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gelopen in 2009 !!! 
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Beste leden, 
 
 

Mooie 2e Wintercupdag 

Ook de 2e Wintercupdag is weer fantastisch verlopen. Onder zonnige omstandigheden en 
met een beetje vrieskou hebben alle deelnemers hun afstanden over het prachtige par-
cours kunnen afleggen. 
Met de inzet van extra parkeerwachten hebben we de grote toestroom aan auto’s goed 
kunnen regelen en was er geen parkeer overlast. 
De organisatie heeft, op een paar kleine puntjes na, zeer goede reacties van de deelne-
mende bezoekers ontvangen. 
 
 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Mede namens het bestuur wil ik alle leden van harte uitnodigen voor de Nieuwjaarsre-
ceptie op dinsdag 5 Januari vanaf 8:00 uur in ons clubhuis. 
 
 
Fijne feestdagen 
Alle leden fijne feestdagen en een heel goed uiteinde toegewenst. 
 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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In de periode half november/ half december een verheugend grote aanwas. Uiteraard was het leeuwen-
deel hiervan afkomstig van de startersgroep, die begin december afliep, doch ook voor andere groepen 
druppelden nieuwe leden binnen. Daarom een hartelijk welkom voor: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat Geb.dat 
Hester Aarninkhoff   Baarn recr 72-12-26 
Jaap Boon   Baarn recr 35-09-06 
Charlotte Dekker   Baarn recr 69-12-22 
Frans Gouverne   Soest recr 63-03-10 
Marjo Groot de   Baarn recr 66-12-22 
Mark Hazekamp   Baarn recr 64-11-29 
Erik Hogenaar   Baarn recr 67-07-30 
Jolanda Kampert   Baarn recr 63-03-23 
Marca Meijer   Baarn recr 69-10-20 
Ruth Nijholt   Baarn recr 68-12-26 
Walter Poppeliers   Baarn recr 68-10-24 
Amanda Prins   Baarn recr 83-11-13 
Camilla Radstok   Baarn pupB 01-12-06 
Peter Ruiter de   Baarn recr 70-03-02 
Griet Slagmolen v/d   Baarn sen 81-08-29 
Cootje Twillert van   Baarn recr 83-11-01 
Luka Vrij de   Baarn pupM 03-03-30 
Bert Witteveen   Baarn recr 57-12-31 
       

Helaas kwamen er ook weer een aantal afmeldingen binnen. We zullen dan ook moeten missen: 
       
Voornaam Naam   Plaats Cat  
Jeannet Bogaard   Baarn recr  
Nico Jong de   Baarn recr  
Joke Jongh de   Baarn recr  
Mika Molthoff   Baarn pupA  
Janneke Oosterbroek   Baarn recr  
Rita Rijssel van   Baarn recr  
Els Schouten   Baarn recr  
Robin Steinbach   Eemnes junB  
Martijn Steinbach   Eemnes junC  
       
       

Voorts liet Hans de Jong zijn wedstrijdlicentie weer overschrijven naar de BAV. 
       
Met vriendelijk groeten,      
       
Hans Oostindiën.      
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GEBOREN op 17 november 2009 
 

Kjell Kars 
zoon van Etienne Berends & Jogien Verweij 

broertje van Majken & Mathilde 
 

Hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoon Kjell 
 

Recreanten Commissie  

 Naam   Naam  
      

3 Anton Krikke 20 Ton Slager 

4 Arja Crane - Elders 20 Paul Ruitenbeek 

6 Anneloes Hees, van 21 Henny Kuil 
6 Peter Wevers 21 Kees Kruijswijk Jansen 

8  Veen-van Hunen, v.d. 23 Ans Rossum-Damen, van 

8 Dorry Engelmann 27 Marian Nieland 

14 Inge Landman 27 Karen Verloop 

14 Gert Jan Versteeg 28 Wilco Dijen, van 

15 Thea Feijen-Neelhof 28 Peter Roomer 

16 Cok Verhoef 29 Bianca Koops 

17 Niels Roelofs 29 Judith Breijer 

17 Richard Koot 29 Edan Meer, van der 

17 Gert-Jan Kooten, van 30 Henk Vulpen, van 

18 Janneke Geluk-Hamelink 31 Gerard Adolfse 

19 Janneke Oosterbroek    

BAVIAAN-BEZORGERS BEDANKT ! 
Zoals al vele jaren hebben een aantal trouwe Bavianen er weer voor gezorgd, dat onder soms barre om-
standigheden u uw Baviaan zo goed en zo tijdig mogelijk kreeg thuis bezorgd, hetgeen de vereniging een 
hoop kosten heeft bespaard. Dat de BAV blijft groeien, hebben ook zij kunnen merken aan de steeds hoge-
re stapel te bezorgen Bavianen. Gelukkig komt er nu enige ver- 
lichting door overgang van leden op de digitale Baviaan. Met dank aan: Cora, Peter, Dirk, Henk, Dik, Dick, 
Jan, Anton, Hans/Ans, Ybel, Jos, Marleen/Harm en hun, mij niet altijd bekende, vervangers. 
 
Hans.  
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G-groep traint al ruim een half jaar met veel plezier bij de BAV 
 
Het is een landelijke trend om mensen met een verstandelijke handicap te laten integreren bij diverse sport-
verenigingen. Voetbal en handbal hebben al enkele jaren een G-groep. Via Corrie van Eijk kwam de vraag 
of er een groep mensen van Amerpoort mee kan doen bij de BAV. Na één oproep in de BAViaan had Cor-
rie al snel begeleiders en enkele reservebegeleiders. 
Er werd gestart met 7 deelnemers en inmiddels zijn het er negen. Afgesproken is dat de groep niet groter 
kan worden dan tien. De twee begeleiders hebben dan voldoende gelegenheid om iedereen persoonlijk 
aandacht te geven. 
Door het samen koffiedrinken na afloop, hebben al veel BAVleden kennis kunnen maken. Het valt op dat er 
enkele veel gestelde vragen zijn. 
 
“Wat doen jullie op zo’n ochtend?” 
We lopen vanaf Groeneveld eerst een stukje en daarna gaan we op een mooi plekje wat oefeningen doen. 
Vaak verzinnen de deelnemers zelf ook oefeningen en na 5 minuutjes is iedereen voldoende opgewarmd. 
Tijdens het lopen kijken we naar de koeien en paarden en natuurlijk de treinen. In de herfst hebben we ook 
prachtige paddenstoelen gezien.  
Het is sportief wandelen, dus om de conditie te verbeteren geven we aanwijzingen over loophouding en 
doen we oefeningen en soms een spel.  We geven advies: trek goed loopschoenen aan en bij regen een 
goede jas. Het is eigenlijk net zoals bij de beginners bij de loopclinic. 
 
Vinden de deelnemers het leuk? 
Wat ons opvalt, is dat iedereen er altijd is. Ook krijgen we terug van de medewerkers van Amerpoort dat 
men geniet. We zien ook dat de conditie bij sommigen verbetert. De meeste zeggen niet dat ze het leuk 
vinden, maar we merken het wel. Gerrit is een bekende in Baarn en hij houdt van grapjes maken. Ad maakt 
de hele week veel mee en heeft altijd veel te vertellen, onder andere over zijn werk op de boerderij. Adrie 
kijkt graag om zich heen tijdens het wandelen. Omdat hij doof is, vraagt dat wat extra aandacht van ons. 
Monica zingt en neuriet graag en dat werkt heel aanstekelijk. Mieke loopt heel fanatiek en komt altijd met 
rode konen terug. Kees is een stille genieter. Petra komt altijd op de fiets, dus die is heel sportief. Toon 
loopt nog niet zo lang mee, hij is enthousiast geworden door de verhalen van Petra. Ook Carolien is via 
Petra aangemeld. Zij houdt van alles wat met Engeland te maken heeft en vertelt graag over haar vakan-
ties. 
 
Is het moeilijk om deze groep te begeleiden? 
Wij vinden het vooral heel leuk. Nu we de deelnemers beter leren kennen, krijgen we steeds meer contact. 
We zijn geen therapeuten of opvoeders, wij zijn voor de goede sfeer en het bewegen. Je hebt geen oplei-
ding nodig om de groep te begeleiden. Het is belangrijk dat je van mensen houdt en geïnteresseerd ben in 
anderen. En je leert jezelf ook wat beter kennen, want er worden soms onverwachte vragen aan je gesteld. 
Wil je een keer meelopen, om te kijken of het ook iets voor jou is? Meld dat dan bij Corrie van Eijk. 
(corrie.van.eijk@planet.nl)  
 
Hoe moet ik reageren in de kantine? 
Doe gewoon! Als iemand zin heeft in een praatje, dan merk je dat van zelf wel. Anderen vinden het vol-
doende als je hen groet door bijvoorbeeld een hand te geven. En sommigen genieten liever in stilte. Er is in 
de kantine ook altijd een vrijwilliger van Amerpoort bij die hen rijdt met de bus. Zij kennen de deelnemers 
ook goed. 
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Uit de running 
 

 
Hennie Bosselaar, tobt met zijn gezondheid en kan voorlopig niet spor-
ten. Hennie sterkte toegewenst. 
 

Ali Vet, wordt in januari aan haar knie geopereerd ze krijgt een “nieuwe 
knie”. Ali   we wensen je sterkte en een geslaagde operatie toe.  
 

Kees van den Eshof, is herstellende van een schouderoperatie, we wensen 
hem een goed herstel toe. 
 

Janneke Oosterbroek, is geblesseerd en uit de running, Janneke hoop dat je snel weer mee 
kunt trainen.  
 

Jeanette Riksen, is vanwege een voetklacht al geruime tijd uit de running, Jeanette een 
goed herstel toegewenst. 
 
Wanneer het clubblad verschijnt is 2009 bijna ten einde, ik wens u allen een goed, sportief 
en een blessurevrij 2010 toe. 
 
Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman,  tel: 5418009 
e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 
 
———————————————————————————————————————————————— 
 
Hallo lieve Bavianen, 
  
Uit de running, niet Nordicen en niet Sportief wandelen. Begin oktober kreeg ik een kijk-
operatie aan mijn knie, een maand later was mijn schouder aan de beurt. Daar heeft men 
een afgescheurde pees weer vastgezet en moet ik zes weken dag en nacht een mitella dra-
gen. Het was een pijnlijke periode, maar dank zij de kaartjes, telefoontjes en andere blij-
ken van meeleven knap ik al weer aardig op. De ergste pijn is voorbij en ik kijk op zateradg-
ochtend al naar de lucht of het verantwoord (droog) is om weer eens mee te lopen met een 
groep. Dus, wie weet, duik ik nog vóór de feestdagen bij Groeneveld op.  
Iedereen die iets van zich heeft laten weten hartelijk bedankt, het heeft mij goed gedaan. 
  
Groeten,  Kees van den Eshof 
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Sinterklaas heeft trainers volwassenen weer in het zonnetje gezet 
 

Op 5 december kwam Sinterklaas met Zwarte Piet traditiegetrouw op bezoek in het clubge-
bouw na de zaterdagochtendtraining. 

Nadat de aanwezigen die niet getraind hadden ivm de 
regen op hun sportieve plichten waren gewezen, werd 
het tijd om de  trainers één voor één naar voren te roe-
pen. Natuurlijk werden de trainers geprezen om hun 
inzet, enthousiasme en stimulerende trainingen. Ieder-
een kreeg cadeaus. De Vierdaagse-piet had ook enkele 
trainers in Nijmegen gezien. Daarnaast bleek de Sint 
erg goed geïnformeerd te zijn over de minder goede 
eigenschappen. Het vinden van de weg in het bos bleek 
voor meerderen een probleem. Omdat de BAViaan ook 
door jeugdige leden gelezen worden, kan hier niet alles 

herhaald worden.  
Het was Sinterklaas opgevallen dat er steeds meer trai-
ners de ploeg met de fiets begeleiden. Een echte BAV-
trainersfiets was de gift voor alle trainers. 
Speciale aandacht was er voor Wout, die op 19 decem-
ber officieel afscheid neemt van de zaterdag A-groep. 
Zijn opvolger Andy zal het komende jaar door speciale 
hardlooppieten in de gaten gehouden worden. 
Sinterklaas en Zwarte Piet beloofden volgend jaar weer 
terug te komen. In de tussenliggende periode kunnen de 
leden zelf hun waardering voor de trainers blijven uiten. 
Een CD-rom met een fotoverslag ligt in de kantine. 
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Weerzien op Wintercup 
 

Op de eerste Wintercupdag probeerden wij 
(Henny Bosselaar en John de Vries) Chris de 
Baan, op het parcours, uit zijn concentratie te 
halen. Chris bleek bijna alleen maar oog voor 

het "voorbij flitsende vrouwelijk schoon" te heb-
ben. Maar ja, dat kan ook niet anders, want 

Carli stond er niet bij. 
Onverwacht kwamen Annie en Gert Kos (met 
hond) naast ons staan. Het was een heel leuk 
weerzien. Annie en Gert waren ca. 15 jaar ge-
leden erg trouwe, sportieve en gezellig BAV-
leden. Helaas voor de BAV zochten zij hun 

geluk daarna in de Franse bergen. Altijd heb-
ben zij met vrienden binnen de BAV contact 

gehouden. Dit keer waren zij ook op de koffie 
bij Cock en Elly Verhoef. De oudere BAV-leden 
onder ons hebben zeker prettige herinneringen 

aan hen.  
  

John de Vries 

WINTERCUP 24 NOVEMBER 2009 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

En voordat je het weet is sinterklaas langs geweest en ben je hard op weg naar de kerst. En 
kan er teruggekeken worden op een enerverend hardloopjaar voor de lange afstand atleten.  
De marathonlopers deden het in Amersfoort, Eindhoven of Amsterdam. Grote groepen ver-
schenen aan de start aan de eemmeerestafette, Schoorl werd onveilig gemaakt. Damtotdam 
by night was een geweldig spektakel, zeker voor 
de lopers in de late startvakken en ook de zeven-
heuvelenloop had over BAV belangstelling niet te 
klagen. 
Het hoogtepunt voor de hele bav-lange afstand-
groep van dit jaar was zonder meer de 10x10 heu-
velestafette in september in Amersfoort. 4 teams 
van 10 atleten maakten er een grandioze sportieve 
en gezellige dag van. Door de wisselende starttij-
den kwam je elkaar onderweg allemaal tegen. Een 
prima opzet dus. Trots was de lac dan ook dat bijna de complete lange afstandgroep die dag 
aanwezig was. En kon je onverhoopt die dag niet lopen, dan werd je gewoon als chauffeur, 
fietsbegeleider of chef “sfeer” maken ingezet. Het was ook de dag dat, maar wel op het nip-
pertje, de jeugd definitief afstand nam van de oude heersende garde atleten. Stefan, Me-
rijn, Ruben, Robbie P(huh) Jaap en Camiel zijn een aantal jonge talenten waar we in de ko-
mende 5 en 10 km wedstrijden meer van gaan horen, en waar wij, oudere jongere, steeds 
meer respect voor krijgen.  

De oude garde laat zich echter nog niet geheel uit het veld 
slaan. Zij specialiseren zich op datgene wat zij goed kunnen. 
Plannen voor 2010 zijn er dan ook volop. Er wordt in ieder 
geval gestart in de marathons van Barcelona, Utrecht en op 
de Noordpool (echt waar).  Ook een nieuw fenomeen gaat dit 
jaar uitgeprobeerd worden nl, de 100 km van Apeldoorn. Dit 
is een serie van 6 wedstrijden die in totaal 100 km beslaan. 
Normaal geen probleem, alleen worden deze 6 wedstrijden in 
4 achtereenvolgende dagen gelopen. Te weten de vrijdag-
avond voor Pinksteren t/m de ochtend van 2e pinksterdag. 
De nachten tussen deze wedstrijden wordt er gekampeerd 
op het sportpark in Apeldoorn. Klinkt heel gezellig. De kort-
ste afstand is een tijdrit van 8.6 km de langste afstand ruim 
25 km. Voor de iets minder stoere mannen is er datzelfde 

weekend op de zelfde plek ook een 60 km verdeeld over 4 wedstrijden te lopen. Beide een 
uitdaging waar een aantal atleten wel oren naar hebben. 
En zo hebben we allemaal onze plannen en dromen. Het belangrijkste is natuurlijk gezond 
blijven en kunnen genieten van dat wat je leven zo aangenaam mogelijk maakt.  
Voor velen van ons is dat ongedwongen lopen met een groep plezierige lopers om je heen. 
Loop ze in 2010, blijf heel, geniet van elkaar en blijf lachen!!       

 Jos Hakvoort 
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BAV-MARATHON BEST LIJST ALLERTIJDEN DEEL 2. 
Zie zo, het marathonjaar zit erop. En wat voor jaar. Nadat een deel van de A-groep zich in juni druk heeft ge-
maakt in Amersfoort waren er nog twee die het na de zomervakantie probeerde. Andre van de Vuurst liep een 
gedenkwaardige 3.06 in Utrecht waarmee hij zich bij de eerste 30 BAV-ers ooit liep. Wim de Ruijter kwam met 
stip binnen op nummer 20. Hij was de enige BAV-er dit jaar die onder de drie uur bleef en voert zodoende de 
jaarlijst aan op gepast afstand gevolgd door Jos Hakvoort en de reeds eerder genoemde Andre van de Vuurst.  
Bij de dames zijn er tot nu toe drie tijden bekend. We weten natuurlijk dat er veel meer BAV-dames actief ge-
weest zijn op de hele marathon (Judy, Ingrid, Jeannet, etc etc.) Dames schroom niet en geef je tijden even 
door aan Andre of Jos.  
Volgend jaar zijn er natuurlijk weer nieuwe plannen op het marathonfront. Er zijn 5 atleten die zich in Barcelo-
na, begin maart, aan het avontuur wagen. Twee anderen doen ’t in Utrecht op tweede paasdag en er is er zelfs 
één, echt waar, die gaat eind april de marathon op de noordpool lopen. Die gaat zeer hoge ogen gooien in de 
categorie “gekkenwerk- bijzonder- waanzinnig en “waar begin je in vredesnaam aan”. Maar gaaf is het natuur-
lijk wel. Houdt het clubblad in de gaten om op de hoogte te blijven van hun voorbereidingen en belevenissen. 
Mocht je nog namen, tijden of aanvullende marathoninfo hebben. Schroom niet en mail of bel het door aan 
Andre Groen of Jos Hakvoort.  (André Groen  andrebav@xmsnet.nl of Jos Emmie.jos@planet.nl)  
Er is namelijk al een vaag, met de nadruk op vaag, plan om met alle marathonlopers van deze ultieme lijst iets 
bijzonders te gaan doen tijdens het jubileum jaar in 2012.  
 

Andre Groen en Jos Hakvoort 

Naam:   Leeftijd op 
moment van 

Datum Naam/Plaats marathon tijd: Plaat-
sing 

    lopen     u:mm:ss   

Rob Strik M sen 7-12-1980 Fukuoka 2:19:56  

Henk Landman M  1989  2:36:40  

Jans Mulder M  1991  2:36:42  

Frits van Ingen sr. M  1986  2:41:30  

Pieter Schouten M  1974  2:42:22  

Jan van Ginkel M  1955  2:43:50  

Jos Hakvoort M 33 6-6-1993 Leiden 2:44:23 9 

Hans Kouter M  1986  2:45:30  

Frans Hoogendoorn M  1991  2:45:49  

Paul Christiaanse M  1987  2:47:49  

Ad Hogervorst M sen 25-10-1986 Essen 2:48:08  

Wim den Blanken M 39 11-10-1992 Eindhoven 2:48:25 58 

Jaap Smallenburg M M50 1987  2:48:54  

Gijs Egberts M  25-10-1986 Essen 2:49:19  

Dik Riphagen M  1979  2:49:32  

Rudy Mol M  1972  2:50:59  

Gregor Stam M  1982  2:53:08  

Willem de Ruijter m  18-10-2009 Amsterdam 2.56.34  

Jan Bockweg M  1982  2:58:17  

Henk Subusk M  1982  2:58:31  

Joep Rozendal M 32 1-4-2002 Leidsche Rijn 2:58:38 13 

Jan Beentjes M  22-10-1988 Essen 2:59:38  

Peter Verhagen M 37 27-4-1986 Utrecht 2:59:48  

André Groen M 26 22-10-1988 Essen 3:00:07  

Peter Hilhorst M  1975  3:00:56  

Rob Leeflang M  1989  3:05:41  

André van der Vuurst M M40 11-10-2009 Eindhoven 3:06:13  
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Wim Nieuwenhuizen M 46 27-5-1978 Utrecht-A'foort-Utrecht 3:07:26 40 

Berry Ruitenbeek M 50 14-6-2009 Amersfoort 750 jaar 3:08:11 32 

Marc Nieuwenhuizen M 40 25-10-2004 Dublin 3:10:16  

Henk Nordt M  1991  3:10:25  

Henk Herskowits M  1979  3:10:32  

Jan Koops M  1975  3:11:17  

Ronald Pothuizen M  9-4-2007 Utrecht 3:11:41  

Chris de Baan M  25-10-1986 Essen 3:11:49  

Cor Vos M  1990  3:12:45  

Herman Mordink M  1982  3:12:49  

Evert Bos M  1978  3:13:48  

Bert Epskamp M  1983  3:14:33  

Ton Delvers M  1975  3:14:48  

Adrie Dunnebier M  1987  3:15:00  

Cor Janssens M  1986  3:15:45  

Mario van der Grift M  1991  3:15:51  

Ben Horst M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:15:57  

Connie van Diest V sen 18-10-1981 Eindhoven 3:20:00  

Hans Oostindien M  1981  3:20:23  

Sylvain van Staveren M  1987  3:21:14  

Bertus Engelbert M  1977  3:22:14  

Han van de Meer M  1975  3:23:55  

Harry Steenwijk M  22-10-1988 Essen 3:24:00  

Jan Zwaan M 61 15-10-2000 Amsterdam 3:24:13 6 

Cock Verhoef M  1989  3:24:53  

Jaap Landman M  1986  3:26:05  

Sacco van Wessel M 39 14-6-2009 Amersfoort 750 jaar 3:26:50 104 

Jelle Botters M  1979  3:28:55  

Wout Natter M 44 18-4-1987 Rotterdam 3:29:12  

Wim van Diest M  1982  3:29:42  

Hein Hoogenboom M  1985  3:30:32  

Ale Klaver M  1987  3:36:03  

Michiel Schrijver M M50 21-10-2007 Amsterdam 3:36:05  

Cora Pelt V M35 25-10-1986 Essen 3:38:53  

Joes Kloosterman M 40 25-10-1986 Essen 3:38:54  

Joep Korndewal M  25-10-1986 Essen 3:48:05  

Jan Koster M 40 25-10-1986 Essen 3:48:49  

Erik Steutel M  1968  3:51:44  

Mariëlle van Wegen V 46 21-4-2002 Rotterdam 3:53:15  

John de Vries M  1991  3:54:08  

Bob Heinis M M45 21-10-2007 Amsterdam 3:55:27  

Nico van de Meijde M  1976  3:57:31  

Piet Veenstra M  1991  3:58:30  

Rinus van de Heide M  1977  4:08:40  

Constant Dedel M  1977  4:41:00  

Cor Koster M  1968  4:42:37  
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Sint bezoekt trainingen jeugd 

Op zaterdag 5/12 kwamen er ook  Pieten in de regen in het Baarnse bos  meetrainen met alle 
BAV pupillen en na afloop kreeg iedereen 
lekkere warme chocolademelk en wat lek-
kers erbij. De Pieten gingen ook leuke 
cadeautjes uitdelen aan de aanwezige 
kinderen. 

Ook in de sportzaal de  Loef kwamen op 
woensdagmiddag 2/12  een grote en een 
kleine Piet langs zoals jullie op bijgaande 
foto’s kunnen zien.  De zaal was al ver-
sierd met slingers en Pietenpoppen. Bij 
de mini’s en C-pupillen deden ze een tik-
spel en de tikkers had een Pietenpak aan. Wie er getikt werd kreeg ook een Pietenpak aan en 
zo kwamen er steeds meer tikkers  bij en het was een kleurrijk geheel. Bij de B-pupillen stond 
een Pietencircuit op het spel. De kinderen gingen zaklopen over de matten en slalom tussen 
palen door. Daarna moesten ze een pepernoot ophalen en in een bekertje over hordes heen lo-
pen en weer zigzag langs de palen. Alle kinderen kwamen aan de beurt en zodoende kwamen er 
steeds meer pepernoten in het bekertje en werd het moeilijker. Opeens werd er op de deur 
gebonkt en kwamen er 2 Pieten binnen 1 grote en 1 kleine. Ze hebben eerst pepernoten ge-
strooid en uitgedeeld aan de kinderen en de rest van de training hebben zij ook meegedaan. 
Met een muts op, das omgestrikt en handschoenen aan liepen de pupillen met een grote medici-
nebal het parcours af en wisselden met de andere kinderen als een estafetterace. 

Toen gingen ze “winterpeen”gooien. De 
rubberen werpstaafjes waren omwik-
keld met crèpepapier en zo wierpen de 
kinderen richting wandrek.  Het touw-
klimmen was aan de beurt en de kinde-
ren klommen naar hoger opgehangen 
pietenpoppen. De kinderen gingen nu 
hoog in het wandrek klimmen om Pieten-
mutsen aan te raken en weer naar bene-
den. In die tussentijd werden er choco-
lade munten verstopt onder de pilonnen 
in de zaal. In 3 groepjes gingen de pu-
pillen in een estafetterace kijken onder 
welke pilon een munt lag. Na afloop kre-
gen alle kinderen een paar choc. Munten 
en een zakje pepernoten mee.  

Wim Oostveen en Liesbeth Sitters. 
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Wedstrijdkalender winterseizoen 2009-2010 

Loterij Wintercup  17 januari  2010 
 
Allereerst  Fijne Feestdagen gewenst  !! 
 
Mocht u tijdens deze  feestdagen  t.g.v  kerstpakketten  en anderszins 
Kadootjes ontvangen waar u niets  mee doet  dan houden wij ons aanbevolen 
Als  “aankleding”  voor de  loterij tafel  doet u ons een groot plezier  en de  
winnaars des te meer. 
 
Mocht dit spelen, wees zo goed en geef dit af  op de Botter 34 ,Eemdal  Baarn, 
tel.5415350       e-mail :  cmichelsdebaan@casema.nl 
 
Bij voorbaat dank,   Loterijcommissie      Carly Michels en  Chris de Baan 
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