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Van de voorzitter 
 

Beste leden,  

Er is een aanvang gemaakt met de werkzaamheden 

Iedereen die op het sportpark komt heeft het inmiddels gezien, aannemer van Kessel uit 

Brabant is begonnen met de aanleg van de voetbalvelden en de atletiekbaan. De eerste tijd 

zal het nog slopen zijn maar snel daarna zullen de eerste contouren van de rondbaan en de 

andere aanpassingen verschijnen. De wegatleten zullen nog wel vanuit het clubhuis ver-

trekken voor de afstanden door de Baarnse bossen, verder kunnen ook de gebruikers van 

de krachtruimte en de zaterdagochtend lopers ook het clubhuis nog aandoen. Denk om jul-

lie veiligheid en kijk goed uit waar je loopt of fiets, er liggen stalen rijplaten en er zal veel 

bouwverkeer op en om het sportpark zijn gedurende de komende maanden. Het is nu nog 

even schrikken bij de eerste aanblik, maar het belooft een mooi geheel te worden.  

 

Jubileumboek 

Het team dat aan het 50 jarig jubileumboek van de BAV werkt , ligt op schema. Er lopen 

nog laatste interviews met leden. Oude verhalen, herinneringen en ervaringen worden op-

geschreven, foto’s worden gescand en nieuwe foto’s worden gemaakt. Het boek is bijna 

drukklaar heb ik mij laten vertellen. Ergens in September zal het eerste exemplaar 

uitgereikt gaan worden. 

 

En hoe nu tijdelijk ergens atletiek training geven 

We hebben zo lang mogelijk geprobeerd om de jeugd te laten trainen op de huidige gras-

baan. Maar toen de graafmachines op de velden kwamen moesten we toch echt uitwijken. 

Eerst zouden we naar de velden bij het Baarns Lyceum verkassen, de hoge huurprijs was 

echter een spelbreker voor die optie. Er gaan nu een paar keer trainingen bij AV Pijnen-

burg plaatsvinden en verder wordt er uitgeweken naar het gras bij het Beltgat en op het ter-

rein van de ijsbaan. Maar dan moet het weer wel een beetje meewerken,niet te veel regen, 

beide velden liggen nog iets lager dan het sportpark, dus het moet niet te zompig worden. 

Binnenkort stoppen de trainingen sowieso i.v.m. de vakanties, na die tijd zullen de trainers 

kijken hoe de stand van zaken is, laten we hopen dat de werkzaamheden op het sportpark 

voorspoedig blijven verlopen. 

 

De zomervakantie 

Het weer in Nederland zit nog niet mee, toch wil ik namens het bestuur iedereen een fijne 

zomervakantie toewensen. Niet iedereen zal de loopspullen meenemen, een paar weken 

zonder hardlopen is ook niet verkeerd. Graag tot ziens in augustus. 

 

Met sportieve groet, 

 Bob Heinis 
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BAV Plaza 
Beste BAV’ers, 

 

Op zondag  30 september 2012 vindt  BAV Plaza plaats, een gezellige middag die je niet 

wil missen.  Het bestaat voor het grootste gedeelte uit sportieve activiteiten. Het is daarom  

de bedoeling dat iedereen in sportkleding naar het Bosbad De Vuursche komt, om mee te 

kunnen doen met  BAV Plaza. 

 

Hoe doe je mee? 
Je stelt een  team  samen van 8 tot 10 personen. Je mag zelf bedenken met wie je een team 

vormt. Allemaal  atleten uit je trainingsgroep is mogelijk, maar ook kunnen twee gezinnen 

samen een team vormen .  Alle leden van een team moeten wel lid zijn van de BAV.  

De sportieve opdrachten worden aangepast aan het team, dus zelfs geblesseerde atleten 

kunnen meedoen. 

Zoek dus zo snel mogelijk een goed, leuk maar vooral gezellig team bij elkaar en geef je 

team dan zo snel mogelijk op via de website (www.bav-baarn.nl).   

 

Het terrein gaat om 11 uur open 

 

Start 11:30 uur met een spectaculaire opening.  

Tijdens de opening is het de bedoeling dat elk team zich op een originele manier voorstelt 

aan het publiek. Hiermee zijn bonuspunten te verdienen, dus denk vast goed na hoe je op 

een originele manier voorgesteld wilt worden. Dit kan bijvoorbeeld verkleed, geschminkt, 

met een yell, een dansje of iets anders. 

 

12:00 tot 15:00 uur:  sportieve activiteiten op het terrein van het zwembad en in het bos. 

 

Om 15:30 uur vind de prijsuitreiking plaats. 

 

Niet alleen voor de deelnemende teams wordt het een geweldige middag. Ook aan het pub-

liek wordt gedacht met leuke activiteiten en een hapje en een drankje. 

 

Dus twijfel niet en geef je team snel op! Het wordt een onvergetelijke middag waar je bij 

moet zijn.  

http://www.bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie 

 

Tussen half mei en half juni meldden zich vooral leden aan, afkomstig van de recentelijk 

voltooide beginnerscursus. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Febe  Bakker  Baarn   pupil M  07-09-2005 

Mara  Brandsen  Baarn   pupil B  12-12-2003 

Anne-Marie van den Brom Baarn   recreant  15-07-1966 

Remko  Jager    Baarn   recreant  06-06-1961 

Gerdien Kerssies  Baarn   recreant  19-04-1965 

Pim  Molenaar  Baarn   recreant  17-12-1945 

Linda  van Oostrum  Baarn   recreant  15-08-1966 

Brian  Salah   Baarn   junior D  30-11-2000 

Angelique Smeele  Baarn   recreant  17-01-1976 

Petra  Sweep   Baarn   recreant  21-09-1970 

 

Jammer genoeg stopten er ook weer een aantal leden, merendeels vanwege langdurige 

blessures of tijdsgebrek. 

Annemarieke verlaat ons in verband met haar verhuizing naar Engeland. 

Per 1 juli zullen we eveneens moeten missen: 

 

Voornaam:  Naam:  Woonplaats:   Categorie:        

Inge   van Blanken Baarn    recreant 

Michel  Huijskens Baarn    recreant 

Annemarieke  de Joode Baarn   recreant 

Mark   Leupen Baarn   recreant 

Lilian   Maassen Baarn   sportief wandelen 

Bart   Sonnenberg Baarn   recreant 

Marijke   van Steenis Baarn   sportief wandelen 

Nicolette  Vervat Baarn   sportief wandelen 

Anastasia  Willemsen Baarn   pupil B 

 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

1 Greetje  de Leeuw 14 Christel  Van der Greef 

2 Henk  Landman 14 Kees  van Dijk 

2 Sandra  van Gisbergen 15 Ronald  Pothuizen 

5 Gabrielle  Kooiman 15 Truus Gerretsen-Brouwer 

6 André  Hagelen 16 Gerda  van Leeuwen 

8 José  Boerma-van Heusden 17 Sigrid  Zwolsman 

8 Harald  van der Molen  20 Bram  Willems 

8 Alberti  Post 21 Menno  Zahradnik 

9 Willy  van Ruitenbeek 24 Rotink Anke  

9 Dave  Dijkshoorn 26 Wil den Blanken 

9 Hansien  de Marez Oyens 28 Nicolette Vervat  

9 Wilma  van Marle-Wiegers 29 Jos Franck   

10 Liesbeth  Sitters-de Jongh 31 Paul van der Wal 

11 Margaret  de Jong 31 Babiche Vos  

11 Emicie  van Dammen 31 Hans Wester  

12 Nico  Muts    
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VERJAARDAGEN 

3 Erik  Obee 20 Annemiek Dercksen  

3 Sacco van Wessel 21 Peter van den Bor 

7 Peter  Bakker 22 Inge van Blanken 

8 Jeanet  Radstok-van Meurs 23 Dini van Putten 

8 Kirsten  Werkhoven 24 Gaston Hebuterne  

10 Peter  Sänger 25 Lilian Maassen-Kooy  

11 Catrien  Zumpolle 25 Ferdy Oudebeek  

12 Koert  Koers 25 Joke de Jong-Enzerink  

13 Birgitte  Hekkelman 28 Monique  Wilhelm 

13 Raymond  Hebuterne 28 Jolanda Schenk 

14 Mieke  Rouweler 28 Kees Vink 

14 Christa  Müller 29 Griet Vander Slagmolen 

15 Linda van Oostrum 29 Gertjan Hooijer 

15 Annette  Eijbaard-Bleijerveld 29 Harry Splinter 

15 Karel Jan  Tusenius 29 Marina Kempers 

18 Frans  Langeweg 31 Marianne Riphagen-de Jager 

19 Jurgen  Lentz 31 Andre van der Vuurst 

20 Jan  Zaagman    

Van harte 
gefeliciteerd 
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Lange afstand gebeuzel              
Het toverwoord in juni 2012 is …analyseren. Als je niet analyseert, dan hoor je er niet bij. Voor, 

tijdens en na de wedstrijd wordt vakkundig geanalyseerd. De truc is even om daar een leuke wed-

strijd voor uit te zoeken. En hiermee vallen de wedstrijden van het Nederlands elftal af. Gelukkig 

hebben we de marathon van Amersfoort net gehad en daar valt genoeg over te analyseren. 

Allereerst de deelnemers aan de marathon: Daar ligt het niet aan. Het ligt namelijk nooit aan de 

deelnemers: die zijn tot het bot gemotiveerd, willen kampioen worden, samenwerken tot het gaatje 

gaan, de schande van vorige keer uitwissen etc. etc.  

Berry en André hadden ieder zo hun redenen om Amersfoort te lopen. Berry ging weg op lekker, 

want zijn voorbereidingstijd was te kort door blessureleed. Gewoon maar lopen en zien waar het 

schip strandt. En lekker ging het, vooral de eerste 20 km. Die gingen zelfs bloedsnel en veel te 

hard. Helaas kon Berry de rem niet vinden en toen ik na 21 km bij hem instapte heb ik eerst even 

aan het shirt gehangen om het tempo te normaliseren. Daarna ging het lang behoorlijk goed. De 

tweede keer de vlasakkers over was pittig. Wat Berry knap deed was het tempo héééél langzaam 

laten zakken. Nou ging dit niet helemaal bewust maar het gevolg was wel dat hij hierdoor relatief 

weinig tijd verloor en aller sinds acceptabel (lees uitstekend) finishte als derde in de categorie 50+. 

Daar valt niets over te analyseren. Niks vormgebrek, gebrek aan samenwerking, de benen willen 

niet of het hoofd was niet goed. Een dijk van een zomermarathon lopen. Dat was het. 

 

André van de Vuurst had bovenstaande ook allemaal niet. Maar iets had hij wel want nog meer 

dan in Enschede haakte zijn lijf af. Eigenlijk al gelijk na de start. Kwam dit doordat hij het appel-

gebak geweigerd had?? Door het fietsen naar Amersfoort?? Door het vrolijke gezelschap om hem 

heen? (de a-ploeg) Of misschien iets in het lijf aan waarden wat niet is wat het wezen moet. Het is 

razend knap dat André er voor koos om de tweede ronde door te lopen en te finishen. Ik hoop wel 

dat hem dit geen marathonkater geeft, maar Andre kennende, zien we hem in 2013 (EN NIET 

EERDER ANDRÉ !!!) vast wel weer ergens aan de start staan. 

 

Tussen André en Berry finishte er een BAV recreant, Michel Huijskens. Beste Michel, ik ken je 

helemaal niet maar de manier waarop jij finishte moeten we nog eens analyseren. Je sprong, hin-

kelde, juichte, liep achteruit, huppelde en gooide je armen omhoog onder het slaan van wilde kre-

ten. Het was prachtig om te zien. Volgende keer een kwartiertje eraf, lijkt me….  Net boven de 4 

uur kwam Ruud Schalij binnen. Sorry Ruud, ik heb je niet zien finishen, maar als je net zo blij was 

als Michel is het vast goed gekomen. 

 

Op de halve startten er een hoop recreanten en die leken besloten te hebben het op deze mooie 

zondag in groepjes te doen. Vrolijk kwebbelend zag je groepjes van 3 a 4 BAV-ers langskomen 

die overal mee bezig waren, behalve met….  

Hoewel schijn bedriegt. Op de finishlijn waren er slechts Wim en Diana die het nog samen deden, 

net als Peter, Lisette en John. In het achterveld liepen gezellig Sandra en Githa, die hadden blijk-

baar heel wat te bespreken. Knap is het natuurlijk wel. Zo lang samen oplopen en dan nog niet uit-

gepraat zijn!! Maar ook respect voor deze atleten die het toch maar doen.  

En dat geldt eigenlijk voor iedere deelnemer. Geen smoezen, geen hoofden, benen of schoenen die 

niet wilden. Niks analyseren maar het gewoon doen!!! En er van genieten.Net als Nadal (hihi) gaat 

genieten van tennis op gras, Gesink en Mollema van de bergetappes in de tour en wij allen van ho-

pelijk geweldige olympische spelen in Londen. 

 

Ik wens ieder een mooie, sportieve zonnige zomer met weinig ruimte voor analyses en  

des te meer voor het grote genieten.     

 

Jos Hakvoort 

Ps. Hebben jullie nu 30 september al in je agenda gezet?? Klasse, bedankt! 
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Zaterdag 1 september 2012 

 
Alle groepen starten vanaf het clubgebouw i.p.v. Groeneveld 

 
Op zaterdag 1 september 2012, de dag van het cultureel festival, timmert de BAV sportief 

aan de weg: hardlopers en wandelaars worden van harte uitgenodigd voor de looptocht 

langs Lint 10. Zowel leden als niet-leden kunnen deelnemen. 

 

Wij gaan op deze dag onderdeel uitmaken van Lint 10*) door middel van een training 

door het dorp. De hele route is 10 km, maar er kan ook gekozen worden voor een kor-

tere route van 5 km. Alle groepen, dus hardlopers, wandelaars en nordic-walkers, 

worden om 9.00 uur verwacht bij het clubhuis van de BAV.  

Na een gezamenlijke warming-up zal dan gestart worden met de Lint 10 route. Na het lo-

pen van de 10 of 5 km komen we weer terug bij het clubhuis, waar de koffie en thee al 

klaar staat. 

Voor nadere informatie kun je terecht bij: 

Diana Rubini, tel. 06-54933744 of Rob van Ginkel, tel. 06-52302127. 

 

LET OP! 
Het zou natuurlijk erg leuk zijn als iedereen, die dat heeft, het gele BAV-shirt  draagt!! 

 

De Recreantencommissie 
 
*) 
Lint 10 is de permanent gemarkeerde route (zie oranje stickers aan lantaarnpalen en hier en daar een 
verkeersbord) van 10 km door Baarn. Lint 10 voert langs Zorgcentra en wil de hardloper en wandelaar 
inspireren om de oudste generatie even te groeten. Zo'n handgebaar, een blik of een glimlach van een 
passant geeft de oudere wat "reuring", gewoon op straat. 
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BAV leden bedankt! 
 

Bedankt alle BAV leden die mij, Wilma van Marle, tijdens de vrijwilligersavond hebben 

gesponsord. 

Jullie hebben zeker een steentje bijgedragen aan het mooie bedrag, dat het Longfonds ont-

vangen heeft bij de Marathon van Amersfoort op zondag 10 juni 2012. 

Super was het!!! 

Voor mij was het weer een bijzondere ervaring om te gaan hardlopen. Het was prachtig 

weer en er waren veel supporters, die ons stonden aan te moedigen! 

 

Wilma van Marle 

 
Aanmelding algemene e-mail 

 
Nog niet iedereen heeft gereageerd op de e-mail oproep voor het 

aanmelden voor de algemene e-mail van de BAV. 

  

Alle leden waarvan we een e-mailadres hebben zijn minstens één 

keer gemaild voor het aanmelden voor de algemene e-mail van de 

BAV. 

Heb je het e-mailtje wel ontvangen, maar nog verder geen actie on-

dernomen. Wil je dat dan alsnog doen (dan weten we dat we je be-

reikt hebben)? 

  

Heb je nog geen e-mail ontvangen? Controleer dan voor de zekerheid je SPAM box, 

afzender van het e-mailtje is webmaster@bav-baarn.nl. 

Niets in de SPAM box, stuur dan een e-mailtje met je volledige naam naar  

webmaster@bav-baarn.nl, dan krijg je als nog het aanmeld e-mailtje. 

 

De BAV wil namelijk (incidenteel) gebruik gaan maken van e-mail voor het 

informeren van haar leden. We noemen dit "algemene e-mail", voorbeelden 

van algemene e-mail zijn: de aankondiging van de clubkampioenschappen, 

aankondiging Algemene Ledenvergadering met digitaal de stukken, berichtge-

ving rond het BAV jubileum.  

 

Op deze manier ben je snel op de hoogte van belangrijke zaken binnen onze vereniging.  
 

Algemene e-mail wordt pas verstuurd na goedkeuring door het bestuur, je e-mailadres is 

alleen toegankelijk voor de webmaster van de BAV.  

 

Groetjes, 

Alexander Martens 

Webmaster BAV 
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Ingezonden brief 
 

 

Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Wat goed dat ik jullie nog even spreek, vlak voor de zomer-

vakantie begint. Ik heb namelijk een bijzondere onthulling! 

Als jullie willen weten wat de onthulling is, kijk dan snel 

verder op deze pagina. Ook heb ik nog nieuws over BAV 

Plaza en het jubileumfeest. Onderaan de pagina staat hier 

meer informatie over. 

 

Jubileumboek; onthulling van de kaft 

Enkele weken geleden was het zover; de leden 

van de jubileumboekwerkgroep konden de kaft 

van het boek bewonderen. Ze waren allemaal blij 

verrast, toen ze zagen hoe mooi het was gewor-

den.  Van de week ben ik even bij Peter, lid van 

de werkgroep, gaan peilen wat hij van de kaft 

vond. Zijn reactie: “De dummy was heel mooi! Er 

wordt nog volop gesleuteld aan koppen, foto’s, 

redactie maar ook nog aan het schrijven van nieu-

we artikelen. Je had ons moeten zien dinsdag, het 

leek wel een redactielokaal van een krant!’’  

 

BAV Plaza en jubileumfeest 

Goed nieuws voor de ongeduldige BAV leden onder ons: binnenkort kan er via de website 

al aangemeld worden voor BAV Plaza en het jubileumfeest. Wil je er zeker van zijn deze 

spetterende evenementen niet te missen, houd dan de BAV site in de gaten. 

 

Voor in de agenda 

Nog niet genoteerd? Doe dit dan nu!  

 

zondag 30 september 2012  BAV Plaza 

zaterdag 6 oktober 2012   Jubileumfeest  

 

Een fijne zomervakantie gewenst en tot over een paar maanden, 

  

Mister B.A.V 
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Het BAV jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door 

de volgende sponsoren. 

 

 

www.audivio.nl 
 

 

www.conservatrix.nl 
 

 

www.maassenadvies.nl/home 
 

 

www.noname-events.nl 
 

 

www.rugcentrumbaarn.nl/cms 

 
 

http://www.audivio.nl
http://www.conservatrix.nl
http://www.maassenadvies.nl/home
http://www.noname-events.nl/
http://www.rugcentrumbaarn.nl/cms
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Recreanten-babbel 

 
Zomaar af en toe een babbel, voorval, gebeurtenis met betrekking tot de recreanten. Dit keer: 

 

Tasje van Carlo 

Woendagavond 13 juni. Het was niet helemaal een woensdag als alle andere. Natuurlijk om 19 uur 

verzamelen bij Groeneveld. Warming-up. 

En daarna het gebruikelijke onderonsje. Wout nam het woord: Ybel zal niet meer de assistent-trainer 

zijn op woensdag en zaterdag. Oeps, ik was er even stil van...en dat zegt wel wat. Iedereen was er 

even stil van, we zijn zo gewend dat Ybel er gewoon altijd is. Wie moet nou de eenmansdrinkpost 

verzorgen, waar moeten we nu het speciale Ybel-water drinken. En we missen natuurlijk de oerkreet 

van Jurgen: Ybeltjooooo!!! 

 

Daarna worden een aantal lopers gefeliciteerd die een prestatie van jewelste hebben neergezet het 

weekend ervoor in Amersfoort. In de volgorde 5km, 10km en halve marathon worden alle afstanden 

genoemd. Prachtig om te zien: die van trots glimmende gezichten. Van een Bikkel die nog maar nau-

welijks begonnen is met hardlopen en al zomaar een 5 kilometer loopt. Of van een loper die het al 

vaak had geprobeerd, maar nu toch eindelijk echt die halve marathon had gelopen. 

 

Daarna de verdeling in groepen. A en B groep gingen samen en de C-groep onder leiding van Wout.  

En meteen al die nijpende vraag: wat zit er in het tasje van Carlo? Carlo draagt zo nu en dan bij een 

training schier achteloos een tasje bij zich tijdens het hardlopen. De B-groep weet dan dat Carlo weer 

iets in petto heeft. Maar wat dat is, dat moet je afwachten. Ook deze keer, eerst even lekker hardlo-

pen, richting Wijnberg. Daar aangekomen, wordt alles duidelijk. We worden in twee teams verdeeld, 

voor het gemak even Duitsland en Nederland. Ja, die wedstrijd moest inderdaad na de training nog 

gespeeld worden. Dus die spanning hing toen nog zeker in de lucht. En wat kwam er uit het tasje van 

Carlo: twee vlaggetjes, een Duitse en een Nederlandse vlag. Carlo prikte ze in de grond, zodat de 

territoria duidelijk waren afgebakend. De strijd kon beginnen. 

 

Onderaan de Wijnberg estafette doen. Een tennisbal doorgeven. Gelukkig hoefde Carlo het dit keer 

maar vier keer uit te leggen voordat iedereen begreep wat er precies moest gebeuren. Dus we konden 

snel starten. De zoals altijd bevallige assistente van Carlo, Daan, wees Jurgen er nog even op dat de 

tennisbal niet gegooid mocht worden, maar keurig moest worden doorgegeven. Tuurlijk, Daan. 

 

John zat in het Duitse team, natuurlijk. Hij sprong en spurtte als een jonge hond de Wijnberg op, Ne-

derland kwam meteen al op een achterstand. Was dit een slecht voorteken? Harry probeerde in het 

Nederlandse team te smokkelen en dat lukte ook aardig. Jurgen was natuurlijk goudeerlijk door maar 

een paar honderd meter af te snijden. Maar het mocht allemaal niet baten, Duitsland won de estafette 

met overmacht. Oi, als dat maar geen ongeluk bracht! We kregen wel een beetje naar voorgevoel… 

Maar we zijn nog niet klaar met het tasje van Carlo. We gingen na deze uitputtingsslag weer richting 

Groeneveld. Nee, niet een te lange training, uiterlijk 20 uur. We moeten immers op tijd thuis zijn 

voor…  Nu was het tasje van Carlo ineens een grabbeltasje geworden. Een paar gelukkigen mochten 

een lootje trekken uit de tas. Weer toepasselijk: op de lootjes stonden voetbaluitslagen: 1-2 of 3-1. 1-

2 betekende: 30 seconden op tempo 1 (rustig) en daarna 30 seconden op tempo 2 (lekker tempo). 

Steeds werd er weer een nieuw lootje getrokken totdat we weer bij Groeneveld waren. Prachtig, leuk 

bedacht van Carlo. 

 

Weer een leuke training, ik ben heel benieuwd wat Carlo de volgende keer in zijn tasje heeft. 

 

Jurgen Lentz 
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Evenementenkalender 2012 
 

8 september Run Winschoten www.runwinschoten.nl/ 

 

De Run is Nederlands oudste ultraloop. Het is een 100 km 

wegwedstrijd. De wedstrijd wordt sinds 1976 in principe op 

de tweede zaterdag van september gehouden. De sololoop 

staat sinds 1995 ook in het teken van het officiële Nederlands 

Kampioenschap 100 km. 

Wedstrijden / Races: 

- 100 km open 

- 100 km. N.K. / Dutch Championship 

- 50 km selectiewedstrijd IAU 50km Trophy  / selection race IAU 50K Trophy 

- 10 x 10 estafette / relay 

- Lutje RUN 

 

26 augustus Gooische Run (www.gooischerun.nl) 

 

23 september Dam tot Damloop (www.damloop.nl) 

21 oktober Amsterdam Marathon (http://www.tcsamsterdammarathon.nl) 

Zie ook www.hardloopkalender.nl/loopagenda/alle-afstanden 

 

 

 

Vertel je eigen verhaal 
 

Heb je een persoonlijk verhaal over je sport dat je wilt delen? 

Je eerste wedstrijd, je eerste (halve) marathon, je mooiste PR of gewoon een leuke 

gebeurtenis. Het maakt niet uit of je wedstrijdatleet of recreant, jeugdlid of 70+ bent. 

 

Alle leuke of interessante verhalen zijn welkom. 

Schrijf het op maar maak het niet te lang (maximaal een a4 eventueel met foto) en stuur het 

naar de redactie!  

Dan plaatsen wij het zo snel mogelijk in de nieuwe rubriek “In the Spo®tlight”. 

 

Mail het naar baviaanredaktie@hotmail.com 

http://www.runwinschoten.nl/
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AV PIJNENBURG ORGANISEERT 

CLINIC MEETING 2012 
 

Op zaterdag 30 juni 2012 zal Atletiekvereniging Pijnenburg te Soest de eerste editie van de 

AVP Clinic Meeting organiseren. Op deze datum zullen twee (ex) top-atleten hun kennis, 

kunde en ervaring overdragen aan een selectie van Pijnenburg atleten. 

 

Wilbert Pennings (hoogspringen) en Roar Strooper (speerwerpen) zullen op zaterdag 30 

juni twee clinics verzorgen voor de Soester atleten van AV Pijnenburg. Pennings is maar 

liefst dertienvoudig Nederlands kampioen hoogspringen en nog steeds recordhouder met 

een sprong van 2,31 meter. Roar Strooper is ex-bondscoach van de atletiekunie en was zelf 

een niet onverdienstelijke speerwerper. Zijn record bedraagt maar liefst 69,54 meter! 

 

Tijdens de twee uur durende clinics zullen ongeveer 20 atleten van AV Pijnenburg de fijne 

kneepjes van deze toppers aangereikt krijgen. Uiteraard is publiek meer dan welkom om 

onze atleten aan het werk te zien. Bovendien hopen we natuurlijk op een paar sprongen en 

worpen van Wilbert en Roar. 

 

De accommodatie van AV Pijnenburg is voor iedereen gratis toegankelijk. De clinics be-

ginnen om 10:00 uur en zullen van voldoende commentaar worden voorzien. Er zullen veel 

atleten en trainers van AV Pijnenburg aanwezig zijn die met plezier al uw vragen zullen 

beantwoorden. Voor een hapje en een drankje kunt u uiteraard terecht in de gezellige kanti-

ne van Pijnenburg. Het programma is uiterlijk om 13:00 uur afgelopen. 

 

We verwelkomen u graag op zaterdag 30 juni 2012 op de atletiekbaan van AV Pijnenburg 

aan de Wieksloterweg OZ10 te Soest. 
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5 Tamara Went  

5 Bas van der Vuurst 

5 Femke de Boer 

7 Shirley Dolman, .   

15 Anne-Marie  van den Brom 

15 Anastasia Willemsen  

24 Ruben Rigter  

25 Pieter Brandsen  

26 Sam Vroomman   

30 Lucas Beckeringh   

Gefeliciteerd! 

Jarig in juli 

 Fijne ver- 
jaardag! 

4 Thijs Brouwer 

10 Rens van Rhijn 

22 Che van der Lee 

27 Nadia de Keijzer 

Jarig in augustus 
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BAV pupillen maken kans op finale plaats 
 

Zaterdag 16 juni was de derde en laatste competitiedag bij Clytoneus in Woerden. Met 70 

PR’s, 19 PR Challenge medailles en een clubrecord was het weer een succesvolle dag. Een 

aantal ploegen maakt kans op een finale plaats, dat is over twee weken bekend. 

 

D pupillen 

We werden dit keer vertegenwoordigd door 4 jongens en een meisje. Ellemijn Versteeg deed 

voor de eerste keer mee. De jongens en meisjes doen hun onderdelen gezamenlijk. Thijs 

Brouwer, Merijn Groot, Sam Vroomman en Jesse van de Beek doen niet veel onder voor el-

kaar. Met balwerpen allemaal PR’s.  

 

C pupillen 

Bij de meisjes deden Josephine Vermeij en Chimène Koller mee. Chimène haalde bij balwer-

pen, verspringen en de sprint een PR. Josephine haalde bij het verspringen en balwerpen een 

PR. Al met al allemaal goede prestaties. 

 

Bij de jongens waren Jort Mol Lous, Dion van Doorm, Rens van Rhijn, 

Mats Roskamp, Dinand te Pas, Jan Vriesman, Mick van de Wouden, Tij-

men Hoogendoorn en Jelmer Pastoor van de partij.  

Jelmer, Dinand, Mick en Rens liepen voor de eerste keer de estafette in 

deze formatie. Het eerste team (Jan, Tijmen, Jort en Mats) liepen dit-

maal onder de 30 sec.(29,99) 

 

Bij het verspringen sprong Jan 3,60m, dat is een PR en clubrecord, de 

andere jongens zaten op hun PR of er net overheen. De jongens liepen 

allemaal goede tijden bij de 40m sprint. Rens en Dion deden voor de 

eerste keer mee, ze hadden het erg naar hun zin. Dion vond het toch 

ook wel spannend. Bij het balwerpen windje mee, dat moest PR’s ople-

veren. Inderdaad Jelmer wierp bijna 4 meter verder dan zijn PR.  

 

B pupillen 

Helaas was er voor deze wedstrijd geen estafette ploeg compleet. Dus begonnen Luuk Ver-

steeg, Boris van de Beek en Bauke Taylor met het onderdeel hoogspringen. Voor Luuk was dit 

zijn eerste competitie wedstrijd. De jongens voerden dit onderdeel mooi uit en Boris kwam 

over een hoogte van 1.05m 

Bauke met een mooie sprong over de 1.00m en Luuk behaalde de 0.85m  

Op de 40m sprint was het Luuk die met een hele snelle tijd van 7.58 sec over de finish kwam. 

Als laatste onderdeel stond balwerpen op het programma en hier was het Bauke die een verre 

worp had van 23.67m. 

Voor deze jongens was het een prachtige competitie dag met veel behaalde PR’s.  

 

Bij de meiden wel een estafetteploeg, bestaande uit Rosa Bos, Maaike Kannegieter, Beyza 

Kazmiroglu en Nadia de Keijzer. De wissels verliepen zo goed dat dit resulteerde in een twee-

de plaats. Bij het balwerpen kwam Maaike met een hele verre worp over de 20m, ook Beyza 

overtrof zichzelf en wierp over de 12m. Op de 40m sprint was het Nadia die vooruit stoof en 

als eerste over de finishlijn kwam met een tijd van 7.07 sec. 

Tijdens de trainingen was er veel geoefend op hoogspringen. Het resultaat van deze voorbe-

reiding mocht er zijn. Rosa en Maaike behaalde een hoogte van 1.00m. 

Aan het einde van de dag werden de prijzen uitgedeeld aan de beste individuele meerkamper 

van de competitie. Het was voor Maaike een verassing want zij behaalde een mooie 3e  plaats. 

  

A1 pupillen 

De jongens begonnen met de estafette. Het team startte in een andere opstelling, daar Floran 

v/d Groot thuis bleef met een gebroken arm. Marijn van Maanen nam zijn plaats in. De start 

ging goed maar bij de 2e wissel werd Thom van de Wouden gehinderd door een ander team. 

Na protest mochten ze de estafette overlopen en zette ze een tijd neer van 44,82 sec. 
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Bij het verspringen werd de ene na de andere PR verbroken, hier was dan ook veel op ge-

traind. Florian van der Burg verbeterde zijn PR met 34 cm, Thom met 36 cm, Lucas Becke-

ringh met 11 cm, Max van der Meer met 5 cm , Sjoerd van ‘t Slot met 14 cm. 

Jarno Krikken en Marijn van Maanen lukte het helaas niet om hun PR te verbeteren. 

Het laatste onderdeel van deze dag was de 60m sprint. De jongens wisten hun PR’s op dit 

onderdeel te verbeteren. Sommige deden dit met 2 tot 6 honderdste andere met 4 tiende. 

 

De A1 pupillen meisjes, stonden na 2 wedstrijden op de zesde plaats. Om naar de finale te 

mogen, moeten ze bij de eerste zes zitten. Het blijft dus spannend. 

Bij de estafette werden Catharina van Lange, Famke Bles, Emma v.d Beek en Lotte Bleijer-

veld 2de in een keurige 40.51 sec. Toch weer 0.23 sec van onze tijd af. Amber Pieterse die 

goed in vorm was liep bij de 60m sprint een aantal tiende van haar oude PR af. Ook Sabien 

Hilhorst liep een PR. Daarna het onderdeel kogelstoten, Sabien Hilhorst die voor de tweede 

keer aan een wedstrijd mee deed stootte de kogel 1.17m verder dan de vorige keer. Ook 

Amber verbrak haar PR met 83cm. Lotte stootte de kogel 25cm verder dan haar PR en kwam 

op 5.71m! Ook op verspringen was veel getraind. Dit was dan ook aan de uitslagen te zien. 

Alle meisjes verbroken hun PR. Famke Bles sprong 32 cm verder dan haar PR. Ook Danielle 

Veendrick wist haar PR met 26 cm te verbreken en kwam tot een afstand van 2.98m, ze na-

dert de 3m. Catharina van Lange, Emma v.d Beek en Lotte Bleijerveld verbeterden alle 3 hun 

PR met meer dan 15cm. Amber die al 2 PR's had, sprong ook met verspringen weer een 

nieuw PR!  

 

A2 pupillen 

De jongens begonnen met de estafette en ze gingen snel van start, helaas was er een uitglij-

der bij de eerste wissel. De jongens herstelden zich goed en wisten een derde plaats te be-

machtigen. Daarna het combi team van de 3 meiden aan gevuld met Wessel Terpstra. Deze 

4 liepen een gesmeerde estafette en een mooie tijd. Bij het verspringen van de meiden ging 

het goed, bijna allemaal sprongen ze naar een nieuw PR. Bij de sprint ook snelle tijden en 

PR’s. Isabel van de Broek liep weer onder de 10 sec en ook Winnie de Groot was weer snel. 

Bij het balwerpen wierp Julie Heij ook een PR met bijna 18 meter. 

 

De jongens hadden ook een topdag met verspringen, Xander Westerveld en Pieter Brandsen 

sprongen een PR. Koen Roskamp ging hier voor het eerst over de 4 meter grens met 4,25. 

Bij het sprinten ook PR’s voor Wessel Terpstra en liep Bas Ostendorf voor het eerst onder de 

10 sec. 

Bij het balwerpen piekten de jongens, ook Jelle en Thijs van Miltenburg wierpen beide rond 

de 25 meter. 

 

Al met al een zeer geslaagde dag voor alle pupillen. Over twee weken is bekend welke ploe-

gen door mogen naar de finale. Kijk voor de foto’s op www.bav-baarn.nl 
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Medaillespiegel pupillen PR Challenge 2012 
 

Hieronder de stand na de 3e wedstrijd in Woerden. 

 

 

 

 

 

 

 

Naam Medaille Naam Medaille 

Amber Pieterse Zilver Lotte Bleijerveld Zilver 

Bas Ostendorf Goud Lucas Beckeringh Zilver 

Bauke Taylor Brons Maaike Kannegieter Brons 

Beyza Kazmiroglu Zilver Marijn van Maanen Goud 

Boris van de Beek Brons Mats Roskamp Brons 

Catharina van Lange Brons Max van der Meer Zilver 

Chimène Koller Brons Merijn Groot Brons 

Danielle Veendrick Brons Mick van der Wouden Zilver 

Dinand te Pas Zilver Nadia de Keijzer Brons 

Emma van de Beek Zilver Pieter Brandsen Brons 

Floran Groot Brons Remco Martens Brons 

Florian van der Burg Zilver Rosa Bos Brons 

Isabel van den Broek Zilver Sjoerd van ‘t Slot Zilver 

Jan Vriesman Zilver Thijs Brouwer Brons 

Jelle van Miltenburg Zilver Thijs van Miltenburg Brons 

Jelmer Pastoor Brons Thom van der Wouden Zilver 

Jesse van de Beek Brons Victor Nieuwenhuis Brons 

Jort Mol Lous Goud Wessel Terpstra Zilver 

Julie Heij Brons Winnie de Groot Zilver 

Koen Roskamp Zilver   
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Voor de maanden juli en augustus proberen we bij het SW en NW elk één trainer in te 

plannen. Maar het kan misschien, een enkele keer voorkomen dat er geen trainer is 

(onvoorziene omstandigheden). 

Hopelijk nemen jullie dit sportief op door met de dan aanwezigen zelf een mooi rondje te 

gaan lopen.  

 

Een hele fijne vakantie gewenst 

Namens de trainers SW/NW  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dringende oproep: 
 

Trainers voor Sportief wandelen en Nordic Walken nodig!! 
 

Op dit moment zijn er te weinig trainers voor het Sportief wandelen en het Nordic Walken. 

 

In het belang voor de beide takken SW/NW willen wij, trainers SW/NW, een oproep doen 

aan alle leden van de BAV en ook aan andere belangstellenden buiten de vereniging 

om op een paar zaterdagochtenden van 9-10u en dinsdagavonden 19-20u ons te komen on-

dersteunen. 

 

Wilma v.Marle 

035-5414832/ 06-40462890 

hrvanmarle@tiscali.nl 

mailto:hrvanmarle@tiscali.nl


INFORMATIEBULLETIN ( juli 2012)

Correspondentieadres: Redactie BAViaan mailto:baviaanredaktie@hotmail.com Website: www.bav-baarn.nl    

Betalingen: Gironummer 75 97 38 t.n.v. Penningmeester BAV. E-mailadres: info@bav-baarn.nl

BESTUUR TRAINERS JEUGD TRAINERS RECREANTEN Belangrijke telefoonnrs / e-mail Trainingen Zomer 2012

Voorzitter Bob Heinis Pupillen mini + C Hardlopen Woensdag Clubgebouw     035-5424491 Zaterdag Sportpark Atletiekbaan

Penningmeester Willy v Ruitenbeek Tineke Bos A-Groep John Rapati Chris de Baan   035-5415350 Pupillen Mini/C/B 09:30-10:30

Secretaris Han Borst Paulina Mol Lous B-Groep Diana Rubini Han Borst secretaris@bav-baarn.nl Jeugd Niveau A/B/C/D 09:30-11:00

2e voorzitter Sylvain v Staveren Henk van Maris Carlo Oudenbeek Tineke Bos-Hofman 035-5411793 Maandag "De Driesprong" 

2e penningmeester Cora Pelt Alexander Martens C-Groep Wout Natter Marina Bos 035-5411793 Damestrimgroep 19:30-20:30

Jeugdzaken Sigrid Zwolsman Wim Oostveen Ybel Mercuur Diana Rubini 06-54933744 Dinsdag Sportpark -  Atletiekbaan

Vrijwill. Coördinator Vacature Pupillen B Hardlopen Zaterdag Rob v Ginkel 06-52302127 Junioren D/C 19:00-20:30

Jeugdcommissie Nathalie Blijerveld A-Groep Andy v. Duinen Jos Hakvoort 035-5422642 Junioren C2/B/A/ Wegatl. 19:00-20:30

Contactpersoon Sigrid Zwolsman Andries Bleijerveld B-Groep Diana Rubini Bob Heinis 035-5423102 Dinsdag "De Driesprong" 

Kantinecommissie Liesbeth Sitters Carlo Oudenbeek Birgette Hekkelman 035-5432975 Junioren D 1-11 TM 1-03 19:00-20:00

Contactpersoon Wilma Blonk Iwan v.d. Broek C-Groep Ria Oostindiën  Simone Hiensch 035-5430913 Junioren C/B/A 20:00-21:00

LAC Pupillen A 1e-jaars Ybel Mercuur Menno Zahradnik 035-5430913 Woensdag Sportpark Atletiekbaan

Contactpersoon Andries Bleijerveld Marina Bos Trim Clinic Bianca Koops-v Ee 035-5421847 Pupillen Mini/C 15:30-16:30

Recreantencomm. Menno Zahradnik Diana Rubini Diny Koppen 035-5418853 Pupillen B 15:30-16:31

Contactpersoon Rob v Ginkel Pupillen A 2e-jaars Jeanette Mijwaart Corien Kruiswijk 035-5420949 Pupillen A1 15:30-16:32

Public Relationscomm. Bianca Koops John Rapati Henk v Maris 035-5430993 Woensdag Sportpark -  Atletiekbaan

Contactpersoon Vacature Bas vd Vuurst (stage) Carlo Oudebeek Wilma v Marle 035-5414832 Pupillen A2 15.00-16.30

Redactiecommissie Junioren Sportief Wandelen Ybel Mercuur 035-5424946 Krachttraining Clubgebouw 15:00-16:30

Contactpersoon Lenneke Bakker Bianca Koops Wil den Blanken Carly Michels 035-5415350 Jun. A/B/C/ Sen. Di/Woe/Don 19:00-20:00

Onderhoud clubgeb. Ronald v Miltenburg Wilma v Marle Wout Natter 035-5432304 Donderdag Sportpark -  Atletiekbaan

Coördinatie Gerard Koppen Dorine Schmitt Diny Koppen Marc Nieuwenhuizen 035-5424075 Junioren D1/D2 19:00-20:30

Schoonmaak clubgeb. Paul v.d. Wal Frans Langeweg Hans & Ria Oostindiën 035-5417383 Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19:00-20:30

Coördinatie Gerard Koppen Bert Jansen o.d. Haar Evert Schaftenaar Wim Oostveen 035-5423017 Recreanten "Groeneveld"

Materiaalbeheer Krachttrainer Nordic Walking John Rapati 06-51233367 Woensdag 19:00-20:00

Contactpersoon John Rapati Menno de Kreij Wim den Blanken Fred Reijmerink 035-5312679 Zaterdag 09:00-10:00

Ledenadministratie Wilma v Marle Dik Riphagen 035-5415245 Sportiefwandelen(SW) & Nordic Walking(NW)

Contactpersoon Hans Oostindiën Vertrouwenspersoon Nico Westbroek Liesbeth Sitters 035-5420051 Dinsdag-SW Sportpark 19:00-20:00

Wedstrijdorg.comm. Volwassenen Inez van der Linden Sylvain v Staveren 035-5421273 Zaterdag-SW/NW/ Wegatl. "Groeneveld" 09:00-10:00 Inschrijfgeld

Contactpersoon Bob Heinis Karel Jan Tusenius Evert Schaftenaar Sigrid Zwolsman 035-5413537 Contributie Licentie  Atletiekunie

Website  commissie 035-6015644 Trainers Recr. Dames Willy v Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl Pupillen €  38,50 per kwartaal €   7,75 per jaar (verplicht) € 19,85

Contactpersoon Alexander Martens Jeugd (zaaltraining) Redaktie-commissie baviaanredaktie@hotmail.com Junioren €  44,00 per kwartaal € 13,50 per jaar (verplicht) € 20,55

Wedstrijdsecretariaat Corien Kruiswijk Birgitte Hekkelman Master €  44,00 per kwartaal € 21,50 per jaar (facultatief) € 21,70

Jeugd Simone Hiensch 035-5420949 Carly Michels Wegatleten €  37,00 per kwartaal € 21,50 per jaar (facultatief) € 21,70

Trainerscoördinator Recreanten €  37,00 per kwartaal nvt € 21,70

Pupillen Wim Oostveen Gezinnen € 120,00 per kwartaal ** **

Trainerscoördinator Student-uitwonend €  60,00 per jaar € 21,50 per jaar (facultatief) € 21,70

Junioren/baanatleten Vacature Sportief Wandelen €  37,00 per kwartaal € 21,70

Nordic Walking €  37,00 per kwartaal € 21,70

G-leden €  27,00 per kwartaal € 21,70

Inschrijfgeld €   19,85 - € 21,70 éénmalig nieuwe leden

Bedragen gelden voor betaling per incasso, betalingen 

per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro

**afh. van categorie gezinsleden








