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Beste Bav-vrienden, en ouders van jeugdleden, 

Afgelopen weekend was ik op bezoek bij het BAV Jeugdkamp in Beekbergen, en zag daar een grote groep 

(80+!) BAV-leden en begeleiders gezamenlijk vlotten bouwen en daarmee op het water varen. De samen-

horigheid was enorm; oudere jeugdleden hielpen de jongere, onder betrokken leiding door de trainers en 

overige leiders. Het was mooi om te zien hoe harmonieus deze activiteit verliep, en het stond synoniem 

voor het hele kamp.  

Vrijdagavond werd er bij de vossenjacht eerst fanatiek gezocht naar verklede trainers, en daarna gediscus-

sieerd tijdens de speciale BAV vragen zoals "Hoe lang bestaat de BAV?". (Wat voor een zesjarige ècht een 

hele moeilijke vraag is) 

Op zaterdag gingen pupillen en junioren samen tokkelen over een klimparcours, bouwden samen een ka-

tapult, en daarna vlot bouwen en varen. Het was schitterend om te zien hoe stoer onze allerjongsten wa-

ren om stuk voor stuk de ladder op te gaan richting het klimparcours tussen de bomen. En daarna hartver-

warmend om de oudere junioren te zien helpen, om zeker te weten dat iedereen goed gezekerd was. Sa-

menwerken: ook dat is de BAV! 

We mogen zeer trots zijn op zo’n goede jeugdafdeling en op de trainers en overige betrokkenen zoals 

commissieleden!  

In aanloop naar het kamp zwoegden veel jeugdleden op zaterdag 24 juni door de modder en sloten tij-

dens de jaarlijkse Survaton om sponsorgeld voor het kamp te verdienen. Er werd een mooi bedrag van     

€ 475,- opgehaald. 

Na de zomer krijgt de BAV een nieuwe jeugdcategorie: vijfjarigen. Er is een trend gaande dat kinderen 

eerder beginnen met sporten, en de BAV wil niet achterblijven. Tineke Bos zal deze groep gaan leiden, de 

kinderen zullen spelenderwijs in aanraking gaan komen met atletiek, en kunnen na het eerste jaar instro-

men als D Pupil. 

Op 2 september zal de BAV weer een stand hebben op het Cultureel festival in de Pekingtuin. Sinds enkele 

jaren is de BAV daar aanwezig om onze vereniging te promoten. Zowel de afdeling Jeugd als Recreanten 

zal hier een aandeel in hebben. 

Zoals vorige maand al gemeld, we krijgen vanaf 15 september een Sport BSO in ons clubgebouw geves-

tigd, de naam wordt: Sport BSO Sprint. Deze BSO is bedoeld voor 6 tot 12 jarigen, en is een onderdeel van 

KMN Kind en Co. Op https://www.kmnkindenco.nl/bso/buitenschoolse-opvang-baarn-sprint/ kun je meer 

informatie vinden. 

Op 30 september a.s. vinden de jaarlijkse clubkampioenschappen plaats op en rondom de atletiekbaan. 

Bianca Koops is gestart met speciale trainingen voor leden en overige geïnteresseerden. Mocht je mee 

willen doen met deze kampioenschappen, én wil je (extra) trainen? Meld je dan aan bij Bianca Koops. 

Tot slot wil ik graag een oproep doen voor enkele vacatures die we binnen onze vereniging hebben, o.a. 

voor de kantinecommissie en de sponsorcommissie. Binnen de vereniging kunnen we niet zonder vrijwil-

ligers. Mocht je iets voor de vereniging kunnen en willen betekenen, laat het dan aan mij, of aan je trainer 

weten.  

Ik wens iedereen een mooie vakantieperiode toe! 

 

Edan van der Meer 

Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl) 
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In de maand juni werden een aantal recreanten definitief lid, alsmede enkele jeugdleden.  
Ditmaal een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: Geboortedatum: 
Liesbeth van der Burg  Baarn  recreant 03-04-1950 
Ad  van Doorn  Baarn  recreant 19-07-1965 
Willem               Hogenbirk  Baarn  recreant 25-07-1983 
Sanneke Hooijer                 Baarn  pupil B               09-01-2008 
Inge  Hop-van Olst  Baarn  recreant 07-06-1976 
Jeannette Kroeskop  Baarn  recreant 19-06-1957 
Frédérique van Lent  Laren  recreant 06-04-1957 
Camiel  Meijneken  Baarn  recreant 23-11-1969 
Anita  Renes   Baarn  recreant 12-01-1969 
Tijn  van der Sluis  Baarn  pupil D                24-09-2010  
 
Voor de 3-maands kennismakingscursus meldden zich Tineke van Pagée en Hannie Uding aan. 
  
Helaas ook weer een flink aantal afmeldingen, ingaande 1 juli: 
Het betreft: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Brechje               van Asperen  Baarn   recreant 
Yvonne               Berkhof                 Baarn   recreant 
Janco  Blonk   Baarn   recreant 
Thijs  Brouwer  Baarn   junior D 
Chiel  Brouwer  Baarn   pupil B 
Luella  Brouwer  Baarn   trainer 
Anton  Krikke   Baarn   recreant 
Heleen  Kruisbrink  Baarn   recreant 
Berry  Ruitenbeek  Soest   master 
Pien  de Vooght  Baarn   pupil A 
Saar  de Vooght  Baarn   pupil C 
Sam  Vroomman  Baarn   junior D 
 
Hiermee komt ons ledental per 1 juli voorlopig uit op 460.  
 
Van de Atletiekunie ontvingen wij de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 
 
Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 
Ab  Abdi   904170                 junior A 
Thijs   van Amerongen 904166                 pupil D 
Annebel Bon   905201                 pupil C 
Sofie  van Drie  905408                 pupil D 
Lucas  Hoek   905200                 pupil D 
Pepijn  Sierat   905409                 pupil A 
Inden  Snoek   905410                 pupil D 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën 

Nieuws van de ledenadministratie 
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http://www.sportze.nl/
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Wat mis ik het hardlopen bij de BAV  

Beste leden,  

Allereerst heel vriendelijk bedankt voor de Baviaan van mei 2017. Ik heb deze nu pas uitgeprint. Wanneer 

ik dit clubblad zie en alles zo lees..., Eemmeerloop....., gaat er toch wel wat door mij heen. Niet dat ik nu 

helemaal niet meer aan hardlopen doe. Ik ben het aan het opbouwen. 

Nadat ik op 17 februari 2017 - nu inmiddels 119 dagen, zeventien weken geleden - aan spataderen gehol-

pen ben, mocht ik de eerste vier weken niet hardlopen. 

Op 20 maart hervatte ik deze sport, in het begin tien minuten per dag en zo iedere week vijf minuten per 

dag langer. Dit houdt in: de tweede week een kwartier, vervolgens twintig minuten. Deze tijdsduur gold 

dan voor de hele week. Een halfuur achter elkaar hardlopen vond ik nog wel behoorlijk zwaar. Daarom 

besloot ik het lidmaatschap een tijd op te zeggen. 

Inmiddels kan ik ruim vijftig minuten achter elkaar hardlopen. Het begint echt weer te kriebelen. Mis-

schien dat ik me in het najaar weer bij jullie aanmeld. Ik moet dan wel bij de "rustige" groep C gaan. Mijn 

partner heeft ergens liever dat ik het helemaal niet meer doe; ze houdt er zelf niet van, maar ik wel. 

De Eemmeerloop.... een geweldige prestatie van jullie. 

Hoe ervaren jullie die hitte? Zelf krijg ik het veel meer warm, als ik stilzit. Dan voel me echt bejaard. Ik 

hoop dit jaar op 13 december - over exact 180 dagen - 65 jaar te worden. Tegenwoordig is dit helemaal 

niet oud  of bejaard. De mens is zo oud als hij of zij zich voelt. Aan mezelf merk ik terdege dat ik (intensief) 

in beweging moet blijven, ja, liefst intensief. Wandelen met mijn partner doe ik regelmatig. Ook heel ge-

zond en heel gezellig. Maar dat is ook veel naar dingen kijken, dingen gadeslaan, en dat is toch niet hele-

maal mijn ding. Ik zie nu wel meer. In het begin van ons huwelijk was ik nog meer een natuurbarbaar. Vo-

gels zag ik niet. Mijn partner uit de metropool Rotterdam merkte de vogels direct op. De mens zit eigenlijk 

vreemd in elkaar.   

Mettertijd ben ik Baarn gaan herwaarderen. Zoveel verscheidenheid in landschappen. 

 

Ik wens jullie heel veel succes en een fijne zomer. Hopelijk niet te veel warm weer. Mochten er nog deel-

nemers aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn, heel veel succes toegewenst. Hopelijk redelijk weer. Als het 

maar droog is. 

 

Een ex-BAV-lid,  

Edmond Pouderoyen 
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Incassodata contributie 

In de ALV van mei is afgesproken duidelijkheid te geven over de incasso data. 

Door omstandigheden is in het verleden de incasso datum verplaatst van aan het begin van het kwartaal 
naar het einde van het kwartaal. 

Dit is geen gewenste situatie. In 2017 willen we de incasso datum weer naar voren halen, aan het einde 
van de eerste maand van het kwartaal. 

Incasso data 2017: 

1. 31 maart 

2. 25 juni 

3. 25 augustus 

4. 25 november 
  
Incasso data 2018: 

1. 25 januari 

2. 25 april 

3. 25 juli 

4. 25 oktober 
  

Met vriendelijke groet,  

Bep van Rijn 
Penningmeester BAV 

30 september 2017 
BAV Clubkampioenschappen  
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Artikel uit de Baarnsche Courant van vrijdag 9 juni 2017 
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http://www.petershof.nl/
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Sportrecept van de maand 

Hoe je eierkoeken maakt: 
Verwarm de oven voor op 180 graden. 
Doe de eieren, suiker en de vanillesuiker in een ruime kom en mix deze met een elektrische mixer 3 mi-
nuten lang goed door. Je houdt een witgele luchtige substantie over. 
Over de eieren en suiker zeef je beetje bij beetje het zelfrijzend bakmeel en dit spatel je door het beslag. 
Omdat je een lekker luchtig beslag wilt en geen klontjes is het zeven erg belangrijk. Als je een dikkig be-
slag hebt (je zult als het goed is ook wat luchtbelletjes zien) en al het zelfrijzend bakmeel zit erdoor dan 
spatel je er nog een flinke snuf zout door. 
Bekleed vervolgens een bakplaat met bakpapier en schep hierop het beslag in ongeveer 6 ronde 
“hoopjes”, om het zo maar even te noemen. Je kunt met een eetlepel op de bovenkant voorzichtig het 
hoopje in een rondje verdelen. Zet de bakplaat in de oven en bak de eierkoeken in circa 15 min licht 
goudbruin. 
 
Bron: www.eefkooktzo.nl 

Wat heb je nodig voor eierkoeken: 
  - 100 gram zelfrijzend bakmeel 
  - 75 gram suiker 
  - 2 eieren 
  - 1 zakje vanillesuiker 
  - snuf zout 

Eierkoeken 
Voorbereidingstijd: 10 min | Oventijd: 15 min | Hoeveelheid: 6 eierkoeken 
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Kwijlen 
Over ‘kwijlgedrag’, horen en zien, spiermassa en hardloopstersblessures 
 
Hoe geconcentreerd ik ook boven mijn aantekening zit en een column probeer te componeren, mijn ge-
hoor blijft signalen opvangen uit mijn directe omgeving. Altijd alert op wat er rondom mij gebeurt, zoals 
ook mijn ogen meestal ronddwalen en waarnemen. Tweede natuur die voor een liefhebber van fotografie 
en voor een columnist heel handig zijn. 
Mijn schooljuf van de lagere school zei altijd: “Pim heeft meer aandacht voor de vogeltjes in de school-
tuin, dan voor mij”.  Toen ik haar veertig jaar later weer eens ontmoette, wist ze het zich nog te herinne-
ren. Later werd me vaak gevraagd of ik leraar was, omdat ik steeds alert was op wat gezegd werd en wat 
er om mij heen gebeurde.  
Daar zit ik dus te schrijven terwijl mijn gedachten over elkaar heen tuimelden en mijn pen rusteloos over 
het papier vliegt. Lekker ouderwets, met pen en papier eerst snel een concept neerzetten. Ondertussen 
genietend van de heerlijke koffie en bosvruchtenkruimeltaart van Marcia en Hans van Mi Casa Su Casa in 
Baarn. 
‘Kwijl niet zo’, hoor ik naast me. Ik schrik op van mijn schrijfwerk en veeg snel over mijn mond. Zou ik als 
een ‘oud ventje’ hebben zitten kwijlen, schiet het door me heen. Kan best, ik heb er langzamerhand de 
leeftijd voor. Ook het beeld van de G-lopers schiet door mij heen, zoals zij op de zaterdagochtenden in de 
kantine genieten van de versnaperingen. Het ‘kwijlverwijt’ blijkt niet voor mij bestemt, maar voor het kind 
dat naast me zit te spelen en ondertussen ook van een kruimeltaartje snoept. 
De moeders is het niet ontgaan dat ik opschrik en snel mijn mond afveeg. Er wordt hartelijk gelachen, als 
ik me snel verontschuldig. Ze zijn meteen zeer geïnteresseerd in wat ik dan wel voor verhaal zit te schrij-
ven, waardoor ik mij betrapt voel op ‘kwijlgedrag’. Een column voor de BAViaan? Ja, ja, wat moesten ze 
zich daar voor ‘kwijlgedrag’ bij voorstellen. De drie dames gaan er eens goed voor zitten en leven zich uit 
op het onderwerp; het kwijlen van een hardloper. De ene na de andere spannende gedachte over afge-
trainde, hardlopende lijven in strakke pakken vloog over tafel. Ze vinden na een tijdje ‘brainstormen’ dat 
ze me aardig wat suggesties aangedragen hebben voor een spannende column en zijn zeer benieuwd 
naar het eindresultaat. ‘Je laat het ons wel lezen, toch?’ 
Toeval of niet, bestaat dat? Ik lees op dat moment in NRC Next een verhaal met als titel: ‘Hardloopsters 
met laag gewicht hebben meer risico op blessures’. Wekelijks pikt de NRC in de rubriek NRC.CHECKT een 
onderwerp/stelling uit het nieuws, dat/die zij controleren op ‘waarheid’, op een schaal die loopt van: 
‘onwaar, grotendeels onwaar, grotendeels waar tot waar’. Deze stelling werd door Romy van der Poel 
geanalyseerd en voor waar bevonden. Dat mijn aandacht. Aan welke risico’s worden onze vrouwelijke 
lopers meer blootgesteld dan wij mannen. En meteen komt het zeer slanke profiel van onze sympathieke 
kilometervreetster Sandra in beeld, aan welke ‘gevaren’ stelt zij zich bloot. Het leek me ‘een column 
waardig’, om onze voorzitter Edan maar eens te parafraseren..  
 
Waar is de stelling op gebaseerd, welk onderzoek en hoezo deze vergaande conclusie?                    
Een gangbaar advies om sneller te worden en pr’s te verbreken is: val af. Heeft dat ‘afvaladvies’ en met 
name bij vrouwen negatieve gevolgen? Dat is de vraag. Ohio State University bestudeerde 24 stressfrac-
turen bij 18 hardloopsters. Deze fracturen worden vermoeidheidsbreuken genoemd en zijn kleine  in-
complete botbreuken. Ze ontstaan  bij overbelasting en worden beschouwd als zware hardloopblessures. 
Uit het onderzoek bleek dat vrouwen met een laag gewicht meer kans hebben die fracturen op te lopen, 
letterlijk en figuurlijk.  
 
Maar wat is een ‘laag gewicht’?                                                                                                             
De onderzoekers keken naar vrouwen met een BMI van 19 of lager. Onder de 18,5 heb je ondergewicht. 
‘Lichter zijn is een voordeel voor lopers, maar té licht zijn kan het herstelmechanisme van de loopbelas-
ting beperken’, volgens hoogleraar neuromechanica Egbert Otten, van de Rijksuniversiteit Groningen.  
Voor lopers met een ondergewicht is het opvangen van de klappen bij neerkomen veel zwaarder, schrijft 
de hoofdonderzoeker uit Ohio. Dat komt omdat door het ondergewicht de spiermassa is afgebroken en 
de botten alle klappen op moeten vangen. En dat kan deze stressfracturen tot gevolg hebben. De langeaf-
standloopsters zijn binnen deze risicogroep oververtegenwoordigd volgens Ysbrand Visser, onderzoeksre-
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dacteur van Runners World. Meestal is er sprake van een combinatie van elkaar versterkende factoren 
zoals: verstoord eetgedrag, menstruatie stoornissen en botontkalking. Na een groot onderzoek, door het 
Internationaal Olympisch Comite, kreeg die verstoorde energiehuishouding de naam: RED-S, Energy Defi-
ciency Syndrome.  
In het de stelling ondersteunende verhaal wordt door het Expertisecentrum Veiligheid NL een schattig 
gemaakt van de voetbelasting van een hardloper. Zij gaan daarbij uit van 50-100 km(!) per week. Wat 
volgens hen neerkomt op 40.000 – 80.000 voetlandingen per been, die het volle gewicht van de loper op-
vangt. Meestal op asfalt, schrijven ze.  
Persoonlijk haal ik die ondergrens niet eens en gelukkig lopen we merendeels in het bos of op de baan. 
Maar te horen aan de verhalen van sommige ‘recreatieve lopers’ binnen de BAV komen ze aardig in de 
buurt van de schattingen van het Expertisecentrum, verwacht ik. Toch wel een aandachtspunt voor onze 
kilometersvretende vedergewicht dames! Jammer als we ze wekelijks moeten missen door langdurige 
blessures. Overigens, evenals alle anderen die  door overbelasting, ook bij een minder extreem loopge-
drag, wekelijks zeer gemist worden.   
Moraal van het verhaal: “Van vervetting naar spierenweefsel. Kweekt allen spiermassa!” 
 

Tekst: Pim Molenaar                                                                                                                              

Foto: Gertjan Hooijer 
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Bericht van Schietvereniging Baarn & Omstreken 

Betreft: Target Sprint een combinatie van hardlopen en schieten. 
Datum: zaterdag 2 september van 10.00 tot 16.00 uur 
Locatie: feestterrein van het Groot Gaesbeeker gilde aan de Ferdinand Huycklaan te Soest. 

 

Beste Sporter, 
 
Schietvereniging Baarn & Omstreken en de Pijnenburg Atletiek Vereniging organiseren een Target Sprint 
wedstrijd. De deelnemers lopen 3x een ronde van 400 meter en schieten met een luchtgeweer 2x5 
treffers op een biatlondoel, de snelste tijd wint. 
Dit vindt plaats op het feestterrein van het Groot Gaesbeeker gilde aan de Ferdinand Huycklaan te Soest 
op zaterdag 2 september 2017 van 10.00 tot 16.00 uur. 
Inschrijven en meer informatie kan je vinden op http://schietverenigingbaarn.nl/Targetsprint/ 

Meld je snel aan, vol = vol  
Graag snel inschrijven. 

 
Met vriendelijke groet, 

Bestuur 
Schietvereniging Baarn en Omstreken 
E-mail: info@schietverenigingbaarn.nl 

http://schietverenigingbaarn.nl/Targetsprint/
http://schietverenigingbaarn.nl/Targetsprint/
http://schietverenigingbaarn.nl/Targetsprint/
http://schietverenigingbaarn.nl/Targetsprint/


 

 15 

http://www.mth.nl/
http://www.autorijschool-keppel.nl/
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http://www.electroworldvandermeulen.nl/
http://www.intersportvandam.com/
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http://www.fytaal.nl/
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http://www.degeneraal.nl/
http://www.robstuinen.nl/
http://www.studiecentrumbaarn.nl/
http://www.juweliervandoorm.nl/
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Hardlooptip 

Dit doet twee weken niet sporten met je lichaam 
 
Sporten is gezond maar als je het twee weken niet doet, dan heeft het al een negatieve impact. Dat blijkt 
uit een nieuw onderzoek aan de Universiteit van Liverpool. 
  
Je sportactiviteiten gedurende twee weken stoppen leidt tot spier en metabolische veranderingen die het 
risico op diabetes, hartziekten en mogelijk zelfs een vroegtijdige dood kunnen verhogen. De onderzoekers 
zijn voorzichtig met deze uitkomst, maar stellen wel dat inactiviteit voor een korte periode, slecht is voor 
de gezondheid. Dat baseren ze op een onderzoek met 28 volwassenen, gemiddeld 25 jaar. De deelnemers 
sportten niet echt regelmatig, maar zetten wel 10.000 stappen per dag. Ze zaten allemaal op de grens tus-
sen gezond gewicht en overgewicht. 
 
Voor de proefperiode werd onder meer het vetgehalte, de spiermassa en de conditie gemeten. Vervol-
gens kregen ze een meetinstrument mee naar huis en moesten ze twee weken hun dagelijkse hoeveelheid 
beweging met 80 procent terugschroeven. Concreet: ze moesten dagelijks zo’n 129 minuten meer zitten 
dan gewoonlijk. 
 
Na de periode van twee weken werden de deelnemers opnieuw onderzocht. Ze waren aangekomen en 
spiermassa verloren. Hun vetgehalte in het lichaam was gestegen, vooral het buikvet. Buikvet wordt in 
verband gebracht met verschillende chronische aandoeningen. Ze kwamen er ook achter dat de deelne-
mers na twee weken minder lang aan één stuk en minder intensief konden lopen dan een paar weken er-
voor. Ze merkten op dat het vetgehalte steeg in de lever en cholesterol toenam. 
 
“We dachten dat we subtiele veranderingen zouden zien. Maar dat alles in zo’n korte periode verslechtert 
is eigenlijk verrassend”, zegt de onderzoeker. “Als zelfs deze gezonde proefpersonen al in gevaar waren, 
dan kan je je inbeelden wat het betekent voor ouderen of minder gezonde mensen." Het goede nieuws? 
Toen de proefpersonen na de testperiode weer hun normale leven begonnen te leiden, werd de opgelo-
pen schade teniet gedaan. 
 
Bron: www.fysiotherapie-eemnes.nl 
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http://www.commonsenseadvies.nl/
http://www.kidscompanion.nl/
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VERJAARDAGEN 
au
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VAN HARTE GEFELICITEERD! 

se
p

te
m

b
e

r 2 Wil Hilhorst 

7 Luella Brouwer 

7 Peter Bakker 

10 Peter Sänger 

11 Catrien Zumpolle 

12 Koert Koers 

12 Tineke de Jong 

13 Brigitte Hekkelman 

14 Christa Müller 

14 Mieke Rouweler 

15 Annette Eijbaard-Bleijerveld 

15 Karel Jan Tusenius 

17 Aart van der Wal 

17 Sandra Peters 

18 Arjan de Vlieger 

19 Jurgen Lentz 

21 Peter van den Bor 

23 Dini van Putten 

24 Gaston Hebuterne 

24 Eugene Leenders 

25 Ferdy Oudebeek 

25 Joke de Jong-Enzerinkt 

28 Jolanda Schenk 

28 Monique Wilhelm 

28 Kees Vink 

29 Gertjan Hooijer 

29 Leonie Muts 

29 Harrie Splinter 

31 Marianne Riphagen- de Jager 

1 Marlies Koelewijn 

2 Rohmana Koops 

4 Mary de Koning 

4 Minka van Vulpen 

5 Caroline van Kleij-Wijnhoud 

6 Ingrid van Engelen 

7 Dirk Bergman 

9 Saranda van Andel 

10 Dick van Wessel 

10 Gabriëlle de Vries 

12 Johan de Leeuw 

12 Jeanette van Steenis-van Dijk 

13 Janco Blonk 

16 Rob Vries 

17 Ad Roozekrans 

18 Bernadette Vink 

19 David Helfferich 

19 Frank van Thienen 

19 Nicole van Doorn 

19 André van der Meer 

20 Marjolein Kraaijeveld 

22 Camiel Kruijswijk 

22 Sabine van den Bos 

23 Johan van der Waal 

23 André Groen 

26 Annette van de Wegen 

29 Wim Oostveen 

30 Joost Hagens 

30 Carine Lovett 

30 Trudy van Zetten 
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augustus FEEST! 

GE
FEL

ICI
TE

ERD
! 

Jeugd 
september 

De jonge bavianen stellen zich voor: 
 
Mijn naam is Inden, ik ben geboren op 16 november 
2010  .                 
Ik woon in Eemnes. 
Ik heb 1 broer en 2 zusjes. 
Ik ben 6 jaar. 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
In mijn vrije tijd voetbal en fiets ik graag. 
Ik vind patat erg lekker. 
Ik houd niet van broccoli. 
Later wil ik papa worden. 
Mijn favoriete film is Harry Potter 1. 
Mijn leukste atletiekonderdeel ishardlopen. 
Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vindt om te sporten. 

7 Jorieke van Duinen 

10 Rens van Rhijn 

11 Samuel Sengal 

13 Jonne Velstra 

27 Nadia de Keijzer 

30 Fleur van der Horst 

31 Pien de Vooght 

1 Abigail Noruwa 

2 Rohmana Koops 

5 Jesse van de Beek 

6 Floran Groot 

7 Febe Bakker 

11 Guus Roskamp 

18 Thijmen Hatzmann 

18 Isabelle Lankreijer 

20 Kyano Lankreijer 

23 Jelmer Trip 

24 Tijn van der Sluis 

27 Famke Terpstra 

29 Sterre de Jonge 

30 Giel van Oorsouw 
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http://www.hongkongbaarn.nl/
http://www.biketotaalbaarn.nl/
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Jeugdkalender 

Datum Wat Waar Voor wie?  
Trainers BAV 

begeleiding betaald 

11-aug 4e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

26-27-aug C-spelen AAC, Amsterdam C-jun ?? ?? 

1-sep 5e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

3-sep Nationale D-spelen Phanos, Amsterdam D-jun ?? ?? 

10-sep NK teams ntb A-jun ja ja 

16-sep CD juniorencompetitie finale ntb CD-jun ja ja 

23-sep pupillencompetitie finale AV Tempo, Bussum  pupillen ja ja 

24-sep B juniorencompetitie finale ntb B-jun ja ja 
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Jeugdkamp BAV groot succes 
 
Afgelopen weekend was de BAV met maar liefst 80 jeugdatleten op kamp bij het Gelderse Beekbergen. 
De kampleiding was aan het begin van de week nog zeer ongerust over de voorspelde regen, gelukkig 
viel die alleen ’s nachts. 
 
Met een zeer uiteenlopende leeftijdsgroep van 6 – 19 jaar was de BAV jeugd onder begeleiding van de 
evenementencommissie, BAV jeugdtrainers en ouders op vrijdagavond neergestreken in de bossen van 
Beekbergen. Naast het inrichten van de tenten bestond het programma uit een vossenjacht. Daarna werd 
voor de oudere jeugd een kampvuur ontstoken. Uiteindelijk zorgde de aanhoudende regen ervoor dat 
redelijk op tijd de tent werd opgezocht. 
 
Zaterdagochtend was er een spelcircuit met onder andere hoogteparcours, tokkelen en boogschieten. Na 
het middag eten gingen de kinderen te voet met een kompas opzoek naar het Apeldoornse kanaal. On-
danks allerlei alternatieve routes kwamen alle groepen uiteindelijk op de juiste plek uit. In totaal werden 
er zes vlotten gemaakt en allemaal ook met succes te water gelaten. Zonder natte kleren kon iedereen 
daarna weer te voet terug naar de kamplocatie. 
 
Na het barbecuen was het ’s avonds tijd voor de karaoke/disco avond, ondanks het grote plezier moest de 
leiding toch concluderen dat Ina Seidou voorlopig het enige (ex) BAV-lid is dat doorbreekt bij Holland’s 
Got Talent/de Voice of Holland. Daarna werd weer het kampvuur aangestoken, door de droge nacht bleef 
het tot in de kleine uurtjes een gezellige boel. 
 
Zondag rond 12:00 uur werden de kinderen weer opgehaald door de ouders. Het was een geslaagd week-
end. Evenementencommissie, jeugdtrainers en ouders bedankt voor de goede organisatie. 
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banketbakkerijveldhuizen.nl
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BAV pupillen verbreken maar liefst 83 pr’s tijdens laatste afsluitende  
baancompetitiewedstrijd 
 
Afgelopen zaterdag was de laatste baancompetitiewedstrijd in Almere. De jonge BAV atleten wisten maar 
liefst 83 pr’s te verbreken. Voor de interne PR Challenge waren er 27 medailles die afgelopen woensdag 
uitgedeeld werden. 
 
D-pupillen 
Als eerste waren de D-pupillen aan de beurt. Vince van Geffen, Tijn van der Sluis, Thijs van Amerongen, 
Lucas Hoek, Thiara Serne, Isabel Lowe, Zoey Fonken en Eline van Duinen hadden er zin in. Voor Tijn en 
Lucas was het hun eerste wedstrijd. Thijs was de snelste van de BAV op de 600 meter; Tijn gooide het 
verst met de fluitraket. Vince sprong weer over de 2 meter bij verspringen, en Lucas sprintte net boven de 
9 seconden op de 40 meter. Zoey was de snelste van de BAV D-pupillen op de sprint; Isabel sprong ook 
bijna 2 meter ver; Thiara gooide ruim 8 meter met de fluitraket, en Eline zit nog net boven de 3 minuten 
op de 600 meter. In het eindklassement eindigden Thijs en Thiara als 4de, Zoey werd 2de na 3 wedstrij-
den. 
 
C-pupillen 
Bij de C-pupillen stonden, Laura van Maanen, Annebel Bon, Jette de Jonge, Isabelle Lankreijer, Dot Pouw, 
Hugo van Rens, Vin de Bruin, Alex Dijkhuizen, Ruben van Rossum en Kyano Lankreijer aan de start. Hugo 
was de snelste van de BAV op de 40 meter sprint; Vin was dat op de 600 meter; Kyano gooide het verst 
met de fluitraket. Alex verbeterde zijn pr met verspringen, en Ruben zit onder de 3 minuten op de 600 
meter. Laura sprong 15 centimeter verder dan haar pr op verspringen. Jette wierp het verst met de fluitra-
ket; Dot was de snelste op de 600 meter, en voor Annebel was het haar eerste wedstrijd. Dot was in het 
eindklassement 4de geworden.  
 
B-pupillen 
Jorieke van Duinen verbeterde haar pr op de 1000 meter. De andere meisjes, Majken Berends, Marlou 
Pronk en Olivia Visser maakten het spannend bij het hoogspringen. Door hun sprongen over de 1.05 me-
ter versloegen ze al hun concurrenten. Samen werden ze eerste op dit onderdeel en alle drie met een pr. 
Ook op de andere onderdelen deden ze het goed. Jorieke eindigde als 28e, Olivia werd 7e, Majken 5e en 
Marlou haalde een heel knappe 2e plaats in deze derde competitiewedstrijd.  
 
Ook bij de jongens B-pupillen goede persoonlijke resultaten: Liam van Geffen ging met drie pr’s naar huis, 
evenals Jonne Velstra, die zijn Vortex-pr verbeterde naar 27 meter. Berend van de Beek verbeterde zijn 
tijd op de 40 meter een fractie (6.76) en dankzij een eerste plek bij Vortex (tevens een clubrecord) en een 
tweede plaats op de 1000 meter, werd hij eerste. Zowel de BAV B-meisjes als de B-jongens hebben deze 
laatste competitiewedstrijd in Almere dus uitstekend gepresteerd.  
 
A2-pupillen 
De A2 gingen van start met de estafette in een com-
biteam drie jongens aangevuld met een meisje; ze 
liepen een goede race met mooie wissels. 
Abigail Noruwa liet bij het verspringen zien dat ze 
zich snel had ontwikkeld. Zij sprong 3.70 meter en 
verbeterde daarmee haar pr met 80 cm en ook Iris 
van der Horst had een topdag, zij verbeterde zich op 
ver en sprint. Ook bij de jongens veel persoonlijke 
records, Guus Roskamp en Bram Lankreijer wierpen 
hun fluitraket stukken verder. Bram wierp hem zelfs 
over de 25 meter. 
Rein van Engelen liep een geweldige 1000m en ein-
digde ruim onder de 4 minuten. 
 
Nu maar afwachten wie de regiofinale gaan halen in september.  
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De ABC - Elfstafette 
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden. 

Ik ben Floran Groot - C2 junior 
Leeftijd: 14 jaar 

Hoelang al bij de BAV: 8 jaar (in oktober 9) 

 1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen? 
Hoogspringen 
  
2 -  Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it? 
Allebei 
  
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd? 
Derde baancompetitie bij Altis 

 
4 - Wat ging goed en wat minder? 
Hoogspringen ging deze keer niet zo goed (de vorige keer had ik wel een PR), maar ik had wel een PR op 
de 800m. 
  
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer? 
Uithuilen en opnieuw beginnen en niet opgeven. 

 

6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom? 
Die heb ik niet. 
 
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV? 
Dit vind ik een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Volgens mij is alles wel OK. 
 
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?  
Spiders van ScratchR (https://www.youtube.com/watch?v=KS56-0bnA80)  
 
9 - De vraag van Thom voor jou:  Welk onderdeel vind je het minst leuk en waarom? 
Ik vind alles wel leuk, vooral de afwisseling. 
 
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden? 
Julia Bos 
 
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen? 
Hoe vond je het kamp? 
 
Het stokje gaat naar: Julia Bos 

https://www.youtube.com/watch?v=KS56-0bnA80
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Declaratiefonds voor 
sportactiviteiten 

De gemeente Baarn wil graag dat alle kinderen kunnen (gaan) sporten. Voor kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen geeft de gemeente daarom een vergoeding voor sportactiviteiten. Ben je inwoner van 
Baarn en heb je een laag inkomen? Dan kunnen jij en je gezinsleden in aanmerking komen voor het Decla-
ratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maat-
schappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of mu-
ziekles volgen. Voor inwonende kinderen is er ook een aanvullende vergoeding. 
 
Je komt in aanmerking voor een vergoeding als jullie gezinsinkomen niet meer is dan 120% van de bij-
standsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer infor-
matie hierover vind je op de website van Werk & Inkomen BBS: www.wibbs.nl. 
 
Per kalenderjaar kun je in aanmerking komen voor: 

 een basisvergoeding van € 150 per gezinslid; 
 een aanvullende vergoeding van € 250 voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar voor sport- en/of 

culturele activiteiten. 
In totaal is er dus € 400,- per kind beschikbaar! 
 

 

Aanvragen 

Eén keer per jaar kun je een aanvraag indienen voor het hele gezin. Dit kan vanaf 1 februari tot en met 31 
januari van het volgende jaar.  Voor dit jaar – 2017 – kun je je aanvraag indienen vanaf 1 februari 2017 tot 
en met 31 januari 2018.  
 
Je kunt een aanvraag digitaal indienen via de gemeentelijke website www.baarn.nl (zoek op 
‘declaratiefonds’). Hiervoor heb je je DigiD nodig en moet je een aantal declaraties en bewijsstukken mee-
sturen. Welke dat zijn, lees je op de gemeentelijke website. 
 
Kun je niet digitaal aanvragen of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg 
& Welzijn op telefoonnummer 035- 548 16 11 (op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur) of een mail sturen 
naar zorgloket@baarn.nl. 

http://www.wibbs.nl
http://www.baarn.nl
mailto:zorgloket@baarn.nl
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Bestuur 
Voorzitter  Edan van der Meer 
Penningmeester  Bep van RIjn 
Secretaris  Kees Kruijswijk Jansen 
Algemeen lid Irma Karssen 
Algemeen lid Muriël v.d. Wouden 
Algemeen lid Jan Koops 

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren 
* Zomer (maart t/m oktober) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Sportpark-Atletiekbaan 
A1/A2 pupillen                             17.00-18.30 
B/C pupillen                                  15.30-17.00  
D pupillen 14.30-15.30  
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag Sportpark-Atletiekbaan 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
 
* Winter (November t/m Februari) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Driesprong 
D/C pupillen 15.30-16.30 
B pupillen 16.30-17.30 
A1 pupillen 17.30-18.30 
A2 pupillen (op sportpark) 15.00-16.30 
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag (vanaf 1/10) Parkeerplaats Generaal 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
Kijk voor de exacte overgangsdata en overige informatie 
op: www.bav-baarn.nl 
 
Trainingen Recreanten/ SW/ NW 
Maandag Driesprong 
Damestrimgroep 19.30-20.30 
Woensdag Groeneveld 
 9.00-10.30 
Recreanten  
Startlocatie: zie www.bav-baarn.nl 
Woensdag 19.00-20.00 
Zaterdag 09.00-10.00 
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW  19.00-20.00 Sportpark 
Za-NW 09.00-10.00 Groeneveld 
Wandelfit 
Maandag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 
Donderdag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 

Contactpersonen recreanten 
 

Hardlopen  
 

Woensdag en zaterdag 
A-groep Frans van Eijk 
B-groep Diana Rubini 
C-groep Albert de Weijer 
 
Woensdagochtend 
 Wilma Blonk 
 
Doeltrainers 
 Theo Berendsen 
 Carlo Oudebeek 
 
Beginnersclinic 
 John Rapati 
 

Wandelen 
 

Sportief Wandelen 
 Wil den Blanken 
  
Nordic Walking 
 Rob van Ginkel 
 
Wandelfit  
 Wim Oostveen 
 
Zaaltraining Dames 
 Carly Michels 

Trainers Jeugd 
 
Pupillen C + D 
Tineke Bos 
Sophie Bleijerveld en  
Jelle van Miltenburg 
 
Pupillen B 
Wim Oostveen 
Mohamad Smakia 
Monique Vernoy 
Bas Ostendorf  
Koen Roskamp  
 
Pupillen A1 
Bas van der Vuurst 
Diana van der Zande 
Monique Vernoy 
Thijs Roskamp 
Max van Rhijn 
Bas Ostendorf 
Koen Roskamp 
Pupillen A2 
Bianca Koops 
Wessel Terpstra 
Thijs van Miltenburg 
 
Invaltrainers pupillen 
Liesbeth Sitters 
Angela v.d Voort (za) 
Marina Kruiswijk-Bos  
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
Dorine Schmitt 

Belangrijke e-mailadressen: 
 
Redactie clubblad  

baviaanredaktie@hotmail.com 
Secretaris   

secretaris@bav-baarn.nl 

Overige informatie 
Website: www.bav-baarn.nl  
Email: info@bav-baarn.nl 
Betalingen; IBAN rekeningnummer  
NL10 INGB 0000 7597 38 
t.n.v. Penningmeester BAV 

Belangrijke telefoonnummers 
 
Clubgebouw 035 5424491 
Chris de Baan 035 5415350 
Tineke Bos 06 49700201 
Marina Kruiswijk-Bos  06 46684976 
Diana Rubini 06 54933744 
Rob v. Ginkel 06 52302127 
Bob Heinis 035 5423102 
Irma Karssen 06 29112443 
Bianca Koops  06 81565342 
Diny en Gerard Koppen 035 5418853 
Henk van Maris 035 5430993 
Wilma van Marle 035 5414832 
Edan v.d. Meer 06 18501950 
Carly Michels 035 5415350 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen 035 5423017 
John Rapati 06 51233367 
Fred Reijmerink 06 25507535 
Dik Riphagen 035 5415245 
Bas v.d. Vuurst 06 31090137 
Wilma Blonk 06 23396744 
Alexander Martens  06 51174105 
Karin van Buuren  035 5430262 
Muriel v.d Wouden 06 20815735 
Kees Kruijswijk Jansen  035 5411261 
Evert Schaftenaar 06 11856839 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

Contributiegelden 
 Basiscontributie Wedstrijdlicentie  
Pupillen €40,50 per kwartaal €8,00 
Junioren €46,50 per kwartaal €14,00 
Wegatleten €39,00 per kwartaal €22,25 
Master €46,50 per kwartaal €22,25 
Recreanten €39,00 per kwartaal 
Gezinnen €126,00 per kwartaal 
NW / SW €39,00 per kwartaal 
G-groep €28,50 per kwartaal 
Student* €63,00 per jaar 
* uitwonend 
  
Inschrijfgeld (éénmalig) Atletiekunie € 15,00. 
Geldt niet voor gezinnen en uitwonende studenten. 
Bedragen gelden voor betaling per incasso. 
Betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incasso-
giro. 

Contactpersonen 
Jeugdcommissie Muriël v.d. Wouden 
Kantinecommissie  

kantinedienstbav@gmail.com 
Recreantencomm. Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communicatie 
 Charlotte Dekker 
Sponsorcommissie Ruud Miggels 
 Johan van der Waal 

sponsoring@bav-baarn.nl 
Redactiecommissie Marina Kruiswijk-Bos 
 
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen 
Materiaalbeheer John Rapati 
Ledenadministratie Hans Oostindiën 
Commissie Wedstrijdorganisatie 
 Bob Heinis 
Website Commissie Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren 
Trainerscoördinator Wim Oostveen 
Trainerscoördinator Vacature 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.bav-baarn.nl
mailto:info@bav-baarn.nl
mailto:kantinedienstbav@gmail.com
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
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http://www.bav-baarn.nl/

