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Beste Bav vrienden, 
 
Dat was schrikken, dinsdag 25 oktober! De schoonmaak- en klussenploeg kwam aan bij het clubgebouw, 
en ontdekte dat er ingebroken was! Men heeft met een koevoet op een paar plaatsen geprobeerd om 
ramen te forceren, toen dat niet lukte hebben ze met een stoeptegel een gat in een raam geslagen. Daar-
na vond men het nodig om het rolluik te forceren en de deur van de keuken in te trappen, naast de ravage 
die ze verder hebben aangebracht. Schade: veel! Buit: een paar trays frisdrank… 
Er is uiteraard aangifte gedaan, we hopen dat de daders gepakt zullen worden. 
Mede namens het voltallige bestuur wil ik graag Carly, Bob, Gerard, Jan en Henk bedanken voor de snelle 
opruim- en herstelwerkzaamheden die verricht zijn, dank jullie wel! 
In het kader van omdenken: het bestuur grijpt de inbraak en vernielingen aan om een plan te maken voor 
een kleine herinrichting van de keuken en het bargedeelte. We denken aan een open bar, zonder rolluik. 
Wordt vervolgd! 
 
Afgelopen maand was er wederom internationaal marathonnieuws: recreant Marjanne Roel heeft de Ma-
rathon van New York van haar bucket list kunnen halen (en hem er direct weer opgezet). Gefeliciteerd 
met je prestatie Marjanne!! 
Op het moment van schrijven heeft de eerste editie van de Wintercup nog niet plaats gevonden, vandaag 
was ik samen met Bob bij camping de Zeven Linden om het vernieuwde Start-/Finishgebied te bekijken, en 
persoonlijk vind ik het nóg beter dan voorgaande jaren. Ik hoop dat veel BAV-leden meedoen met ons 
mooie evenement. 
Ook de Zevenheuvelenloop komt er snel aan, er wordt hard getraind door de verschillende groepen. Ie-
dereen alvast veel succes en plezier gewenst! 
 
Voor de BAV-jeugd hebben we leuk nieuws: dit jaar zullen tijdens de tweede Wintercup op 18 december 
de BAV cross clubkampioenschappen worden gehouden. In elke categorie is er dan voor de drie snelste 
meiden en jongens een mooie prijs. Dus BAV-jeugdleden: zet die datum alvast in je agenda en heel graag 
tot ziens bij de Wintercup! Sowieso bij deze tweede Wintercup op 18 december, maar natuurlijk ook al bij 
de eerste op 13 november. 
 
Zaterdag 3 december is er een leuke Sinterklaastraining voor zowel pupillen als junioren en de avond er-
voor, vrijdag 2 december, is er ook nog een hele gezellige Sintavond voor de junioren. 
Tot slot van mijn, dit keer eens een wat korter ;-), voorwoord: graag nodig ik alle leden, en ouders van 
jeugdleden, uit voor de Algemene Leden Vergadering, op 21 november aanstaande. Tijdens deze ALV zul-
len we de begroting 2017 behandelen. Deze opzet is afwijkend van de ALV’s zoals we deze in het verleden 
hebben gehouden. Door de begroting apart te behandelen kunnen we eerder naar het komende jaar kij-
ken. In het voorjaar van 2017 zal de “normale” ALV weer gehouden worden, waar zowel de realisatie van 
2016, als overige onderwerpen op de agenda zullen komen. 
 
Ik wens jullie een mooie sportieve maand toe! 
 
Edan van der Meer 
 
Voorzitter BAV 

voorzitter@bav-baarn.nl  

mailto:voorzitter@bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie 

 
In de maand oktober ontvingen we de nodige aanmeldingen van vooral jeugdleden.  
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie: Geboortedatum: 
Phileine Draaijer Baarn  pupil A  06-10-2007 
Asli  Duale  Baarn  pupil B  19-08-2008   
Shylo  de Geus Baarn  pupil A  07-03-2007 
Collin  Hooijer  Baarn  pupil D  30-04-2010 
Riet  Kuiperij  Baarn  recreant 19-04-1957 
Kyano  Lankreijer Baarn  pupil C  20-04-2009 
Isabel  Lowe  Baarn  pupil D  17-01-2010 
Olivia  Visser  Baarn  pupil B  26-06-2008 
 
Voorts vroeg Etienne Berends een wedstrijdlicentie aan; Jos Hakvoort daarentegen  gaf te kennen voor 
2017 af te zien van een wedstrijdlicentie. 
 
Tevens meldde zich weer een aantal personen aan (vooral deelnemers Wandel Fit) voor de  
3-maands kennismakingscursus. Het betreft: Agnes Boonacker, Arja Breunesse, Anne-Marie Geneugelijk, 
John Hilhorst, Wendy Hanenberg, Riet Janse, Heleen Kruisbrink, Nicole Tiele en Willemien van Woerden  
 
Deze maand hielden de aan- en afmeldingen elkaar in evenwicht. Bijzonder sneu is, dat twee trouwe le-
den, Heleen en Rob, moeten afhaken vanwege lichamelijke problemen.  
We gaan ditmaal afscheid nemen van: 
 
Voornaam: Naam:  Woonplaats:  Categorie: 
Naima  Ali  Baarn   pupil A 
Emirhan Celikkaya Baarn   junior D  
Magda  Lammertse Baarn   recreant 
Olivia  Luijendijk Soest   pupil A 
Rob  Pit  Baarn   recreant 
Heleen  van Staveren Baarn   recreant 
Milo  Thielman Hilversum  pupil A (overschrijving) 
Nova  van Wilsum Baarn   pupil B 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën.  
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UITNODIGING ALV 
 

Algemene ledenvergadering 
 

 
Het bestuur wil alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, uitnodigen voor 

de algemene ledenvergadering op: 
 

Maandag 21 november 2016 
Locatie: Clubgebouw BAV 

Aanvang: 20:30 uur 
 

Agenda ALV  
Algemene ledenvergadering  

 
             
 
AGENDA 
 
1.       Opening 

 1.1         Welkom en vaststellen van de agenda 
 

2.    Bestuursverkiezing 
2.1           Benoeming nieuwe bestuursleden (conform artikel 4.7 van het huishoudelijk  
  Reglement): 
  - penningmeester: Bep van Rijn 

    
3.       Begroting 2017 * 
  
4.       Toekomst Baviaan: digitaal of papier  

- onder de aanwezige leden zal gestemd worden of de Baviaan in de toekomst alleen  
digitaal verspreid zal worden.  
 

5. Toekomst sportpark Ter Eem  
  - Informatief 
 

6.  Rondvraag en mededelingen 
 
7.  Sluiting 
 
 
 

* De begroting 2017 ligt ter inzage in het clubgebouw, door op de website van de BAV in te loggen met 
je lidmaatschapsnummer zijn de documenten ook digitaal inzichtelijk. 
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http://www.petershof.nl/
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Nieuws van de redactie 
Nadat Katharina Keller en Linda Groot aangaven in het najaar te willen stoppen als redactielid, werd ver-
volgens een oproep gedaan voor enkele nieuwe redactieleden. Linda en Katharina introduceerden onder 
andere de rubrieken ‘Ken je BAV-vriendje’ en de ‘Doe pagina’ voor de jeugd. Bedankt voor jullie inzet de 
afgelopen jaren! 
 
Jacqueline Sitters-van Duinen, Koen Zweers (recreant en soms baanatleet) en Marlies Koelewijn (recreant) 
hebben zich ondertussen aangesloten bij Marina Kruiswijk-Bos en Jos van de Goede.  
 
Deze jonge redactie zet de BAViaan voort in zijn huidige vorm en gaat aan de slag met nieuwe ideeën. Heb 
je zelf goede ideeën, foto’s van een event (waar wij zo nodig tekst bij kunnen schrijven) of een verhaal dat 
je wilt delen? Stuur dan een mail naar baviaanredaktie@hotmail.com. Foto’s graag in jpeg aanleveren en 
tekst in Word. 
 
De eerstvolgende deadline is 13 december. 

Feit of fabel 

Gewoon lekker eten na de avondtraining 
 

FEIT 
 
Na een rondje of baantraining 's avonds laat kruip je misschien het liefst meteen je bed in. Niet doen! 
Je lichaam snakt naar koolhydraten en eiwitten voor zijn herstel, ook tijdens je slaap. Dat je dikker wordt 
als je na 20.00 uur eet, is één van de grootste fabels. Neem gewoon die posttrainings-snacks, dat is goed 
voor je. Bijvoorbeeld een kommetje kwark met een handje noten (voor een beetje gezonde vetten) en een 
handje gedroogd fruit (voor een goede portie koolhydraten). De eiwitten in kwark worden langzaam door 
het lichaam opgenomen, ideaal tijdens een lange nachtrust. 
 
Bron: Intersport 
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Barbezetting  
Wat doen we als er geen barbezetting in de kantine is? 

 
We werken met vrijwilligers achter de bar. We hebben een goed werkende Kantinecommissie, die zorgt 
dat we van de bar en keuken gebruik kunnen maken. Soms komt het voor dat het rooster voor de bar-
dienst niet gevuld kan worden. Dan staat er dus niemand achter de bar. Tot nog toe deed dan iemand die 
een sleutel had de bar open. Dat lijkt heel gastvrij, maar het geeft vaak problemen met vuile afwas, con-
sumptiegeld dat blijft slingeren of voorraad die opraakt en niet op tijd wordt gemeld. 
Daarom heeft het bestuur besloten het voortaan anders te doen: als er geen barbezetting aanwezig is in 
de kantine, kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de bar en/of de keuken. De achterliggende 
gedachte is dat alleen de Kantinecommissie verantwoordelijk is voor bar en keuken. 
Er is één uitzondering: indien er een ongelukje op de baan plaatsvindt en er is ijs nodig is, of een glaasje 
troost, kan de trainer van de keuken gebruik maken. 
 
Dit stukje is niet geschreven als een verkapte vraag om vrijwilligers die mee willen rouleren in de bar-
dienst. Het speelt natuurlijk wel mee; we willen immers graag dat het rooster gevuld wordt. Wie doet er 
mee?  
Het e-mailadres van de Kantinecommissie is kantinedienstbav@gmail.com. 
 
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris BAV  

Recept van de maand 
Wortel-preisoep met mosterd 

Soep - 4 personen - bereidingstijd 30 minuten 
 
Ingrediënten 
2 winterwortelen 
1 prei 
1 aardappel 
1,25 liter groentebouillon 
1 el grove mosterd 
4 takjes bladpeterselie 
 
Bereiden 
Schil de wortelen en snijd ze in stukjes. Snijd de prei in ringen. Schil de 
aardappel en snijd deze ook in stukken. Was de prei en doe vervolgens 
alle groente in een grote pan. 
 
Giet de bouillon erbij en laat de soep gedurende twintig minuten zachtjes koken met de deksel op de pan. 
Pureer de soep met een staafmixer tot een glad mengsel, zodra de groente zacht is. 
Roer de mosterd erdoor en breng op smaak met peper en zout. Strooi als laatste de fijngehakte peterselie 
erover. 
 
Lekker met volkorenbrood besmeerd met licht gezouten boter of een gezouten cracker. 

mailto:kantinedienstbav@gmail.com
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http://www.mth.nl/
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De weg naar Verdun, 
mijn eigen doeltraining 

Iedereen die mij een beetje kent, weet dat de Eerste Wereldoorlog mijn grote belangstelling heeft. Al di-
verse malen heb ik hardgelopen over de voormalige slagvelden en langs de vele begraafplaatsen en mo-
numenten in Noord-Frankrijk en België.  
 
Eind 2015 las ik bij toeval (nou ja, toeval…) over een georganiseerde trail bij Verdun die loopt door forten, 
bunkers en loopgraven (ja, echt, die liggen daar nog gewoon). Ook loopt de trail door de “zone rouge”: 
een gebied van tientallen vierkante kilometers nabij Verdun waar in 1918 een groot hek omheen gezet is 
en dat tot verboden gebied is verklaard omdat het te gevaarlijk is om te ruimen. Het ligt bezaaid met gra-
naten, puin en achtergelaten rommel na de slag in 1916. Alleen de zichtbare resten van gesneuvelde mili-
tairen zijn geruimd. Wat er nog allemaal onder grond ligt! Door dit gebied ligt een strook die wel geruimd 
is en o.a. hierdoor voert de trail. 
 
Ik stond op het punt me in te schrijven voor 2016, maar  een operatie aan mijn schouder hield me tegen. 
Daarna hield ik de site scherp in de gaten en afgelopen september was het zover, de inschrijving ging 
open. De afstanden, 15, 33 en 55 kilometer, maakten mij aan het twijfelen. 55 is echt te ver voor mij. 15 
vond ik een beetje kort om zo ver voor te rijden. En ik had mezelf ooit voorgenomen nooit verder dan 21 
km te hardlopen. Tja, dilemma. De inschrijving kon alleen na het uploaden van een medische verklaring 
dat je gezond en fit bent; dat is verplicht in Frankrijk. Dus ging ik naar de huisarts en eind september heb 
ik me daadwerkelijk ingeschreven, voor 33 km! 
 
Nou is 33 km al geen kattenpis, maar met bijna 1000 hoogtemeters en een terrein met veel bagger en ob-
stakels maken het geheel echt wel tot een uitdaging. Dus heb ik contact opgenomen met Mike Dekker, de 
marinier die stage bij de BAV heeft gelopen voor zijn opleiding tot sportinstructeur bij het Korps Mariniers, 
en nu al zijn diploma's heeft gehaald. Door zijn achtergrond als marinier weet hij hoe te trainen op derge-
lijke afstanden en op dit terrein. Mijn eigen achtergrond bij het Korps Mariniers, alhoewel even geleden 
(1978-1983), speelt ook wel een beetje mee bij de inschrijving en training, denk ik. Mike heeft voor mij 
een trainingsschema op maat gemaakt waar ik op 21 november mee ga beginnen. Het is een uitdagende 
en soms zware trainingsperiode waar ik buitengewoon veel zin in heb. 
 
Dus, als jullie me een periode weinig bij de BAV trainingen zien, weten jullie waar ik mee bezig ben. De 
woensdagavonden waar ik de trainingen voor de A recreanten geef, heb ik tot na de trail geheel neerge-
legd, en ook de zaterdagtrainingen zullen voor mij geregeld anders zijn dan de reguliere BAV trainingen. 
De trail is op 26 maart 2017, dus ik heb een trainingsperiode van 4 maanden. De trainingen zijn gericht op 
het uitlopen, zonder voorgenomen eindtijd: de snelheid tijdens een trail is niet belangrijk. Genieten van de 
omgeving, de historie en de natuur staat op de eerste plaats.  
 
Als er mensen zijn die een keer mee willen 
trainen, of nieuwsgierig zijn naar trail in het 
algemeen, neem gerust contact met me op.  
Alleen trainen is soms best saai. 
 
Meer info: 
http://www.traildestranchees.com  
 
Met een sportieve groet, 
Frans van Eijk  

http://www.traildestranchees.com


 

 14 

Tweede doelgroep training 2016 
Over gepijnigde, zwoegende gezichten, tevredenheid en een brede lach 

Nog een paar weken te gaan en dan is het ook met de tweede doelgroep training van 2016 gedaan. De 

opkomst is groot en constant, de inzet en het enthousiasme eveneens, en er zijn weinig uitvallers door 

blessures.  

Iedere maandagavond vertrekken verschillende tijdsdoelgroepjes voor een herstel- duurloop van 8 –

14km, met wisselende tempi. Diegene die ook de eerste doelgroep training gevolgd hebben, lopen inmid-

dels al vanaf het vroege voorjaar tot nu iedere maandagavond zo’n wisselende duurloop. Een behoorlijk 

intensief trainingsprogramma. Maar het went.  

De woensdagavond is voor de baantraining; eveneens al vanaf het vroege voorjaar. Voor sommige lopers 

klinkt dat saai, alsmaar rondjes lopen. Maar het programma dat de trainers ons voorgeschoteld hebben, is 

zeer afwisselend en aantrekkelijk. De trainingen bestaan uit looptrainingen, soms heel koddige, circuitjes 

van een rondje lopen afgewisseld met allerlei core stability oefeningen, temporondjes afgewisseld door 

herstelrondjes. Verre van saai en zeer goed voor onder- en bovenlijf, voor long- en hartfunctie. Een echt 

allround programma dat je niet in het bos kunt doen, zeker niet in de winter. De grootste ‘baanhater’ zal 

dit vast leuk vinden.  

Ook de zaterdagochtendtraining is heel afwisselend in opbouw. De trainers hebben enorm veel werk ver-

zet voor deze Zevenheuvelen trainingsopbouw. Waarvoor namens de lopers onze grote dank!  

Met voldoening zien de trainers dat de trainingen effect hebben; de prestaties gaan omhoog. De trainings-

doelstellingen worden steeds gemakkelijker gehaald én overtroffen. In alle groepen liep men gaande weg 

sneller dan de trainingsschema’s aangaven. Een tandje terug, vlaklopen en de neiging om niet te versnel-

len; het blijkt erg moeilijk. ‘Op zich niet erg als je maar niet als een dolle begint en jezelf voortijdig op-

brandt’, aldus de wijze les van Henny.  
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Pas op, hoogspanning! 

Met tevredenheid constateerde Carlo onlangs, op een zaterdagochtend heuvelklimtrai-

ning in Soesterberg: ’De gepijnigde, zwoegende gezichten hebben langzamerhand plaats-

gemaakt voor tevredenheid en een brede lach!.’ Of die gezichten dat werkelijk uitdruk-

ken, kun je hieronder zien. (Uiteraard is aan de geselecteerde ‘slachtoffers’ om goedkeu-

ring tot publicatie in de BAViaan gevraagd!)  

 

 

Opgenomen in de BAV-familie 

Mireille en Bram, nieuw talenten in de BAV, zijn nog maar kort geleden inge-

stroomd en hebben direct aan de doelgroep trainingen meegedaan dit jaar. Zij 

hadden niet gedacht zo snel in het huidige tempo zo veel kilometers te kunnen 

lopen. Door de relatief kleine groepen die drie keer in de week samen trainen, 

werden ze snel opgenomen in de BAVfamilie. Bram: ‘Maar na de Zevenheuvelen-

loop toch even gas terug en weer lekker een tijdje recreatief lopen.’  

 

Bedwantskarakter  

‘Het is niet meer wat het geweest is! Ze gaan me te hard die jonge gasten. Kunnen ze 

niet even voor mij een tandje terugnemen? Ik kan niet zo vaak trainen als zij, door mijn 

bijbaantje(s). Lig daar avonden aaneen als ‘bedwants’ onder een bed te koekeloeren op 

die koude toneelplanken. Wat denk je dat dat doet met mijn spieren, pezen, botten en 

gewrichten. Zeker als ze ineens op een avondje hard tegen een bult op moeten zwoe-

gen. Zoet maar, botten. Straks, als ik van dat ‘bedwantsenkarakter’ af ben, begin ik aan 

een flitsende comeback. Pas maar op, kids!’  

 

Stralende glimlach  

Valt jullie dat nou ook op? Hansien is echt fotogeniek. Op iedere foto loopt ze 

te stralen, met een schalkse lach, vaak over de schouder. Ze gaat in haar eigen 

tempo, ongeacht de geplande trainingsafstand, loopscholing of het circuitje. 

Maandagavond nog liep ze 13 km met voortdurend een verheerlijkte glimlach 

op het gezicht. Nee trainers, niet iedereen ziet er afgetopt en gepijnigd uit en 

sloft gebogen voort als je ze flink laat werken (we noemen geen namen, voor-

zitter). Sommigen onder ons lijken er op te kicken en stralen, terwijl ze fier 

rechtop voortgaan. Op een zwak momentje (kuitenpijntje) na!  

 

Mijn eerste keer  

‘Ik sta blijmoedig in het leven en straal dat altijd uit. Met heuvelklimmetjes 

heb ik geen ervaring. Maar na die maanden training, vlinder ik nu lichtvoe-

tig omhoog. Aan mijn fysiek heeft dat niet gelegen, maar mentaal moest ik 

een drempeltje over. Met de vaderlijke zorg van Henny heb ik ook die gees-

telijke hobbel genomen. Ga ik vol vertrouwen in Nijmegen alles geven.’  

Vervolg op pagina 16 
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Struisvogelimitatie  

‘Kop in de mist, achter beslagen ruiten. Dan valt de achterstand op de jeugd niet op. 

Regelmatig een bochtje afsnijden of een korter Frans trailpaadje nemen, dan blijf ik 

dichtbij de kopgroep. En net doen of de jaren stil zijn blijven staan. Nog tijd genoeg 

om schuifelend door het leven te gaan.’  

 

Tekst Pim Molenaar 

Foto’s Gertjan Hooijer 

Vervolg van pagina 15 

Foto trainersuitje 2016 
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Zichtbaarheid tijdens het hardlopen 
Als hardloper ben je in deze tijd van het jaar minder goed zichtbaar. Het wordt 
later licht en vroeger donker. Houd er rekening mee dat je op herfstachtige 
dagen in de regen vaak ook overdag niet altijd even goed te zien bent. Je wilt 
niet van de weg gereden worden doordat medeweggebruikers je over het 
hoofd zien.  
 
Goed zichtbaar zijn tijdens het hardlopen wordt steeds makkelijker 
Je kunt kiezen voor hardloopkleding met reflectiestukken of glow-in-the-dark-
effecten. Dit materiaal licht op wanneer de koplampen van een auto, het licht 
van een lantaarnpaal of een fietser op je schijnt. Op die manier val je dus goed 
op bij je medeweggebruikers. 
 
Vergroot je zichtbaarheid met LED-Lampjes 
Met lampjes om je armen en enkels val je ook goed op tijdens het hardlopen. 
LED-lampjes zijn eenvoudig in gebruik en hebben als voordeel dat je als hardlo-
per voor je zichtbaarheid niet afhankelijk bent van het schijnsel van naderend 
verkeer. Kies de kleur die jij mooi vindt en match de lampjes bij jouw hardloop-
outfit. Wil je naast opvallen ook het pad waar je op loopt beter zien? Kies dan 
voor een handzaklamp. 
 
Reflectievesten 
Ook een apart reflectievest vergroot je zichtbaarheid flink. De pasvorm is door 
de jaren heen aanzienlijk verbeterd. Waar de reflectiehesjes eerst om je li-
chaam heen zwabberden en van niet goed ademend materiaal waren gemaakt, 
zijn de reflectievesten van tegenwoordig van zo weinig mogelijk materiaal ge-
maakt. Hierdoor heeft het vest veel meer ademend vermogen en word je niet 
beperkt in je bewegingsvrijheid. 
 
Er is dus geen enkel excuus meer om jezelf en je medeweggebruikers in gevaar 
te brengen. Zorg dat je gezien wordt! 

In beeld komen 
 

In de BAViaan en op de webstite staan altijd foto’s, van activiteiten of van sportprestaties of van atleten 
van de BAV. Soms staat iemand prominent op de voorgrond, andere keren gaat het om een groepsfoto. 
Het maakt ons blad en de website leesbaar. 
 
De een vindt het leuk om in de BAViaan of op de website terecht te komen, de ander heeft daar wat 
moeite mee, een derde wil het liever niet.  
 
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) kunnen we als vereniging zonder toestemming 
foto’s van onze activiteiten plaatsen, maar we willen niemand voor het hoofd stoten. Daarom vragen we 
jullie het bij ons te melden als je per se niet met je foto in de BAViaan of op de website wilt komen. 
 
Het mailadres van de Baviaan is baviaanredaktie@hotmail.com.  

Hardlooptip 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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http://www.gezondvlees.nl/
http://www.juweliervandoorm.nl/
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http://bav-baarn.nl/lopersdilemma/index.php?antwoord=a
http://bav-baarn.nl/lopersdilemma/index.php?antwoord=b
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Trainingsweekend te Enter  
Aan de goed geoliede organisatie was al te merken dat het niet de eerste keer was dat er een trainings-

weekend werd georganiseerd door en voor de BAV-wedstrijdlopers (en aanhang). In het Twentse Enter 

was een luxe woonboerderij afgehuurd in een groene omgeving met haast onbeperkte speelmogelijkhe-

den voor jong en oud. Zonder meer een perfecte locatie voor het gemêleerde gezelschap van ruim twintig 

mannen, vrouwen en kinderen. Sommigen kenden elkaar al jaren, anderen waren er voor de eerste keer 

bij.  

De eerste genodigden trok-

ken al op vrijdagmiddag oost-

waarts, wat verkeerstech-

nisch niet de beste optie was 

en al snel tot een uur vertra-

ging leidde. Degenen die na 

de avondspits vertrokken, 

deden er half zo lang over 

(“Enter en je-bent-er”), maar 

hadden bij aankomst wel de 

eerste training gemist: een 

kort verkenningsloopje dat 

door de onbekendheid met de landelijke – en donkere – omgeving veranderde in een ruim tien km lange 

tempoloop waarmee de toon voor de trainingsintensiteit tijdens de rest van het weekend direct was ge-

zet.   

Toen ik met vrouw en kind rond acht uur arriveerde, was het een vrolijke boel met rondrennende kin-

deren en er dreven heerlijke geuren vanuit de keuken waar de pasta’s en sauzen stonden te pruttelen. Net 

als de locatie was ook de cuisine van hoge kwaliteit. Aan de lange eettafel werd met een glas bier of wijn 

alvast geproost op het weekend en vonden onderhandelingen plaats over wie wanneer in de hot tub zou 

gaan. 

Na een voor enkelen korte nacht door de gezelligheid de avond ervoor, mede door het verslavende ka-

rakter van het spel ‘Stef Stuntpiloot’ (Sinterklaastip!) en de ontspanning die de hot tub bood, ging de wek-

ker op zaterdag rond een uurtje of zeven voor de ochtendloop. Nadat de ‘early birds’ op de tast of op geur 

hun schoenen had gevonden tussen de tientallen modellen in de gang, was het tijd voor “een duurloopje 

van een kilometer of vijf-zes rondom een plas in de buurt”. Je raadt het al: de genoemde plas hebben we 

welgeteld één keer gezien tijdens de 

bijna twaalf kilometer lange loop. Het 

voordeel was dat er tijdens het lopen 

voldoende tijd was om alvast te brain-

stormen over de middagtraining. Eni-

gen van ons onthielden de adressen 

van te koop staande woningen – zon-

der uitzondering fantastisch gereno-

veerde woonboerderijen met een tuin 

ter grootte van de BAV-atletiekbaan – 

om de prijzen later op Funda na te 
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kijken (en vervolgens steil achterover te slaan en direct te starten met emigratieplannen). Een tweede 

groep deed iets later op de ochtend een vergelijkbare training. Tussen de trainingen was er ruimte voor 

een heerlijke lunch met gebakken en gekookte eieren, en om te genieten van het fantastische weer waar-

mee we het hele weekend gezegend waren. Op 30 en 31 oktober in de zon zitten in een T-shirt, we had-

den het slechter kunnen treffen! 

Ook ’s middags werd er – allemaal op vrijwillige basis – hard getraind: een tien kilometer lange fartlek-

training op een cross parcours waarbij flinke hoogteverschillen werden overwonnen.   

’s Avonds was er opnieuw heerlijk gekookt. Het buffet bestond uit een zuurkoolschotel, hutspot, boeren-

kool en uiteraard authentieke rookworst. Daarna was het tijd voor wat velen tot het hoogtepunt van het 

weekend bestempelden: een door Ferdy en Armanda georganiseerde quiz waarbij het doel was om elkaar 

wat beter te leren kennen. Armanda had leuke vragen bedacht en Ferdy toonde zijn talenten als quizmas-

ter én dj. Het luisteren naar en de discussie over wat wiens favoriete liedje was (voor het weekend was 

een vragenlijst rondgegaan), leidde tot veel hilariteit, met name toen de antwoorden duidelijk werden. De 

kleine generatiekloof tussen de jongste en oudste aanwezigen maakten de avond extra leuk.   

Op zondagochtend kwam iedereen toch wat later op gang dan de dag ervoor, ondanks het extra winter-

tijduurtje. Ook op de laatste dag weer volop trainingsmogelijkheden, niet alleen op hardloopgebied, maar 

bijvoorbeeld ook in het zwembad of op de trampoline. Voor ieder wat wils. Een mooie samenvatting van 

dit gemoedelijke weekend waar iedereen, jong en oud, zich volgens mij welkom voelde en heeft ver-

maakt. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar! 

 

Koen Zweers  
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Verrassend veelzijdig in verse vis! 

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest 
Tel. 0356015288 

http://www.degeneraal.nl/
http://www.robstuinen.nl/
http://www.studiecentrumbaarn.nl/
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VERJAARDAGEN 
D

EC
EM

B
ER

 
2  Frank Louhenapessy 

3  Suzette Meyer 

5  Jeroen Zuidwijk 

7  Jan Zwaan 

8  Naomhy Koops 

8  Hanneke Roelofsen-Spies 

9  Tho Stoffelen 

12  Jaap Sonnenberg 

12  Caroline Sterkman 

12  Annette van Moppes 

13  Edmond Pouderoyen 

13  Dirk Bigot 

15  Chris de Baan 

16  Magda Lammertse 

17  Conny Dirksen 

17  Pim Molenaar 

18  Rob van Ginkel 

19  Evelyn Westhof 

22  Charlotte Dekker 

23  Sacha Knopper 

24  Mariëlle van Wegen 

26  Han Witvoet 

27  Harold Kuijpers 

31  Bart van Klingeren 

31  Elly Verhoef 
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http://www.commonsenseadvies.nl/
http://www.kidscompanion.nl/
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Jarig in december 

1  Thijs Roskamp 

4  Julia Bos 

5  Dorian Wevers 

7  Amber Pieterse 

7  Emma van de Beek 

7  Dinand te Pas 

11  Maan Samed 

18  Jonathan Rijswijk 

19  Bram Lankreijer 

20  Elizabeth Xanthou 

Jeugdkalender 
Datum Wat Waar Wie 

Trainers BAV 

begeleiding betaald 

19 nov Crosscompetitie AV Pijnenburg, Soest - - - 

18 dec Wintercup 2 De Zeven Linden, Baarn iedereen - - 

14 jan Crosscompetitie AV Triathlon, Amersfoort - - - 

22 jan Wintercup 3 De Zeven Linden, Baarn iedereen - - 

4 feb Crosscompetitie AV Zeewolde, Zeewolde - - - 

11 mrt Finale Crosscompetitie AAC, Amsterdam - - - 

Tip:  Kleed je niet te warm tijdens de trainingen! 
 

Op zaterdag wordt er tijdens de bos-training veel hardgelopen. 
Handschoenen en dikke jassen, bij temperaturen boven de 5 graden, 

zijn dan al gauw te warm. 
Als de temperatuur richting het vriespunt gaat, is het verstandig om 

verschillende dunne laagjes kleding over elkaar heen te doen. 

Triple IT indoor gala in Alkmaar - 10 december 2016 
Voor meer informatie zie de door pupillen en junioren ontvangen e-

mail (verzonden op 4 november), of mail het wedstrijdsecretariaat van 
de BAV: wedstrijdsecretariaat@bavbaarn.nl. 

mailto:wedstrijdsecretariaat@bavbaarn.nl
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http://www.hongkongbaarn.nl/
http://www.vanhardeveld.nl/
http://www.biketotaalbaarn.nl/
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Even voorstellen...C- en D-pupillen 
Twee jonge BAVianen stellen zich voor. 

 

Mijn naam is Kyano Lankreijer en ik ben 20 september zeven jaar geworden. 

 
Ik woon in Baarn. 
 
Boyd is mijn broertje en hij is bijna 4 jaar. 
 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
 
In mijn vrije tijd ga ik graag naar superfun en naar het zwembad.  
  
Ik vind kaasfondue erg lekker. 
 
Ik hou niet van spruitjes. 
 
Later wil ik brandweerman worden. 
 
Mijn favoriete film is The Minions. 
 
Mijn leukste atletiekonderdeel is gooien met de fluitraket.     
 
Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind.  
 
 
 
 

Mijn naam is Liam, ik ben geboren op 2 juli 2008. 

  
Ik woon in Baarn. 

 
Ik heb 1 broer(tjes) en geen zus(jes). 

 
Ik ben 8 jaar. 

 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

 
In mijn vrije tijd game ik graag. 

 
Ik vind lasagne erg lekker. 

 
Ik houd niet van bananen. 

 
Later wil ik detective worden. 

 
Mijn favoriete film is Star Wars. 

 
Mijn leukste atletiekonderdeel is verspringen. 

 
Ik zit op atletiek omdat ik hou van sprinten. 
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http://www.electroworldvandermeulen.nl/
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http://www.drukkracht.nl/
banketbakkerijveldhuizen.nl
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De ABC - Elfstafette 
 

De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden. 

 
 
1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?  
Mijn favoriete onderdelen zijn sprint en ver springen (hink stap sprong is ook leuk). 
 
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it? 
Just for the fun of it. Ik heb geen grote dromen op het gebied van atletiek.  
  
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?  
Mijn laatste wedstrijd is alweer een hele tijd geleden… De tweede baancompetitie. Ik heb al geen idee meer waar en 
wanneer dat precies was.  
 
4 - Wat ging goed en wat minder?  
Die dag gingen allebei mijn onderdelen goed. Ik had twee pr’s.  
 
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?  
- 
 
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom? 
Eigenlijk niet. Ik vind het leuk om atletiek wedstrijden te kijken, ik volg ze daarom ook wel, maar ik heb niet echt ido-
len of voorbeelden.  
 
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV? 
 Ik zou het fijn vinden als we vaker zelf mogen kiezen welk onderdeel we willen trainen. 
 
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?  
Gewoon een beetje top 40 is al goed. Als het maar een beetje vrolijk en niet te traag is.  
 
9 - De vraag van Elise voor jou: Hoe lukt het jou om zover te springen?   En waarom doe jij bijna geen horden 
meer? Je bent er echt goed in!  
Hahaha zo heel ver spring ik niet hoor, ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. 
Daarom doe ik geen horden meer. Ik vind het niet leuk en heb daarom ook minder zin om ervoor te trainen en als je 
iets nooit traint word je er ook niet gauw beter in. Laat mij daarom maar lekker ver springen. Wel heel lief Lies.  
 
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?  
Winnie de Groot  
 
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen? 
 Ik weet dat je al een tijdje last hebt van een blessure (maar je komt nog wel veel trainen, topper!) hoe gaat het daar 
nu mee? Wordt het steeds beter of alleen maar erger? Ik hoop dat je er steeds minder last van krijgt, zou jou enorm 
missen op de trainingen als je minder komt.  
 

Het stokje gaat naar: Winnie de Groot  

Ik ben Laura van Surksum. Ik ben B2. 
Geboortejaar: 2000 

Leeftijd: 16 jaar 
Hoelang al bij de BAV: ongeveer 5 jaar (?) 
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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 
D/C/B/A1/A2 pupillen 15.00-16.30 
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   9.00-10.00 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 Oudenbeek 
 
Beginnersclinic 
 John Rapati 
 

Wandelen 
 

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

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 

Trainers Jeugd 
 
Pupillen D + C 
Tineke Bos 
Nathalie Bleijerveld 
 
Pupillen B 
Wim Oostveen 
Cindy Berghegen 
 
Pupillen A 1e en 2e-jaars 
Monique Vernoy 
Bianca Koops 
Bas v.d. Vuurst 
Mohamad Smakiah  
 
Invaltrainers pupillen: 
Liesbeth Sitters 
Angela v.d Voort (za) 
Marina Kruiswijk-Bos  
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
Dorine Schmitt 

Belangrijke e-mailadressen: 
 
Bep van Rijn (bestuurszaken)  

penningmeester@bav-baarn.nl 
Redactie clubblad  

baviaanredaktie@hotmail.com 
Secretaris   

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

administratie@bav-baarn.nl 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

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 

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:penningmeester@bav-baarn.nl
mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
mailto:administratie@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/

