerd waren. Zij consolideerden de voorsprong en wisten deze zelfs nog uit te bouwen, waardoor Joris Meijen de eer had om op de laatste etappe een voorsprong van krap 2 minuten te verdedigen tegen
het sterke AV Aquilo uit Winschoten zelf. Dat beloofde dus nog heel spannend te worden. Na een wat gereserveerde start ging Meijen na 3 km helemaal los. Fanatiek aangemoedigd door zijn loopmaten steeg hij boven
zichzelf uit en wist hij de schade op de
concurrent te beperken tot slechts 15
seconden. Daarmee stelde hij de overwinning voor de BAV veilig. En daar waren de heren enorm blij mee. Zeker toen
ze ook nog te horen kregen dat ze in het
overall klassement (met bedrijventeams,
sponsorteams etc) derde geworden waren.
De witte bav k-swiss mannen besloten de
dag dan ook met medailles een fraaie
bekers en een oprecht verdiend glas bier.
De gem snelheid over 100 km was 15.2
km per uur. De totaaltijd bedroeg 6.34.59
De individuele uitslagen van de atleten
zijn:
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C-PUPILLEN, MINI’S EN TRAINERS
Mijn naam is Max van der Meer, ik ben geboren op 4 oktober 2002
Ik woon in Baarn op de Brik
Ik ben 7 jaar
Ik heb 1 broer(tjes) en 1 zus(jes) .
Ik heb blond haar en blauwe ogen.
Ik mijn vrije tijd doe ik graag TV kijken
Ik vind snoep erg lekker.
Ik houd niet van wortels.
Later wil ik iets worden.
Mijn favoriete film is Okki en de kakelaken.
Mijn leukste atletiek onderdeel is hoogspringen.
Mijn naam is Bauke Taylor, ik ben geboren op 16 oktober 2003 .
Ik woon in Baarn op de Weteringstraat
Ik ben 6 jaar
Ik heb 1 broer(tje) .
Ik heb geel haar en blauwe ogen.
Ik mijn vrije tijd doe ik graag TV keiken
Ik vind pasta erg lekker.
Ik houd niet van spruitjes
Later wil ik reesey worden.
Mijn favoriete film is the last air bender.
Mijn leukste atletiek onderdeel is b.
Mijn naam is Jelmer Pastoor, ik ben geboren op 27 oktober 2004 .
Ik woon in Amersfoort op de Waterspin
Ik ben bijna 6 jaar
Ik heb geen broer(tjes) of zus(jes) .
Ik heb blond haar en blauwe ogen.
Ik mijn vrije tijd doe ik graag met lego bouwen en
buiten spelen
Ik vind patat erg lekker.
Ik houd niet van spruitjes
Later wil ik vrachtwagen chauffeur worden.
Mijn favoriete film is Cars.
Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen.
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Mijn naam is Anastasia Willemsen, ik ben geboren op 15 juli 2003
Ik woon in Baarn op de Drakenburgerweg
Ik ben 7 jaar
Ik heb 1 broer hij is 10 jaar
Ik heb blond haar en blauwe ogen.
Ik mijn vrije tijd doe ik graag televisie kijken
Ik vind spinazie erg lekker.
Ik houd niet van pesten
Later wil ik dolfijnen trainer worden.
Mijn favoriete film is Black Beauty.
Mijn leukste atletiek onderdeel is hordenlopen.
Mijn naam is Florian van der Burg, ik ben geboren op 2 november 2002
Ik woon in Baarn op de Botter
Ik ben bijna 7 jaar
Ik heb 1 zus(je) .
Ik heb blond haar en grijze ogen.
Ik mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen en met de DS
Ik vind patat erg lekker.
Ik houd niet van groenten
Later wil ik astronaut worden.
Mijn favoriete film is buurman en buurman.
Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen.

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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Overgang Pupillen A - Junioren D
Beste atleten, ouders en/of verzorgers, e.a.
Na de groepswissel in oktober is het zover, dan zijn de huidige JPA2 en MPA2 niet langer pupillen, maar
officieel junioren geworden. Voor sommige van jullie is dit een bekend fenomeen, bijvoorbeeld doordat een
oudere broer of zus deze stap al eens heeft gemaakt, maar de anderen hebben waarschijnlijk geen idee wat
dit allemaal inhoudt. Er gaat het één en ander veranderen en om dit soepel te laten verlopen is deze informatiebrief geschreven.
De juniorentijd begint bij de Junioren D; bij jongens afgekort tot JD, bij meisjes tot MD. Net zoals bij de A
pupillen ben je dan eerst een jaar 1e jaars (JD1), en daarna een jaar 2e jaars. Hierna word je C junior, ook
weer 1e jaars en 2e jaars, vervolgens B junior, eerst B1 en dan B2, ten slotte A1, A2, en uiteindelijk senior
(en daarna ‘master’ voor degenen die van plan zijn nog minstens 25 jaar aan wedstrijdatletiek te blijven
doen…). Om het niet te ingewikkeld te maken en vooral gewoon bij het begin te beginnen, gaat deze informatiebrief over de tijd als D junior, de rest wijst zich uiteindelijk wel vanzelf.Voor de junioren komen er en
aantal onderdelen bij en worden een aantal onderdelen aangepast, ‘verzwaard’ om het maar even zo te noemen, omdat ze natuurlijk weer wat ouder zijn .
Nieuw

Meisjes

Jongens

Horden

60 meter

80 meter

Discuswerpen

0,75kg

1kg

Speerwerpen

400g

400g

Aangepast

Meisjes

Jongens

Sprint

Geen aanpassing

80m ipv 60m

Estafette

Geen aanpassing

4 x 80m ipv 4 x 60m

Kogelstoten

Geen aanpassing

3kg ipv 2 kg

Verspringen

Er wordt gemeten vanaf de balk ipv de afzetplek

Bij de wedstrijden verandert veel. Om te beginnen de competitie; de crosscompetitie in de winter blijft hetzelfde, maar dit geldt niet voor de zomercompetitie. Bij de zomercompetitie zijn jullie gewend om drie
wedstrijden een 3- of 4-kampje te doen waarna de vijf beste atleten naar de finale gaan. Deze opzet verdwijnt; bij de junioren wordt namelijk voor de hele groep een opstelling gemaakt, die sámen, als ploeg dus,
zoveel mogelijk punten gaan halen. De kunst is dan dus niet om simpelweg de beste sprinter op de
80m/60m te zetten, maar juist om over het geheel de beste opstelling te maken. Bij de competitie maken de
trainers een opstelling voor de volgende onderdelen: Sprint, Horden,Estafette, 1000m, hoogspringen, verspringen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen. Hierbij mag elke atleet maximaal twee onderdelen
doen per wedstrijd, met eventueel nog een estafette. De estafette telt dan ook als één onderdeel, waarbij dus
maar vier jongens dat ene team vormen. Nieuw is ook dat er twee ‘voorrondes’ zijn, daarna eventueel een
regionale finale, en als het team heel goed heeft gepresteerd zelfs nog een landelijke finale.
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Om het allemaal nog ingewikkelder te maken heb je bij de D (en C) junioren ook nog een 1e en een 2e divisie. Dit heeft in principe niet zo veel met niveau te maken, maar vooral met de grootte van de totale
ploeg. Om een voorbeeld te geven; bij de 80m in de 1e eerste divisie mogen drie jongens opgesteld worden,
waarbij de punten van de twee snelsten meetellen voor het totaal. Bij de 2e divisie tellen per onderdeel
alleen de punten van de beste mee, wat dus gunstig is als je een kleine ploeg hebt. Bij de competitie voor D
junioren vormen de 1e en 2e jaars samen een ploeg.
Samengevat: op een competitiedag zijn er negen onderdelen, maximaal drie atleten per onderdeel (mede
afhankelijk van de divisie), één estafetteploeg, en elke atleet doet maximaal twee onderdelen plus eventueel
de estafette. Het hele team strijdt zo samen voor zoveel mogelijk punten, en hetzelfde geldt bij eventuele
finales.
Het is met deze ‘nieuwe’ competitie extra belangrijk dat de trainers weten wie er mee doet met de competitie; de informatie en competitiedata zullen dan ook zo snel mogelijk rondgestuurd worden. Het is belangrijk
dat iedereen zich tijdig afmeldt als ze onverhoopt toch verhinderd is, dan kan de opstelling zo nodig nog
gewijzigd worden.
Tegen de tijd dat de nationale wedstrijdkalender voor het zomerseizoen 2010/11 bekend
is zullen we ervoor zorgen dat jullie die ook te zien krijgen en zelf naar wedstrijden
kunnen zoeken.
Veel plezier als junioor
De A2 trainers
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BAV pupillen succesvol in finale baancompetitie
De finale van de atletiekcompetitie werd dit jaar gehouden bij AV Phoenix op sportpark de Maarschalkerweerd in Utrecht. Afgelopen zaterdag op 11 september werd op deze baan gestreden om de finale plaatsen
van de regio midden Nederland. Deze regio omvat 20 atletiekverenigingen. Van elke categorie pupillen
nemen de beste 6 verenigingen deel aan de finale.
Van de BAV waren de C pupillen met een jongens en meisjes team aanwezig.
De jongens stonden in hun categorie tweede en de meisjes op een vijfde plaats.
Het werd dus een spannende wedstrijd om zeker deze plaats te behouden of om zelfs nog hoger te kunnen
scoren.
Zoals iedere wedstrijd mochten de jongens het spits afbijten met de estafette.
Jesse Dijk, Jasper Zahradnik, Lucas Beckeringh en Mathijs van Wessel liepen een goede estafette in een
scherpe tijd. Bij het onderdeel verspringen is de 3 meter een afstand die al aardig benadert wordt zoals voor
Jesse met 2.97m. Voor Jasper met 2.70 m en Lucas met 2.52 zal het niet lang meer op zich laten wachten
dat ook zij die 3 m halen. Mathijs en Wouter sprongen zelfs al over die 3 m. De 40 m sprint werd door allen goed en snel gelopen.
Het favoriete onderdeel van Wouter is balwerpen en het is niet te geloven maar deze atleet wierp een afstand van 36,86 meter. Dit leverde hem een PR op maar ook tevens een clubrecord. Voor de andere jongens
werd dit onderdeel heel goed uitgevoerd. Zij zaten dicht tegen hun Pr of er net over heen. Mathijs mocht de
600 meter lopen, na een moeilijke start omdat hij viel, pakte hij de draad goed en snel op en haalde daarmee aardig wat lopers in. Hij finishte in een mooie tijd van 2.17.61.
Ook voor de meisjes was het hard werken tijdens deze finale. Tijdens de estafette, die gelopen werd door
Catharina van Lange, Danielle Veendrick, Famke Bles en Lotte Bleijerveld, viel de spanning er een beetje
af want deze werd prima gelopen door de meiden. Bij het balwerpen liggen de afstanden die geworpen werden dicht bij elkaar waarbij Amber Pieterse en Famke Bles een PR behaalde. De 40 m sprint werd na een
goede start uit de startblokken snel gelopen ondanks de tegen wind.
Als laatste onderdeel het verspringen. Prima resultaten van Danielle, Catharina en Amber en tevens twee
PR’s voor Lotte en Famke.
Voor de meiden zat na dit onderdeel de wedstrijd erop maar Lotte mocht nog een 600 meter lopen. Na een
rustige start kwam ze aardig op gang en tijdens de laatste ronde werden er nog aardig wat lopers gepasseerd. Zij kwam met een PR van 2.32.12 over de finish.
Met al deze geweldige resultaten behaalden de jongens een tweede plaats en voor de meisjes werd dit een
vijfde plaats. Voldaan met de bekers terug naar Baarn.
Als enige meisje B-pupil had Winnie de Groot zich op de 1000 meter geplaatst en liep nu een tijd van
4.11.71.
De broers Thijs en Jelle van Miltenburg liepen een prachtige race en wisselden elkaar soms af qua positie.
Thijs liep een P.R. in een prachte tijd van 3.56.27en behaalde een 9e plek en Jelle kwam daar vlak
achteraan in een mooie tijd van 3.58.71 en stond op de 13e plaats.
Op de estafette 4 x 40 mtr. viel het stokje helaas bij het eerste wisselpunt maar werd gelukkig heel snel opgeraapt en van de laatste plek hebben zij nog 2 groepen kunnen inhalen en werden knap toch nog 4e . De
estafette werd gelopen door Isaac Saad, Jelle en Thijs van Miltenburg en Koen Roskamp. Op de 40 mtr.
sprint liep Koen de snelste tijd 7,19, Isaac 7.25, Jelle 7.52 en behaalde hiermee een nieuw P.R. , Thijs 7.91
en Wessel 8,35.
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Bij het kogelstoten haalde Thijs een nieuw P.R. met een afstand van 5.27 m. Jelle 5.54, Koen 5.03 Isaac
4.99 en Wessel 4.53.
Op het einde was het een hele spannende strijd bij het hoogspringen en alleen Jelle van Miltenburg en Isaac
Saad van de BAV waren maar overgebleven en bereikten allebei een nieuw P.R. met de hoogte van 1.20m.
een verbetering van maar liefst 10 cm behaald bij de laatste competitie afgelopen juni. Thijs sprong 1.10 m.
hoog, Koen 1.00 en Wessel 0,90 cm.
Met een heel klein verschil van maar 77 punten op no. 1 Altis bereikte dit team een mooie tweede plaats
met 5.232 punten en ging met een prachtige beker naar huis.
Ondanks het feit dat de A1’s zich net niet met een team in de finale hadden geplaatst, hebben ze zich individueel goed laten zien. Sophie de Jong en Niels Koelink hadden zich beiden geplaatst voor de 1000 meter
finale. Sophie had zich als 16e geplaatst en Niels als 3e. Sophie liep vanaf het begin heel slim aan de binnenkant van de baan en uit de wind midden in het veld van lopers. Deze zuinige manier van lopen en het
goede doorzetten van Sophie werden beloond met een 6e plaats en een persoonlijk record van 3 minuut 53.
Dit was een geweldige prestatie, want ze verbeterde haar p.r. met 12 seconden.
Niels Koelink liep minder zuinig en pakte vanaf het begin de koppositie. Na een sterke eerste ronde werd
hij door één loper overtuigend voorbij gelopen. De rest van het veld wist hij op ruime achterstand te
houden waardoor hij eindigde op een tweede plaats in een nieuw persoonlijk record van 3 minuut 27. Beiden kunnen terugkijken op een prima finale.
Bij de jongens A2e jaars was het spannend door blessureleed moesten zij een estafette lopen in een combinatie waar ze nog niet mee geoefend hadden. Toch wisten deze jongens een derde plek te veroveren. Bij het
verspringen deden de jongens het ook goed. Denilson Kleintjes sprong 4.14cm Lars Berndsen sprong 3.83
een hele mooie prestatie. Ook bij het kogelstoten waren er mooie prestaties. Ruben Rigter stootte zijn kogel
naar 9.02cm en Luc van Wessel stootte hem naar 6.14cm Bij het sprinten tegen de harde wind in liep Lars
toch onder de 10 sec grens, waar Ruben dat net niet haalde. Luc van Wessel eindigde in 10.57.En Denilson
Kleintjes finishte in een snelle tijd van 9.29 De ploeg eindigde op een mooie 4e plaats in het ploegenklassement. Denilson kleintje pakte de 3e plek in het individueel klassement, Ook werden er finales van de 1000m
gelopen waar Xander Bakker een snelle race liep in 3.27 finishte met net daarachter Denilson Kleintjes Ook
bij de meisjes A2 liepen er 2 mee in de finale Lotte de Jong liep een mooie race maar moest haar sterke
concurrenten voorlaten gaan. Ze werd net 4e. Roma de Jong eindigde in 3.55 zij verbeterde haar pr met 12
seconden. Na de prijsuitreiking gingen we terug naar ons clubhuis. Daar werd patat met wat lekkers erbij
gegeten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door snackbar Petershof.
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