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Van de redactie 
 

De redactie is heel blij dat een nieuw redactielid zich heeft aangemeld. Zij stelt zich op één 

van de volgende pagina´s zelf voor maar ik kan vast verklappen dat het een bekend gezicht 

is binnen de vereniging. En zij heeft onmiddellijk voor twee nieuw rubrieken gezorgd. 

 

Als je het zelf ook leuk vindt om eens wat te schrijven, prima! Stuur het naar ons op. Nieu-

we redactieleden zijn ook nog altijd van harte welkom. 

 

Nog een verandering is dat deze BAViaan niet door de redactie op ons rammelend printap-

paraat geprint is maar door een heuse drukkerij. Dat zal de kwaliteit zeker ten goede ko-

men. Misschien kunnen we nu herkennen wie er op de foto staat! 

 

Veel leesplezier! 

Jelle van Miltenburg Nederlands Kampioen! 

 

Lees verder op pagina 22 
 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Nogmaals pech voor onze jeugd en trianers met trainingen 

Onze jeugdatleten en trainers hadden het afgelopen jaar al moeite om de buitentrainingen 

op een goede manier te laten verlopen ivm de aanleg van de nieuwe baan. Helaas kwam 

daar ook nog de vondst van asbest in de Loef en de Driesprong bij. Voor een deel viel het 

niet beschikbaar zijn van trainingsruimte in de weken van de Kerstvakantie, maar toch ook 

nog een paar dagen in Januari. Gelukkig hebben we vanaf week 4 voor de jeugd de bes-

chikking over de gymzaal van de Waldheim en voor de damesmaandagavond groep een 

zaal van het Baarns Lyceum. De sportmaterialen zijn intussen overgebracht er kan dus in-

door weer gesport worden. 

 

De Baviaan 

In December is de laatste, in eigen beheer gedrukte, papieren Baviaan  uitgekomen. De 

donderdagavond “raapploeg” heeft haar laatste rondjes om het biljart gedraaid voor het 

verzamelen van de losse A4-tjes en alles geniet tot clubbladen. Vanaf nu zal een externe 

partij het drukwerk gaan verzorgen. Alle “rapers” en “stencilaars” van de afgelopen ja-

ren, hartelijk dank voor jullie tijd en energie.  

 

Vrijwilligersavond op Vrijdag 19 April 

Aan alle vrijwilligers, exclusief die van de Wintercup (hebben al een heerlijke Stamppot-

buffet meegemaakt), het verzoek om 19 April alvast in de agenda’s te blokkeren. Die 

avond wil het bestuur als dank een maaltijd met drankjes aanbieden voor het vrijwilligers- 

werk gedurende het afgelopen jaar.  

 

Schoonmaken clubhuis aan de buiten en binnenkant 

Het is nu nog Winters, maar zodra het voorjaar haar intrede doet, zou Gerard Koppen 

graag met een groep vrijwilligers de buiten en binnenkant van ons clubhuis willen 

schoonmaken. Wil je van de partij zijn, laat dat dan even aan Gerard Koppen weten, hij zal 

zo snel als het weer het toe laat een datum prikken. 

 

Beginnersclinic 

Na een korte onderbreking, ivm de jubileumactiviteiten, zal er in Maart weer een hard-

loopclinic door de trainers van de BAV gegeven worden, heb je buren, familie en/of 

vrienden die ook graag bij onze vereniging zouden willen leren hardlopen maak ze dan al-

vast attent dat ze de Baarnse Courant in de gaten moeten gaan houden. 

 

Met sportieve groeten, 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
Toch nog enige aanwas in december. Wouter keert na anderhalf jaar terug en ook Wil meldde zich weer aan, waardoor 

het jaar 2012 op precies 400 leden kon worden afgesloten. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 

Wil  van den Brink  Baarn  recreant   02-03-1943 

Mats   Dorrestijn  Baarn  pupil C   08-08-2005  

Wouter  Schepers  Baarn  senior   03-11-1978 

Inez  Stam   Baarn  recreant   30-01-1950 

Arman  Yildiz   Amersfoort pupil A   30-03-2002 

 
Gelukkig ditmaal vrijwel geen afmeldingen meer. Wel is het bijzonder sneu, dat Netty vanwege dat vervelende onge-

luk (naar wij hopen tijdelijk) moet afhaken.  

We zullen per 1 januari dus ook moeten missen: 

 

Voornaam: Naam:  Woonplaats:    Categorie:    

Netty  van Wijk Baarn    recreant 

 

Namens de ledenadministratie, 

 

Hans Oostindiën. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 



Audivio draagt de BAV een warm hart toe

Wij sponsoren jaarlijks de geluidsvoorzieningen van 
onder andere de Wintercup. 
Audivio verhuurt en verzorgt beeld-, licht- en geluids-
apparatuur voor een vergadering, presentatie, 
bijeenkomst of feest. 
Daarnaast leveren we vaste audiovisuele oplossin-
gen voor elk bedrijf.

www.audivio.nl       035-5422411       info@audivio.nl

De juiste ingrediënten voor elke  
Oriëntaalse maaltijd!
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De BAViaanredaktie neemt afscheid en verwelkomt 

 

Het jaar 2012 eindigde voor de BAViaanredaktie met afscheid nemen. 2013 begint met 

verwelkomen. 

 

In december heeft Lenneke Bakker de redactie van de BAVi-

aan verlaten. Na anderhalf jaar coördineren van de BAViaan 

èn daarnaast drie jaar voorbereiding van het jubileumjaar van 

de BAV neemt ze een welverdiende pauze in het doen van 

vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Voor de broodnodige 

ontspanning naast haar drukke baan blijft Lenneke gewoon 

hardlopen, dus we zullen haar zeker nog treffen. 

 

Marina Bos heeft zich aangemeld als nieuw redactielid. We 

zijn blij met haar komst. 

 

De printer in de kantine is oud en versleten. Op 10 december 

werd de laatste BAViaan door de redactie zelf geprint en op 

13 december kwam de groep rapers voor het laatst bij elkaar 

om de BAViaan te rapen. Dit werd afgesloten met koffie met 

appelgebak en een bedankje voor de rapers. 

 

Via deze weg willen we Lenneke en de rapers:  

Alie, Dick, Hans, Lies, Hans, Ybel nog een keer hartelijk bedanken voor hun inzet in de 

afgelopen jaren. Een aantal rapers heeft dit 25 jaar lang maandelijks gedaan! 

 

Vanaf deze maand zal het drukken van de 

BAViaan bij de firma Drukkracht gebeu-

ren. Dit betekent dat de redactie nu meer 

tijd kan gaan besteden de inhoud van de 

BAViaan. 
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Even voorstellen: Marina Bos 

Mijn naam is Marina Bos (22) en ik ben sinds 1998 lid 

van de BAV en vanaf januari 2007 actief binnen onze 

vereniging als pupillentrainster. 

Als jong meisje heb ik alle onderdelen van de atletieksport 

leren kennen, maar het kogelstoten was toch wel mijn fa-

voriete nummer. Vanaf 2009 heb ik de werponderdelen 

laten vallen en ben ik begonnen met hardlopen. Dit doe ik 

nog steeds met veel plezier.  

Vanaf heden ga ik de Baviaan redactie versterken. Ik hoop 

dat iedereen ervoor open staat mijn ideeën te helpen ver-

wezenlijken. Dus ik zal vast hier en daar jullie eens wat 

vragen stellen. 

 

 
Sportrecept van de maand: Mueslireep 

Tussendoortje – 12 repen – 20min excl. wachttijd (Kcal per reep: 127) 

 

100 gram tutti frutti 

50 gram roomboter 

50 gram rietsuiker 

1 eetlepel honing 

150 gram muesli 

50 gram havermout 

 

1 Verwarm de oven voor op 160˚C (150˚C hete lucht). Leg op de bakplaat een stuk bakpa-

pier. Teken met een potlood en liniaal een rechthoek van 20 bij 25 cm op het bakpapier. 

2 Hak de tutti frutti in stukjes en meng het met de muesli en de havermout in een kom. Doe 

de boter, suiker en honing in een steelpan en verwarm al roerend met een houten lepel op 

een laag vuur tot de suiker is opgelost. Schenk het bij het muesli mengsel en roer het goed 

door elkaar. 

3 Schep het mengel in de rechthoek op de bakplaat en strijk het met de achterkant van de 

lepel uit, zodra het in de rechthoek past. Duw het stevig aan, zodat het overal even dik is. 

Schuif de bakplaat middenin de warme oven en bak de koek in 25 minuten goudbruin. 

4 Doe de ovenwanten aan en neem de bakplaat uit de oven. Laat de koek 5 minuten af-

koelen. Trek het bakpapier met de koek dan voorzichtig van de bakplaat af op een 

snijplank. Snijd (met een pizzawieltje) de koek voorzichtig in repen van ca. 5 bij 8 cm en 

laat ze verder afkoelen en stevig worden.  

 

TIP Vervang ook eens de helft van de tutti frutti door gehakte noten. 
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Ken je trainer 

 

Mijn naam is: Tineke Bos 

Ik ben 49 jaar oud 

Mijn lievelingseten is spinazie met een lekkere omelet erbij. 

In mijn jeugd heb ik niet altijd aan atletiek gedaan.  

Vroeger deed ik aan trommelen en turnen. Later werd dat 

rugby en badminton. 

 

Mijn functie bij de BAV is: trainster van de D en C pupillen.  

Ik ben bij de BAV gekomen doordat mijn dochter, Marina, 

lid werd van de BAV. Het begon als hulpmoeder, maar er 

werden al snel cursussen gedaan zodat ik zelf trainingen kon 

gaan geven. Dit doe ik nu alweer zo’n 14 jaar. 

 

Ik vind de werponderdelen het leukst en dan komt het kogel-

stoten zeker op nummer 1. 

Mijn vrije tijd besteed ik aan: spelletjes, fietsen en de 

postduivensport van mijn man. 

 

 
 
 
 

Nu de BAV-sweater voor alle leden 
 

Ongeveer een half jaar geleden konden de pupillen en junioren een BAV-sweater bestellen. 

Een zwarte sweater met capuchon met op de voorkant het verenigingslogo en op de achter-

kant je eigen voornaam. 

 

Ze zijn weer te bestellen!!!! 

 

Alle clubleden kunnen nu zelf hun BAV-sweater bestellen bij Sport-ze in de Laanstraat in 

Baarn, waar ook de andere clubkleding wordt verkocht. 

 

Alle leden kunnen daar voor slechts €25 een zwarte hooded sweater met bedrukking aan-

schaffen. 

 

Het gaat om: 

Hooded sweater kleur zwart, merk fruit of the loom. 

Bedrukking linkerborst BAV-logo in geel. 

Bedrukking achterzijde eigen voornaam in hoofdletters (vast gesteld lettertype). 

 

Iedereen wil toch in zo'n gave sweater lopen!!! 



Kinderdagverblijf *Sterre  

Verbindingsweg 3a, Baarn 
 

Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres voor 
kinderopvang in Baarn: 

  kleinschalig (max. 16 kinderen per dag) 
  professioneel 
  kwalitatief hoogwaardige zorg voor en 

begeleiding van kinderen tot 4 jaar 
 

Regelmatig inloopavonden, zie onze site voor de eerstvolgende datum. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:  
www.kidscompanion.nl  of 035 - 542 98 62 (Mirjam van Elsloo-Dizij) 

 

De Duursport specialist van Midden Nederland 
 

Meten = Weten 
Sportmaster hanteert het 7-stappen plan voor het optimaliseren 

van de aankoop van nieuwe loopschoenen. 
 

                  
 

Makkelijk bereikbaar en vrij parkeren. 700m2 sportplezier 
www.sportmaster.nl; info@sportmaster.nl 
Koningsweg 4     Soest  035-8200180 

Asics, Saucony, 
Mizuno, etc. 

Loopkleding & 
Accessoires 
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BAV ontvangt mooi cadeau van de Rabobank 

voor de nieuwe atletiekbaan  

 

In mei 2013 is het zo ver. Dan zijn we met de nieuwe baan  klaar voor het houden van atle-

tiekwedstrijden. De verlichting staat er al, maar een mooie wedstrijd vraagt meer. De wens 

voor een goede omroepinstallatie werd gehonoreerd door het Stimuleringsfonds van de 

plaatselijke Rabobank. Edan van der Meer, lid van de sponsorcommissie, nam namens de 

BAV op een mistige maandag een mooie cheque in ontvangst van Ilona Sluis. Zij is mede-

werker Marktbewerking van de Rabobank. 

 

Als er straks wedstrijden worden gehouden kunnen de uitslagen direct omgeroepen wor-

den. Dat maakt het voor de deelnemers en toeschouwers veel aantrekkelijker. Ook is het 

nu mogelijk om stimulerende en gezellige muziek te draaien voor en na de wedstrijden en 

andere evenementen van de BAV. 

 

Als coöperatieve bank voelt Rabobank Soest Baarn Eemnes zich betrokken bij de lokale 

samenleving. Als bewijs van die betrokkenheid laten zij jaarlijks een deel van de winst te-

rugvloeien in die samenleving via het Rabobank Stimuleringsfonds. Hiermee ondersteunen 

zij  lokale initiatieven van hun leden die bijdragen aan de verbetering van de leef- en werk-

omgeving.  

 

Bedankt Rabobank, we zijn hier heel blij mee. 
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Mijmeringen over loopjes en danseuses 

Trainers gevraagd.  

Zou er een BAV trainersprofiel bestaan, een programma van eisen,  randvoorwaarden en dergelijke? 

Daarover mijmerde ik na de mededeling op een zaterdagochtend dat liefhebbers zich op konden ge-

ven voor een trainerscursus. Ik ging eens voor de spiegel staan en vroeg mij af of ik geschikt zou zijn 

voor de baan. Waar zou ik aan moeten voldoen? 

Sportief aangelegd toch zeker, maar ook verstand hebben van het menselijk lichaam, pedagogisch -

didactische aanleg, een invoelend karakter want je moet toch wel van mensen houden, een EHBO 

diploma misschien en diplomatieke gaven hebben, dat lijkt me ook wel een vereiste.  

Dat deed me denken aan de ‘Bikkelopleiding’ of  loopscholing, voorjaar 2012. Tijdens één van de 

laatste lessen moesten we elkaars ‘loopje’ beoordelen. Ongegeneerd gluren of iemands lijf wel goed 

in elkaar steekt tijdens het ‘hardlopen’. En er vervolgens  ‘ongezouten’ kritiek opleveren.  Nou ja, 

eerst was men wat afwachtend. Maar na een aantal loopjes kwam er heel wat los over de waargeno-

men ‘loopgebreken’. Dat waren er vele, zo leek het! Nu zijn wij Noord-Europeanen natuurlijk geen 

wonder van souplesse, zoals de Afrikanen, maar toch.  

Achteraf, wetend dat er maar hooguit 10 van de 45 ‘beginners’ overgebleven zijn, vond ik het wel 

een vondst van de trainers om ons de anderen de maat te laten nemen, in plaats van dat zelf te doen. 

Zo in de geest van: “Je loopt erbij als een plank, is zwemmen geen betere sport voor je met dat po-

tentiele drijfvermogen?”. Zoals het zich laat aanzien begrepen velen de hints.  

Ongeschikt als hardloper.  

Diplomatie en looptrainingen. Het wringt. Zou ik daar geschikt voor zijn mijmerde ik verder voor de 

spiegel. Kijk nu eens om je heen tijdens de trainingen en stel je voor dat je er iets over zou moet zeg-

gen. En wat dan? Wat is je referentiekader, wat is de na te streven ideale, efficiënte, snelle ‘loop’? Is 

die loop aan te leren, te trainen en moet je dat nastreven als trainer van recreanten?  

Na die bewuste zaterdagmededeling keek ik met nog meer aandacht om mij heen dan normaal, om te 

zien wat voor palet aan loopjes waar te nemen is bij de BAV. Ik werd daar ook in gestimuleerd door 

een vraag van een trainer, nee namen noemen we niet!, die mij vroeg of ik wilde kijken of hij er net 

zo beroerd bij liep als de persoon voor ons.  Ik zei heel eufemistisch dat hij dezelfde soepele gang 

heeft als ik. Dat stelde hem kennelijk gerust, want hij vroeg niet verder.  

       

Terug naar de ‘loopjes’. Mijn favoriete ‘loop’ is: ‘de Zweefloop’, ‘het Veertje’ of ‘La Danseuse’. 

Soms kan ik moeilijk kiezen welke naam het beste weergeeft hoe een persoon zich (voort)beweegt. 

Maar ‘La Danseuse’ is misschien een betere benaming voor de zweefloop, omdat de verticale en de 

horizontale bewegingen/krachten uiterst soepel en efficiënt gecombineerd worden, tot een soort ele-

gante voorwaartse lift, die je ook ziet in balletten en moderne dans. Het ziet er lichtvoetig, gracieus 

en eenvoudig uit en is vol snelheid.  

Voorwaartse snelheid wel te verstaan. Want neem nou ‘de Schroefloop’ of ‘Lamme helikopter’. 

De armen stijf en gehoekt tegen het lichaam gedrukt, letterlijk adembenemend. Het bovenlijf draait 

een halve slag naar rechts, laten we zeggen een opwaartse beweging inzettend, maar wordt meteen 

gevolgd door een halve slag naar links, een neerwaartse beweging makend. Kortom, van een ‘lift’ is 

geen sprake, laat staan van een voorwaartse beweging. Bovendien zou je verwachten dat het lichaam 

naar voren gehoekt zou worden bij deze loop, omdat bij het hardlopen het toch de bedoeling is om 

vooruit te komen en niet om op te stijgen.  Een variant hierop is dat het hoofd mee of tegengesteld 

beweegt met de zijwaartse bewegingen, als een soort staartroer. Waarschijnlijk om de rechtuit stabi-

liteit te bewerkstelligen en om niet zigzaggend te lopen. Het heeft iets van een snel uitgevoerde 

‘dronkemansgang’. 

En wat te denken van ‘de Schaatsloop’ of ‘Friese doorloper’. We kennen het allemaal van vroeger. 

Friese doorlopers onder, achter een stoel en de benen stram afwisselend naar links en rechts bewegen 

en wat druk naar achteren geven. Op den duur, ook zonder stoel, kwamen we vooruit. Maar om nou 

te zeggen dat het soepel en elegant was! Nee, meer een ‘houtenklazengang’.  
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Dan heb je nog ‘de Dieselloop’ of ‘ het Werkpaard’. Het (Belgische) werkpaard dat gebruikt werd 

voor de diesel zijn intrede deed in bijvoorbeeld de land- en bosbouw. Kenmerkend voor beide is de 

stampende gang van een in eerste instantie slecht opgang komende koude machine, veel samenge-

balde kracht, met weinig vermogen en snelheid. Maar super energiezuinig. Na verloop van tijd, na 

een dubbele Marathon of Triatlon, is de machine warm, komt goed opgang en zou best eens vooraan 

kunnen lopen en/of winnen. 

Wat zeker niet onvermeld moet blijven is ‘de Slofloop’ of ‘de Nippongang’. Tijdens mijn zakenrei-

zen naar vele landen, viel het mij op dat bv. Japanners praktisch allemaal sloffend lopen. Al snel 

werd mij pijnlijk duidelijk dat ik mijn lange passen beter voor thuis kon bewaren, als ik niet voortdu-

rend iemand op de hakken wilde trappen in dat overvolle land. Een energie en schoenen vretend slof-

loopje die Nipponloop, dat kennelijk moeilijk af te leren is.  

Zou het aangeleerd of aangeboren zijn? 

Doet me denken aan ‘de Mannequinloop’ of ‘de Olifantsgang’. Ziet er niet uit hoe die dames lo-

pen. Ben altijd bang dat ze omvallen door die onstabiele pas, waarbij het ene voetje recht voor het 

andere geplaatst wordt. Sommige lopers hebben ook die neiging. Daar moet je een goed ontwikkeld 

evenwichtsorgaan voor hebben denk ik. Lijkt me ook veel concentratie vereisen, verkeerde concen-

tratie voor een hardloper, zou ik zeggen. Dus toch aangeleerd dat loopje?  

 

Of wat te denken van ‘de Pinquinloop’ of ‘de Patsergang’. De tegenhanger van de mannequinloop. 

Tenen naar buiten gekeerd en het enkelgewricht onnatuurlijk gedraaid. Kortom, als trainer zou ik 

deze blessure gang eruit rammen. Echt een voorbeeld van een aangeleerd patserig loopje lijkt mij. 

Hoort niet thuis bij het terug naar de wortels van het ongemotoriseerde simpele voortbewegen, het 

(hard)lopen. 

Interessant punt overigens. Zouden onze loopjes land, cultuur, tijd en ook beroep gebonden zijn? 

Wat moet je daar dan mee tijdens de trainerscursus en de loopscholingen? Zou het landen, culturen, 

beroepen, etc., geschikt, geschikter of ongeschikt maken voor de atletiek, het hardlopen?  

 

Hoe meer loopjes ik bij elkaar fantaseer, ‘de Valloop’ of ‘de Tobbergang’, ‘de Tegenwindloop’ of 

‘de Stoeregang’,etc. etc., hoe meer ik geboeid raak door dit fenomeen van de loop of de gang, of 

hoe je het ook wilt benoemen en haar cultuur- en tijd gebondenheid. 

Al mijmerend vraag ik me af of iemand hier al een studie van gemaakt heeft. De loopjes geclassifi-

ceerd heeft in looptypen of loopklassen en deze bijvoorbeeld gekoppeld heeft aan te verwachten 

loopblessures per loopje. Of de potentiele loopprestaties bestudeerd heeft. Of ze gebruikt heeft als 

een soort cultuuridentificatie.  

Of wat te denken van een psychologische karakterisering per loopje. Het is toch een expressie van je 

persoonlijkheid, cultuur, leeftijd, tijd waarin je opgroeide en  mogelijkerwijs ook het beroep. Zo iets 

als:“Laat me zien hoe je loopt en ik zeg waar je vandaan komt, wie je bent, wat je doet en hoe je je 

voelt”.      

Denk ook aan de typische loop en ruststand van dansers om maar niet te spreken van de loop en 

‘rust’ stampende en wijdbeens rust staande militairen!? Moet je dat dan afleren of accepteren? Zou 

dat alles ook een onderdeel van de trainingscursus zijn? Mijmerde ik verder.  

 

Erg interessant allemaal. En dat alles in maar 4 dagdelen? Misschien moet ik toch eens een sollicita-

tiegesprek aanvragen. Niet dat de kansen groot zijn voor 50+ ers die massaal ongeschikt geacht wor-

den voor het arbeidsproces, te veel digibeet, vergeetachtig, in een ‘sportarmetijd’ opgegroeid enzo. 

En net nu we tot 67 moeten werken. Wordt niets, zo vrees ik, zeker niet met mijn 67 + en de te ver-

wachte ‘kortere resterende looptijd’.  

 

Nou ja, ik kan altijd nog mijmerend het spoor van de Danseuse volgen en in stilte genieten van de 

souplesse en snelheid. Hoef ik ook niet op mijn woorden te letten. Moet toch eens Googelen of niet 

eerder iemand zulke mijmeringen heeft gehad. 

                                                                                                       Pim Molenaar (B-groep recreanten) 

 





De BAViaan  12 

 

 

Lange Afstand Gebeuzel 
 

Het is zaterdagmiddag, net besloten niet mee te doen met de laatste wintercup wedstrijd. 

Die verduvelde achilles blijft flauw doen. Ga natuurlijk wel kijken. Is ook leuk! Sven Cra-

mer rijdt net een degelijke 1500 meter en geeft in het interview aan dat door de toppresta-

ties op het NK van twee weken geleden het nu gewoon even een onsje minder is.  Zou je 

dan toch niet altijd scherp kunnen zijn? Zelfs niet als full prof…  

 

Hoe werkt dat eigenlijk, scherp zijn? Periodiseren, focussen op die 

ene wedstrijd, soms jarenlang (olympische spelen). Focussen op 

een marathon of zoals voetballers focussen op één, vaak twee wed-

strijden per week. Zullen zijn ook taperen? Periodiseren, trainings-

cycli hebben?  

En dichtbij huis. Hoe werkt dat bij de wedstrijdatleten van de 

BAV. Rammen die op dinsdag en donderdag verschrikkelijk door 

om vervolgens op zondag een wedstrijd te lopen? Hoe slim is dat, 

behalve  leuk en gezellig?  

Zullen zij zich ook bezig houden met voeding? Wel of geen bami de dag voor de wed-

strijd? Wel of geen wijntje bij het eten? (wijn bij bami is overigens géén optie) Doen zij 

aan ijzertabletten, tai chi, vitaminepillen en vooral… op tijd naar bed gaan en genoeg rust 

pakken? 

Hoe werkt dat eigenlijk met je lijf? Moet je anders trainen als je 25 bent of 50. Wint erva-

ring het hierin van kennis van zaken? Luister je als oudje beter naar de signalen van je li-

chaam? Of juist niet? Hoe zit dat met groepsdruk, zeker bij jongeren niet onbelangrijk?  

Wat in vredesnaam te doen als je geblesseerd bent. Eerst drie maanden tobben voordat je 

naar een therapeut gaat of toch liever het internet afzoeken naar de ideale geneeswijze? 

Waarom slikt de één rustig drie ibrufen of paracetamol voor de wedstrijd en de ander juist 

helemaal niet. Wordt je bloed van het slikken van aspirine echt dunner, en helpt dat dan 

ontstekingen sneller herstellen?  

Mmmm… sportman(-vrouw) zijn valt helemaal niet mee. 

 

Alle bovenstaande antwoorden op bovenstaande vragen zijn op internet te vinden. Pro-

bleem opgelost zou je denken. Daarnaast weten wij het allemaal voor onszelf het beste, dat 

is ook handig. Toch zou het niet verkeerd zijn daar af en toe eens met elkaar over van ge-

dachten te wisselen. En dat is precies wat de LAC dit jaar wat vaker wil gaan initiëren. 

Gewoon een avondje organiseren waar onderwerpen aan bod komen die komen vanuit het 

lopersveld. Dus mocht je ideeën hebben… laat het ons weten. 

 

De LAC heeft na het vertrek van Sacco versterking gekregen van Camiel Kruiswijk. Ca-

miel is de supersnelle steeple chase loper van de BAV, inmiddels bijna afgestudeerd fysio-

therapeut en een hoofd vol met creatieve ideeën. En dat is zeer prettig.  

 

Tot slot: het gaat vriezen, daarmee zijn we weer terug bij af. Kan je eigenlijk schaatsen met 

een vervelende achilles?.....   

….tuurlijk!! 

 

Veel wintersportplezier.    

Jos Hakvoort 
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De wintercuploterij weer een groot succes! 
 

De wintercuploterij was dit jaar weer een groot succes! 

Dankzij de prachtige prijzentafel gingen veel mensen weer tevreden naar huis met een  

leuk prijsje. 

 

Wij bedanken dan ook iedereen die een bijdrage heeft kunnen leveren. 
 

 

Albert Heijn Eemnesserweg 40 Baarn 

Arnold van Eijden Tweewielers Zandvoortweg 1b Baarn 

Boekhandel Den Boer Laanstraat 67/69 Baarn 

Bokma ambachtelijke slager Zandvoortweg 1a Baarn 

Boni Reigerstraat Baarn 

C’est Bon Laanstraat 98 Baarn 

C1000 Laanstraat 87 Baarn 

Chris van Boeijen Scharrelslagerij Laanstraat 73 Baarn 

DA drogisterij Kok Laanstraat 34 Baarn 

De Kaasspecialist Laanstraat 37 Baarn 

Douglas parfumerie Laanstraat 57-59 Baarn 

Electroworld van der Meulen Brinkstraat 29 Baarn 

Etos drogisterij Brink Baarn 

Falcon International Tolweg 6 Baarn 

Feijten drogisterij Reigerstraat Baarn 

Hendricksen Banketbakkerij Nieuwstraat Baarn 

Herbalife/Carla de Jong Meeuwenweide 24 Baarn 

Het kleine cadeauwinkeltje Laanstraat Baarn 

Ici Paris Parfumerie Laanstraat 81 Baarn 

Inproba Hermesweg Baarn 

Jan Buis Nieuw Baarnstraat Baarn 

Jeans Corner Laanstraat Baarn 

Jolijn Laanstraat Baarn 

Kooy Bike Totaal Laanstraat 116 Baarn 

Mitra slijterij Laanstraat 98 Baarn 

Paul! Laanstraat Baarn 

Rabobank Soest-Baarn-Eemnes.   Soest/Baarn/Eemnes 

Reformhuis Laanstraat 29 Baarn 

Reisbureau  VakantieXperts Brinkstraat 13-15 Baarn 

Smaak van Echt Laanstraat Baarn 

Stam Renault dealer  Nieuwerhoekplein 1  Soestdijk 

Stoepje bakkerij Brink Baarn 

Van Moorselaar slagerij Brinkstraat 14 Baarn 

Van Vuuren Laanstraat Baarn 

Veldhuizen banketbakkerij Kerkstraat 3 Baarn 

VVV/ANWB Brinkstraat Baarn 

Bijdragen van enkele BAV-leden     
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HEEL HARTELIJK DANK!!!!! 

 

Stampot avond  
vrijwilligers wintercup 

 

De wintercup werd op 13 januari afgesloten met een stampot 

avond die de vrijwilligers aangeboden kregen, als dank voor 

de inzet bij de wintercup. Een groep van 47 mensen had zich 

hiervoor aangemeld.  

 

Vanzelfsprekend waren er een toespraken. Extra dank uitgesproken naar Debby van den Bogaert: 

zij heeft aangegeven dat ze dit jaar voor het laatst mee heeft gedaan met het organiseren van de 

Wintercup. We hopen natuurlijk dat ze volgend jaar voldoende hersteld is, zodat ze weer als loper 

aanwezig zal zijn.  

Ook werd stil gestaan bij Corien Kruiswijk. Zij heeft organisatie van de Wintercuploterij sinds 

twee jaar onder haar hoede. Hiervoor benadert zij begin van de winter winkeliers in Baarn. Door 

Corien haar wervende inzet heeft een grote groep winkeliers mooie prijzen ter beschikking gesteld 

voor de loterij. Corien heeft op de laatste wintercupdag met behulp van een groep enthousiaste lo-

tenverkopers loten verkocht: alle loten zijn verkocht, alle prijzen zijn opgehaald.  

 

Tot slot sprak Diny Koppen haar dank uit naar Bob Heinis voor zijn inzet voor dit mooie evene-

ment. Bob deelde deze dank met zijn driekoppige team: Bob, Debby en Alexander. 

 

Het was een gezellige avond, dit kon het zijn, doordat deze groep mensen met elkaar een evene-

ment wilde doen slagen en hiervan met elkaar wilde nagenieten. En doordat het team van de kanti-

necommissie de avond perfect verzorgd heeft.  

 
 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Het kleine cadeauwinkeltje Laanstraat Baarn 

Ici Paris Parfumerie Laanstraat 81 Baarn 

Inproba Hermesweg Baarn 

Jan Buis Nieuw Baarnstraat Baarn 

Jeans Corner Laanstraat Baarn 

Jolijn Laanstraat Baarn 

Kooy Bike Totaal Laanstraat 116 Baarn 

Mitra slijterij Laanstraat 98 Baarn 

Paul! Laanstraat Baarn 

Rabobank Soest-Baarn-Eemnes.   Soest/Baarn/Eemnes 

Reformhuis Laanstraat 29 Baarn 

Reisbureau  VakantieXperts Brinkstraat 13-15 Baarn 

Smaak van Echt Laanstraat Baarn 

Stam Renault dealer  Nieuwerhoekplein 1  Soestdijk 

Stoepje bakkerij Brink Baarn 

Van Moorselaar slagerij Brinkstraat 14 Baarn 

Van Vuuren Laanstraat Baarn 

Veldhuizen banketbakkerij Kerkstraat 3 Baarn 

VVV/ANWB Brinkstraat Baarn 

Bijdragen van enkele BAV-leden     
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Wil je niets missen omtrent trainingen, nieuws e.d.? 

Stuur dan een mail naar bav-baarn@hotmail.com en ontvang de laatste informatie. 

mailto:bav-baarn@hotmail.com


 

 
Studiecentrum Baarn is een 
kleinschalig instituut voor 
huiswerkbegeleiding. In een 
rustige omgeving leren 
leerlingen naast goed plannen, 
strategieën om op een 
effectieve manier hun huiswerk 
te maken en te leren. 
 
Voor meer informatie: 
www.studiecentrumbaarn.nl of  
035-6246840 / 06-53819272 
 
 

Carla - Zuiderstraat 4 - Baarn - Tel. 035-54 22 933

KLEURCONSULENT
Professioneel Kleding Kleur Advies KA

PP
ER

Erkend installateur

Werner van Klooster

Wijkamplaan 42 A
3742 WS  Baarn
Telefoon 035 - 541 82 78
Fax 035 - 542 91 30
e-mail werner@vankloosterelektra.nl
Mobiel 06 - 512 123 69
 

Elektra
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VERJAARDAGEN 
5 Corry Heinis-Cupido 24 Annet Koppen 

7 Rob Pit 25 Adri Hammink 

7 Stan Pieters 25 Ben Breunesse 

9 Ruud Groot 25 Rens van der Laan 

10 Henk van Esch 26 Henny Bos-Brouwer 

15 Andries Bleijerveld 26 Wim Terpstra 

18 Silvia Jansen-Dernison 27 Janny Kooij 

19 Nico Westbroek 27 Anneke van de Deijssel 

21 Marianne Smit   

Van harte 
gefeliciteerd 



Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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Gefeliciteerd!           

 Fijne ver- 
jaardag! 

3 Julian Hogenkamp 

6 Koen Roskamp 

15 Jilles Ijntma 

17 Job Verkuijl 

21 Famke Bles 

Jarig in februari 
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BAV pupillen goed op dreef tijdens de 2e crosscompetitie 
 

Afgelopen zaterdag was de tweede crosscompetitie bijna een thuiswedstrijd, AV Triathlon 

uit Amersfoort was verantwoordelijk voor de organisatie van deze wedstrijd. Met een tem-

peratuur net boven nul was het met name koud voor de trainers en ouders. 

 

D/C pupillen 

Als eerste van de pupillen waren Wessel van Velsen en Pien de 

Vooght aan de beurt. Wessel liep lekker zijn rondjes, Pien vond het 

maar niks 2 rondjes van 400 meter. Een rondje, misschien wel van 

1000 meter, is veel makkelijker. De jongens, C-pupillen, Mich 

Sweep, Tim Lauterslager, Julian Hogenkamp, Jilles Ijntema, Merijn 

Groot, Thijs Brouwer, Sam Vroomman en Jesse van de Beek waren 

heerlijk warm door het inlopen en hadden er veel zin in. De jongens 

hebben lekker gelopen en liepen een mooie tijd. Jesse was de eerste 

BAV-jongen, met kort daarachter Tim en Julian. Daarna was Febe 

Bakker aan de beurt, ons c-pupillen meisje. Zij liep goed voorin mee 

en kon nog wel een rondje! 

 

B pupillen 

Bij de jongens B pupillen stonden Mick van der Wouden, Dinand te Pas, Tijmen Hoogendoorn, 

Mats Roskamp en Jan Vriesman aan de start. Het was een afwisselend parcours met net na de start 

het zwaarste stuk (een heus bergje) van deze cross. Er wordt wekelijks getraind voor de cross en dat 

is goed te merken aan de conditie van deze B pupillen. Het vijftal kwam over de finish met op kop 

Jan Vriesman, die derde werd, gevolgd door Mats Roskamp, Tijmen Hoogendoorn, Dinand te Pas 

en Mick van der Wouden. Voor het ploegenklassement zijn er veel punten gescoord tijdens deze 

tweede crosscompetitie. Dit vergroot de kans op deelname aan de finale voor deze B pupillen..  

Helaas kon Josephine Vermeij als meisje B pupil niet deelnemen aan de wedstrijd vanwege een 

blessure. 

 

A pupillen 

Bij de A1 pupillen mochten de jongens, Yves van de Meer en Danny van Schaik als eerste van 

start. Zij liepen een afstand van 1250 meter. Door het eerste stuk met los liggend zand, konden ze 

niet met de grote groep mee. Toch hebben beide jongens tijdens de wedstrijd zich goed naar voren 

gelopen. Ze kwamen als 35ste en 39ste over de finish. Daarna was het de beurt voor de meisjes 

A1 pupillen. Nadia de Keijzer en Mara Brandsen stonden namens de BAV aan de start. Het par-

cours met los liggend zand, een flinke heuvel en kleine bospadjes is een parcours voor Nadia. Bij 

de vorige cross werd Nadia 3de en dat wilde ze graag vandaag nog een keer. Na het startschot kon 

ze direct met de voorste groep meisjes mee. Nadia kwam na een goede wedstrijd als 5de over de 

finish. Gevolgd door Mara die de wedstrijd op haar eigen tempo liep. Ze liet zich niet door de snel-

lere meisjes over de kop jagen. En kwam als 35ste in een keurige tijd over de finish. 

 

De jongens A2 stonden weer met een grote groep aan de start maar liefst 52 jongens vertrokken er. 

De BAV jongens konden goed mee komen. Floran Groot kwam als eerste BAV-er over de streep 

op een 21e plek, daarna kwam Remco Martens op een mooie 33e plek. Thom van der Wouden en 

Marijn van Maanen volgden op een 38e en 39e plaats. Max van der Meer liep een mooie wedstrijd 

en werd 45e. Arman Yildis liep in zijn eerste cross een prima race en kwam binnen op een 48e plek.  

 

Hierna stonden de meiden A2 klaar voor hun race, ook hier een grote groep van 51 atleten die 

stonden te popelen om eindelijk te vertrekken. Bij de BAV was het Emma van de Beek die de 



De BAViaan  20 

 

 

finish als eerste passeerde als 11e meisje, met in haar schaduw Lotte Bleijerveld die 14e werd. 

Sabien Hilhorst kon ook goed meekomen en eindigde op een 32e plaats. Famke Bles liep een con-

stante wedstrijd en ging als 38e over de streep. Danielle Veendrick moest zich iets laten terug zak-

ken uit de middenmoot, maar ook zij eindigde op een welverdiende 44e plek, met vlak achter haar 

Catharina van Lange die 47e werd. Amber Pieterse liep haar wedstrijd goed uit op een 50e plek. 

 

Foto: Febe Bakker gefotografeerd door Kirsten van Miltenburg. Kijk voor meer foto’s op 

www.bav-baarn.nl 

 

Junioren BAV leveren strijd tijdens 2e crosscompetitie 

Naast de pupillen waren ook de junioren van de 

BAV aanwezig bij de tweede crosswedstrijd in 

Amersfoort. 

De meiden B junioren stonden als eerste aan de start 

van dit mooie nieuwe uitdagende parcours van av 

Triathlon. Iets meer heuvels, meer bochten en plas-

sen, een echte cross dus. 

In deze kleine groep van slechts 9 atleten werd er 

erg snel gestart en lag het tempo meteen hoog. Ina 

van Woersem moest daarom veel ruimte weggeven 

en eindigde als 3e. Ook Rohmana Koops moest er 

flink aan trekken om het tempo bij te houden, maar 

kon een 6e positie op eisen met direct erachter Shir-

ley Dolman die een 7e positie wist te pakken. Anna-

bel Boonman kon haar race in een mooi constant 

tempo uitlopen en liep naar een 9e plek. 

Bij de jongens junioren C stond Thijs Roskamp als enige van de BAV aan de start. Hij liep 

zijn eigen race in een mooi tempo en kon in dit geweld met een hoog tempo en hevige con-

currentie een 46e positie bemachtigen 

Ook bij de meiden C werd er weer snel gelopen, dit kon Dorian Wevers prima bij houden 

en zij eindigde als 8e. Voor Suzanne Vink en Tamara Went was dit zware parcours ook 

goed te doen, zij werden 19e en 23e. 

Bij de jongens D1 stond er een groep van 40 atleten onrustig klaar en ze vertrokken dan 

ook weer snel. Het was Jelle van Miltenburg die zich daardoor niet liet intimideren en eiste 

een mooie 7e plek op. Ook Thijs van Miltenburg kon dit tempo aan en werd 9e. Vlak erach-

ter was het Wessel Terpstra die naar een mooie 14e positie liep. Helaas moest Koen Ros-

kamp na een snel begin zich iets laten terug vallen door een steek in zijn zij, maar hij kon 

toch een 16e plek bemachtigen. Ook Bas Ostendorp kwam goed mee en liep zichzelf naar 

een mooie 21e plaats. Op een welverdiende 39e plek was het Pieter Brandsen die het weer 

presteerde sneller te zijn dan de vorige keer. 

Daarna was het de beurt aan de meiden D2 waar Laura van Surksum goede zaken deed en 

een 12e plek haalde. Met net daarachter op een 15e positie Elise Stijger die laat zien dat ze 

steeds sneller word en goed voorin mee kan komen. Op een 22e plek was het Sophie de  

http://www.bav-baarn.nl
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Jong die na een blessure weer goed in vorm begint te komen. Fleur Brandsen wist naar een 

mooie 29e plek te lopen door een goed opgebouwde race. 

Als laatste stonde de meiden D1 aan de start met 2 gemotiveerde BAV atleten. Isabel van 

de Broek die snel weg was en dit de gehele race goed volhield eindigde mooi voorin op 

een 15e plek. En ook Winnie de Groot kon dit tempo goed aan, zij eindigde als 19e. 

Foto: Elise Stijger gefotografeerd door Kirsten van Miltenburg. Kijk voor meer foto’s op 

www.bav-baarn.nl 

 

 

BAV D junioren pieken hoog 
op NK indoor Apeldoorn 

 
Afgelopen zaterdag 19 januari gingen er negen gemotiveerde 

D junioren van de BAV richting Apeldoorn. Voor de meesten 

hun eerste grote officiële wedstrijd, het NK indoor voor D 

junioren in het Omnisport Apeldoorn.  

 

Wat zenuwachtig kwamen ze daar aan. Ruim op tijd melden, startnummers halen, dan op 

tijd naar de warming-up. Om je daarna op tijd aan te melden in de callroom, waar je dan 

toch wel nerveus 20 minuten moet wachten om opgehaald te worden voor je onderdeel. 

Dat gaat wel iets anders dan tijdens een normale competitiewedstrijd. 

 

Meisjes D junioren 

Als eerste waren de meiden D aan de beurt, Sophie van Bleijerveld, een 2e-jaars had zich 

geplaatst voor kogel, met ongeveer 30 concurrenten ging ze de strijd aan. Met een stoot 

van 8,94m kon ze zich helaas niet voor de finale plaatsen, ze werd uiteindelijk 13e. 

 

De D1 meiden Isabel van de Broek en Julie Heij stonden ook in de kogelring, Isabel stootte 

een pr van 6,76 m en ook Julie stootte een pr met 6,70m. Deze meiden stonden ook aan de 

start van de sprint waar ze allebei een goed resultaat behaalden. Isabel stond ook nog op de 

startlijst van verspringen, waar ze net geen pr behaalde. 

 

Laura van Surksum stond op twee onderdelen aan de start, bij het sprinten liep ze een 

mooie tijd van 9,57s en bij het verspringen werd ze 18e met een sprong van 3,68m. 

 

Jongens D junioren 

Intussen waren ook de jongens D1 druk bezig aan hun onderdelen, als eerste stond de 60 m 

horden op het programma. Thijs van Miltenburg, Wessel Terpstra, Koen Roskamp, Bas 

Ostendorf en Jelle van Miltenburg hadden zich hiervoor geplaatst. Een onderdeel dat 

nieuw is en waar ze niet veel op getraind hadden. Toch wisten 3 van de 5 jongens, Bas, 

Jelle en Koen zich een plaats in de halve finale te lopen. Koen wist zich daarna zelfs voor 

de finale te plaatsen. Daar eindigde hij op een 7e plek in een tijd van 11,22s. Ook plaatste 

Koen zich voor de finale met kogel en wierp daar een pr met 7.74m, waar hij 8e mee werd. 

http://www.bav-baarn.nl
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Jelle van Miltenburg Nederlands Kampioen 

Bij het hoogspringen zorgde Jelle voor een geweldige prestatie, hij verbeterde zijn pr met 

10cm. Zijn sprong van 1,55m was goed voor de eerste plaats, dus Nederlands kampioen 

hoogspringen bij de D junioren. Deze sprong was ook meteen een clubrecord en een 

“baanrecord” voor Omnisport Apeldoorn. 

 

Wessel en Jelle hadden ook nog een 1000m op het programma staan, waar ze beiden in het 

veld met grote concurrenten zich prima staande hielden. Wessel ging in 3:57min over de 

streep en Jelle in 3:35min.   

 

Een mooie dag met geweldige prestaties van deze negen atleten, die door vele omstan-

digheden niet de optimale voorbereiding hadden. En dit dan toch wisten neer te zetten. 

Kijk voor foto’s op www.bav-baarn.nl. 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

   Brinkstraat 14-16  3741 AN Baarn  tel 035 5413107            
   www.juweliervandoorm.nl info@juweliervandoorm.nl 

 

 Ebel 
 
 Maurice Lacroix 

 
 Aero Watch 

 
 Bruno Söhnle 

 
 Seiko 

 
 Breil 

 
 Pulsar 

 
 Tommy Hilfiger 

 
 Esprit 
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Jeugdkalender 



Zandvoortweg 1b, 3741 BA Baarn
telefoon: 035 - 5412881

Ouderwetse service van 
de moderne vakman. 

E-bikes en (sport)fietsen van o.a. 
Koga, Batavus, Sparta, Giant,  

Haibike, Brompton en ION 

Zorgeloos 
fietsplezier



www.vanvuurenmode.nl

Laanstraat 55A
Baarn

035-5410121

altijd iets nieuws
Iedere week nieuwe mode.
Het hele jaar door.
Dus loop regelmatig even

bij ons binnen.
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Bestuur 

Voorzitter  Bob Heinis 

Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 

Secretaris  Irma Karssen 

2e voorzitter  Sylvain v. Staveren 
2e penningmeester Cora Pelt 

Jeugdzaken  Sigrid Zwolsman 

Vrijwilligerscoörd. Vacature 

 

Jeugdcommissie 

Contactpersoon Sigrid Zwolsman 

Kantinecommissie 

Contactpersoon Wilma Blonk 

Lange Afstands Commissie 

Contactpersoon Jos Hakvoort 

Recreantencommissie 

Contactpersoon Rob v. Ginkel 

PR Commissie 

Contactpersoon Vacature 

Redactiecommissie 

Contactpersoon Désirée Olivieira 

Onderhoud clubgebouw 

Coördinatie  Gerard Koppen 

Schoonmaak clubgebouw 

Coördinatie  Gerard Koppen 

Materiaalbeheer 

Contactpersoon John Rapati 

Ledenadministratie 
Contactpersoon Hans Oostindiën 

Commissie Wedstrijdorganisatie 

Contactpersoon Bob Heinis 

Website Commissie 

Contactpersoon Alexander Martens 

Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd   Karin v. Buuren 

   Mathilde Hoogstraten 

Trainerscoördinator 

Pupillen  Wim Oostveen 

Trainerscoördinator 

Junioren/ Baanatl. Vacature 

Trainers Recreanten 

Hardlopen woensdag 

A-groep  John Rapati 

B-groep  Diana Rubini 

     Carlo Oudenbeek 
C-groep  Wout Natter 

 

Hardlopen zaterdag 

A-groep   Andy v. Duinen 

B-groep   Diana Rubini 

      Carlo Oudenbeek 

C-groep    Ria Oostindiën 

 

Trim Clinic 

John Rapati 

Jeanette Mijwaart 

Diana Rubini 
Carlo Oudenbeek 

 

Sportief Wandelen 

Wil den Blanken 

Wilma v. Marle 

Diny Koppen 

Frans Langeweg 

Evert Schaftenaar 

 

Nordic Walking 

Wim den Blanken 
Wilma v. Marle 

Nico Westbroek 

Inez van der Linden 

Evert Schaftenaar 

 

Trainers Recr. Dames 

(zaaltraining) 

Birgitte Hekkelman 

Carly Michels 

Trainers Jeugd 

Pupillen D + C 

Tineke Bos 

Henk van Maris 

Wim Oostveen 

 
Pupillen B 

Nathalie Blijerveld 

Liesbeth Sitters 

Iwan v.d. Broek 

 

Pupillen A 1e-jaars 

Marina Bos 

Menno Zahradnik 

 

Pupillen A 2e-jaars 

Bianca Koops 
Bas v.d. Vuurst 

 

Junioren 

Bianca Koops 

Alexander Martens 

Dorine Schmitt 

Andries Blijerveld 

 

Vertrouwenspersoon 

Volwassenen  
Karel Jan Tusenius  
035 6015644 

Jeugd 

Corien Kruiswijk  

035 5420949 

 

 

Trainingen Winter 2012-2013 

Zaterdag   Bos 
Pupillen D/ C/ B  09.30-10.30 

Jeugd Niveau A1/ C  09.30-11.00 

Maandag   “De Driesprong” 
Damestrimgroep  19.30-20.30 

Dinsdag   Sportpark-Atletiekbaan 

Junioren D/ C   19.00-20.30 

Dinsdag   “De Driesprong” 
Junioren D   19.00-20.30 (1-11 tm 1-03) 

Junioren C/ B/ A  20.00-21.00 

Woensdag   vrm. Waldheim MAVO 

Pupillen D/ C   14.30-15.30 

Pupillen A2   15.30-16.30 

Pupillen B   16.30-17.30 

Pupillen A1   17.30-18.30 

Krachttraining Clubgeb. 15.30-16.30 
Jun. A/B/C/ Sen. di/wo/do 19.00-20.00 

Donderdag   Sportpark-Atletiekbaan 

Junioren D1/D2  19.00-20.30 

Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19.00-20.30 

Recreanten   “Groeneveld” 

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-SW/ NW/ wegatl. 09.00-10.00 Groeneveld 

Belangrijke tel.nrs. en email 

Clubgebouw   035 5424491 

Chris de Baan  035 5415350 

Irma Karssen  secretaris@bav-baarn.nl 

Tineke Bos-Hofman  035 5411793 
Marina Bos    035 5411793 

Diana Rubini   06 54933744 

Rob v. Ginkel   06 52302127 

Jos Hakvoort   035 5422642 

Bob Heinis   035 5423102 

Birgitte Hekkelman  035 5432975 

Simone Hiensch  035 5430913 

Menno Zahradnik  035 5430913 

Bianca Koops v. Ee  035 5421847 

Diny Koppen   035 5418853 

Corien Kruiswijk  035 5420949 

Henk van Maris  035 5430993 
Wilma van Marle  035 5414832 

Carly Michels  035 5415350 

Wout Natter   035 5432304 

Marc Nieuwenhuizen 035 5424075 

Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 

Wim Oostveen  035 5423017 

John Rapati   06 51233367 

Fred Reijmerink  035 5312679 

Dik Riphagen   035 5415245 

Liesbeth Sitters  035 5420051 

Sylvain v. Staveren  035 5421273 
Sigrid Zwolsman  035 5413537 

Willy v. ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 

Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 

           Inschrijfgeld 

   Contributie  Licentie    Atletiekunie 

Pupillen   € 38,50 per kwart. €07,75 per jr (verplicht)  €19,85 

Junioren   € 44,00 per kwart. €13,50 per jr (verplicht)  €20,55 

Master    € 44,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Wegatleten   € 37,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 

Recreanten   € 37,00 per kwart. n.v.t.     €21,70 

Gezinnen  €120,00 per kwart. Afhankelijk van categorie gezinsleden 

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

Sportief Wandelen € 37,00 per kwart.      €21,70 

Nordic Walking € 37,00 per kwart.      €21,70 

G-leden  € 27,00 per kwart.      €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 



Birkstraat 103 te Soest, telefoon 035-6030004. Gratis parkeergelegenheid!

E

B
A

D
C

E

B
A

D
C

OPENINGSTIJDEN:
 Maandag 13:00 tot 18:00 uur
 Dinsdag 10:00 tot 18:00 uur
 Woensdag 10:00 tot 20:00 uur
 Donderdag 10:00 tot 20:00 uur
 Vrijdag 10:00 tot 20:00 uur 
 Zaterdag 09:00 tot 17:00 uur

Ga naar de winkel en  
doe de gratis scan! 
Fit for Feet geeft gratis een duidelijk  

schoenadvies. De scan i.c.m. de 

camera voetanalyse stelt snel en 

objectief vast welke schoeneigen-

schappen voor jou belangrijk zijn. 

Met de Fit for Feet kleurcodering 

zie je in één oog opslag welke 

schoenen voor jou geschikt zijn.

Fit for Feet. Blessurevrij  
sporten voor iedereen! 

www.intersportvandam.com 
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