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Van de voorzitter 
 

Beste leden,  
 
Baviaan redactiecommissie  
Na een aantal jaren met veel plezier, samen met Albert en Desiree, de Baviaan te hebben 
uitgegeven, is Lenneke Bakker gestopt met deze werkzaamheden. Door een veranderende 
baan en drukke bezigheden heeft Lenneke, met toch wel spijt in het hart, de redactiepet 
afgezet. Lenneke, namens alle trouwe lezers en het bestuur bedankt voor het mede ver-
zorgen van de maandelijkse Baviaan. 
Tegelijk hierbij namens Albert en Desiree een oproep aan onze leden voor versterking van 
de redactiecommissie. Mocht iemand interesse hebben, neem dan even contact op met  
Albert of Desiree (baviaanredaktie@hotmail.com) 
 
Nieuwjaarsreceptie op donderdagavond 3 januari 
Mede namens de andere bestuursleden, nodig ik alle leden van de BAV uit voor de Nieu-
wjaarsreceptie op donderdagavond 3 januari vanaf 20:30 uur in de kantine van ons clubhu-
is. Het duurt nog even, maar i.v.m. het ter perse gaan van het clubblad al deze vroegtijdige 
uitnodiging. Zet het in jullie agenda of  mobiele telefoon. 
  
Wintercup 
Louter enthousiaste en goede reacties over onze Wintercup op de nieuwe locatie. Op 16 
december zal de 2e dag gaan plaatsvinden. Kijkende naar de deelnemers aantallen vanuit 
onze eigen vereniging lijkt mij dat er nog wel wat meer BAV-leden naar het landgoed 
Pijnenburg kunnen komen voor een paar rondjes door het prachtige bos. Voor de 16e heb-
ben Ruud en Inez Kroon hun best gedaan om de locatie nog aantrekkelijker te maken, er 
zullen kerstbomen op het veld staan. In de mooie tent is heerlijke erwtensoep, warme 
chocolademelk en voor na afloop Gluhwijn  te koop. Sherpa komt met een kraampje met 
kerstukjes. Kortom, ook al ga of kan je zondag  16 december niet hardlopen of wandelen, 
kom dan even langs voor de gezelligheid, er zijn parkeerplaatsen genoeg, een kleine 340 
auto kunnen we een plekje geven. 
 
Fijne Feestdagen 
Mede namens het bestuur wil ik iedereen alvast Fijne Kerstdagen en een goede jaarwis-
seling toewensen. Op zaterdag 22 december is er het jaarlijkse kerstbrood  bij de koffie in 
de BAV-kantine namens de Recreantencommissie en op zaterdag 29 december zullen 
Evert en Andre eindelijk weer heerlijke oliebollen bakken, voorgaande jaren viel de za-
terdag steeds net verkeerd.  
 
Met sportieve groeten,  
Bob Heinis  
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Nieuws van de ledenadministratie 
In de maand november toch nog enkele nieuwe aanmeldingen, waaronder die van Jogien, die terugkeerde van weer 
even weggeweest. 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 
Peter  Lusse   Baarn  master   26-06-1959 
Jogien   Verweij   Baarn  recreant   24-08-1976  
Chris  van der Vlugt  Baarn  recreant   19-11-1974 
Sterre  Weaver   Baarn  junior C   30-09-1999 
 
Helaas opnieuw een lange lijst afmeldingen, waaronder een aantal, dat te laat binnenkwam om nog tijdig door de Atle-
tiekunie te kunnen worden verwerkt. Jammer genoeg moeten aan hen deze kosten worden doorberekend.  
In de vorige Baviaan meldde ik ten onrechte, dat Gaston Hébuterne zou hebben opgezegd. Dit moet echter zijn zoon 
Raymond zijn. 
We zullen per 1 januari dus ook moeten missen: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:    
Michiel  van der Burgh  Baarn   jury 
Annemiek Dercksen  Baarn   recreant 
Winny  van den Eshof  Baarn   recreant 
Raymond Hébuterne  Baarn   senior 
Ron   Jansen   Baarn   trainer 
Gerdien  Kerssies   Baarn   recreant 
Daniëlle  Kortland  Baarn   recreant 
Menno  de Kreij   Amersfoort  trainer 
Bram  Mol Lous  Baarn   jury 
Pauline  Mol Lous  Baarn   trainer 
Germ  Pot   Baarn   recreant 
Petra  Sweep   Baarn   recreant 
Michiel  Terpstra   Soest    trainer 
Ruben  van der Waals  Baarn   senior 
Erna  Wegman  Soest   recreant 
Jannie  Westerveld  Baarn   recreant 
Kirsten  Zevenbergen  Baarn   recreant 
 
Voorts gaf Rob Pit te kennen af te zien van een wedstrijdlicentie 2013. 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën 
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Redactie neemt afscheid van Lenneke Bakker 

 
Lenneke gaat per 1 januari de redactie verlaten.  
Dit is de laatste BAViaan waar zij aan meewerkt. We zullen haar zeker missen. 
 
Na een uitermate drukke periode waarin de hele familie Bakker nauw betrokken was bij de 
activiteiten rond het 50-jarig BAV jubileum en een toenemende werkdruk heeft Lenneke 
besloten wat meer tijd voor zichzelf  te reserveren en daar geven we haar groot gelijk in. 
Natuurlijk blijft zij gewoon lekker hardlopen bij de recreanten. 
 
Voortaan zullen we het zonder haar input moeten stellen. 
Lenneke, echt heel erg bedankt voor je inzet! 
 
Désirée Olivieira 
Albert de Weijer  
De BAViaanredactie 
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REDACTEUR GEZOCHT! 

 
De redactie zoekt een nieuwe redacteur 

die er zin in heeft ons clubblad te vullen. 
Redigeren van artikelen,  

opmaak (en nu nog het drukken) van het blad. 
Schrijven van artikelen, interviews afnemen, alles kan. 

Of misschien heeft iemand heel nieuwe ideeën. 
 

Het kost je een paar uur per maand, meest achter je eigen pc 
Stuur een mail naar het redactie adres.  

 

We want 
you! 





De BAViaan  8 

 

 
Speciale speurtocht/ wandeling 

 
De vaste BAV wandelgroep op de zaterdagmorgen 
Op zaterdag 6 oktober, de laatste feestdag van de 50 jarige BAV,  was er voor  G groep een spe-
ciale speurtocht/wandeling. 
 
Gele paddenstoelen 
De BAV 50 jaar, dat gaat niet voorbij aan onze 
trouwe groep wandelaars. 
Sommigen hadden hun reflecterend hesje, het 
BAV cadeau van vorige week, onder hun jas aan. 
Er was een speurtocht uitgezet met 17 envelop-
pen. 
In elke enveloppen zat een kaart met een op-
dracht of een vraag. Met de juiste antwoorden en 
uitvoeren van de opdrachten werden punten ver-
diend.  
Enkele gele enveloppen lagen door de regen op 
de grond en waren spontaan “ gele paddenstoel” 
geworden. 
 
Namenbalspel 
Iedereen hielp mee de enveloppen te vinden. Adrie leek dromerig mee te lopen, maar maakte 
opeens duidelijk dat hij ook een envelop wilde vinden. 
Als begeleiders staan we  vaker verbaasd van ieders opmerkzaamheid en enthousiasme. 
De wandelaars begrijpen meer dan wij vermoeden. 
Iedereen deed mee op zijn of haar manier met de opdrachten zoals namenbalspel of antwoorden 
op de vraag wat beteken de letters B. A. V.? en hoeveel jaar bestaat de B.A.V.? 
Janco had gezorgd voor paraplu’s. En dat was ook wel nodig. Jammer dat het zo nat was. 
Evelien las  met spanning als extra spelelement de tekst van de natte kaartjes voor. Zo bleef ie-
dereen goed opletten. 
 
Alles goed beantwoord 
Alle antwoorden en reacties op de BAV speurtochtvragen waren door Petra, Carolien, Nico, 
Reinier, Mieke, Jeroen, Adrie goed beantwoord!!! 
Er waren 50 punten gehaald en we gingen kletsnat en tevreden naar Hans in de kantine voor een 
heerlijk kopje koffie.  
De Amerpoort bus stond al klaar en de buschauffeur Ron heeft Carolien, Mieke en Adrie weer 
naar huis gebracht. Nico, Reinier en Jeroen met de Hoektax. Ondanks regen toch geslaagd. 
 
Corrie 

Naschrift redactie:  
De plaatsing van dit artikel had heel wat voeten in de aarde maar nu staat het 
dan toch eindelijk in de gedrukte BAViaan. Sorry Corrie! 
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Even voorstellen 
 
Hallo, mijn naam is Irma Karssen en sinds oktober jl. heb ik de secretarisfunctie van Han Borst 
overgenomen in het bestuur van de BAV. Ik vind het leuk om op deze wijze mezelf voor te stellen. 
 
In september 2009 ben ik mijn hardloop carrière begonnen door de be-
ginnersclinic bij de BAV te volgen op zaterdagmorgen. Dit vond ik zo 
leuk om te doen dat ik na de clinic lid ben geworden van de BAV en als 
echte ‘Bikkel’ ben blijven lopen bij de recreanten op woensdag en zater-
dag. Behalve dat het heel gezellig is wordt er ook hard getraind met als 
resultaat dat ik inmiddels vier keer een halve marathon heb gelopen. Dat 
had ik drie jaar geleden niet kunnen denken! En het leuke is dat er telkens 
weer een verbetering van mijn PR te noteren valt.  
Zo zie je maar dat trainen loont! 
 
 
Ik ben afgelopen 23 november 46 jaar geworden, getrouwd met Henk en samen hebben we twee 
leuke dochters van 14 en 12 jaar. Mijn beroep is managementassistent in Meander Medisch Cen-
trum in Amersfoort. Ook daar heb ik naast mijn werk een vrijwilligersfunctie en coördineer samen 
met een aantal collega’s de verhuur van twee caravans voor de medewerkers van het ziekenhuis. 
Naast het hardlopen is lezen en op vakantie gaan mijn favoriete vrije tijdsbesteding. Onze vakan-
ties zijn vaak actief ingevuld, van skiën in de winter tot wandeltochten in de bergen in de zomer. 
Uiteraard worden deze dagen afgesloten met lekker eten en een heerlijk wijntje. 
 
Ik ben vol enthousiasme begonnen als secretaris van de BAV. Samen met mijn medebestuursleden 
proberen we de continuïteit van de BAV als gezellige maar zeker sportieve club te waarborgen. 
Dit kunnen we niet alleen, vrijwilligers blijven natuurlijk altijd noodzakelijk. Schroom niet om je 
te melden om een keer de handen uit de mouwen te steken. In de “Baviaan” of in het clubgebouw 
worden regelmatig oproepen geplaatst. 
 
Het jaar 2013 wordt voor onze vereniging natuurlijk fantastisch, na het jubileumjaar zal de (her)
opening van ons terrein met een heuse tartanbaan een feit worden. Ik kijk uit naar een goede sa-
menwerking en op naar een gezellig en sportief 2013. Geniet van de feestmaand! 
 
Met sportieve groeten, 
Irma Karssen 
secretaris@bav-baarn.nl 





De BAViaan  10 

 

 
Sportmaster: uniek sportbedrijf in Soest 

 

Hoe is Sportmaster ontstaan? 
Het prille idee is ca. 2,5 jaar geleden ontstaan. Samen met compagnon Jan Zwaan is dat idee ver-
der uitgewerkt. Een uitvoerig marktonderzoek ging vanzelfsprekend vooraf aan de uitvoering van 
het plan. Kwal iteit, deskundigheid en toegepaste innovatie waren de sleutelwoorden.  
 
Op welke klanten richten jullie? 
Wij richten ons op de individuele duursporter, vrouwen en mannen, van starter tot professional in 
de sporten hardlopen, mountainbiken, wielrennen, schaatsen, inlineskaten, zwemmen en triathlon. 
Sportmaster is een gespecialiseerd bedrijf. In de 700 m2  grote zaak, tref je nagenoeg alles aan.  
Daarbij is er niet alleen aandacht voor de specifieke uitrusting en het materiaal van de sporter, 
maar er is ook ruime aandacht voor de voorbereiding (doelstelling), de training, het presteren en de 
nazorg. Sportmaster werkt hiervoor samen met specialisten op het terrein van sportvoeding, trai-
ning, mental coaching en sportmasseurs. Het is een zogenaamd full service concept. Ook is er een 
werkplaats voor de montage en reparatie van mountainbikes en racefietsen. Daarnaast is er een 
ruimte voor het slijpen, ronden en repareren van schaatsen. Sportmaster heeft hiervoor de modern-
ste apparatuur beschikbaar.  
 
Welke diensten leveren jullie? 
Een team van deskundige medewerkers staat gereed om de sporters te helpen. Jorrit is bewegings-
wetenschapper en verricht alle loopmetingen conform het lafootprotocol als ook de fietsmetingen 
conform de gebiomized methode. Hiermee zorgen we er voor dat de sporters gedegen advies krij-
gen over de aankoop van functionele artikelen, zoals hardloopschoenen zijn. Meten is weten. Voor 
het meetproces heeft Sportmaster geïnvesteerd inde modernste technologie. En goed meten zorgt 
voor een beter advies en minder kans op blessures, waardoor het plezier in het sporten langer blijft. 
Sportmaster kan zelfs op maat gemaakte zooltjes, zadels en schaatsschoenen maken. Dit is ronduit 
uniek en wordt zeer gewaardeerd door sporters die klachten tijdens het sporten hadden. Inmiddels 
komen klanten zowel uit de regio als uit het hele land.   
 
Welke hardloopattributen zijn in ’t bijzonder bij jullie te koop? 
Wij leveren een breed scala aan producten, een complete uitrusting voor hardlopers. Thermische 
onderkleding voor alle jaargetijden, loopkleding, sokken, veiligheidsmaterialen met reflectie, mut-
sen en loophandschoenen, sportvoeding, brillen, sportbeha’s, startnummerbandjes, hartslagmeters, 
i-pod tasjes, compressiekleding (Herzog) en meer. 
 

 

 

Aan de Koningsweg 4 in Soest heeft zich 
een jaar geleden een nieuw en uniek sport-
bedrijf gevestigd. De redactie heeft een 
kijkje genomen bij Sportmaster en heeft 
gesproken met Huub Stammes, een van de 
twee eigenaren. 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

Wat? Al bijna 2013. Ik heb niet eens het gevoel dat 2012 al is af-
gelopen. Toch schijnt het zo te zijn. Het sneeuwt buiten, de treinen 
rijden niet meer, auto’s botsen, fietsen glijden massaal onder uit en 
het advies van het KNMI  is…. Binnen blijven. 
Moet je vooral tegen atleten zeggen. Die genieten van de gladheid, 
verse sneeuw, koude gure wind, en het vechten tegen de elementen. 
Natuurlijk worden we voor gek uitgemaakt. En dat geeft een don-
ders goed gevoel. Wat is het fijn om gek te zijn.  
 
Gek, over gek gesproken. Ineens wemelt het op donderdagavond bij de BAV weer van de  
A-atleten. Ze zijn vaak met ruim 4-6 personen aanwezig. En dat is best een knappe prestatie. Ge- 
vraagd naar deze plotselinge opwelling van de voorheen zo snelle mannen. Wat bleek? Trainer  

Andre heeft een nieuw fenomeen geïntroduceerd. The Social Media. Ineens 
blijkt ieder A teamlid bij een Whatsapp groep bav te zitten. Via deze media 
informeren de heren elkaar over de training. Wie gaat er lopen? Wie niet? 
Waarom niet? Welke kleren trek je aan? Neem jij worst mee?  Zullen we 
vanavond rondje Hilversum doen? Heb jij mijn sokken in je tas? Is de kant-
inecommissie al omgekocht om “echte” wijn te kopen? He, ga je mee naar 
de sinterklaasloop? Kortom een teambindend fenomeen heeft binnen de A 
groep zijn intrede gedaan. En het leuke is… Het werkt ook nog.  

 
Oja, bijna vergeten. Géén compliment voor de wintercup organisatie. Die weten zichzelf elke keer 
weer zo te overtreffen dat er niet tegen op te complimenteren valt. Dus géén compliment maar ge-
woon bedankt voor het verzinnen van zo’n zwaar parcours dat ik maatje Berry eruit kon lopen! Nu 
heeft hij bij de sinterklaasloop inmiddels al weer verschrikkelijk revanche genomen, dat was een 
beetje jammer.  
Maar de tweede wintercup belooft wederom een spannend potje te worden, toch Ber? 
 
Even terugkomend op het gebeuzel van vorige maand. De anti-reclame heeft zijn werk goed 
gedaan. Er zijn nog geen sollicitanten voor een functie binnen de LAC. Moet ik begin 2013 toch 
eens anders aanpakken. 
 
2013. Wat gaat het worden voor de BAV. De nieuwe at-
letiekbaan zal in gebruik genomen worden. Dat is gaaf. Hope-
lijk weten ook de snellere recreanten een moment te vinden om 
hierop te gaan trainen. Zij zullen zien dat ze hier nog veel winst 
kunnen behalen. 
De Heuvelrug gaan we in 2013 gewoon weer lopen met zeker  
4 teams. Gaaf!! 
De c-groep krijgt zijn trainer!! En bij de groep van Fred horen 
we weer geweldige verhalen van zijn mannen en vrouwen die 
elke keer weer de meest bizarre hardloopuitdagingen weten te 
ontdekken. 
 
Tot slot. Ja dit is een chaotisch stukje. Ik wens een ieder voor 
2013 dan ook de meest leuke maar vooral chaotische taferelen 
toe…. En geniet er van!!       

Cha(J)os Hakvoort 
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Lost in Paradise 
 

Het leek een licht bewolkte, zachte herfstochtend in november te worden. Af en toe stond het bos 
in vuur en vlam door een felle, heldere zonnestraal. 
Voor ons dansten de ‘gouden lokken’ van godin Diana, onze gids in het ‘Hooge Erfse Paradijs’. 
Het veelkleurige palet der herfsttinten,  de prikkelende harsgeuren van vers gekapt hout, de zware 
luchten van zuigende modder en rottende modderpoelen en de natuurlijke ranzige geur van zwoe-
gende en zwetende lijven, betoverden en bedwelmden ons.  
 
Voort ging onze godin, ons spinnend in haar web waaruit geen ontkomen meer mogelijk leek. 
Tijd en ruimte speelden geen rol meer. Voort ging het in dit oogverblindende paradijs waarin 
zij ons spon in haar web.  Kilometer na kilometer sleepten wij ons voort achter onze godin, soms   
lichtvoetig zoals zij, dan weer zwoegend en vastgezogen in de modder. Opgeslokt leken we door 
dit aardse paradijs zonder begin en einde. 

 
Tijd en ruimte vloeiden over in een intens ge-
voel van een eeuwigdurende cirkelbeweging. 
Had onze godin ons in een Perpetuum Mobile 
geleid? Of was het een gemoedstoestand tus-
sen realiteit en een mooie droom die abrupt ten 
einde zal komen? Helaas, het laatste bleek 
waar. Het verkeersgeraas en de rietenkap van 
Kievitsdal tussen de bomen en struiken door 
maakten, na anderhalf uur, een einde aan de 
ban waarin onze godin ons ‘gevangen’ hield, 
in het noordelijke ‘Woud van Diana’. We wa-
ren niet terecht gekomen ten zuiden van Rome 
in de oudheid, maar nog  steeds in Baarn, in 
het heden. 
 

Bedankt Diana, je paradijselijk web was een prachtige beleving voor lichaam en geest.  
 
Pim Molenaar 
 
 

BAViaan bezorgers Bedankt! 
Zoals al vele jaren het geval is, hebben diverse trouwe clubleden er ook dit jaar weer 
voor gezorgd, dat alle BAV-leden, woonachtig  in Baarn, Eemnes en Soest ongeacht de 
weersomstandigheden hun Baviaan zo tijdig mogelijk thuis bezorgd kregen, voor zover 
zij nog niet waren overgegaan op de digitale versie (en dat zijn er nog heel wat!). 
Met dank aan: Cora, Peter, Dirk, Henk, Dik, Dick, Jan, Anton, Marian/Dini, Ybel, Jos, 
José/Harm en hun, mij niet altijd bekende, vervangers. 
 
Overigens zijn we op zoek naar een nieuwe bezorger voor 
het achterste deel van het Eemdal en een enkele bezorger, 
die af en toe kan invallen voor bezorgers, die op vakantie 
zijn (en niet altijd alleen in de schoolvakanties). 
 
Hans Oostindiën  
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Wie jarig is... 
trakteert ! 

 

Het is heerlijk om te wandelen en hard te lopen, dat weten alle BAV-leden. En als je dat 
kunt doen in een mooie groene omgeving is dat extra fijn. Wie in Baarn woont heeft keuze 
genoeg. De bossen bij Groeneveld en Lage Vuursche bieden ieder seizoen weer een prach-
tig decor om sportief bezig te zijn. Ook het Baarnse Bos heeft veel te bieden. De jeugd 
traint er wekelijks en menig geblesseerde atleet is er zijn revalidatie gestart.  
 
Het was de afgelopen periode een beetje rommelig rond de Grote Kom, maar uiteindelijk 
wordt het weer een prachtige plek in het hart van Baarn. Wat nog ontbreekt zijn mooie bo-
men bij de grote kom. Daarom is de actie 'kleed het Baarnse Bos aan' gestart.  
Als 50-jarige BAV leek het ons een leuk idee om wat terug te doen voor de Baarnse Ge-
meenschap. Tijdens de diverse  jubileumactiviteiten ging een collectebus in het rond. 
 
De opbrengst van 100 Euro is precies genoeg voor een eigen BAV boom rond de Grote 
Kom; over een paar jaar kunnen we stretchen tegen onze 'eigen' boom. 
 
Zie ook: hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com heel toepasselijk hebben we gekozen voor de boom 
met het nummer B 50, waarmee ons jubileum in de herinnering zal blijven.  
De BAV zal een vermelding krijgen op het digitale sponsorbord op de bovengenoemde website. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gezicht op de vijver de Grote Kom in het Baarnsche Bosch te Baarn 1905 - 1910 

http://www.hetbaarnsebos.in-ontwikkeling.com
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H
artelijk bedankt!

 
 

De volgende sponsoren hebben het jubileum mogelijk gemaakt. 

 
www.audivio.nl 

 

 
www.conservatrix.nl 

 

 
www.maassenadvies.nl/home 

 

 
www.noname-events.nl 

 

 
www.rugcentrumbaarn.nl/cms 

 
Wij zijn blij dat zij aan ons hebben gedacht.  

Denk jij ook aan hen? 
 

 

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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VERJAARDAGEN 

Van harte 
gefeliciteerd 

7 Jan  Zwaan 23 Sacha Knopper 

9 Tho  Stoffelen 24 Mariëlle van Wegen 

12 Jaap  Sonnenberg 25 Belinda Huiden 

12 Caroline  Sterkman 25 Jan Herling 

13 Edmond  Pouderoyen 26 Han Witvoet 

14 Bertha van Wijngaarden-Jager 27 Harold Kuijpers 

15 Chris de Baan 27 Daniëlle Kortland 

16 Martha  Braas-Seijts 28 Germ Pot 

16 Henk  Hengeveld 29 Cees van Essen 

16 Magda  Lammertse 29 Nick Leeflang 

17 Pim  Molenaar 30 Lenneke Baker-v.d. Heijden 

17 Conny  Dirksen 30 Inge Hartwich 

18 Rob van Ginkel 31 Bert Witteveen 

20 Brigitte  Koers 31 Bart van Klingeren 

22 Charlotte  Dekker 31 Elly Verhoef 



De BAViaan  16 

 

VERJAARDAGEN 

1 Ellen Snider 16 Cok Verhoef 

3 Anton Krikke 17 Richard Koot 

5 Nancy Vries-Suik 17 Angelique Smeele 

6 Peter Wevers 18 Josien Zwanikken 

6 Anneloes van Hees 20 Ton Slager 

8 Dorry Engelmann 27 Marian Nieland 

8 Marina Wakker 28 Peter Roomer 

8  J.H Veen-van Hunen 28 Wilco van Dijen 

9 Adri Hurkens 29 Toon van Keken 

11 Wina van Dijk 29 Bianca Koops 

12 Raimond Lammertse 29 Judith Breijer 

12 Theo Berendsen 29 Edan van der Meer 

14 Gert Jan Versteeg 30 Henk van Vulpen 

15 Thea Feijen-Beekhof 30 Maartje Polvliet 

    

Van harte 
gefeliciteerd 
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Loopagenda 2012 

 

 

 

 

 
 
BAV WINTERCUP;  
De Wintercup bestaat uit een serie van drie wedstrijden en recreantenloop. Het is één van de oudste wed-
strijden van ons land en wordt in het seizoen 2012 – 2013 voor de 38e keer georganiseerd. 
De wedstrijddagen zijn: 2e Wintercupwedstrijd: zondag 16 december 2012, 13.30 uur; 3e Wintercupwed-
strijd: zondag 13 januari 2013, 13.30 uur.  
 
LET OP: de Wintercup vindt dit jaar plaats op een andere locatie: zie website BAV!!! 

 
De inschrijving voor de eerste wedstrijddag en de inschrijving voor alle drie de wedstrijddagen is geopend 
via www.inschrijven.nl. Download de flyer. Voorafgaand aan de recreantenloop is er een gezamenlijke 
warming-up met muziek om circa 13.00 uur. Kom op tijd! En mis het niet. Het zou leuk zijn als we het ge-
tal van 1000 deelnemers gaan halen. 
 
KERSTMANNENLOOP DONDERDAG 20 DECEMBER;  
Een 5 kilometerloop, door hartje centrum van Amersfoort. De start en finish zijn op het Onze Lieve Vrou-
wekerkhof. De start is om 19:30 uur. Het is een sociaal event in Kerstmannenpak, om goed in de kerstsfeer 
te komen! Kosten deelname: €10 (inclusief Kerstmannenpak). Inschrijven via: www.loopnu.nl Het is een 
loopevenement die je niet mag missen!! Na afloop keren we terug naar Baarn en sluiten we af met een 
drankje in pak bij PH!! 
 
KERSTLOOP 2E KERSTDAG ’s GRAVELAND 26 DECEMBER;  
Al jaren een begrip, lekker lopen op 2e kerstdag. De afstand die gelopen kan worden is 7.7 km.  
Inschrijven en meer info via: www.svsgraveland.com. Ieder jaar gaan een aantal BAV-ers lopen en na af-
loop gezamenlijk warme glühwein drinken op de parkeerplaats! Inschrijven voor deze loop via de site. 
 
SYLVESTERCROSS MAANDAG 31 DECEMBER;  
Deze cross wordt dit jaar op 31 december voor de 32ste keer georganiseerd en is een echte cross met een 
prachtig, maar zwaar parcours. Zowel de start als de finish vinden plaats in duinzand; het overige gedeelte 
van het parcours gaat over onverharde bospaden. De cross in Soest biedt daarmee een unieke uitdaging. 
Inschrijven via bav-baarn@hotmail.com voor 14 december aanstaande. De vereniging betaalt de helft van 
het inschrijfgeld € 4,25 de andere helft € 4,25 komt voor rekening van de loper. De start van deze loop is 
om 15.00 uur. Voor meer info zie site (www.sylvestercross.nl) 
 
De Recreantencommissie 

http://www.svsgraveland.com
http://www.sylvestercross.nl
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Gefeliciteerd! 

 Fijne ver- 
jaardag! 

Jarig in januari 2 Luuk Versteeg 

2 Sophie Bleijerveld 

5 Wessel Terpstra 

14 Daan Timmer 

20 Suzanne Vink 
24 Remco Martens 

26 Yannicke Kruiswijk 

30 Julie Heij 

31  Thijs Buwalda 

1 Thijs Roskamp 

5 Dorian Wevers 

7 Dinand te Pas 

7 Emma van de Beek 

7 Amber Pieterse 

Jarig in december 

8 Wesley Westerveld 

8 Naomhy Koops 

9 Boris van de Beek 

11 Maan Samed 

12 Mara Brandsen 

21 Xandrine (X.) 
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C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN  
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Eethuys-Café 'De Generaal' 
regelt BAV Sinterklaas 

 
De sinterklaasviering van de Baarnse atletiek vereniging was vorig jaar zo’n succes bij  
De Generaal, dat ook dit jaar weer een verzoek is gedaan om het daar te mogen vieren met 
de jeugd op 1 december. 
 
Met open armen zijn we ontvangen. Tijdens de training vooraf in het bos, was iedereen be-
hoorlijk nat geregend. Om 10.15 uur kwamen de atleten aan bij het gebruikelijke start- en 
eindpunt van de training. Alleen gingen ze nu niet naar huis, maar naar binnen. 
Piet stond iedereen op te wachten bij de deur en heel veel tafels waren gereserveerd. War-
me chocomel, limonade, strooigoed en cadeaus stonden daar te wachten. De vaste zater-
dagmorgenklanten moesten voor een keer plaats nemen in de serre. De sfeer was goed, lek-
ker warm binnen en even napraten met elkaar. Dat is ook iets dat niet zo vaak gebeurd, 
want meestal gaat iedereen naar huis na de training.  
 
Tevreden vertrokken de atleten tegen de 
klok van 11 uur weer naar huis. 
 
Bedankt Generaal! 

http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.degeneraal.nl%2F&ei=cdu5ULPDHOPH0QXVhIDQAQ&usg=AFQjCNEAx7D-JtdBTUC55fH59E6gxF4ynQ&sig2=JXSvWasCQfuX7NRmpZRTZQ
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Jeugdkalender 

 

2012 

 
 
2013 

 
 
**deze datum is nog onder voorbehoud: indien het NK indoor junioren wordt gepland in het  
weekend van 9 en 10 februari, vindt de 3e poulewedstrijd plaats op zaterdag 2 februari. 
Zie ook: http://www.tigch.nl/cross/20122013  voor de informatie over de crosscompetitie. 
Zie http://www.jahoma.nl/pupillen/ voor de informatie over de pupillencompetitie. 

 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding 
BAV? 

zo 16-

dec 
2e wintercupwedstrijd Baarn 

pup, 

jun 
Ja 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding 
BAV? 

za 12-

jan 
2e crosscompeti-

tiewedstrijd 
Woerden 

pup, 

jun 
Ja 

zo 13-

jan 
3e wintercupwedstrijd Baarn 

pup, 

jun 
Ja 

za 9-feb 
3e crosscompeti-

tiewedstrijd** 
Amers-

foort 
pup, 

jun 
Ja 

za 9-mrt finale crosscompetitie 
Cas-

tricum 
pup, 

jun 
Ja 

http://www.tigch.nl/cross/20122013
http://www.jahoma.nl/pupillen/


INFORMATIEBULLETIN ( december 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 Irma Karssen 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 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 Menno Zahradnik 035-5430913 Woensdag Sportpark Atletiekbaan
Contactpersoon Jos Hakvoort 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

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







