
De BAViaan 
Clubblad van de Baarnse Atletiek Vereniging 

Opgericht 23 oktober 1962 





De BAViaan, november 2012 

In dit nummer: 

De volgende BAViaan verschijnt: Op donderdag 13 december 2012 

 Kopij digitaal aangeleveren t/m 4 december 2012 

E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!! 

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen aan te passen, in te korten of te niet te plaatsen 

zonder opgave van redenen.  

2012-2013 
Je kan nog meedoen op 16 december en 13 januari! 

Schrijf je in op inschrijven.nl 

 

Nieuwe locatie! Kijk op de website 

Van de voorzitter      4 

Nieuws van de ledenadministratie   5 

Statuten en Huishoudelijk Reglement  6 

Uit de running     6 

Na 33 mooie jaren BAV: afscheid Pieter Verhaagen 7 

Van de redactie     8 

Afsluiting Jubileum BAV 50 jaar   9 

Tip van de dag: Bietensap Natuurlijke Doping! 10 

Sponsorpagina     11 

Lange Afstands Gebeuzel    12 

Nieuws van de recreantencommissie  13 

Oliebollen     13 

Loopagenda 2012    14 

Verjaardagen     15 

JEUGD: 

Apenkoppen     17 

Jeugdkalender     19 

BAV servicepagina            20 

mailto:baviaanredaktie@hotmail.com


De BAViaan  4 

Beste leden,

Dat was even buffelen voor de Wintercupcommissie
Ik was dit jaar wat laat met het aanvragen van een vergunning bij Staatsbosbeheer voor de Wintercup 
2012/13. Groot was dan ook de schrik toen ik op maandag 29 Oktober een email van SBB kreeg met advies 
de Wintercup niet op het vertrouwde parcours te laten plaatsvinden ivm kapwerkzaamheden. Hierdoor 
zouden belangrijke delen van onze paden niet beloopbaar raken. De Wintercup helemaal niet door laten gaan 
was geen optie.

Bij toeval had ik vorig jaar al contact gemaakt met Ruud Kroon van Feel Good TentEvent uit Baarn. Zij 
hadden tenten en er wel oren naar om iets gezamenlijks met de Wintercup te doen. Op dat moment nog geen 
harde afspraken gemaakt, maar het bleef wel sluimeren. Het bericht van SBB bracht mij direct weer terug 
naar het gesprek met Ruud.
Eerst nog een dubbelcheck met SBB gedaan of het echt zo erg zou worden maar er was geen twijfel moge-
lijk, tot eind januari geen mogelijkheden bij het Bosbad parcours. 
Heel jammer om na ruim 10 jaar naar een andere locatie op zoek te moeten, de goede samenwerking met 
bosbad de Vuursche, de BLTC en Orhan Catagol(beheerder BLTC kantine) ten spijt.
Eenmaal in contact met FGTE ging het snel, op dinsdag had Alexander Martens al een parcours gevonden 
voor de jeugd, korte cross en 10 km. Woensdagavond met Inez en Ruud Kroon van FGTE, Debby van den 
Bogaert, Alexander en ondergetekende 2 uur bij elkaar gezeten en plannen gemaakt. Toestemming bij de 
landgoed eigenaar Per Insinger gevraagd en vrijdag’s definitief besloten dat we op Landgoed Pijnenburg 
zouden gaan lopen. Zaterdags de parkeerplaatsen bladvrij gemaakt. Maandag 5 November toestemming van 
de gemeente gekregen en toen kon Alexander het allemaal op internet zetten, Alexander had alles al voorbe-
reid en alle bekende emailadressen kregen een update. Ruud Kroon zette in 3 dagen de tenten klaar, alle 
catering en toiletten en we konden dus los.

Ik zal jullie niet vermoeien met alle details die nog opgelost moesten worden maar het was op bepaalde 
momenten spannend of we alles op tijd zouden gaan rond krijgen.
Het waren voor Alexander, Debby, Inez en Ruud en mijzelf twee hele drukke weken maar het resultaat 
hebben jullie allemaal kunnen meemaken. 
Er staat een nieuwe Wintercup op de kaart. De locatie is prachtig, het parcours is zwaar maar afwisselend en 
mooi. Het “Start en Finish Dorp” is voor de Wintercup organisatie een lang gewenste droom die eindelijk is 
uitgekomen. Alles dicht bij elkaar en overzichtelijk. Natuurlijk zijn er verbeterpunten en daar gaan we aan 
werken. Betere bewegwijzering, meer parkeerwachten, betere toegang voor de bezoekers en we hebben nog 
wel meer op ons lijstje staan.

Als het aan ons ligt dan is dit van nu af aan de nieuwe Wintercup locatie voor jaren. Het is even afwachten 
wat de landgoed eigenaar Per Insinger en Inez en Ruud na drie Wintercupdagen voor mening hebben, maar 
de Wintercup organisatie zou op deze plek graag voor langere tijd blijven. 
Alle deelnemers en bezoekers waren zeer enthousiast dus laten we hopen dat onze wens waarheid zal 
worden.  
   
Met sportieve groeten,

Bob Heinis

Van de voorzitter
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Nieuws van de ledenadministratie 
Helaas is er vorige maand op de redactie iets fout gegaan, waardoor niet de door mij nieuw aangeleverde tekst werd 

geplaatst. Op de website is dit gecorrigeerd, voor de lezers van de papieren versie ging dit uiteraard niet meer. Hieron-

der daarom een versie, waarin die van de vorige keer is opgenomen. En…als je dit leest, is het dit keer goed gegaan. 

 

In de maanden september en oktober konden wij gelukkig weer de nodige (vooral jeugdige) aspiranten als lid begroe-

ten. Ook Martha kwam terug van ruim een jaartje weggeweest. Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie: Geboortedatum: 

Henk  van Esch  Soest   recreant  10-02-1951 

Sophie   de Graaf   Baarn   junior C  27-07-1997  

Julian  Hogenkamp  Amersfoort  pupil C  03-02-2005 

Jilles  IJntema   Baarn   mini pupil 15-02-2005 

Martha  Braas-Seijts   Baarn   dames trimgroep 16-12-1938 

Tim  Lautenslager  Baarn   pupil C  20-08-2005 

Rutger  Smulders  Baarn   junior C  21-04-1998 

Wessel  van Velsen  Amersfoort  mini pupil 01-08-2006 

Pien  de Vooght  Baarn   mini pupil 31-08-2006 

Wesley  Westerveld  Baarn   pupil A  08-12-2001 

Xandrine Xae   Hoogland  pupil A  21-12-2001 

 

Onder de afmeldingen is die van Truus. Zij zal de BAV blijven ondersteunen met haar vakkennis. Ook moet een aan-

tal trouwe leden afhaken vanwege blessures, waaronder Sacco en Peter (zie het artikel elders in de BAViaan) 

We zullen vanaf nu of per 1 januari gaan missen: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:    

Githa  Backx   Baarn   recreant 

Sabine  Baltussen  Soest   recreant 

Femke  de Boer   Hilversum  junior A 

Carla  Brander   Baarn   recreant 

Christina Brandts   Baarn   recreant 

Amber  van den Brom  Baarn   recreant 

Florian  van der Burg  Baarn   pupil A 

Dion  van Doorm  Baarn   pupil B 

Werner  van Es   Baarn    recreant 

Truus  Gerretsen-Brouwer   Baarn   recreant 

Frank  Gramsma  Baarn   recreant 

Eva  van Haasteren  Soest   recreant 

Gaston  Hébuterne  Baarn   licentielid 

Niels  Koelink   Eemnes    junior D 

Chimène Koller   Hoogland  pupil B (overschrijving) 

Frans  Langeweg  Soest   trainer 

Jort  Mol Lous  Baarn   pupil C 

Marian  van Nieuwburg  Baarn   recreant 

Niels  Roelofs   Baarn   recreant 

Brian  Salah   Baarn   junior D 

Griet  van der Slagmolen  Baarn   senior 

Peter  Verhaagen  Soest   recreant 

Ingrid  Vierbergen  Baarn   recreant 

Marianne de Weijer  Baarn   recreant 

Sacco  van Wessel  Baarn   master  

Xandrine Xae (Koller)  Baarn   pupil A (overschrijving) 

 

Rob Kuik en Marc Nieuwenhuizen gaven te kennen in verband met een langdurige  

blessure af te zien van een wedstrijdlicentie 2013. 

 

Van de Atletiekunie ontvingen we nog de volgende wedstrijdlicentie: 

Lou Witte  pupil B  licentienummer: 787496 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 
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Statuten en 
Huishoudelijk Reglement. 

 
De hernieuwde Statuten en het Huishoudelijk reglement die in de Buitengewone ledenvergadering 

van 7 december 2010 door de leden zijn goedgekeurd, zijn nadat ze ook goedgekeurd zijn door de 

Atletiek unie door de notaris notarieel bekrachtigd. 

De rechtsgeldigheid van de hernieuwde statuten en het huishoudelijk reglement is ingegaan op  

16 oktober jl. 

De kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi, Eem- en 

Flevoland is ook op de hoogte gesteld van deze vernieuwing. 

 

Deze goedgekeurde stukken liggen ter inzage in de bestuurs-

kamer van onze vereniging, en zijn opgeborgen in de ordner 

“beleidsstukken” in de meest rechtse kast. 

 

Namens het bestuur, 

Sylvain van Staveren 

2e voorzitter. 

 

 

 

                  Uit de running 
 

Nettie van Wijk, van de C-groep heeft me onderstaand berichtje gestuurd! 

 

Op maandag 24 september ben ik samen met mijn echtgenoot collecterend getroffen  

door een monumentale beuk aan de van Heemstralaan. 

Een en ander is in die week hierover in diverse media gemeld. 

Toen de BAV aan zijn 50 jarige feestweek begon,was dat voor ons bijkomen van de 1e schrik. 

Alle activiteiten zijn dan ook langs mij heen gegaan. 

Beiden hebben wij weken,zo niet maanden nodig om te herstellen. 

Inmiddels is bij mij een meervoudige whiplash geconstateerd. 

Perspectief van algehele genezing niet gegarandeerd. 

Dit betekent voorlopig niet of mogelijk zelfs nooit meer hardlopen. 

Op dit moment is op sportief gebied alleen rustig wandelen het advies. 

 

Vriendelijke groeten, 

Nettie van Wijk 

 

Nettie, een goed herstel toegewenst en hopelijk zien we je binnenkort bij de wandelaars. 

 

Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor ik, 

maar niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 

 

Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman, 

 tel: 035 5418009 

e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 
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Na 33 mooie jaren BAV …. 
 

Ja, na zo’n 33 jaar beëindig ik mijn lidmaatschap. Fysieke beperkingen maken 

het niet meer mogelijk de C-groep of de recreantengroep bij te benen. Ik loop nog 

op eigen gelegenheid, maar helaas niet meer in het aangename en motiverende 

gezelschap van Bavianen. 

Ik wil graag mijn gedachten met jullie delen door kort stil te staan bij de afgelo-

pen jaren en ook vooruitblikken op de BAV-toekomst. Ons onvolprezen jubile-

umboek geeft al een prachtige, rijk geïllustreerde impressie. En toegegeven, we 

zagen er op veel foto’s wel ontzettend veel jonger uit! Maar eerst een korte intro-

ductie van mijzelf, want ik besef dat niet alle BAVianen mij kennen. 

 

Introductie 

Peter Verhaagen, 64 jaar. Lange afstandsloper. Bestuurslid toen de vereniging nog heel veel klei-

ner was dan nu, PR-commissie ca 20 jaar, Loterij-commissie (BAV 25 jaar) en Sponsorcommissie 

(BAV 50 jaar). 

 

Terugblik 

Als beginnend loper kwam ik bij een BAV met hooguit 100 leden en een grasbaan. Er was geen 

clubhuis en de vereniging bestond uit jeugd, baan atletiek en lange afstand lopers (vooral wed-

strijdlopers). Van recreanten hadden we nog nooit gehoord! Tot die laatste categorie, de wedstrijd-

lopers, behoorde ik. De vereniging groeide en we hadden een flink aantal, dat behoorlijke tijden 

liep. Zelf deed ik bijvoorbeeld 9 x mee met de beroemde estafette Soest-Soest (we hadden twee of 

drie teams van 10 lopers die elk gemiddeld 25 km liepen) en allerlei andere estafettes. Ook liep ik 

marathons in binnen- en buitenland. Met elkaar gingen we naar veel wedstrijden en de saamhorig-

heid en plezier was groot. De trainingen waren intensief met gemiddeld langere afstanden en hoge-

re snelheid dan tegenwoordig (de gemiddelde leeftijd was veel lager dan nu!). De saamhorigheid 

uitte zich ook in het met elkaar bouwen van het huidige mooie clubgebouw.  

In de loop der jaren ontwikkelde de categorie recreanten zich in hoog tempo. Jarenlang was het op 

dinsdag- en donderdagavond na afloop van de trainingen heel druk in het clubgebouw. Wedstrijd-

lopers, recreanten, sportief wandelaars: met elkaar was het super gezellig.  

Persoonlijk vind ik het jammer dat langzamerhand het aantal lopers op deze avonden behoorlijk is 

afgenomen. De recreanten daarentegen floreren nu op maandag, woensdag en zaterdag.  

 

Vooruitblik 

We moeten constateren dat we van een wedstrijdvereniging gegaan zijn naar een recreantenvereni-

ging. Hier is helemaal niks mis mee. Het is een landelijk verschijnsel. Zelf ben ik twaalf jaar gele-

den ook recreant geworden. Echter, ik zie nauwelijks toekomst voor de lopers en loopsters van de 

dinsdag- en donderdagavond. De groepen worden steeds kleiner. Dat is volgens mij betreurens-

waardig en ik wil daarom van harte aanbeveel deze trend een halt toe te roepen. Hoe? Enerzijds 

door goede opvang van jonge senioren die uit de BAV-jeugd komen, anderzijds door doorstroming 

vanuit de grote groep recreanten. Het moet toch mogelijk zijn om met regelmaat een aantal 

‘talenten’ hieruit te motiveren om over te stappen naar de dinsdag- en donderavond. Wellicht kan 

de nieuwe kunststofbaan hierbij helpen (denk aan de baantraining op dinsdagavond). De gemiddel-

de leeftijd moet omlaag en het kan niet anders dat jonge senioren en overgestapte recreanten ook 

op dinsdag- en donderdagavond optimale training en gezelligheid kunnen combineren. Aan het 

bestuur en de trainers de uitdaging om de balans in de vereniging weer te herstellen! 

 

Rest mij nog het volgende: ik wens de BAV en alle lopers, recreant of wedstrijdatleet, nog 

een hele mooie toekomst en bovenal veel loopplezier! 

 

Peter Verhaagen 
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Van de redactie 
 
Bij het maken van de vorige BAViaan is het nodige misgegaan; oud nieuws van de Ledenadmin-

istratie, een oude versie van de Servicepagina, een vergeten artikel en nagekomen berichten.  

De Wet van Murphy op volle sterkte. Voor wie de Wet van Murphy een onbekend verschijnsel is; 

deze wet stelt dat als er iets mis kan gaan, dat ook zal gebeuren. 

 

Gelukkig hebben al veel clubleden gekozen voor de digitale BAViaan zodat altijd een update mo-

gelijk is. Nog een reden om voor de digitale versie te kiezen.  

Overigens zijn er ook leden die beide versies ontvangen. Dat is hun goed recht maar mocht de 

papieren BAViaan nu ongelezen in de papierbak verdwijnen, geef het ons door dan drukken wij 

er eentje minder. 

 

 

Dat spaart de natuur, de vereniging èn de redactie. 
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Afsluiting Jubileum BAV 50 jaar  

 
Ter afsluiting van het jubileum werd er onlangs ter ere van de diverse commissieleden een bedank-

borrel georganiseerd. Deze vrijwilligers, 29 m/v in totaal hebben met z’n allen het vijftig jarig 

bestaan van de BAV tot een groot succes gemaakt! Hier mogen we best trots op zijn! Toen we in 

2009 met een klein clupje voorzichtig begonnen met brainstormen, had ik geen idee waar we 

uiteindelijk op uit zouden komen. Maar al die creatieve geesten bij elkaar  hebben hele mooie ac-

tiviteiten bedacht EN uitgevoerd. Ondanks alle drukte hebben we ook geprobeerd om steeds van 

alle mooie momenten te genieten, en dat is aardig gelukt.  

Wat ook gezegd moet worden, is dat alles in een uitzonderlijke goede harmonie is verlopen, een 

mooi staaltje teamwork! Soms waren er wel eens pittige discussies, maar dankzij wederzijds re-

spect werd er altijd weer een mooie oplossing bedacht voor soms lastige problemen.  Als lol en 

hard werken samen gaan, kun je grote hoogten bereiken, daar is ons jubileum een mooi voorbeeld 

van. Ook het weer deed op cruciale momenten zoals de receptie en BAV Plaza goed mee, waar-

door alles nog vriendelijker en gezelliger oogde.  

Ik wil nog even een aantal zaken memoreren: 

 Het Jubileumboek: we hadden 200 verkochte exemplaren begroot,  daar zitten we ruim 

boven, en het boek is nog steeds te koop bij Den Boer. De makers hebben ongelooflijk veel 

plezier gehad met de produktie van het boek, en dat zie je er echt aan af! Er zijn heel veel 

uren in gaan zitten, en daarom diep respect en heel veel dank aan alle makers. Ik heb het 

clubhuis nog nooit zo vol gezien als tijdens de uitreiking van het eerste exemplaar door 

Jurgen aan de Wethouder. Anita, Katharina, Anke, Simone, Henk, Carlo en Jurgen, har-

telijk dank! 

 De Jubileumtrainingen: van Bootcamp tot speurtocht, van Masterclass tot WC borstel 

gooien, alles is uit de kast gehaald om maar zo origineel en toch sportief bezig te zijn.  Alle 

bedenkers van deze geweldige trainingen, bedankt! 

 De receptie: dit is werkelijk vlekkeloos georganiseerd door de feestcommissie! Ook de 

Burgemeester zette zowel in sportief opzicht als in zijn speech zijn beste beentje voor. Het 

Clubhuis zag er werkelijk prachtig uit en het hijsen van de BAV Jubileumvlag was een bi-

jzonder moment. 

 Het feest: ook dit liep allemaal van een leien dakje. De Boemerang was omgetoverd tot 

een gezellig danspaleis. De combinatie van twee grote evenementen vlak achter elkaar was 

natuurlijk een extra moeilijkheidsfactor, maar daar draaide de feest- commissie haar hand 

niet voor om! Het was swingen geblazen met de opzwepende muziek van DJ Polle. Veel 

dank voor de Feestcommissie: Monique, Carla, Eva, Rens, Edan, Jaap 

 De BAV Plaza: dankzij het stralende weer kon dit giga evenement bij voorbaat al niet 

meer stuk. De fanatieke teams streden tegen elkaar, waarbij het soms hard aan toe ging. Ik 

memoreer de stormbaan, waarbij de Powergirls en het Dreamteam als kangoeroes over de 

baan schoten! Het was alleen jammer dat de Powergirls voor de start ineens waren 

leeggelopen, en hun eigen ballonnen brutaalweg hebben meegeteld in de uitslag! Ook de 

BAV Plaza was een enorme organisatieklus, en deze werd probleemloos geklaard door 

Corien, Jos, Sacco, Camiel en Ben. Fantastisch gedaan! 

 De Sponsorcommissie:  al die mooie activiteiten moeten natuurlijk ook betaald worden, 

en voor niets gaat de zon op! Gelukkig heeft de vereniging zelf ook een mooie bijdrage aan 

het jubileum gefourneerd, maar we wilde meer en we kregen meer. Nou ja, kregen……De 

Sponsorcommissie heeft het vuur uit de sloffen gelopen, en ondanks de crisis toch klauwen 

met geld binnengehaald, waarvoor heel veel dank! Ook wil hier even melden dat we gee-

indigd zijn met een fors overschot op de begroting, dus ook in financieel opzicht was het 

Jubileum een succes! Veel dank voor Edan, Henny, Peter M. en Peter V.  
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 De PR commissie: wat zij allemaal hebben gedaan grenst aan 

het ongelofelijke! Geen moeite was hen teveel: of ze nu de 

Burgemeester moesten strikken of Piet Paulusma, ze deden het 

en ze kwamen naar de BAV! Ondersteund door een razend 

snelle webmaster werd de BAV site een verzamelpunt van al 

het Jubileumnieuws en ook de foto’s niet te vergeten. Je kon 

geen Baarnsche Courant open slaan of de BAV stond er in. 

Evelien,  

 Marina, Linda en Alexander, geweldig goed gedaan! 

 Last but not least: de Stuurgroep. Hier kwamen alle touwtjes samen en werd er al dan 

niet hard aan deze touwtjes getrokken. De stuurgroep had steeds het overzicht en coordi-

neerde zich suf, maar met resultaat! Daarom veel dank voor Evelien, Corien, Cora, 

Lenneke, Diana, Jos, Rens en Edan. 

 

BAV voorzitter Bob hield ook nog een mooie bedankspeech voor alle noeste werkers. Hij vroeg 

zich ook af wat al die vrijwilligers nu met hun vrije tijd gingen doen?  

Hierna gingen we weer gezellig verder met de borrel. Petershof zorgde voor heerlijke hapjes en er 

werd gezellig nagepraat door de aanwezige vrijwilligers. Alexander had een mooie fotocollage 

gemaakt, waardoor alle hoogtepunten van het jubileum nog eens de revue passeerden. 

Het jubileum is nu echt voorbij, ook ik ga mij weer op andere zaken richten. Het was mooi, het 

was goed, het was gezellig!  

 

Peter Bakker 

Voorzitter Stuurgroep Jubileum BAV 50 jaar. 

 

PS ook heel veel dank voor de sponsoren, die het jubileum mede mogelijk hebben gemaakt! 

 

 

 

TIP VAN DE DAG: 

BIETENSAP ALS NATUURLIJKE DOPING! 
De conclusie van de onderzoekers luidde een halve liter bie-

tensap, verspreid over de dag, gedurende drie dagen zorgt 

voor een aanzienlijke vermindering van het zuurstofgebruik 

tijdens inspanning en een duidelijke toename in uithoudings-

vermogen tijdens maximale inspanning. De systolische bloed-

druk daalde met gemiddeld 6mmHg zonder verandering in 

diastolische bloeddruk. De beste resultaten werden behaald na 

3 dagen. Let op bij de aanschaf van bietensap dat er ook echt 

nitraat inzit. Bij veel merken is het nitraat er juist uitgehaald. 
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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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Lange Afstands Gebeuzel 

 

“Hans, gefeliciteerd met je fantastische prestatie tijdens de marathon van Amsterdam. Wat een su-

per vlak (en voorzichtig) schema heb jij gelopen. Daar kan menigeen een voorbeeld aan nemen. 

Dat je de laatste 2 km helemaal verrot gaat hoort bij de marathon. Dat maakt marathons zo bijzon-

der.” En jij kon de marathon tenminste lopen. Dat kunnen alle New Yorkgangers, helaas, niet zeg-

gen. Wat zullen die gebaald hebben van het in mijn ogen schandalig laat annuleren van deze wed-

strijd. Niets dan lof hoor over deze beslissing, alleen het tijdstip was totaal ongepast.  

 

Tja, de marathon. Het blijft een droom voor velen. Bij de BAV 

recreanten valt het op dat er steeds meer atleten zijn die deze 

afstand  gewoon lopen. En blijkbaar met groot plezier. Het ge-

tuigt er ook van dat deze recreanten prima weten welke li-

chaamsbelasting zij aankunnen en goed luisteren naar de trai-

ners. Wat me bevreemdt is dat deze lopers niet doorstromen 

naar de dinsdag en donderdaggroepen. Met een marathon in je 

benen hoor je hier zeker thuis en wordt je de mogelijkheid gebo-

den om verder te groeien. Nee, niet alleen op die marathon- 

afstand maar juist ook op je basissnelheid.  

 

Op één of andere manier is het doorstromen van de zaterdaggroepen naar de dinsdag en donder-

daggroepen een lastig probleem.  

Als reden daarvoor kan nu worden aangegeven dat de C-groep tot januari 13 (dit is geen reclame 

voor overstappen Hakvoort) nog  zonder specifieke looptrainer traint.  Misschien telt ook mee dat 

de diversiteit in de c-groep met betrekking tot de basissnelheid behoorlijk groot is. Daardoor kan je 

je als nieuwe loper wat onzeker voelen. Een herindeling van de a-b-c groep op de dinsdag en don-

derdag zou onderzocht kunnen worden. Ik weet dat ik nu tegen een heilig huisje trap bij sommige 

atleten, want gezelligheid in de groep vinden velen ook zeer belangrijk, maar eens kritisch kijken 

naar de snelheid van de atleten en hen op basis daarvan indelen zou nog wel eens tot verrassende 

wisselingen kunnen leiden. 

Misschien leuk voor de LAC om dit met de atleten op te nemen. Nu we het toch over de LAC heb-

ben. Beide leden van dit clubje hebben zich de laatste maanden vooral (lees alleen) bezig gehou-

den met het BAV-jubileum. Sacco heeft door chronische achillespeesproblemen zelfs besloten om 

tijdelijk niet bij de BAV te trainen en dientengevolge zijn functie bij de LAC neer te leggen. 

De LAC is dus op zoek naar een nieuw lid. Bij voorkeur iemand uit de b of c groep van de dinsdag 

en donderdag, die er ook nog uitdaging in ziet om bovenstaand gebeuzel (ook dit is geen reclame 

Hakvoort) verdergaand vorm te geven. Vind je het leuk om dit samen met mij op te pikken, dan 

hoor ik het graag. Nee, je hoeft geen sollicitatiebrief te schrijven, meestal ben ik op donderdag wel 

in het clubhuis te vinden.  

 

Leuk nieuws. De wintercup komt eraan. Het blijft een spectaculair sfeervol gebeuren. Ik vind het 

knap dat de organisatie ondanks  de crisis, teruglopende sponsorinkomsten en stijgende kosten ons 

tegen zeer aantrekkelijke inschrijfgelden 3 wel hele leuke wedstrijden kan laten lopen. Hulde voor 

allen achter de schermen die dit al jaren mogelijk maken. 

 

Loop ze! 

Jos Hakvoort 

Basissnelheid verhogen…… 
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De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaanditaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 

 

Nieuws van de Recreantencommissie 
 

December is een feestelijke maand en ook bij de BAV is er volop gezelligheid 

te vinden, wij rekenen dan ook op een grote deelname van de leden aan onder-

staande activiteiten!  

      
Op zaterdag 1 december wordt het onrustig in het clubgebouw van de BAV. 

Vanaf 10.30 uur worden de trainers (hopelijk) in het zonnetje gezet door de 

Sint en zijn trouwe knecht Piet. Wil je niets missen kom dan gezellig langs; de 

koffie en pepernoten liggen klaar. 

 

 

 

Op zaterdag 22 december is iedereen vanaf 10.30 

uur welkom in het clubgebouw. “Onder” de mooi opgetuigde 

kerstboom en onder het genot van een gratis (de kerstdagen zijn al zo 

duur) kopje koffie of thee en een heerlijk plakje kerstbrood met room-

boter kunnen jullie vast een basis leggen voor de komende kerst-

maaltijden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dit jaar hebben Evert Schaftenaar en Andre Veerman weer het initi-

atief genomen om de oliebollentraditie voort te zetten. Evert en An-

dre zijn ’s morgens al heel vroeg in touw om deze mooi goud-bruine 

bollen op basis van hun eigen (geheime) recept te vervaardigen. 

 

Kom dus zaterdagochtend 29 december na de training in grote getale naar ons clubgebouw om te 

genieten van deze lekkernij. De oliebollen staan (uiteraard met poedersuiker) vanaf 10.15 uur voor 

jullie klaar. Het kopje koffie of thee wordt jullie gratis (zal geen gewoonte worden) aangeboden. 

 

Alvast hele fijne feestdagen toegewenst van de Recreantencommissie:  

Greetje, Diana, Ria, Rob, Janco en Peter    
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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: 1e Wintercupwedstrijd: zondag 11 november 2012, 13.30 uur 2e Wintercupwed-

strijd: zondag 16 december 2012, 13.30 uur 3e Wintercupwedstrijd: 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. 

 

ZEVENHEUVELENLOOP ZONDAG 18 NOVEMBER;  

Op zondag 18 november is het weer zover! In mijn ogen de mooiste loop van Nederland. 15 kilometers 

door Nijmegen en omgeving. Ook dit jaar gaan we met een grote groot lopers richting Nijmegen. Dit keer 

niet met de trein zoals vorig jaar maar met de auto.  

Wil je meer info over gezamenlijk reizen stuur een mail naar bav-baarn@hotmail.com. 

 

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 

mailto:bav-baarn@hotmail.com
http://www.svsgraveland.com
http://www.sylvestercross.nl


De BAViaan  15 

 

VERJAARDAGEN 

1 Marina Bos 18 Marjolein Holsboer 

3 Marja Tap 19 Angela van de Voort 

7 Birgitte Verkuijl-Daems 20 Gerard Koppen 

7 Linda Bokhorst 22 Alie Natter-Sieben 

8 Muriel van der Wouden 22 Hans van Diermen 

10 Hans de Vries 22 Marianne de Weijer 

11 Frans van Eijk 23 Irma Karssen 

12 Frits Sluijter 25 Eric Mathura 

13 Gert van den Broek 28 Marian Rapati 

14 Anna Weesie 28 Margriet van Zanten 

14 Carly Michels 29 Carlo Oudebeek 

15 Ria Oostindien-Hijden 29 Diana Hogenaar 

15 Dirk Kooiman 30 Stefan Leeflang 

17 Edwin de Waal   

Van harte 
gefeliciteerd 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 
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 
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Gefeliciteerd! 

 Fijne ver- 
jaardag! 

5 Mich Sweep 

13 Lotte Buwalda 

30 Brian Salah 

Jarig in november 

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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en ik lust géén  

champignons! 
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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 11-nov 1e wintercup- 

wedstrijd 

Baarn pup, jun Ja 

za 17-nov 1e crosscompeti-

tiewedstrijd 

Lelystad pup, jun Ja 

Za 1-dec Sinterklaastrain-

ing 

Baarn pup, jun Ja 

wo 5-dec GEEN training ivm 

sinterklaas 

  pup, jun   

zo 16-dec 2e wintercup- 

wedstrijd 

Baarn pup, jun Ja 

ma 31-dec Sylvestercross Soest pup, jun Nee 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding BAV? 

za 12-jan 2e crosscompeti-

tiewedstrijd 

Woerden pup, jun Ja 

zo 13-jan 3e wintercup- 

wedstrijd 

Baarn pup, jun Ja 

za 9-feb 3e crosscompeti-

tiewedstrijd** 

Amersfoort pup, jun Ja 

za 9-mrt finale crosscom-

petitie 

Castricum pup, jun Ja 

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






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

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







