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Van de voorzitter 
 

Een groot dank je wel voor al het organiseren, de jubileumweek was fantastisch 

Eigenlijk begon het feest al bij het uitreiken van het jubileumboek, maar afgelopen week was voor 

iedereen de finale klapper. Van zaterdag 29 September t/m zaterdag 6 Oktober een aaneenschakel-

ing van festiviteiten, te veel om op te noemen. Daarvoor verwijs ik graag naar onze website waar 

alles in beeld en geluid wordt weergegeven. Wel wil ik alle leden van de verschillende jubile-

umcommissies namens het bestuur en de vereniging van harte bedanken voor alle energie en inzet 

in de afgelopen periode ( voor vele, zo niet iedereen, was dat meer dan een jaar). Wij hebben met 

z’n allen  met volle teugen van jullie inspanningen genoten, een jubileum om nooit te vergeten. 

Peter, Evelien, Cora,Cori , Jos, Lenneke, Diana, Henk, Katharina, Jurgen, Carlo, Simone, Anita, 

Marina, Alexander, Linda, Rens, Eva, Carla, Monique, Edan, Jaap, Camiel, Ben en Sacco wat 

zullen jullie vanaf nu weer een heerlijke BAV vrije agenda hebben waar weer andere afspraken in 

zullen passen. 

 

 50 jaar BAV vanuit een voorzitters oogpunt 

23 October 1962, dat was een dinsdag, ik heb even gegoogled op die datum maar behalve de 

oprichting van de BAV is er verder niets belangrijks te melden over die dag in Nederland. Ik weet 

niet of er toen ook een herfstvakantie periode was , nu wel en daarom hebben we het jubileum wat 

eerder gevierd. Mensen met bijgeloof zeggen dat te vroeg iets vieren ongeluk kan brengen , maar 

wij zijn bij de BAV niet zo bijgelovig.In tegendeel,onze vereniging is rijk aan nuchtere en 

daadkrachtige leden. Dat was al zo bij de oprichting en dat is vandaag de dag nog steeds zo.Ik 

denk dat die twee karaktereigenschappen  ook de grondslag zijn voor een goede atleet of hardlop-

er. Er wordt vaak gezegd dat atletiek en hardlopen een individualistische sport is. Dat klopt , je 

kunt na een slechte werppoging met de speer of een tegenvallende tijd op een loopafstand alleen 

maar jezelf de schuld  geven, niet je trainer, je teamgenoten , supporters, scheidsrechter of andere 

omstandigheden. De behaalde prestatie is het resultaat van de wil en drang om het beste uit jezelf 

te halen. Maar juist dat individualisme maakt ook dat na de sportieve strijd er een goede kamer-

aadschap  kan ontstaan. In de afgelopen 50 jaar is onze vereniging niet alleen de bron geweest van 

ontelbare sportieve momenten voor haar leden, het lidmaatschap van de BAV stond en staat nog 

steeds ook garant voor langdurige vriendschappen en het delen van lief en leed. Natuurlijk is er 

een verloop in leden door langdurige blessures, verhuizing en talloze andere redenen. Maar er zijn 

ook vele leden met een lidmaatschap van tientallen jaren.  

 

Die wil en drang naar de beste prestatie geldt niet alleen voor de sport, er is door talloze leden ook 

een oneindige hoeveelheid energie in de vereniging zelf gestoken. We hebben zelf ons clubhuis 

gebouwd,dit later in eigen beheer flink uitgebreid en geüpgrade naar de nieuwe eisen en inwendig 

weer aangepast voor een grote fitness ruimte. Daarnaast zijn onze trainers constant bezig met 

bijscholing en werken ze aan de optimalisatie van de trainingen en faciliteiten. En helemaal bi-

jzonder is dat iedere trainer vanuit onze eigen vereniging komt , geïnspireerd door enthousiaste 

voorgangers.  

Ik waag mij er niet aan om herinneringen van de afgelopen 50 jaar  hier voor het voetlicht te 

halen, daarmee zou ik afbreuk doen aan het werk van de samenstellers van ons jubileumboek. Ik 

kan het niet laten toch iets te noemen, terugkijkend is voor mij persoonlijk(ik was toen nog een 
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van de trainers van de junioren / senioren) de aanleg van de tartankop door de gemeente in het jaar 

2000 met een opening door Ruud Wielart en in 2001 de baanverlichting door de BAV in eigen be-

heer een mijlpaal geweest. Vanaf dat  moment konden we onze baanatleten op een meer profes-

sionele manier van hun sport laten genieten, we hoefden vanaf dat moment in de winter periode 

niet meer met de auto iedere maandag naar de GAC in Hilversum. Sinds dat moment hebben we 

weer onze eigen clubkampioenschappen waar Rob Leeflang als enthousiaste allroundtrainer  de 

blokmeerkampen introduceerde.  

Het is ieder jaar weer een  feest om  de onderlinge strijd van onze jeugdatleten  op onze eigen baan 

te zien. Rob heeft met zijn enthousiasme en inzet indertijd de baanatletiek bij de BAV weer op de 

kaart gezet. Elke categorie deed mee aan de baancompetities. Ik hoop dat in de toekomst de baa-

natletiek weer naar het niveau van toen gaat groeien. 

 

Terug naar het hier en nu. Iedereen heeft de afgelopen 50 jaar op een eigen manier een bijdrage 

geleverd aan datgene wat de Baarnse Atletiek Vereniging nu  is. Daarvoor namens het bestuur en 

de vereniging onze hartelijke dank. Op dit moment , notabene in ons jubileum jaar , staat de BAV 

voor een grootse verandering. Trouwe kantine bezoekers hebben met eigen ogen kunnen zien dat 

de BAV eindelijk na vele,vele jaren verlost is van de ongemakken van een grasbaan. Vanaf nu 

geen afgelaste trainingen meer vanwege grote waterplassen op het gras. Het kan niet anders dan 

dat de kunststofbaan een impuls gaat geven aan onze vereniging, we moeten nog geduld hebben 

tot de zomer van volgend jaar tot het tartan gelegd kan worden,maar als de baan eenmaal is op-

geleverd kan onze vereniging laten zien wat wij aan talenten in huis hebben. Onze atletiektrainers 

staan te trappelen van ongeduld om onze jeugd in alle breedte naar een hoger prestatieniveau te 

brengen. Maar ik denk ook dat onze recreanten baat zullen hebben aan regelmatig bezoek aan de 

baan voor een loopscholing of gerichte snelheidstraining. 

 

 De BAV heeft de afgelopen 50 jaar laten zien dat er een gezonde motivatie richting de inwoners 

van Baarn en omgeving gaat om te gaan bewegen en sporten, ik noem daarbij de Oranjeloop, Do-

meincross, de Wintercup, Coopertest, beginnersclinics, introductie van Sportief wandelen en Nor-

dic Walking en de recent opgerichte G-groep bestaande uit clienten van de Amerpoort en Sherpa, 

we hebben Lint 10, een route door ons dorp langs alle verzorgingstehuizen omarmt, door een keer 

per jaar de zaterdagtraining daarlangs te houden. 

 

Niet alleen het bestuur maar ook de leden zijn trots op onze vereniging. Met zoveel energie en 

daadkracht voorzie ik een hele mooie toekomst voor de volgende 50 jaar van de BAV in Baarn. 

Laten we met net zoveel energie als de afgelopen 50 jaar ook in de komende jaren samen genieten 

van het sporten bij de Baarnse Atletiek Vereniging. 

 

Met sportieve groet, Bob Heinis 
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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 
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De BAV 50 jaar 
èn de BAViaan een nieuwe cover! 

 

Ruim een jaar geleden trad de nieuwe redactie van de BAViaan aan.  In de gesprekken over ‘hoe 

gaan we het aanpakken’, kwam onder andere de wens naar voren de cover te vernieuwen met in-

gang van het jubileum. 

 

Hiervoor hebben we Yannicke Kruiswijk benaderd. Tussen alle studie– en jubileumactiviteit door 

is Yannicke aan de slag gegaan . De cover van deze BAViaan is gemaakt naar het ontwerp van 

Yannicke. 

 

Welke stappen heb je ondernomen om tot een ontwerp te komen? 

 

Ik ben gaan kijken naar de clubbladen van atletiekverenigingen in de omgeving voor wat inspiratie. 

De meeste van deze verenigingen hadden op de voorkant hun clublogo verwerkt.  

 

Voor mezelf heb ik toen opgeschreven waar ik vind waar de BAV voor staat.  

Wat willen we als BAV uitstralen?  
Dit is: sportiviteit en saamhorigheid voor alle leeftijden. 

 

Daarna heb ik opgeschreven wat ik wilde dat de cover uitstraalde: 

De sportiviteit, de saamhorigheid en de diverse leeftijdsgroepen. Ik wil laten zien dat 

we allround zijn qua onderdelen.  En ik wil de BAViaan een moderne en strakke uitstraling 

meegeven. 

 

Hierna ben ik gaan schetsen: ik wilde het BAV-logo gebruiken. En ik wilde in ieder geval de 

onderdelen loop, sprint, spring en werp, zichtbaar maken op de cover.  

 

Bij verenigingen in de buurt zag ik vaak één indi-

vidu op de voorkant staan, ik wilde laten zien dat 

je de onderdelen wel zelf als individu doet, maar 

dat het bij de BAV toch vooral heel erg gezellig 

is met elkaar. Daarom heb ik er voor gekozen 

meerdere en verschillende figuren op de voorkant 

te plaatsen.  
 Het ontwerp was getekend, maar moest nog gra-

fisch verwerkbaar worden. Hiervoor is het door 

Albert aangepast zodat het wat grafischer werd.  
  

Naar mijn idee is het gelukt om uit te stralen waar 

wij als BAV voor staan. Ik ben zelf tevreden over 

mijn ontwerp en ik vind het erg geslaagd hoe Al-

bert het in de computer 'bewerkt' heeft.  
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LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN: 

OPGELET ! 
 

Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 januari 2013: 

8 november 2012. 

 

Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de ledenadmi-

nistratie. Voor de jaar ultimo gelden echter afwijkende regels. 

Hoewel we natuurlijk hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op at-

tenderen, dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 8 

NOVEMBER bij de ledenadministratie binnen moeten zijn. Dit komt enerzijds door mijn vakantie 

in november en anderzijds door de regels van de Atletiekunie. Door de Atletiekunie worden name-

lijk mutaties, die zij na 30 november ontvangen, niet meer verwerkt in 2012. Dit betekent, dat au-

tomatisch voor alle, niet voor deze datum afgemelde, leden licentiekosten en basiscontributie voor 

heel 2013 bij de BAV in rekening worden gebracht. 

Opzeggingen op een later tijdstip  dan 8 november leiden dus voor de BAV tot extra kosten en 

overlast.  

Voor OPZEGGING VAN WEDSTRIJDLICENTIES geldt hetzelfde. 

 

Door de BAV zullen dan ook helaas de extra kosten moeten worden doorbelast (eventuele licentie-

kosten en contributie over het 1e kwartaal 2013) aan de betreffende (ex-) leden. 

Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de LEDENADMINISTRATIE  

en bij voorkeur per e-mail (e-mail adres: hans@oostindien.com). 

 

Bedankt voor de medewerking ! 

 

 

BESTE BAVIANEN, 
 

Zaterdag 29 september j.l. heb ik afscheid genomen als trainer. 

Bij de Hoeve van Ravenstein werd onder het genot van een lekkere bak koffie en koek stilgestaan 

bij mijn afscheid. 

Onder grote belangstelling werd 

ik aangenaam verrast met een 

enorme bos bloemen en een 

prachtige cadeaubon. Dit stel ik 

zeer op prijs. 

Ik wil nogmaals iedereen hartelijk 

bedanken voor al die jaren loop-

plezier en gezelligheid. 

 

Ik zal jullie zeker nog zien! 

 

Met sportgroeten, 

Ybel Mercuur 

 

mailto:hans@oostindien.com
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Nieuws van de ledenadministratie 

In de maand september konden wij gelukkig weer de nodige (vooral jeugdige) aspiranten als lid 

begroeten. Ook Martha kwam terug van ruim een jaartje weggeweest. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Sophie  de Graaf  Baarn  junior C  27-07-1997  

Jilles  IJntema  Baarn  mini pupil  15-02-2005 

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

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 junior A  21-12-2001 

 

Ook weer een aantal afmeldingen, waaronder die van Truus. Zij zal de BAV echter wel blijven 

ondersteunen met haar vakkennis. 

We zullen per 1 oktober gaan missen: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:    

Sabine  Baltussen  Soest   recreant 

Florian  van der Burg  Baarn   pupil A 

Werner van Es   Baarn    recreant 

Truus  Gerretsen-Brouwer Baarn   recreant 

Niels  Koelink  Eemnes   junior D 

Jort  Mol Lous  Baarn   pupil C 

Niels  Roelofs  Baarn   recreant 

Ingrid  Vierbergen  Baarn   recreant 

 

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

zien van een wedstrijdlicentie 2013.  

 

Met vriendelijke groeten namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën. 
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MASTERCLASS JUBILEUMTRAINING C GROEP 

 

Op dinsdag 2 oktober jl. is rond Baarn een unieke training geweest vanwege het 50 jarig jubileum 

van de BAV.  

De fameuze C groep is onder leiding van een tweetal coryfeeën, Dik Riphagen en Chris de Baan, 

onderworpen aan een fikse training welke gedurende de 1 ½ uur afzien werd onderbroken door 3 

momenten van rust. Hierin moesten alle 12 deelnemers, gelijk verdeeld over de beide seksen, indi-

vidueel vragen beantwoorden. Deze hadden allen betrekking op het prachtige jubileumboek. 

“Master” Dik Riphagen had een ieder ruim van te voren ingelicht waar de accenten op zouden ko-

men te liggen. Bijna het gehele boek…….  

Allen dus aan een duidelijk punthoofd te herkennen. 

 

Opmerkelijk was dat de groepen na veel gegoochel gelijk eindigden en zelfs na een beslissende 

quiz in de kantine, na een rappe douche en onder het genot van een kop koffie, er geen winnaar 

kon worden gehuldigd. 

Dit alles bleek door de jubileum commissie te zijn opgelegd. Een goed idee. Nu kregen we alle-

maal een fraai geel BAV 50 hesje als beloning. 

Voor de quiz had aan aantal geblesseerden zich ook gemeld en was het Lenny Kievit (de eigen  

C groep Leontien) die Dik en Chris op een goede fles wijn en wat versnaperingen trakteerde. 

De avond duurde wat langer dan gewoonlijk. Er werd naar gestreefd 

om op tijd naar de SBS weerbericht-opname te komen en naast Piet 

Paulusma onze eigen Marina te zien schitteren. Overigens ook een  

ex C lid voor een korte periode op weg naar de senioren. 

Dik en Chris, nogmaals bedankt voor jullie inzet! 

 

Henny 

 

De Jubileumtraining 
bij de dinsdagavond wandelgroep 

 

Daar stonden we dan; iedereen hoorde je denken: 

“wat gaan we doen?” 

Wilma met rugtas, Wil met pet, waarop een schijn-

werper. Eerst maar even een rondje lopen, gevolgd 

door een warming up. Vooral de armen, want die 

hebben we nodig bij het WC borstel gooien ( soort 

klootschieten). Vijftig keer moest er gegooid gaan 

worden. De wandelgroep was verdeeld in 3 teams: 

blauw, geel en roze.  Voor het vieze werk doen we 

ook nog maar een paar handschoenen aan. En 

dan…..beginnen maar! 

We hebben veel gelachen, vooral toen er één bor-

stel in de boom bleef hangen en er bij de roze groep zo hard werd gegooid dat de steel af-

brak……… 

Iedereen had het heel erg naar zijn zin.  

 

We denken dan ook met veel plezier terug aan deze leuke Jubileumtraining! 
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“Oant Moarn!” 
 

Begin 2012 ontstond er tijdens de voorbereidingen van het jubileum  het idee om Piet Paulusma uit 

te nodigen. De aanvraag werd via de website gedaan en het automatische antwoord luidde dat er 

heel veel aanvragen zijn en dat je en paar dagen van te voren zou horen  of je bent uitgekozen. 

Dat was de theorie. Nu de praktijk. Om 15.00 uur kwam er een telefoontje: 

“Met Piet Paulusma, hoe laat moet ik er zijn?.” 

 

Snel overleggen met trainer Bianca Koops en toen ging de BAVmachine lopen. Training werd van 

de ijsbaan verplaatst naar de eigen baan in opbouw. Sleutel van de verlichting regelen via de aan-

nemer, Bob Heinis op zijn werk bellen, sleutel van de kantine halen want hij komt al om 18.00. 

En is het niet leuk als de pupillen mee kunnen trainen met de junioren? 

 

Via email, facebook en twitter verspreidde het nieuws zich onder de BAVleden. Een paar uur later 

reden de geluidswagen en de Oant Moarn auto uit Friesland het Sportpark Ter Eem op. 

Daarna kwamen de jeugdtrainers, BAVjeugd en andere geïnteresseerde BAVleden het terrein op. 

En ondertussen zat Piet gezellig koffie te drinken in het clubhuis en sprak met iedereen die bij hem 

aan tafel ging zitten. Marina Bos werd aangewezen als BAVwoordvoerder en dat heeft ze perfect 

gedaan. 

 

Na afloop van de opnames was er alle tijd voor handtekeningen en ging jong en oud met de vrien-

delijke weerman op de foto. Het werd een gezellige avond. Ondertussen werd het beeldmateriaal 

in de geluidswagen uitgezocht. Je ziet van dichtbij hoeveel uren werk van vier professionals in vijf 

minuten TV gaat zitten. 

 

En ’s avonds om 23.50 zaten we allemaal gespannen voor de TV.  

Wat een goede reclame voor onze vereniging! 

  

 

De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaanditaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 

http://www.pietsweer.nl/




De BAViaan  11 

 

          Jeugd Jubileum Training 
 

Zoals Piet Paulusma ons dinsdag al had gemeld, woensdag zou het weer slecht zijn.  

En dat was het! Maar ondanks de regen hebben we een leuke sportieve middag gehad op de baan 

van Atletiek Vereniging Pijnenburg in Soest. 

 

De jeugdtrainers hadden 5 atletiek onderdelen klaar gezet met allemaal een tintje: BAV 50jaar!  

50 meter sprint, 50 kilo aan atletiek attributen 50 meter verplaatsen, in groepjes 

50 keer hoogspringen in een zo kort mogelijke tijd en 50 meter balwerpen in zo min mogelijk  

pogingen. 

 

Als afsluiting een estafette van 50 meter. Alle atleten konden kaartjes verzamelen door heen en 

weer te rennen. De kaartjes vormde de volgende zin: HOERA! BAV 50 JAAR! 

 

Na het uitreiken van de reflecterende BAV 50 hesjes, keerde we allemaal tevreden huiswaarts.  

 

Groetjes,  

Marina 
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BAV 50 jaar 
Ophalen burgemeester 

 
Zaterdagmiddag ging ik om kwart voor 2 naar de BAV om daar te verzamelen met allemaal andere 

kinderen. Samen ging we lopend naar het gemeentehuis. De trainers liepen mee. We waren te 

vroeg bij het gemeentehuis, dus mochten we even spelen in de Pekingtuin. Daarna gingen we terug 

naar het gemeentehuis. Toen stond de burgemeester daar buiten in een BAV shirt boven aan de 

trap. We hebben een warming up gedaan met hem samen om lekker warm te worden. We zijn jog-

gend begonnen, daarna gingen we 

wat sneller rennen. De burgemees-

ter heeft het de hele weg volge-

houden, dat vond ik best wel knap 

voor iemand die nooit hard loopt 

als sporter. Hij heeft samen met 

ons wat gedronken en gegeten. Bij 

de BAV is hij toen gaan douchen 

en was hij daarna opeens in een 

mooi pak met zijn ambtsketen om. 

Ik vond het erg leuk dat de burge-

meester dit wilde doen met ons. 

 

Lucas Beckeringh  

A2 pupil 

 

 

Bootcamp jubileumtraining 
door 85 BAVleden bezocht  

 

Op 29 september heeft OUT! bootcamp gratis een speciale jubileumtraining verzorgd. De training 

werd gegeven door twee ervaren bootcampinstructeurs. De recreantentrainers van de BAV werden 

snel ingewerkt in het ‘drillen’ van de deelnemers. Het was goed om te merken dat ook wegatleten, 

jeugdtrainers en bestuursleden de oproep om mee te doen niet konden weerstaan. De training be-

gon met een regenbuitje, zodat iedereen direct het echte ‘bootcampgevoel’ had. Er werd veel in 

duo’s gewerkt en regelmatig moest de ‘verliezer’  vijf keer opdrukken. Er werd hard gewerkt, 

maar gelukkig ook veel gelachen. Tot en met dinsdag werd er geklaagd over spierpijn, dus de trai-

ning was lekker pittig. 

 

De zogenaamde 'Bootcamp trainingen' zijn de laatste jaren sterk in populariteit toegenomen en 

kenmerken zich door een combinatie van hardlooptraining, buiten-fitness en krachttraining. Door 

deze combinatie is elke training anders en heel afwisselend. Tijdens deze intensieve trainingen kan 

iedereen op zijn of haar eigen niveau trainen terwijl ze tegelijkertijd door de trainer uitgedaagd 

worden om hun grenzen te verleggen.  

Deze training gemist, maar wil je het ook  een keer ervaren? Dit kan door een gratis proefles te 

volgen iedere woensdagavond om 20:00 op de Brink in Baarn.  

Aanmelden kan via www.outbootcamp.nl 

 

Kijk ook naar de leuke foto’s op de BAV site! 

http://www.outbootcamp.nl
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Ingezonden brief 
 

 

 
Beste vrienden en vriendinnen, 

 

Wat heb ik er van genoten, de afgelopen twee weken. Mijn vijftigste verjaardag was nog leu-

ker, gezelliger en feestelijker dan ik me voor had kunnen stellen. We hebben er met zijn allen 

wat moois van gemaakt! Nu is het jubileum echt voorbij en is dit voorlopig mijn laatste brief. 

 

Bedankt! 

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om mijn vrienden even in het zonnetje te zetten. Niet 

alleen de werkgroepleden, maar ook sponsoren, werkgevers van leden, vrijwilligers, familie en 

deelnemers die zich voor dit jubileum hebben ingezet. Zonder jullie hadden we er niet zo’n mooie 

feestweek van kunnen maken! 

 

Samen 

Tijdens de jubileumviering is het me weer eens opgevallen hoe groot het saamhorigheidsgevoel 

binnen de BAV is. Iedereen helpt elkaar een handje, zoals goede vrienden dat doen. Ik hoop dat 

deze grote betrokkenheid blijft bestaan! Zodat er over 50 jaar wederom een knallend jubileum ge-

organiseerd kan worden. 

 

Dit was het dan voor nu. Ik vond  het leuk om de afgelopen maanden mijn 

voorpret van het jubileum met jullie te kunnen delen.  

 

Het gaat jullie goed!  

 

Mister B.A.V 

 

 

 

 

P.S. Op de BAV website staan veel mooie jubileumfoto’s! 

Mis het niet ! 
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Beste Ybel, 
 
Vandaag is het belangrijke moment gekomen, 
Je hebt afscheid van de BAV genomen. 
Zonder jouw steun hadden we nooit zo goed kunnen rennen, 
Telkens weer wist je ons te verwennen. 
Vaak waren we goed en wel begonnen, 
En je had er weer wat op verzonnen. 
Ja Ybel, we moesten en zouden water drinken, 
Anders zou ons BAV-schip weldra zinken. 
Je was altijd heel zorgzaam, 
Je werk deed je zeer vakbekwaam. 
Water dragen door de Gooise en Stichtse zandwoestijn, 
Is een zware klus, welke allesbehalve fijn. 
Gelukkig hebben we hier volop oases van bomen. 
Waar we spoedig op verhaal kunnen komen. 
Het is zeker niet niets, 
Bij iedere training aanvaardde je - bepakt en gezakt -  
de tocht op de fiets. 
Vanaf heden is dit echter verleden tijd, 
en wil ik uit naam van onze club, de 
Baarnsche Atletiek Vereniging, aan jou 
uitspreken onze oprechte dank, 
Nu kun je lekker gaan uitrusten op de bank. 
 
Uit naam van de leden van de BAV 
 
Edmond 
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Lange afstand gebeuzel 
 

KLAAR!! Klaar met de feestweek, klaar met een prachtige jubileumweek, klaar met een onwijs 

gave plaza.  

Ik ga er niet teveel woorden aan vuil maken ik zou alleen willen zeggen. Stop met lezen, ga on-

middellijk naar de website van de bav  www.bav-baarn.nl, link door naar nieuws en bekijk rustig 

alle foto’s en video’s van de feestweek. Mocht je daarna nog tijd over hebben (wat ik me niet kan 

voorstellen) dan kan je altijd nog even verder lezen. 

 

Hardlopen. Daar hoort het in dit stukje over te gaan. Zeker nu de herfst op 1 

oktober definitief is ingevallen wordt het weer tijd het één en ander aan te pas-

sen in je loopgewoonte. Dat betekent op de avondtrainingen….Hesje aan. Ik 

snap dat het lastig wordt dat prachtige BAV-herinneringshesje te dragen, maar 

doe het maar gewoon. Daar is tie voor gemaakt en dat hesje maakt jou lekker 

zichtbaar in het donker.  

Trainen in het donker betekent ook trainen op de weg. En uit ervaring weet ik 

dat asfalt best wel hard is. Je kuiten moeten daar echt aan wennen. Oktober 

blessuremaand is geen grapje. Bouw je wegtrainingen deze maand rustig op 

zodat je de hele winter kunt genieten van gezonde kuiten en achillespezen.   

 

Ook in de winter staat een aantal leuke wedstrijden op de diverse kalenders. 

Zo is er een groep die het eerste weekend in oktober los gaat op de aller zwaarste marathon van 

Nederland, de Zeeland marathon. Op het moment van schrijven hebben jullie nog niet gelopen, op 

het moment van lezen wel. Bij deze hoop ik dat jullie vooral een prachtig avontuur beleefd heb-

ben. Tijden zijn voor jullie minder relevant, avontuur wel.  

De tijd wordt wel belangrijk voor Hans de Jong. Die start aanstaande zondag op de HELE mara-

thon in Amsterdam. Na zijn debuut in Athene twee jaar geleden wil hij zijn pr aanscherpen. Hans, 

heel veel succes en geniet van het afzien!!!  

Op de halve start wederom een fikse groep recreanten. Succes allemaal enne mocht je toevallig na 

drie en een half uur in de buurt van de finish zijn… schreeuw Hans even naar een wereldtijd. Vind 

hij vast niet erg! 

 

Loop ze,      

Jos Hakvoort 

http://www.bav-baarn.nl
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Het BAV Jubileumboek: 
eindelijk is het er!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enthousiaste BAV leden verdrongen  zich rond de verkooptafel om voor maar tien Euro zo snel 

mogelijk in het bezit te komen van het jubileumboek.  

In het eerste uurtje vonden 65 exemplaren hun weg naar de gretige lezers. 

 

Er waren diverse verkoopmomenten vastgesteld, om de leden van de diverse geledingen maar zo 

goed mogelijk te kunnen bedienen.  

Een paar reacties: 

 voorzitter Bob zei: ‘ik kan het boek niet meer wegleggen, ik blijf doorlezen. Het boek is heel 

professioneel in elkaar gezet, een ware aanwinst voor 50 jaar BAV Historie!’ 

 sommige kinderen stonden METEEN bij het verkoop tafeltje te wapperen met 10 euro: ‘Ik 

wil een boek!!’ 

 Een lid van de G - Groep: ‘10 Euro? Da’s veel te duur! Kunnen jullie het stukje over de       

G-Groep er niet even voor mij uitknippen?’ 

 Irma Karssen: ‘het is een prachtig boek geworden, petje af voor de makers!’ 

 Charlotte Dekker: ‘het boek ziet er top uit en ik heb al hard gelachen ;) Leuk!’ 

 Een oud lid (nadat ze een kwartier in het inkijkexemplaar had gelezen): ‘ik koop het boek 

niet hoor, de inhoud is veel te vers!’ 

 

Zo heeft iedereen een andere manier van reageren………Op het moment van schrijven staat op de 

BAV website dat er inmiddels 209 exemplaren verkocht zijn; het laatste verkoopmoment is tijdens 

het BAV feest en daarna kan er zolang de voorraad strekt een exemplaar worden aangeschaft bij 

Boekhandel Den Boer in de Laanstraat.  

 

De BAV Jubileumboek commissie wenst iedereen veel plezier met lezen! 

Op zaterdag 8 september jl. was het eindelijk 

zo ver! Het eerste exemplaar van het BAV 

Jubileumboek werd op humoristische wijze 

uitgereikt door Jurgen Lentz aan wethouder 

Jan Baerends. Meteen daarna werden het 

oudste en jongste BAV lid, de tachtigjarige 

Wim Nieuwenhuizen en de zesjarige Mich 

Sweep, door Jurgen voorzien van het tweede 

en derde exemplaar. Voorzitter Bob hield 

nog een dankwoord, en meteen daarna barst-

te de verkoop los. 

(foto: de boekverkopers tijdens de BAV receptie:  

Jeanette van Steenis en Peter Bakker) 
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Uitnodiging 

 
Donderdag 8 november 

 Aanvang 20.00 uur 

‘Te voet en met de fiets door de Himalaya’ 

De eerste helft van ons verblijf in Nepal en Noord-India hebben we, samen me onze vrienden 

Niek en Janneke, twee trekkings gemaakt in de Himalaya. De Helambu Trail voerde o.a. door het 

land van De Sherpa’s, in de natuurgebieden van Shivapuri en Langtang. Via de Annapurna Trail 

trokken we door woestijnen in het grensgebied met Tibet en door het diepste dal ter wereld, om-

geven door achtduizenders als de Dhaulagiri en de Annapurna.   

Het doel van onze fietsreis was het oude koninkrijk Sikkim, dat verscholen ligt in de bergen tus-

sen Nepal en Bhutan. Vanuit Kathmandu trokken we door de Himalaya en de vlakte van de Terai 

om uiteindelijk weer omhoog te gaan naar Sikkim via het theegebied rondom Darjeeling. 

De filmavond vindt plaats in De Speeldoos te Baarn 

 

Entree € 7,50  Reserveren: Online, telefonisch of aan de kassa reserveren (ma-wo-do-vr tussen 

10.00-12.00 uur, ) 

 

De opbrengst van deze avond komt ten goede van 

Het Dogon Vrouweninitiatief in Mali 

 

Je bent van harte welkom en neem vrienden en kennissen mee… 
 
Cok en Ellie Verhoef 
 

De Speeldoos    

Rembrandtlaan 35 

3741TA Baarn 

tel: 035 5418050     

www.speeldoosbaarn.nl  

 
http://rollingoldies.50plusser.nl    e-mail: cokverhoef@casema.nl 

http://www.speeldoosbaarn.nl
http://rollingoldies.50plusser.nl
mailto:cokverhoef@casema.nl
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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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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

1 Berry Ruitenbeek 18 Jan Koops 

2 Susanne Claessen 18 Cobie Gabel - Nieuwenhuis 

2 Cas Nieuwenhuizen 19 Wilma Blonk 

2 Evert Schaftenaar 21 Ian Hayne 

5 Fiona van Looijengoed 22 Jeen Bouma 

6 Vera Geelen 22 Hans de Jong 

7 Peter Keppel 22 Ada Westerink 

9 Winny van den Eshof 23 Maas van de Poppe 

9 Sylvain van Staveren 24 Walter Poppeliers 

10 Henny Bosselaar 24 Ruud Breuker 

14 Ria Koops-de Bruyn 24 Han Kooy 

14 Iwan van den Broek 25 Annet Stormmesand 

15 Carla Zwanikken 25 Paulina Mol Lous 

16 Bea Brink 30 Jeroen Hooijer 

17 Henk van Maris 30 Marije Jansen 
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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 





De BAViaan  21 

 

Gefeliciteerd! 

 Fijne ver- 
jaardag! 

1 Mats Roskamp 

4 Thom van der Wouden 

4 Max van der Meer 

6 Lou Witte 

6 Shariva Koops 

13 Isabel van den Broek  

16 Bauke Taylor 

18 Maaike Kannegieter 

25 Tijmen Hoogendoorn 

27 Jelmer Pastoor 

28 Yves Meer 

Jarig in oktober 

5 Mich Sweep 

13 Lotte Buwalda 

30 Brian Salah 

Jarig in november 
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Jeugdkalender  

Goede prestaties 

BAV pupillen 
tijdens regiofinale 
 

D pupillen 

Jesse van de Beek deed als enige D pupil van de BAV mee aan de meerkamp finale. Jesse  heeft 

tijdens zijn eerste finale fantastisch gepresteerd. Hij wist twee PR’s te verbeteren bij het versprin-

gen en balwerpen. Bij de 40m sprint miste hij op 3 honderste zijn derde PR.  

  

Mich Sweep had zich weten te plaatsen voor de 600 meter. Mich vertrok als een raket zo snel. Na 

200 meter viel hij en wist toch weer direct op te krabbelen. Zijn positie vooraan in het veld hield 

hij tot 300 meter vol. Daar moest hij toch wat vaart minderen. Aan het einde van de race kon Mich 

terugkijken op een hele mooie race.                                                     (lees verder ——————>) 

Zaterdag 15 september was de BAV met  

14 pupillen aanwezig bij de regiofinale.  

Er werden veel PR’s aangescherpt, twee 

clubrecords verbeterd en de jongens A2 

haalden de tweede plaats. 
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C pupillen 

Chimène Koller liep een hele stoere race op de 600 meter. Met een heel constant tempo wist ze 

zich goed te handhaven bij de andere snelle meiden, om er vervolgens aan het eind nog een hele 

knappe eindsprint uit te halen.  Ze verbeterde haar PR met maar liefst 10 seconden. 

 

Bij de jongens had een compleet team zich geplaatst voor de meerkampfinale. 

Zoals bij iedere wedstrijd mochten de jongens de spits afbijten met de estafette. 

Tijmen Hoogendoorn, Jort Mol Lous, Jan Vriesman en Mats Roskamp liepen een goede estafette 

in een zeer scherpe tijd(clubrecord). Samen met Dinand te Pas begonnen de jongens daarna aan het 

verspringen. Gevolgd door de 40m sprint en het balwerpen, er sneuvelden weer diverse PR’s. 

 

Jan Vriesman had zich heel knap geplaatst voor de 600 meter. Helaas verliep de race niet helemaal 

zoals Jan had gehoopt. Er waren veel snelle tegenstanders en onderweg kreeg Jan ook nog wat  li-

chamelijke klachten. Gelukkig heeft hij ondanks deze tegenslag zijn race prima weten af te ronden. 

 

Meisjes B pupillen 

Maaike Kannegieter deed mee aan de meerkamp en het eerste onderdeel was verspringen. Je kon 

zien dat ze er veel zin in had want deze dame sprong maar liefst 3.30m een verbetering van haar 

PR met 28 cm. Ook bij het kogelstoten en de sprint behaalde zij mooie resultaten. Het leverde 

Maaike een elfde plaats op in de meerkamp.   

 

A2 pupillen 

De jongens (Thijs van Miltenburg, Jelle van 

Miltenburg, Koen Roskamp, Wessel Terpstra 

en Bas Ostendorf) hadden zich als team ge-

plaatst voor de finale.  

Er werd gestart met een snelle estafette, warbij 

net geen clubrecord gehaald werd. 

Bij de daarop volgende onderdelen: kogelsto-

ten, verspringen en hoogspringen werd er zeer 

goed gepresteerd. Naast PR’s haalde Jelle een 

clubrecord van 1,40m bij het hoogspringen. Dat 

leverde uiteindelijk een knappe 2e plaats op in 

het ploegenklassement. 

Voor de lange afstand hadden Thijs en Jelle 

zich geplaatst. In dit snelle veld wist Jelle met 

een PR de vijfde plaats te behalen en Thijs 

werd 11e. 

Al met al weer goed prestaties,  nu weer lekker 

trainen voor de crosswedstrijden en de winter-

cup op 11 november 2012, 16 december 2012 

en 13 januari 2013.  

 

Foto’s:  http://www.bav-baarn.nl/?page_id=775  
 

 
 

http://www.bav-baarn.nl/?page_id=775






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



