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Iedereen een prettige  
vakantie ! 

 
Tot na de zomer op 26 augustus 

 
Aan de hier vermelde datum kunnen geen rechten worden verleend!! 

(Ps  Sacco is de datum wel juist?) 

Let op! 
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Beste leden, 
 
 

Baancompetitie pupillen en junioren 

De afgelopen weken hebben onze jeugd atleten hard gestreden tijdens de verschillende competitie wed-
strijden. Hierdoor stonden er 28 atleten verdeeld over 3 teams in de gebiedsfinale in Amsterdam. Na een 
pittige dag met fantastische prestaties zijn de meisjes D als 11e geëindigd. De jongens D wisten een 2e 
plaats te behalen en jongens C een zeer verdienstelijke 3e plaats. Helaas waren de punten totalen voor de 
D en C jongens net niet genoeg om in de landelijke finale te komen. 
Overigens zijn de jongens D totaal landelijk op een 9e plaats geëindigd van 60 deelnemende verenigingen 
en de jongens C op een 14e plaats van 35 deelnemende teams. Dus petje af voor deze geweldige presta-
ties van onze jeugdatleten en zeker ook voor de inspanningen van onze jeugdtrainers. 
Bijzonder dat wij als vereniging met een grasbaan zo hoog in de landelijke lijsten eindigen. Het zal te ma-
ken hebben met de combinatie van talent en inzet van onze jeugd, de zeer goede manier van training ge-
ven door onze trainers en het plezier waarmee iedereen bij onze vereniging aan het sporten is. 
 
 
BAV en de Ronde van Baarn (nogmaals) 
Het stond al een aantal jaren op het verlanglijstje van een aantal leden van de BAV. Een hardloopwedstrijd 
over de straten van Baarn. In het verleden organiseerde de BAV al de Oranjeloop maar die ging meer door 
het bos dan over de weg en natuurlijk hebben we onze Wintercup.   
Maar nu gaat het er dan eindelijk van komen. Tijdens de Wielerronde van Baarn krijgt de BAV precies een 
uur de tijd om op het volledig autovrije en afgezette parcours een hardloopwedstrijd te organiseren. 
Een groot team van vrijwilligers heeft zich aangemeld om alle zaken voor een mooie en goed georgani-
seerde loop te gaan regelen. 
De wedstrijd zal gehouden worden op zondag 22 Augustus, de start en finish zal zijn op de Oosterstraat. 
Er zullen twee starts zijn, de eerste is een 1000 meter voor jeugd t/m 10 jaar. Daarna is de start voor de 
grote ronde van 1550 meter. Er zullen ivm de tijd maximaal 4 ronden gelopen kunnen worden. Deze vaste 
eindtijd  betekent ook dat er een tijdslimiet zal zijn voor lopers bij het eventueel ingaan van de 4e ronde. 
Meer informatie zal later beschikbaar komen via de Baarnsche Courant en dit clubblad. 
 
 
Diploma’s 
Nathalie Bleijerveld en Marina Bos hebben het diploma “Pupillen Atletiek Trainer” behaald. Gefeliciteerd 
met het behaalde resultaat. Na vele weken van studeren, opleidingsdagen bijwonen en werkstukken ma-
ken is door beiden de testdag met goed gevolg afgerond. 
Tijdens hun opleiding zijn ze met veel plezier begeleid door Wim Oostveen en Tineke Bos. 
   
 
Zomervakantie 
Alle leden een hele fijne zomervakantie toegewenst. Even een paar weken misschien wat rustig aan doen 
en genieten van de vrije tijd.  
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Van medio mei tot medio juni was het weer alle hens aan dek voor de ledenadministratie. Van de recente-
lijk beëindigde beginnersgroep meldden zich velen aan als lid. Ook kwamen er enkele nieuwe jeugdleden 
binnen. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Julia Bos   L.V'sche pupB 01-12-04 
Roeland Bouma   Baarn ppupM 04-01-24 
Jeen Bouma   Baarn recr 64-10-22 
Anita Dekken van   Baarn recr 65-09-15 
Ian Hayne   Baarn recr 62-10-21 
Marieke Kuijer   Baarn recr 63-07-27 
Erik Kuijt   Baarn recr 63-04-19 
Nettie Ruttenberg   Baarn recr 71-04-25 
Frits Sluijter   Baarn recr 60-11-12 
Annet Stormmesand   Baarn recr 60-10-25 
Alwin Visser   Baarn recr 71-07-24 
Marlies Vogel   Baarn recr 51-05-08 
Edwin Waal de   Baarn recr 68-11-17 
Dorian Wevers   Baarn junD 98-12-05 
       
Helaas ook een lange lijst van afmeldingen. Hierbij ook de familie Prummél, die opnieuw verhuisde, dit-
maal naar elders in het land. We zullen hierdoor gaan missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Emma Andel van   Baarn junD  
Jaap Boon   Baarn recr  
Megan Buitelaar   Baarn pupA  
Arja Crane-Elders   Baarn recr  
Denise Henkes   A'foort junC  
Jolanda Kampert   Baarn recr  
Jacqueline Prummél   A'foort pupA  
Charlotte Prummél   A'foort pupM  
Angelique Prummél   A'foort recr  
Jeanette Riksen   Baarn recr  
Flor Vries   Baarn pupA  
       
Tevens kregen we van de KNAU een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
       
Voornaam Naam Lic.nr Cat    
Sietse Copier 0709487 pupM    
Roos Hersbach 0709489 pupB    
Baukje Leerink 0709491 pupA    
Laura Surksum van 0709492 pupB    
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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 Juli    augustus  
1 Ida  Luttikhuisen  1 Tine  Wiersema 
1 Greetje  Leeuw, de  3 Sacco  Wessel, van 
2 Henk  Landman  4 Emmie  Postma 
2 Sandra  Gisbergen, van  7 Peter  Bakker 
5 Gabrielle  Kooiman  8 Jeanet  Radstok-van Meurs 
6 André  Hagelen  10 Ingrid  Peters 
8 José  Boerma-van Heusden  10 Peter  Sänger 
9 Hansien  Marez Oyens, de  11 Jurgen  Clephas 
9 Willy  Ruitenbeek, van  11 Catrien  Zumpolle 
9 Wilma  Marle-Wiegers, van  12 Koert  Koers 
9 Lisette  Bexkens  13 Birgitte  Hekkelman 

10 Liesbeth  Sitters-de Jongh  13 Raymond  Hebuterne 
10 Jeanette  Riksen  14 Christa  Müller 
11 Margaret  Jong, de  15 Karel Jan  Tusenius 
14 Christel  Greef, van der  19 Jurgen  Lentz 
15 Truus  Gerretsen-Brouwer  19 Debby  Bogaert, van den 
15 Ronald  Pothuizen  20 Jan  Zaagman 
15 Nathalie  Galen, van  20 Annemiek  Dercksen 
20 Bram  Willems  20 Jeroen  Heijman 
21 Menno  Zahradnik  24 Ingrid  Natter 
23 Jurjen  Bloo  24 Gaston  Hebuterne 
23 Ben  Merrienboer, van  25 Jeroen  Oldenburger 
24 Jacinta  Smit  25 Lilian  Maassen - Kooy 
24 Alwin  Visser  25 Ferdy  Oudebeek 
25 Gerald  Keulen, van  25 Joke  Jong-Enzerink, de 
26 Wil  Blanken, den  28 Kees  Vink 
27 Machiel  Bakker  28 Monique  Wilhelm 
27 Marieke  Kuijer  28 Jolanda  Schenk 
28 Nicolette  Vervat  29 Harr  Splinter 
29 Jos  Franck  29 Griet  Slagmolen, Vander 
30 Erik  Hogenaar  31 Marianne  Riphagen-de Jager 
31 Paul  Wal, van der  31 Andre  Vuurst, van der 
31 Hans  Wester     
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Even bijpraten 
 
Onlangs ben ik geveld door een acute en zeer pijnlijke hernia. Na een dag of 5 in het ziekenhuis 
rond Pinksteren, ben ik nu aan het revalideren en het gaat, na een moeizaam begin, heel lang-
zaam beter. 
Ondertussen heb ik ook maandag de 21e juni een tweede 
dotterbehandeling gehad dus daar ben ik ook vanaf. Het 
weer opbouwen van conditie zou nu van start kunnen gaan 
als die hernia er niet was. 
Ik heb de afgelopen weken een groot aantal blijken van me-
deleven ontvangen in de vorm van onder meer telefoontjes 
e-mailtjes, kaartjes, bloemen en een fles wijn. 
Daarvoor wil ik iedereen, zeker ook de Bikkels, van harte 
bedanken, het is erg fijn om te merken dat mensen met je 
meeleven. 
 
Wout Natter 
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Maandagavond magie 
 
 
 
 
 
Nu al weer  jaar loop ik in de zomer op maandag met de groep mee vanaf achter 
de marechaussee. In die drie jaar ben ik er steeds meer van overtuigd geraakt. Die maandag, die 
heeft wat. Zomer én winter. Ik noem het de magie van maandag. Nu is het de zomer, een andere 
keer vertel ik over de winter.  
Ja, en het was weer zover. Zoals zo vaak: in het begin loopt het allemaal wat stroef en stijf. 
Beetje zuchten, beetje steunen, natuurlijk zonder dat de medelopers het horen of merken...  
Maar al gauw, al tijdens het eerste stukje inlopen, gebeurt het. Dan komt de magie van de maan-
dagavond. Wat is dat dan, die magie?  
 
Dat is:  

Ineens een prachtig zonnetje door de bomen. 
John die meteen vanaf het begin weer een mooi verhaal vertelt 
Stan die lekker gaat lopen sleuren, of Harry natuurlijk… 
 nietsvermoedend lekker met je groepje lopen en plots verderop in de struiken 

een heksenhuisje ontwaren. Diep in het bos, verscholen tussen de bomen (was: 
filmset van Foeksia de kleine heks)  

 ineens door een prachtig natuurgebied lopen: De Stulp. Heel soms hoor je daar 
de raven krassen. Spookachtig geluid. 

 zomaar ‘midden in het bos’ een biertap waar diverse lopers gulzig een heerlijk 
koud pilsje tappen. 

 lopen langs een super sjiek restaurant in de Lage Vuursche en 
daarna weer diep in de bossen verdwijnen en bij de Zeven Linden camping uitko-

men 
 na de camping denken: nu is de koek op en dan ineens nog veel over hebben tot 

aan de Oranjeboom. 
elke week dezelfde route lopen, C, soms B, vaak A. Ik kan de route dromen en 

eerlijk gezegd doe ik dat ook wel ‘s.  
Donderend onweer dat zelfs de meest doorgewinterde hardloper doet ineen-

krimpen en besluiten om de kortste route terug te nemen, rondje C dus. 
Een heerlijk ruikend bos na een fikse regenbui 
een heel enkele keer een ree zien 
 zomaar een paal uit de grond trekken na het inlopen (dan spoor je toch niet…?!) 
 ploegen door mul zand 
 spontaan A+ rondjes lopen 
 niet spontaan A+ rondjes lopen (trainen voor de Dam tot Dam) 
Jurgen die altijd even moet plassen bij de tweede stop of bij de eerste of bij 

de derde;-) 
 steeds weer een andere groep, met vaak dezelfde gezichten (Lisette, Wim R., 

Walter, Christien, Koert, Stan, Diana, John, Harry, Sander, David, Wilma, Wim 
T., Nic, Peter, Sandra, Peter2, Eva, Roland, Marjan, Marianne, Davor, Fred, 
Wout, Anky, Carlo, vrouw van Wout enz. enz. en al die vriendelijke dames waar ik 
dan weer niet de namen van weet) 
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Maar bovenal is er natuurlijk de heel bijzondere magie van het hardlopen. Ik heb het al vaker ge-
zegd: soms heb je geen fut om te gaan lopen, of ben je erg druk in je hoofd of moet je eigenlijk 
nog zoveel doen op je werk of eigenlijk ook ’s een keer een avond thuis blijven, of heb je een pijn-
tje hier of daar, of moet je eigenlijk…. enz. enz. En dan ga je toch lopen omdat de anderen ook 
gaan en je het toch eigenlijk niet wil missen. En dan is er vrijwel altijd weer dat moment, dat magi-
sche moment tijdens het lopen. Soms kort, soms lang, soms aan het begin, soms aan het eind. Dat 
lekkere, goede gevoel. Je voelt je sterk en helemaal oké. Het is magisch. 
En ja, ik kan het toch niet laten. Drie jaar geleden begon ik bij de Bikkels: het begon met Diana en 
John (en Jeanette). Op die maandag mis ik ze altijd als ze er niet zijn, gelukkig zijn ze er heel 
vaak wel. Met John en Diana lopen, dat geeft nog steeds een vertrouwd gevoel en een goed gevoel. 
Ik heb John ooit zelfs een sms gestuurd: ik hoop dat je nog 100 jaar mijn trainer blijft. Zo denk 
ik er nog steeds over. En dan heb ik het niet over techniek, over snelheid, over wedstrijden win-
nen, maar gewoon dat goede gevoel. Ook dat hoort bij die maandag magie…   
  
Gaaf, toch?! 
  
Jurgen Lentz 
  

Waggelende eend in Baarnsche Bossen?  
 
Juni 2009: Halve marathon A’foort. September 2009: DtD. November 
2009: 7 Hills. December 2009: serieuze plannen voor een marathon in 
2010. December 2009: serieuze grote verassing!! Een verassing die de 
plannen voor de marathon in ieder geval in een ander daglicht plaatsten. 
Na 10 weken wennen en bijkomen van de schrik (je mag het geloof ik niet 
altijd zeggen, maar ik moest toch even aan het idee wennen) helemaal 
blij met nr. 3.  
 
Maar die marathonambitie hè? Een nieuwe herberekening leverde echter verbluffende resultaten 
op. (Het CPB goochelt toch immers ook met cijfers). Een frisse blik op de nieuwe ontstane situatie 
leerde mij dat ik in april nog prima de marathon zou kunnen lopen. Immers, ik liep voor twee, en 
voor de oplettende lezer, 2 X 21,1 = 42,2. Precies, een hele. Deze herziene ambitie werd in daden 
omgezet. Met verantwoord en gezellig gezelschap (Harry, John, Jurgen en Carlo) door weer & wind 
getraind, aangekomen en overwonnen op 5 april j.l. Met de aanmoedigingen van Eva, Diana, Wim en 
Walter. Volgend jaar weer, Amersfoort?  
 
Bovenstaande leidt overigens naar een kleine zijstap.  De marathonranglijst in de Baviaan. Laten we 
eerlijk zijn, zo’n marathonranglijst in de Baviaan is wel aardig, maar wordt grotendeels aangevoerd 
door mannelijke bavianen. De nieuwste wetenschappelijke inzichten vertellen echter dat een beval-
ling minstens gelijk staat aan het lopen van een marathon. Die lijst kan dus wel met een paar vrou-
welijke collega hardloopsters worden aangevuld. En geloof mij, die tijden kunnen nog veel sneller 
dan de snelste marathontijd.  
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Ervaringen van afgelopen 7 maanden leverden mij nog meer nieuwe inzichten tussen de seksen op. 
Daar waar een zwangerschap toch bij uitstek een aangelegenheid is voor vrouwen, blijkt dat het heb-
ben van ‘een buik(je)’ dat niet is en vooral een goed gesprek opleverde met mannelijke bavianen. Zo 
loop je daar dus in de Baarnsche bossen en is er een feest van herkenning. Tot mijn grote verbazing. 
‘Ja, dat herken ik wel, zeker na de vakantie, dan voel ik die kilo’s ook wel’. Huh, hebben we het over 
hetzelfde?  
 
Na maanden heerlijk te hebben gelopen en mijn snelste tijd tot nu toe op een halve marathon te heb-
ben neergezet, was er toch ineens die zaterdag. Ineens voelde ik het. Daar waar je soms het gevoel 
hebt gestroomlijnd te vliegen over de weg, het gevoel te hebben dat alles klopt, werd ik ineens gecon-
fronteerd met mezelf als waggelende eend. Je loopt toch anders, armen breder en ja, anders. Geluk-
kig viel dat ook medelopers op. Hmmm, with compliments…... 
Overigens, mijn lieve oudste zoon steekt ook niks onder stoelen of banken. Je loopt verdorie de kilo-
meters onder je kont vandaan, maar al zittende achter op de fiets zegt hij: “Mama, ik denk dat de 
baby toch ook in je billen zit”. Kinderen zijn zo eerlijk….. 

 
En dan is het natuurlijk een klein bruggetje naar die gevleugelde uitspraak: “Je 
krijgt er zoveel voor terug’… Jaja…. Nou, van die roze wolk ben ik vrij snel af-
gedonderd hoor, als ik er al ooit op gezeten heb. Vissticks onder de bank, ket-
chup en vla in je haren smeren, besluiten dat de wereld gewoon alleen en alleen 
om jezelf draait. Heerlijk hoor, kinderen, maar een uurtje hardlopen is dat 
ook.  
Want hardlopen, dat is toch een beetje mijn ‘vlucht’, mijn uurtjes, mijn vrij-
heid. Geen telefoon, geen ingewikkelde vragen (oh, dus de baby komt uit je 
voeten? (“van onderen”)), geen gekwebbel. Alleen me, myself and I. En allerlei 

andere Bavianen, bomen en buiken dan. Maar goed, menigeen begrijpt vast wat ik bedoel. Heerlijk, de 
deur dichtrekkend, partnerlief achterlatend met de rotzooi, vieze kinderen die in bad moeten en het 
opruimen van de vissticks. Op maandag, woensdag en zaterdag, net hoe het loopt, die uurtjes zijn voor 
mij. Hardlopen is vrijheid, opruimen van de dagelijkse beslommeringen en fit & vrolijk weer thuis ko-
men. En dan zijn ze toch thuis ook wel weer echt blij….ik zie het maar als een soort Ying Yang, er moet 
wel balans blijven.  
 
Maar van waggelende eend, nu zwemmend als walrus in de 
Trits. Misschien denkt u als lezer, die heeft niet zoveel 
lol in haar zwangerschap. Maar niets is minder waar hoor, 
ik zie de humor er wel van in. Op het moment dat ik me-
zelf de kant op hijs, lig ik nog net niet op mijn zij te klap-
peren met mijn handen als een zeeleeuw die graag een 
visje wil. Maar ben ook eerlijk, straks weer ‘verlost’ zijn-
de (daar komt het woord verloskundige natuurlijk van-
daan!) van mijn inwendige bewoonster, een witbiertje met 
citroen, rosétje…En een EK/WK mèt een echt bier-
tje….Toch een heerlijk alternatief. Anderzijds, het is pu-
re krachttraining met die extra kilo’s.  
 
Bedankt voor alle heerlijke gesprekken en aandacht. De BAV is een kleine, maar warme, gezellige en 
grootste club. Baarn is ook niet zo groot, ik zie jullie vast ergens rennen, op een terras zitten of een 
boodschap doen. Ik heb mezelf alvast nieuwe hardloopschoenen beloofd. Hele fijne zomer en tot sep-
tember!  
 
Marjanne 
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Lange afstand gebeuzel. 
 
Berends Bocht. In zomaar een bocht in het bos achter het zwembad vlakbij het spoor 
staat een bord. Een groen bord. En op dat bord staat “Berends Bocht”. Het is een mooi 
degelijk bord en staat een beetje zielig aan de rand van het pad half in de sloot. Het 
bord staat er al jaren, maar waarom het er staat….geen idee.  Zou het 
de bocht zijn waar Berend ooit uit de bocht vloog? Is het genoemd 
naar een illegaal brouwsel  dat Berend ooit brouwde. (maar werkelijk 
niet te zuipen was) Of misschien de ode aan ene boer Berend die hier 
in zijn jonge jaren treurig om het leven kwam na iets te kort door te 
bocht te zijn gegaan? Heb je enig idee? Weet je de ultieme waarheid? 
Laat het dan even weten. Ik ben er oprecht nieuwsgierig naar. 
De jonkies hebben (bijna) een Trainer. En dat is goed nieuws. Onze getalenteerde jonge-
ren op de 5 en 10 km stuiven dinsdag’s na 8 uur dan ook over de grasbaan. Het eerste uur 
wordt besteed aan loopscholing, oefeningen, looptechniek en dat soort zaken. Het ziet er 
indrukwekkend…en snel… uit. De A-groep ziet dat met bewondering aan. Tenminste, dat 
van de A-groep dat nog op dinsdag op de training verschijnt. De een zit op een paard, de 
ander is druk op zijn werk, de derde danst, de vierde is geblesseerd, de 5e heeft nog 
fietsbenen, de 6e is op de Noordpool achtergebleven en zo ziet het er op de dinsdag 
maar stilletjes uit.  
Het lijkt of alle marathonperikelen in het voorjaar de motivatie van de atleten heeft 
aangetast. En dat nu niet alleen het hardlopen, maar ook andere zaken meer aandacht 
krijgen. Op zich niet verkeerd natuurlijk, maar wel vervelend voor de enkeling die mo-
menteel trouw aanwezig is. Gelukkig worden ze door trainer Fred met liefde en open ar-
men ontvangen..En dat maakt veel goed!! 
Het A-team moet sowieso wel aan de bak want 26 september is de heuvelrugestafette. 
En bij afwezigheid van de jonkies, die kiezen voor de Winschoten 10 x 10, zijn er serieu-
ze kansen voor de snelle oudjes. Dus bij deze ook de oproep: Andre en Andre, Ronald, Sa-
cco, Ben, Richard, Berry, Rob, en Joep. Ga nou is trainen mannen!!  (dat moet genoeg 
zijn) 
September wordt een drukke maand. Er gaat op 5 september een ploeg naar de dijken-
loop. Op 7 september organiseert de lAC een 5 km voor wedstrijdatleten en recreanten 
op de baarnsche atletiekbaan, waarbij ook pijnenburg en de schieter worden uitgenodigd. 
11 september is Winschoten, de 19 doen we dam-dam en de 26 staan er zeker 3 teams 
aan de start voor de heuvelrug!!  Kortom een prachtige sportmaand, die we afsluiten met 
de good old coopertest op 28 september. En al-
vast hulde voor die atleten die het voor elkaar 
krijgen begin oktober NIET geblesseerd aan de 
kant te staan. 
Nu eerst lekker vakantie. Geniet ervan: loop, 
fiets, lees, zwem, geniet, drink, bewonder en 
verwonder. 
En kom vooral gezond en vol hardloopzin weer 
terug.   Fijne vakantie    
 
Jos Hakvoort 
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Hallo allemaal 
 
Zoals gebruikelijk rondom de zomervakantie: de laatste jeugd zaterdagtraining voor de grote vakan-
tie vervalt en de eerste zaterdagtraining vindt plaats op de laatste zaterdag van de vakantie. Dit 
houdt het volgende in: 

·         woensdag 30 juni is dus de laatste training voor de pupillen  (zaterdag 3 juli vervalt) 
·         zaterdag 14 augustus beginnen de trainingen weer. 

 
Met vriendelijke groeten, 

Tineke Bos 

14 

Pupillen nieuws 
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61 PR’s verbroken 
 
Eindelijk was het zover na maanden van voorbereiden, de PR-avondwedstrijd van de BAV pu-
pillen. De eerste kinderen waren thuis niet meer te houden en kwamen een half uurtje voor 
aanvang al aan. Om 4 uur was iedereen er en kon het feest beginnen. Eerst pasta eten en dan 
om 18.15 uur begon de wedstrijd met sprinten, verspringen, kogelstoten, balwerpen en een 
lange afstand. De regen gooide roet in het eten en alle onderdelen volgden elkaar snel op.  
Om 21.00 uur was alles afgelopen en hebben we nog 3 leuke films gekeken voordat de kin-
deren en begeleiding met z’n allen in de kantine gingen slapen. Slapen, ja, dat doen we niet, 
was het motto. Tegen half twee was het toch echt nodig om te slapen, want de volgende 
ochtend stond er nog een afsluitende training op het programma. Eerst 
om 8.30 uur met z’n allen ontbeten, dit ontbijt was gesponsord door Al-
bert Heijn, bedankt hiervoor.  
Na toch een kleine aanpassing in de training kwamen sommige ouders 
iets eerder, hadden hun kind toch wel gemist. Om 11.30 uur koffie, thee 
en limonade met een plak cake als afsluiting. Opruimen en heerlijk een 
paar uurtjes bij slapen.  
 

Twee podiumplaatsen op gebiedsfinale in Amsterdam! 
 
Zaterdag 19 juni gingen er zo`n 28 atleten van de BAV naar de gebiedsfinale. In de voorafgaande wed-
strijden was er danig goed gepresteerd dat maar liefst 3 teams zich hadden geplaatst. De meisjes D had-
den zich als 10de geplaatst, de jongens D als 1ste en de jongens C als 6de team. 
Na wat gepuzzel door de trainers hoopten we op alle onderdelen de sterkste atleten te hebben staan. Klaar 
voor de strijd reisde we deze keer af naar het Olympische stadion in Amsterdam. Een leuke locatie om 
zo`n wedstrijd te hebben. 
De estafette, altijd een spannend onderdeel, zou het stokje niet vallen, geen ongeldige wissels maken en 
ook nog proberen zo snel mogelijk te finishen. Een goede race levert namelijk veel punten op en die kan 
je bij deze wedstrijd goed gebruiken. Bij alle drie de teams ging het goed en behaalde zij de daarvoor be-
stemde punten. Na de estafette gaat iedereen het onderdeel  doen die hij/zij toebedeeld heeft gekregen.  
Dat iedereen er zin in had was goed te zien aan de prestaties die werden geleverd, ondanks het koude en 
winderige weer maar iedereen was goed gemotiveerd. 
 We kunnen niet alle prestaties van iedereen gaan benoemen maar een aantal bijzondere prestaties werden 
geleverd door Thijs Buwalda, hij sprintte de 80 meter in 10.80 goed voor een 2de plaats en met de kogel 
behaalde hij ruim de 1ste plaats met een afstand van 11.34. Met verspringen behaalde Che van der Lee de 
4.29. Ina van Woersem liep een 2de plaats op de 1000 meter en ook een 2de plaats voor Rohmana Koops 
met speerwerpen. Emiel Rigter liep met de 100 meter horden een nieuw CR, met een tijd van 14.45 sec. 
ook met de kogel behaalde hij een CR. de afstand die hij deze keer stootte was 14.34.  
Door alle goede prestaties van alle atleten van elke leeftijdscategorie bij 
elkaar op te tellen kom je tot een einduitslag die voor de BAV verrassend 
uitpakte. 
De meisjes D waren jammer genoeg 1 plaats lager geëindigd dan dat ze ge-
plaatst waren en eindigde als 11de. 
 De jongens D gingen als 1ste de gebiedsfinale in en werden 2de in de ein-
duitslag. De jongens C gingen als 6de de wedstrijd in maar hadden deze 
keer zo ontzettend goed gepresteerd dat ze 3de werden.  
Maar liefst weer 2 podiumplaatsen voor de BAV een bijzondere prestatie 
waar de club weer trots op kan zijn. Nu is het nog even afwachten of er ook 
nog een team bij is die zich heeft geplaatst voor de landelijke finale.  
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Pupillenbaancompetitie 2010  
meer dan 15 podiumplekken!!! 

Afgelopen weekeinde vond de afsluitende pupillen baanwedstrijd van dit seizoen plaats. Direct 

aansluitend werden de podiumplekken verdeeld. Er werd gestreden in twee catagorien: de 

lange afstand en de meerkamp. In beide catagorien is de BAV sterk vertegenwoordigd. 

Omdat deze wedstrijd samenvalt met het samenstellen van deze Baviaan bleek het helaas niet 

mogelijk om het wedstrijdverslag nog op te nemen. Uiteraard is dit verslag samen met de uitsla-

gen binnenkort (misschien zelfs al als je dit leest) te vinden op de BAV website:  

www.bav-baarn.nl. 
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Privacy en Baviaan 
 
Met de verdergaande digitalisering komt de privacy van onze clubleden steeds meer in gedrang. De één 
zal daar meer moeite mee hebben dan de ander. De redactie probeert hiermee rekening te houden door  af 
te zien van het afdrukken van privacygevoelige zaken in de digitale Baviaan. 
Wij vragen hierbij ook onze trouwe schrijvende leden zoveel mogelijk rekening te houden met het niet ver-
melden van adres-(telefoon)gegevens van anderen of van jezelf in de in te sturen kopij.  
Toch kan het gebeuren dat er toch iets tussendoor glipt. Mocht dat gebeuren en u hier bezwaar tegen 
heeft, meldt dat dan via info@bav-baarn.nl . 
 
De redactie 
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