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Beste BAV-vrienden en ouders van jeugdleden, 
 
Bij deze wil ik graag, voor zover nog niet persoonlijk gedaan, iedereen een mooi, gezond én spor ef jaar 
toewensen! 
 
In dit voorwoord wil ik graag terugblikken op vorig jaar en vooruitkijken naar het komende jaar. 
We hebben een goed jaar afgesloten, onze vereniging staat volop in bloei mede dankzij onze mooie 
atle ekbaan en de inzet van vele vrijwilligers. 
Het jaar begon met de afgelas ng van de 3e edi e van de Wintercup. Op zich ook bijzonder, dat is niet 
vaak voorgekomen. Gezien de omstandigheden (sneeuw en ijs) hadden de organisatoren Bob en 
Alexander geen andere keuze. 
Op bestuurlijk vlak is er veel veranderd: het vertrek van onze voorzi er en de komst van René van den 
Brom (Penningmeester) en oudgediende Jan Koops (algemeen lid). Daarbij we zullen in de komende ALV 
Kees Kruiswijk Jansen voordragen als nieuwe Secretaris. Irma zal als algemeen lid aanblijven. Haar 
kennende zullen haar kwaliteiten, ook in die rol, zeer tot z’n recht komen. 
Zoals ik in de Nieuwjaarstoespraak vermelde is het bestuur grote dank verschuldigd aan onze 
vertegenwoordigers in de Seste: Jos Franck (bestuur) en Henk van Vulpen (S ch ngsraad). Ook Peter 
Maasen zijn we, als inmiddels afgetreden S ch ngsraad lid, dank verschuldigd. 
 
Spor ef gezien was het ook een goed jaar! We hebben b.v. geslaagde clubkampioenschappen gehouden 
waar, naast tradi egetrouw veel jeugd aan meedeed, ook veel oudere leden streden op de technische 
onderdelen. Voor het komende jaar verwachten we dat deze trend zich voort zal ze en en zullen er weer 
speciale atle ek trainingen gegeven gaan worden. 
Ook bijzonder om te vermelden is dat er 3 leden de Marathon onder de 3 uur hebben gelopen. De 
“Bazen” Stefan, Jaap en Jeroen hebben deze mooie presta e geleverd, wat al weer een jdje geleden is. 
Dit beloofd wat voor het komende jaar! Los van de snelle atleten hebben ook veel andere lopers, 
waaronder ondergetekende, de Marathon gelopen, wat op zich een prach ge presta e is! Ook hebben we 
meegedaan aan diverse wedstrijden, zoals o.a. de Eemmeer Estafe e (waar het Baas team uiteraard 1e 
werd), Utrechtse Heuvelrug Estafe e etc. 
De jeugdcommissie hee  ook niet s lgezeten met o.a. het kamp in Hierden (sommige trainers hebben er 
nog steeds wallen van), veel behaalde PR’s jdens de PR challenge, een BAV-team jdens de 
avondvierdaagse en nog veel meer. 
 
Op gebied van onze huiss jl is er bijzonder veel werk verricht. Om te beginnen het schilderwerk van de 
buitenkant van ons clubgebouw en zeker ook het aanpakken van de binnenboel. Bij deze grote dank aan 
Gerard Koppen en vooral ook Henk Landman!! 
Ons clubblad hee  ook een fraaie opfrisbeurt gekregen, dat leest toch net weer lekkerder. Zelf lees ik hem 
al een paar jaar digitaal. De foto’s en lay-out komen dan helemaal tot z’n recht. 
In het kader van verdere digitalisering hebben we inmiddels Wifi en een Pin automaat. De BAV wordt 
steeds moderner! En voor de oudere leden, het went echt heel snel;-)! 
Afgelopen jaar is de Technische Commissie nieuw leven in geblazen. Stefan Leeflang, Camiel Kruiswijk, en 
Ferdi Oudebeek zijn de kartrekkers, bestuurlijk bijgestaan door Jan Koops. 
 
Wat kunnen we in 2016 verwachten? 
Zoals bekend kon het nieuwe kunstgras voetbalveld afgelopen jaar niet gerealiseerd worden. De redenen 
zijn heel divers, maar liggen buiten oorzaken waar de BAV invloed op hee . De verwach ng is nu dat het 
veld er het komend jaar alsnog gaat komen. Als Seste-lid zal de BAV daar aan bijdragen. 
Er speelt ook een ander onderwerp, namelijk het her-bepalen van de subsidies voor sportverenigingen. 
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Nieuws van de ledenadministra e 

Van medio december tot medio januari kwamen er de nodige aanmeldingen  binnen van onder andere 
deelnemers aan de laatste beginnersgroep. 
Daarom een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 
Batuhan Ileri   Baarn  pupil A   21-04-2005 
Sterre  de Jonge  Eemnes  pupil A    29-09-2006     
Ruud   Miggels   Baarn  recreant  07-07-1966  
Maarten  Spaargaren  Baarn  recreant  04-10-1968 
Aart  van der Waal  Baarn  recreant  17-08-1977 
Grada  van Wessel  Baarn  recreant Nordic W. 03-05-1944 
 
Gelukkig maar een beperkt aantal afmeldingen dit keer, te weten: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Jaap  Koelewijn  Baarn   recreant 
Daan  Lancé   Bunschoten  junior B 
 
Van de Atle ekunie ontvingen we nog de volgende nieuwe wedstrijdlicen es: 
 
Voornaam Naam   Licen enr Categorie 
Isa  Bouwman  872713  pupil D 
Emirhan Celikkaya  872717  junior D   
Je e  de Jonge  872716  pupil D 
Laura  van Maanen  872712  pupil D 
 
Namens de ledenadministra e, 
 
Hans Oos ndiën. 

Komend jaar verloopt de huidige subsidie, de wethouder sportzaken hee  de inten e om de 
subsidiebedragen anders te gaan verdelen. Dit zal, indien deze plannen doorgang zullen vinden, financieel 
nega eve gevolgen geven voor de Seste (waar de subsidie nu aan toegewezen wordt), en daardoor ook 
voor de BAV. We volgen deze ontwikkelingen nauwle end en mengen ons ook ac ef in deze discussie. 
Komend jaar zullen we de ALV opsplitsen in een ‘begro ngs- en jaarrekening versie’. De data zullen t.z.t. in 
dit blad gecommuniceerd worden. 
Dit jaar zullen we starten met het Ac fy en het Wandelfit programma. Het eerste betre  het s muleren 
van Zilveren Kruis Achmea klanten om (ac ever) hard te gaan lopen onder begeleiding van gediplomeerde 
trainers bij een hardloop- of Atle ek vereniging. Wandelfit is een programma om mensen met 
reumaklachten vitaler te maken. Dit ook onder begeleiding van o.a. wandeltrainers. 
Tot slot zullen de recreanten meer de regionale loopjes gaan s muleren en in de trainingen daar meer 
naar gaan toewerken. 

Bij deze wens ik iedereen nogmaals een mooi jaar toe! 
 
Edan van der Meer 
Waarnemend voorzi er 
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Wintercup januari = LOTERIJ!  
Op de derde Wintercupdag wordt tradi egetrouw een loterij georganiseerd. Het doel is om extra geld in 
te zamelen waar onze vereniging weer ac viteiten van kan organiseren. Vorig jaar is de loterij helaas een 
beetje in het water gevallen door afgelas ng van de januari-Wintercup. Toch hebben we toen met de 
verkoop van loten nog € 500,-- weten op te halen! 
 
Loterij op 24 januari 2016 
Ook dit jaar organiseren wij weer een loterij. Al vele jaren stellen de Baarnse ondernemers mooie 
producten beschikbaar, en ook nu verwachten wij een aantrekkelijke prijzentafel te kunnen bieden. 
Neem dus geld mee om loten te kunnen kopen! 
 
Wie hee  nog prijzen beschikbaar? 
Heb je zelf nog een bijdrage voor de prijzenkast? Iets uit je kerstpakket of een cadeautje waar je 
eigenlijk niets mee doet? Laat het me weten, dan kunnen we er via de loterij misschien iemand anders blij 
mee maken! (Alleen ongebruikte spulletjes, geen tweedehands zaken.) 
 
Laatste loterij? 
De huidige organisa e van de loterij stopt er na dit jaar mee. Daarom hierbij een oproep: wie wil vanaf de 
Wintercup 2016-2017 de loterij organiseren? Bel of mail me om je op te geven. Wil je eerst meer 
informa e? Neem dan ook contact op.  
Zonder nieuwe organisatoren volgend jaar geen loterij meer….!! 
 
Corien Kruiswijk 
Meerkoetweide 20 
3742 XS Baarn 
035-5420949 

Van hardlopen groeien hersencellen 
 

Feit. 
Hersenfunc es hebben veel baat bij spor ef bewegen, zo is vaak genoeg aangetoond. Je krijgt er zelfs 

hersencellen bij. Dat bleek onlangs weer bij een Japans-Spaans experiment met spor eve muizen, die het 
aantal cellen in hun hippocampus zagen groeien. Dat is guns g voor het korte- en langetermijngeheugen 

en voor het ruimtelijk inzicht, aldus onderzoeker Takeshi Nishijima. Toen de muizen het echter zonder 
loopwiel in hun kooitje moesten doen, takelden ze juist af, zelfs sneller dan de muizen die nog nooit in een 

loopwiel ac ef waren geweest. Bovendien werden de eerder zo ac eve muizen angs ger. Het zijn 
processen die bij ouderen niet onbekend zijn, dus lijkt het de onderzoekers 

verstandiger om zo lang mogelijk ac ef te blijven. 
 

bron: runnersweb.nl  

Feit of fabel?  
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Hardloop p 

Kleding in de winter: Boven- en regenkleding 
  

Bovenkleding 
Bij de bovenkleding is van belang dat deze goed ademend is, omdat anders het vocht van je lichaam niet 
goed wordt afgevoerd. Ook moet het winddicht en regenbestendig zijn. Een goed hardloopjack bevat deze 
drie eigenschappen. De stof waarvan het gemaakt is, is zo geweven dat het wel transpira evocht door laat 
maar regendruppels niet. Dit komt omdat zweetpar kels in verhouding veel kleiner zijn dan 
regendruppels. 
  
Regenkleding  
 Goede regenkleding is regenbestendig, winddicht, ademend en hee  mogelijkheden om 
ven la eopeningen te maken. Omdat de eerste drie eigenschappen moeilijk te combineren zijn zal je dit 
alleen bij dure regenpakken (o.a. gemaakt van gore-tex ) aantreffen. Bij de betaalbare standaard 
regenkleding moet je een keuze maken tussen een ademend maar niet regenbestendig/winddicht pak of 
andersom. Het grote nadeel van een niet ademend pak is dat je er in gaat zweten. 
  
bron: runinfo.nl 

Op zondag 10 juli kun je le erlijk in de voetsporen treden van de Europese topatleten die meedoen aan 
de EK Atle ek 2016. De Brooks 10K Champions Run voert de deelnemers over het EK-parcours in hartje 
Amsterdam, met duizenden fans langs de route.  
 
Start en finish van de Champions Run is op het Museumplein. De deelnemers lopen over de grachten en 
door het Vondelpark en passeren onderweg bijzondere plekken zoals de Hermitage, het Koninklijk 
Concertgebouw en het Rijksmuseum.  
   
Iedere deelnemer ontvangt een speciaal ontworpen Happy Running shirt 
en bovendien gaat er van iedere inschrijving 1 euro naar de Johan Cruyff 
Founda on, social partner van de EK Atle ek 2016 en de Atle ekunie.. 
Ook krijgen deelnemers de mogelijkheid om nu al (maximaal 4) 
sessiekaarten te kopen voor de EK Atle ek in een exclusieve pre-sale. 
Hierbij geldt een kor ng van € 5,00 per sessiekaart. De reguliere verkoop 
van deze kaarten start pas in mei 2016. 

 Inschrijven kan via amsterdam2016.org/brooks10kchampionsrun. 

De Brooks 10K Champions Run is een official side-event van de EK Atle ek 
2016 (6-10 juli) in Amsterdam. Tijdens de Europese kampioenschappen gaan breedtesport en topsport 
hand in hand op prach ge loca es als het Olympisch stadion en het Museumplein. De Brooks 10K 
Champions Run is een eenmalig, bijzonder evenement waar je aan deelgenomen moet hebben!  

Inschrijving 10K Champions Run 
EK Atle ek 2016 geopend!  
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ABC-groep(en) 

Plas c flesjes en blikjes voortaan in de afvalzak. 
 
Zoals bekend heb ik meermaals de (vooral jeugdleden)  gevraagd hun plas c niet meer in de vuilnisbakken 
te gooien, doch in de speciaal hiervoor opgehangen afvalzakken achter de bar of bij het waterapparaat. 
Vanaf nu kunnen ook de blikjes hierin worden verzameld. 
Het lijkt misschien een tegenstrijdig bericht, maar de bedoeling is plas c afval en het blik zoveel mogelijk 
via de speciaal hiervoor bestemde bekende afvalzakken af te voeren. Dus als een ieder na het leegdrinken 
van zijn flesje of blikje dit bij de bar afgee  of in de andere zak deponeert, komt het keurig in orde. Ook 
ander plas c afval, zoals bekertjes, plas c zakken e.d. kan hierin gedumpt worden, mits leeg, dus zonder 
vloeistof of ander afval!  
Dit leidt niet alleen tot een beter milieu, maar bespaart de vereniging ook een flink bedrag aan vuilafvoer 
via onze container. Het blijkt namelijk, dat we met de huidige scheiding al bijna twee keer zo lang doen 
met onze container en dit zou dus nog langer kunnen worden door nu ook de blikjes te scheiden en dat is 
mooi meegenomen bij ons streven naar kostenbesparing. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
 
Hans Oos ndiën. 

Afval scheiden in de kan ne 

Over C-toppers, sociale babbellaars en A-gekwetsten 
 
‘Je moet ook regelma g met de B en C groepen meelopen Pim, anders gaan je columns alleen maar over 
de A’, werd me vriendelijk doch dringend aangeraden. Het advies kwam me zeer goed uit. Want ‘verrekte’ 
spieren en een nostalgisch verlangen naar Daan’s warming ups, s muleerden me om direct het advies op 
te volgen. En weer genoot ik intens van de 3 dimensionale bewegingsoefeningen, of zijn het dubbele of 
zelfs drievoudige, 3 dimensionale oefeningen? Wie het weet mag het zeggen. Ik hou wel van Daan’s 
uitdagingen. 
 
Theo maakte zich meteen zorgen toen hij mij zag verschijnen, me af liet zakken langs het ‘peloton’, overal 
contact makend. Hij voelde onraad, had het gevoel de controle te verliezen en bood me meteen aan een 
foto van de groep te sturen, die híj geschikt vond. Verder raadde hij me aan eens met ‘die en die’ te 
praten. Zou hij weten dat ik in mijn werk de reputa e had van een ‘regelma g ongeleid projec el’? Het 
prikkelde des te meer mijn nieuwsgierigheid. Waarom deze zorgen? Zou ik er snel achter komen? In 
vergelijking met de A, is de B groep ‘massaal’, dus het vraagt enige jd, meer dan één keer. Nou ja, ik kan 
al jd de ‘Frits-vlindertac ek’ toepassen en regelma g van de ene naar de andere groep ‘hoppen’, op zoek 
naar ‘nectar’ voor mijn columns. 
 
ABC-groepen, het klinkt als een logische opbouw. Steeds een tandje meer en een paar kilometer verder in 
dezelfde jd. Meer lopen, sneller vooral, minder s lstaan en vooral minder lang s lstaan. En niet te 
vergeten de snelheid en de versnellingen in de A, tot (ver) boven ‘babbelniveau’. En een steeds hogere 
trainingsarbeid. Want om met Edan te spreken, het moet wel A-waardig blijven, de A-trainingen. Wat hem 
betre  lijkt mij dat er een bankenclassifica esysteem in beeld te komt,  A, A+, A++, A+++. En dat ook voor 
de B en de C? (Trainers gezocht!). 
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Vandaag de B-groep dus. Waar de A een rela ef kleine, homogene groep is, blijkt de B een bond 
gezelschap van: C toppers, socialen – de harde kern, die een ‘loopcafé’ voor babbellaars nastreven en 
‘gekwetste’ A-lopers. Een soort toevluchtsoord in het midden, hoe Nederlands. Eigenlijk geen B maar een 
ABC-groep. Zo’n ABC’tje doen op een zaterdagochtend is best gezellig. Iedereen is welkom en zal zich er 
snel thuis voelen, gemoedelijkheid troef, wars van fana sme. Het is net een trekharmonica met een 
enorme balg, we passen er allemaal in, lucht genoeg voor allen. Niets mis mee toch, Theo? 
 
Het deed me denken aan mijn jeugd, met een twee jaar oudere broer en een één jaar jongere zus. Met 
beiden deelde ik afwisselend intensief mijn jeugd, terwijl zij onderling veel minder contact hadden. De 
kunst voor mij was om een eigen iden teit vast te houden tussen de twee van mij afwijkende, maar wel 
aanvullende karakters. Dat gevoel had ik ook bij mijn zaterdagochtend ABC’tje. Hoe onderscheid je de 
groep van de andere twee, als je dat al nastree . Een hele klus voor de trainers met zo’n ‘breed’ 
gezelschap, met even zo vele wensen. ‘Niet te snel graag, we willen kunnen blijven praten’. ‘Niet te ver, 
we moeten om en uur terug zijn voor de koffie’. 'Niet te fana ek, we hoeven geen PR’s te verbeteren of 
marathons te lopen’, ‘Rus ge duurloopjes en niet te veel Carlo’s circuskunstjes’, enz.  Alles wat goed is 
voor de presta everbetering lijkt onder druk te staan. Of is dat alleen mijn beleving, ben ik zo’n fana eke 
A-loper? 
 
Kennen we alle wensen? Voldoen we er aan? Waarom verlaten recreanten de vereniging? Hee  dat ook 
te maken met de niet ingevulde verwach ngen, naast allerlei persoonlijk en/of lichamelijke 
omstandigheden? Een ABC’tje is leuk, maar blij  het leuk en kom je voldoende aan je trekken?  Het zijn zo 
enkele vragen en bespiegelingen die me bezighouden na een uiterst gemoedelijke B-groeptraining.  
Trainers bedankt! 
 
Foto: Gertjan Hooijer 
Tekst: Pim Molenaar 
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In de laatste week van het jaar 2015 werden er nog verschillende wedstrijden gelopen door BAV leden.  

Plaatjes! 



 

 13 
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Ben je opzoek naar iets, wil je iets verkopen of heb je iets gevonden? 

Stuur dan een mailtje naar baviaanredak e@hotmail.com  
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EEMMEERLOOP 
zaterdag 21 mei 2016  

 

 

 
 

De Eemmeerloop is een loop van exact 50 km rondom het Eemmeer met start 11.00 uur en finish in hartje 
Spakenburg. De eerste edi e in 1985 met zeven deelnemende ploegen, kon alleen maar in estafe evorm 
gelopen worden. Een estafe eploeg dient sindsdien te bestaan uit vijf verschillende personen die elk een 
etappe van circa 10 km afleggen. Tegenwoordig is er ook een sololoop over 50 km en een duoloop waarbij 
ieder exact 25 km loopt met de wissel op de S chtse Brug. De Eemmeerloop kan dus als estafe e team, 
duo of solo gelopen worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een 5 of 10 km loop. 
  
Estafe e over 50 km 
Een ploeg bestaande uit 5 personen en een volgauto, die men zelf moet regelen, zal rond het Eemmeer 
lopen/rijden. De volgauto moet ervoor zorgdragen dat de lopers op jd bij de wisselpunten zijn waar ze 
hun ploeggenoot moeten aflossen. Etappes: 8,2/ 9,5/9,2/14,1 en 8,8 km. 

Sololoop over 50 km - Duo loop 2 x 25 km 
De sololoper en de duoloper lopen hetzelfde parcours en moeten zelf zorgdragen voor eventuele 
begeleiding. 

5 / 10 km loop 
Trimloop vanuit het centrum in tegengestelde rich ng (Eemdijk). Start en finish ook vanuit het centrum 
van Spakenburg. 

Ook dit jaar weer gezellig met z’n allen lopen? Geef je dan op als team/ sololoper of duoloper voor 20 april 
aanstaande. Inmiddels zijn de details bij iedere loper/ captain bekend. We sluiten deze dag uiteraard af 
met een gezellige maal jd in het clubgebouw. Kosten € 12,50 per persoon incl. 1 consump e. 
 
Verplicht om een geel shirt met opdruk BAV te dragen. 
De regeling is dat zodra de vereniging de kosten voor de inschrijving betaalt er gelopen wordt in BAV Geel. 
Zie de aanmeldingen graag voor de 20e april of eerder tegemoet! 
 
Groetjes, 

Diana 
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Loopagenda 2016 

Datum Wat Waar 

Zondag 24 januari BAV Wintercup (2.5/5/7.5 en 10 km) Camping de Zeven Linden, Lage 
Vuursche 

Zondag 14 februari Groet uit Schoorl Run (10, halve marathon of 30 km) Schoorl, www.groetuitschoorl.nl 

Zondag 6 maart Trappenbergloop Huizen (2.5/5/7.5 en 10 km) Huizen, www. Trappenbergloop.nl 

Medio maart Start trainingen halve marathon voor Amersfoort bij 
voldoende belangstelling 

Baarn, Eemnes en omgeving 

Zondag 20 maart Lenteloop Almere (2.5/5/10, 20 en 30 km) Almere, www.almere.lenteloop.nl 

Zondag 10 april Marathon van Ro erdam (diverse afstanden) Ro erdam, 
www.nnmarathonro erdam.nl 

Zondag 17 april Hilversum City Run (5 of 10 km) Hilversum, 
www.hilversumcityrun.nl 

Zondag 14 mei Ijsselsteinloop (5,10 of halve marathon) Ijsselstein, www.ijsselsteinloop.nl 
 

Zaterdag 21 mei Eemmeerloop, estafe elopen, duo-lopen of 50 km in je 
eentje.  

Bunschoten 
www.quaovadisbunschoten.nl 

Eind mei Inschrijving Zevenheuvelenloop 2016 

Zondag 5 juni Marathon van Amersfoort (5, 10 halve of hele 
marathon) Dit jaar nieuw! Met z’n vieren de marathon 

lopen dus een estafe evorm! 

Amersfoort, 
www.marathonamersfoort.nl 

Zondag 28 augustus Royal Run (diverse afstanden) 
Lopers en vrijwilligers gezocht! 

Paleis Soestdijk, www.royalrun.nl 

Zondag 18 september Halve van Hoogland (5, 10 en halve marathon)   

Zondag 25 
september** 

Utrechtse Heuvelrugestafe e (10x10 km 10 lopers). Ook 
in 2016 met minimaal 2 teams! 

Utrecht eo, www.avtriathlon.nl 

Medio oktober Start trainingen Zeveheuvelenloop (4-6 keer op de 
maandagavond 

Soest en omgeving net zoals 2014 

Zondag 16 oktober TCS Amsterdam Marathon ( 8km, hele en halve 
marathon) 

Amsterdam, 
www,tcsamsterdammarathon.nl 

Zaterdag 29 oktober Diepe Hel (10 of 20 km) Hellendoorn/ Nijverdal 

Zondag 6 november Maple Leaf Cross Anna’s Hoeve (Hilversum) 
www.mapleleafcross.nl 

Zondag 30 oktober Wol amerloop Huizen   

Zondag ?? november 1e Wintercup Camping de Zeven Linden, Lage 
Vuursche 

Zondag 20 november Zevenheuvelenloop (15km). Ook dit jaar met de bus!! 
En een kleine pitstop bij de Snackbar op de terugweg 

Nijmegen, 
www.zevenheuvelenloop.nl 

Zondag ?? december 2e Wintercup Camping de Zeven Linden, Lage 
Vuursche 

Maandag 26 december Kerstloop (7.7 km) ’s Graveland, www.inschrijven.nl 

Zaterdag 31 december Sylvestercross (3/6/9 km) Soestduinen, 
www.sylvestercross.nl 

Onder voorbehoud van wijzigingen. Dit is maar een greep van het totale aanbod van loopjes in het land!  

** datum onder voorbehoud niet defini ef 
 
De BAV groep hee  ook een facebookpagina (bav leden, besloten club)  met de laatste info waar 
inmiddels 118 BAV-leden lid van zijn! 
Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Mail dan naar bav-baarn@hotmail.com.  

http://www.groetuitschoorl.nl
http://www.almere.lenteloop.nl
http://www.hilversumcityrun.nl
http://www.ijsselsteinloop.nl
http://www.quaovadisbunschoten.nl
http://www.marathonamersfoort.nl
http://www.royalrun.nl
http://www.avtriathlon.nl
http://www.mapleleafcross.nl
http://www.zevenheuvelenloop.nl
http://www.inschrijven.nl
http://www.sylvestercross.nl
mailto:bav-baarn@hotmail.com.
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VERJAARDAGEN 
FE

BR
UA

RI
 

1 Jaap Koelewijn 
2 Irfaan Adhien 
5 Corry Heinis-Cupido 
7 Stan Pieters 
7 Rob Pit 
9 Ruud Groot 

10 Henk van Esch 
13 Maria Spijker 
14 Ronald van Miltenburg 
15 Andries Bleijerveld 
20 Henny Nieberg 
21 Annemarieke de Joode 
23 Jolanda de Groot 
25 Adri Hammink 
25 Ben Breunesse 
26 Wim Terpstra 
26 René van der Brom 
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Jarig in februari 
6  Koen Roskamp 
8  Chiel Brouwer 

11  Luuk van Meerveld 
13  Nina van de Weerd 
15  Jilles Ijntma 
17  Bo Wierts 
27  Je e de Jonge 
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Verrassend veelzijdig in verse vis! 

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest 
Tel. 0356015288 
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Afgelopen zaterdag 9 januari stonden veel jeugd-atleten aan de start voor de tweede crosscompe e in 
Amersfoort. De regen van de dagen ervoor maakte er een echte cross van. 
 
Als eerste van de D pupillen mocht Djimmy Jansen de spits a ijten. Gelukkig was hij nog net op jd bij de 
startstreep om de cross te lopen. Hij liep deze cross over een afstand van 800 m en deed dit met een 
persoonlijk record van 5.35 sec. De meisjes D pupillen stonden met iets meer deelnemers aan de start. 
Het waren Laura van Maanen, Isa Bouwman, Julie e van Oosten, Roos Trip, Saar de Vooght en Je e de 
Jong die er helemaal klaar voor waren om ook hun uiterste best te doen op dit parcours van 800 m. 
Na iets meer dan 4 minuten was het Je e die als tweede atleet over de finish kwam.  
Zij werd al snel gevolgd door Saar (4e) en Roos (6e). Julie e werd op de hielen gezeten door Isa en Laura 
met een respec evelijke 11, 12 en 13e plaats. Een ontze end goede presta e van deze D pupillen. 
 
Voor de C pupillen was er een mooi afwisselend parcours van 1000 meter uitgezet. 
De jongens C pupillen mochten als eerste starten. Het waren Jonne Velstra, Aron Taanman, Chiel Brouwer 
en Thijmen Hatzmann die in een overtuigende startposi e stonden te popelen bij de startstreep om in 
volle vaart weg te schieten. Na het startschot schoten de vier jongens het parcours op. Bij dit parcours 
door het bos, over heuveltjes langs het water zat het venijn in de modderige ondergrond waarop gelopen 
werd. Thijmen was de eerste jongen van de BAV die de finish bereikte waarbij Chiel hem al snel volgde. 
Aron en Jonne liepen hun eigen race en alle jongens liepen een mooie wedstrijd. 
Bij de meisjes C pupillen stonden Jorieke van Duinen en Majken Berends te popelen om aan hun tweede 
cross wedstrijd te kunnen beginnen. Toen het startschot klonk was de wedstrijd voor hun echt begonnen. 
Ze hielden het goed vol om de 1000 m op hun eigen snelheid te lopen. Bij de finish was het Majken die 
vertelde genoten te hebben van het mooie parcours en het was duidelijk dat ze nog wat energie over had. 
Jorieke wist er nog een eindsprintje uit te halen en kwam over de lijn met een hele mooie PR. 
Alle D en C pupillen leverden zo een geweldige presta e jdens deze tweede crosscompe e. 
 
Negen jongens B pupillen stonden aan de start. Omdat de start een trechtervorm hee , die steeds smaller 
toeloopt, was de tac ek om snel te starten. Dat had dus bijna iedereen bedacht, want de start leek wel 
een sprint in plaats van 1250 meter. Nick Postma zorgde ervoor dat hij vooraan de trechter in dook, maar 
had toen al zoveel energie verbruikt dat het vervolg las g werd. Sommige anderen, zoals Jelmer Trip en 
Luuk Meerveld star en in een rus ger tempo en kwamen nagenoeg gelijk met Nick over de streep. Dylan 
Posthumus zag een beetje op tegen de race, maar hee  uiteindelijk toch een prima resultaat neergezet. 
Goed werk Dylan! E enne Hartgers hee  een stabiele race gelopen en had aan het einde nog energie 
over. Hij kan dus nog harder. Mik Stroo en Thorsten Berghegen hebben goed gelopen en eindigden op een 
ne e plaats in de middenmoot. De snelste twee lopers van de BAV, Bas Dalmeier en Yvar Riphagen, 
eindigden voor in het veld en vooral Bas had zich helemaal leeg geknokt. Keurig gedaan Bas en uiteraard 
ook Yvar. 
Vijf B pupillen meisjes stonden aan de start. Madelief van Oorsouw had een goede race gelopen en leek 
aan het einde nog wel energie over te hebben. Dat gaat volgend keer vast nog sneller! Julia van der Horst 
had er veel zin in en gaat daardoor ook steeds harder lopen. Fenne Kronemeijer en Nina van de Weerd 
eindigden vlak na elkaar in een mooie jd. Emma de Raad liep een mooie race en is minder diep gegaan 
dan vorig keer, toen ze toch wel heel moe over de streep kwam. Al met al een mooi resultaat van de 
meiden. 
 
Bij de A2 pupillen stonden vier BAV jongens aan de start in dit sterke veld. Ook hier een zeer snelle, Jesse 
van Beek kon goed voorin mee komen en pakte de 13e plek. Net daarachter was het Tim Lauterslager die 
een welverdiende 21e plaats op eiste. Ook Marten Krikke liep goed mee en werd 49e . Thijs brouwer liep 
een sterke race, hij kon een mooie 54e plaats pakken. Bij de meisjes drie BAV atleten aan de start. Het was 

Veel BAV-jeugd aanwezig bij de tweede 
crosscompe e in Amersfoort 
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Febe Bakker die als eerste van de BAV over de finish kwam op een 19e plaats. Daarachter kwam Cato 
Velstra op een 34e plek. Dionne Hop die zich sterk ontwikkeld hee  bij het crossen liep naar een mooie 52e 
plek, waarmee ze nog veel atleten achter zich liet. 
 
Bij de junioren C stond een sterk jongens team van de BAV aan de start. Max van Rhijn was voorin snel 
weg en kon dat goed volhouden. Hij behaalde een mooie 3e plek. Ook Wessel Terpstra kon zich goed 
staande houden en pakte de 14e plaats. Voor Koen Roskamp leek het geen moeite om een 21e plek op te 
eisen op dit toch wel zware parcours . De jonge C junior Remco Martens presteerde ook dit keer weer 
prima, hij kwam op een mooie 31e plaats binnen. Daarachter nog twee C1 jongens die het prima doen in 
deze zware compe e. Thom van der Wouden werd 51e met net daarachter Floran Groot die 52e werd. 
 
Bij de C meisjes was het Emma van Beek die op een 37e plek over de eindstreep kwam. Amber Pieterse 
liep een goede wedstrijd en kon een 49e plek opeisen. Gevolgd door Catharina van Lange op een 51e 
plaats en op de 52e plek Iris van Gisbergen die haar goed opgebouwde race uitliep. 
 
Bij de D1 jongens was het Rens van Rhijn die een 28e plek bemach gde. Vlak daarachter kwam Roel 
Bouma die op een mooie 36e plek eindigde. Gevolgd door Mats Roskamp op een 39 plaats. Hierna kwam 
een mooie BAV-trein die achter elkaar eindigde met Bo Wierts voorop die 42e werd en daarachter Tijmen 
Hoogendoorn, gevolgd door Jort Mol Lous , Joscha Giesen en Tiziano de Kruif. Twan Duijst pakte nog een 
59e plek en Anthony Bullock een welverdiende 66e plaats. 
Bij de D2 meisjes slechts 1 BAV atlete aan de start. Nadia de Keizer liep haar 1500m sterk op dit 
modderige heuvelach ge parcours en kon een mooie 16e plaats opeisen. 
 
Zondag 24 januari is de derde en laatste Wintercupwedstrijd en op 6 februari is de laatste wedstrijd van 
de crosscompe e in Almere. Dan zal blijken wie zich geplaatst hebben voor de finale in Wieringerwerf. 
 

 
Voor iedereen die het leuk vind om te helpen jdens een wedstrijd. 

 
A.s. 27 februari hebben we weer onze eigen indoor Jos Arends Memorial. Daar hebben we juryleden 

en helpers bij nodig. 
 

Ieder onderdeel hee  zijn gediplomeerde jurylid en daarbij ongeveer 2-3 helpers nodig. Dat is voor 
het meten,  kogels terug rollen en wat je maar kan bedenken. 

 
Vind je het leuk om te helpen, stuur dan een mail naar: 

 
indoortrits@gmail.com 

 
Wil je graag bij een bepaald onderdeel staan vermeld dat dan. Ik kan niet zonder jullie. 

 
Alvast bedankt 

 
Tineke Bos 

06-49700201 

OPROEP! 

mailto:indoortrits@gmail.com
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Houd allemaal zaterdag 27 februari 2016 vrij voor de 
jaarlijkse indoor wedstrijd in de Trits! 

2016 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV- 
betaald 

24 januari 3e wintercupwedstrijd Camping De Zeven 
Linden 

pupillen/
junioren 

ja nee 

30 januari Winterindoor Hellas, Utrecht jeugd - - 

6 februari 3e crosswedstrijd Almere 81, Almere pup/jun ja ja 

6 maart Open stedenwedstrijd 
indoor 

Omnisport, 
Apeldoorn 

pupillen - - 

19 maart finale crosswedstrijd AV Wieringermeer, 
Wieringerwerf 

pupillen/ 
junioren 

ja ja 

20/21 februari NK indoor Apeldoorn A/B 
junioren 

ja ja 

Er is nog 1 Wintercup wedstrijd te gaan. 
Je kunt nog gewoon meedoen. 

Schrijf je in! 
  

24 januari 2016  

RAGE trainingen bij Zuidwal in Huizen voor D/C en B 
junioren. Zondag 6, 13 en 20 maart, 3 en 10 april 2016. 

Als afslui ng op zondag 17 april een onderlinge wedstrijd. 

Meer over de 
kalender  

op de volgende 
bladzijde 
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Baancompe es 

Meer over de 
kalender  

op de vorige 
bladzijde 

Baancompe e pupillen 
 

1ste 16 april  Veenendaal 
2de 28 mei Utrecht (Phoenix) 

3de 18 juni Soest 
 

Finale 17 september bij GAC in Hilversum  

Baancompe e junioren C en D 
 

(plaatsen nog niet bekend) 
1ste 23 april 
2de 21 mei 
3de 25 juni 

 
Finale 10 september  

Baancompe e junioren B  
 

(plaatsen nog niet bekend) 
1ste 8 mei 
2de 12 juni 

 
Finale 4 september  

Baancompe e junioren A 
 

(plaatsen niet bekend) 
1ste 1 mei 
2de 5 juni 

 
Finale 11 september  
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Even voorstellen... 
Mijn naam is Berend van de Beek, ik ben 
geboren op 13 juni 2008 
Ik woon in Baarn 
Ik heb 1 broer en 1 zus    
Ik ben 7 jaar. 
 
Ik heb blond haar en blauw-groene ogen. 
Ik mijn vrije jd speel ik graag met de lego en ik 
speel graag buiten. 
Ik vind patat en pizza erg lekker. 
Ik houd niet van spinazie en spruitjes   
Wat ik later wil worden weet ik nog niet. 
 
Mijn favoriete film is: ik vind heel veel films leuk en 
ik kan niet kiezen welk ik het leukste vind.  
Mijn leukste atle ek onderdeel is fluitraket gooien. 
 
Ik zit op atle ek omdat mijn broer Boris er ook op 
zat en omdat ik het leuk vind 
.

Mijn naam is Roos Trip , ik ben geboren op 11 
mei 2009 
Ik woon in Hooglanderveen 
Ik heb 1 broer, dat is Jelmer. Hij zit ook op atle ek. 
Ik ben 6 jaar. 
 
Ik heb bruin lang haar en bruine ogen. 
Ik mijn vrije jd doe ik graag kleuren en knutselen 
 
Ik vind erg kipnuggets en pasta pesto lekker. 
Ik houd niet van gekookte worteltjes 
wat ik later wil worden weet ik nog niet 
 
Mijn favoriete film is de Club van Sinterklaas en de 
verdwenen schoentjes 
Mijn leukste atle ek onderdeel is sprinten 
 
Ik zit op atle ek omdat ik het superleuk vind!  
 

Roos in ac e 
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Bestuur 
Voorzi er  vacature 
Waarnemend VZ  Edan van der 
Meer 
Penningmeester   René van den 
Brom 
Secretaris  Irma Karssen 

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren 
 
Zomer (Maart t/m Oktober) 
Dinsdag Sportpark-Atle ekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Sportpark-Atle ekbaan 
D/C/B/A1/A2 pupillen 15.00-16.30 
Donderdag Sportpark-Atle ekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag Sportpark-Atle ekbaan 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
 
Winter (November t/m Februari) 
Dinsdag Sportpark-Atle ekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Gymzaal ‘’De Loef’’ 
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-Atle ekbaan 
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 informa e 
op: www.bav-baarn.nl 
 
Trainingen Recreanten/ SW/ NW 
Maandag Driesprong 
Damestrimgroep 19.30-20.30 
Woensdag Groeneveld 
Trainster: Suzanne van Keulen 9.00-10.30 
Recreanten  
Startloca e: zie www.bav-baarn.nl 
Woensdag 19.00-20.00 
Zaterdag 09.00-10.00 
Spor ef Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW  19.00-20.00 Sportpark 
Za-SW/ NW 9.00-10.00 Groeneveld 

Trainers Recreanten 
 
Hardlopen woensdag en  
zaterdag 
A-groep John Rapa  
 Frans van Eijk 
B-groep Diana Rubini 
 Carlo Oudenbeek 
 Theo Berendsen 
C-groep Wout Na er 
 Ria Oos ndiën 
Extra trainers: 
 Jurgen Lentz 
 Albert de Weijer 
 
Trim Clinic 
 John Rapa  
 Jeane e 
Mijwaart 
 Anita Frankena 
 Carlo Oudenbeek 
 
Spor ef Wandelen 
 Wil den Blanken 
 Wilma v. Marle 
 Diny Koppen 
 
Nordic Walking 
 Wim den Blanken 
 Wilma v. Marle 
 Nico Westbroek 
 Inez van der 
Linden 
 Evert Scha enaar 
 
Trainers Recr. Dames 
(zaaltraining) 
 Birgi e Hekkel-
man 

Belangrijke telefoonnummers 
 
Clubgebouw 035 5424491 
Chris de Baan 035 5415350 
Tineke Bos 06 49700201 
Marina 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 
Wout Na er 06 24280756 
Hans en Ria Oos ndiën 035 5417383 
Wim Oostveen 035 5423017 
John Rapa  06 51233367 
Fred Reijmerink 06 25507535 
Dik Riphagen 035 5415245 
Menno Zahradnik 035 5430913 
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 

Trainers Jeugd 
 
Pupillen D + C 
Tineke Bos 
Nathalie Bleijerveld 
Henk van Maris 
Cindy Berghegen 
 
Pupillen B 
Wim Oostveen 
Shirley van der Voort 
 
Pupillen A 1e-jaars 
Menno Zahradnik 
Monique Vernoy 
 
Pupillen A 2e-jaars 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
 
Invaltrainers pupillen: 
Liesbeth Si ers 
Angela v.d Voort (za) 
Marina Bos 
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
Dorine Schmi  
Menno Zahradnik 
Bas v.d. Vuurst 

Belangrijke e-mailadressen: 
 
René van den Brom (bestuurszaken)  

penningmeester@bav-baarn.nl 
Redac e clubblad  

baviaanredak e@hotmail.com 
Secretaris   

secretaris@bav-baarn.nl 
Willy v. Ruitenbeek (betalingen/declara es) 

administra e@bav-baarn.nl 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

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

Contribu egelden 
 

 Basiscontribu e Wedstrijdlicen e  
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) Atle ekunie €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 
Kan necommissie Carla Zwanikken  
   Karla Roskamp 

kan nedienstbav@gmail.com 
Recreantencommissie Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communica e 
   Charlo e Dek-
ker 
Sponsorcommissie Edan van der Meer 

sponsoring@bav-baarn.nl 
Redac ecommissie Marina Bos 
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen 
Materiaalbeheer  John Rapa  
Ledenadministra e Hans Oos ndiën 
Commissie Wedstrijdorganisa e 
   Bob Heinis 
Website Commissie Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren 

http://www.bav-baarn.nl
mailto:penningmeester@bav-baarn.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.bav-baarn.nl
mailto:info@bav-baarn.nl
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
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