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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

 

Algemene Ledenvergadering 
Nog even een laatste herinnering voor  de Algemene Ledenvergadering op donderdag 25 april welke 

zal plaatsvinden in ons clubhuis , aanvang 20:30 uur. Inmiddels staat de agenda op onze website , bo-

vendien zijn alle stukken vanuit een “beschermde” omgeving op onze site, thuis op de PC of Ipad te 

downloaden. 

Het bestuur hoopt op een grote opkomst van leden tijdens deze ALV. 

  

SESTE en onze atletiekbaan 

De Stichting die het sportpark Ter Eem beheert (SESTE) heeft op 5 april na de winterstop voor het 

eerst weer met de aannemer om de tafel gezeten. Zeer binnenkort zullen de eerste werkzaamheden in 

2013 gaan plaatsvinden om uiteindelijk een compleet gebruiksklaar park op te kunnen leveren. Het 

rubber voor onze tartanbaan is besteld en er zijn tijdslots gereserveerd bij het bedrijf dat uiteindelijk 

het rubber gaat aanbrengen. Nu moeten onze weergoden ook nog een beetje gaan meewerken en dan 

zou het zomaar kunnen gebeuren dat het zwarte asfalt verandert in een rode verende mat.  

 
Jeugd traint bij Pijnenburg 
Totdat onze baan , zoals boven beschreven, bruikbaar is voor atletiek, trainen onze pupillen en junioren 

op woensdag en zaterdag op de baan bij Pijnenburg in Soest. Voor alle ouders is dat dus nog een tijdje 

met de auto’s heen en weer pendelen, maar wij zijn als bestuur blij dat we toch een plek hebben waar 

onze enthousiaste trainers de BAV jeugd kunnen voorbereiden op de komende atletiek wedstrijden.  

 
Stapelen 
Carlo Oudebeek kwam op het leuke idee om ter voorbereiding met alle (10 in totaal) Rotterdam Mara-

thon lopers koolhydraten te gaan stapelen in het BAV clubhuis. Jurgen en Anke hebben vrijdagmiddag 

12 april stapels pannenkoeken gebakken en die zijn door de lopers en aanhang in no-time naar binnen 

gewerkt. Daarna is ter inspiratie gezamenlijk naar de film Marathon gekeken. 

 
Voorjaarsschoonmaak 
Gerard Koppen gaat samen met een grote groep vrijwilligers in de tweede helft van april het clubhuis 

aan de binnen en buitenkant weer Spic en Span maken om zodoende opgeruimd de zomer in te kunnen 

gaan. Mocht je nog een uurtje vrij hebben op zaterdag na de training, meld je dan aan bij Gerard. 

 
Geluidsinstallatie 
Gerard Koops, Wim Oostveen en Edan van der Meer zijn al twee zaterdagen in en rond ons clubhuis 

aan het werk geweest om de geluidsinstallatie voor bij de baan en in ons clubhuis aan te leggen, vele 

tientallen meters kabel zijn getrokken. 

In de bestuurskamer hangt al een kast waar alle kabels bij elkaar komen en van waaruit straks muziek 

en omroepberichten door de luidspeakers over de baan zullen schallen. Op 18 mei zullen die speakers 

dan ook in de lichtmasten langs de baan worden opgehangen. 

De luidspeakers en alle schakelapparatuur zijn aangeschaft van het sponsorgeld dat de BAV eind 2012 

van de Rabobank heeft ontvangen. 

  

Met sportieve groeten, 

Bob Heinis 



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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Nieuws van de ledenadministratie 
 

In de maand maart was er sprake van een bescheiden aanwas, waaronder wederom diverse oude bekenden. Verheu-

gend was met name, dat Sacco sneller bleek te zijn hersteld van zijn blessures dan verwacht en dus nu weer actief is 

voor de BAV. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  Geboortedatum: 
Etienne  Berends   Baarn  recreant   25-04-1975 

Juliette   de Klerk   Baarn  junior B   31-07-1997  

Friso  van Kuijk  Baarn  mini pupil  18-02-2006  

Bill  Tijmann   Baarn  recreant   06-05-1956 

Sacco   van Wessel  Baarn  master   03-08-1969 

 

De gegevens van de in de vorige Baviaan vermelde Azic Isaac waren onjuist. Het moet zijn: 

Isaac  Saad   Baarn  junior D   22-03-2001 

   

 

Opzeggingen kwamen binnen van: 
 

Voornaam: Naam:  Woonplaats:   Categorie:    

Famke  Bles  Baarn   pupil A 

Erica   Jansen  Baarn   recreant 

 

 

Van de Atletiekunie ontvingen we een nieuwe wedstrijdlicentie voor: 

 

Voornaam Naam  Licentienummer  Categorie   

Mats  Dorrestijn 800682   pupil C 

Wouter  Schepers 700103   senior 

Sacco  van Wessel 505565   master 
Arman  Yildiz  800684   pupil A 

 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën 

 

 
 
 
 

Uitnodiging Algemene Leden Vergadering 
 

Namens het bestuur wil ik alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, uitnodigen voor 

de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:  

 

     Donderdag 25 april 2013 

     Locatie: Clubgebouw BAV 

     Aanvang: 20:30 uur 

 

Irma Karssen, 

Secretaris 
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Algemene Leden Vergadering 

 

Datum: 25 april 2013; aanvang: 20.30 uur in het clubgebouw. 

 
1.       Opening 

    1.1       De Jan van Ginkel Trofee wordt i.v.m. de vakantie van Rob van Ginkel uitgereikt 

op de vrijwilligersavond 19 april a.s. 

   1.2       Korte samenvatting van het afgelopen jaar 

 
2. Ingekomen stukken en mededelingen  

 2.1       In oktober jl. zijn de hernieuwde Statuten en het Huishoudelijk reglement  
  notarieel bekrachtigd 

 
3. Notulen van de ALV 2012 (ter inzage in het clubgebouw) 
 
4. Jaarverslagen (ter inzage in clubgebouw) 
  4.1 Secretariaat 

    4.2 Ledenadministratie  

  4.3       Lange Afstand Commissie  

    4.4 Sponsorcommissie 

 4.5       Jeugdcommissie 

 4.6       Recreantencommissie 

 4.7       BAViaan 

 
5. Financiën (Jaarverslag ter inzage in het clubgebouw) 
 5.1  Cijfers over het jaar 2012 

 5.2  Verslag Kascommissie over cijfers 2012 

 5.3  Begroting 2013 

 5.4  Contributie 2013 

 
6.  Bestuursverkiezing 
 6.1 Verkiezing nieuwe bestuursleden/ vacatures 

 6.2       Benoeming nieuwe bestuursleden: 

   - Secretaris: Irma Karssen 

   - Algemeen lid: Edan van der Meer 

 
7.  Commissies  

  7.1    Invulling van de diverse vacatures 

 
8. Rondvraag en mededelingen 
 
9. Sluiting 
 
Ad. 6  Het huishoudelijk reglement (regel 4.8.c.) staat het niet toe dat zowel de voorzitter als de 

secretaris tegelijkertijd aftreden. De voorzitter, Bob Heinis, zal daarom nog voor maximaal 1 jaar 

aanblijven. 

 
(4.8.c. Ieder jaar treden volgens rooster leden van het AB af.  Nimmer kunnen voorzitter en secretaris 

gelijktijdig aftreden. Indien gelijktijdige aftreding van deze AB-leden aan de orde is, blijft de voor-

zitter nog één (1) jaar in deze functie met het oog op bestuurlijke continuïteit van de vereniging.)  



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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SESTE-nieuwsbrief #1, maart 2013 
 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (SESTE) wil op heldere en ook voor 

“gewone” leden op begrijpelijke wijze uitleg geven over zaken die (gaan) spelen rond de exploita-

tie van het sportpark.  

In het kader daarvan ontvangt u hierbij de eerste editie van de SESTE-Nieuwsbrief.  

 

Algemeen 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem is samengesteld uit vertegenwoordi-

gers van de deelnemende verenigingen. (SV Baarn, TOV, Eemboys, CCB en BAV). Zij geven, 

binnen de financiële mogelijkheden, gestalte aan de wensen van de verenigingen. 

 

Nieuwe voorzitter 

SESTE heeft een nieuwe voorzitter: Evert Jan Stagge. Evert Jan woont sinds eind jaren negentig in 

Baarn en is vanwege sportende gezinsleden geen onbekende op Sportpark Ter Eem. Als 

onafhankelijk voorzitter wil hij bijdragen aan het creëren van een mooi en kwalitatief hoogwaardig 

Sportpark ten bate van de verenigingen en haar leden. 

Een nieuwe voorzitter was nodig omdat Arjen Radder voor zijn werkgever naar het buitenland is 

verhuisd. Wij danken Arjen voor zijn waardevolle bijdrage aan de start van de Stichting en de ren-

ovatie van het sportpark. 

 

Afronding renovatie Sportpark 

De lente komt eraan en dat betekent dat de aannemer na Pasen verder kan gaan met het afronden 

van het werk. Verwacht wordt dat e.e.a. nog zes tot acht weken in beslag zal nemen. Inmiddels 

zijn er al wel vijf kolken voor waterafvoer geplaatst tussen het kunstgras (veld 3) en het vernieu-

wde grasveld (veld 4). De nieuwe grasvelden (velden 4+5) ontwikkelen zich voorspoedig. De 

lange winter was goed voor het zetten van de verschillende grondlagen en drainagebuizen. Toch 

zullen de nieuwe velden naar verwachting nog niet bespeelbaar zijn voor het einde van het voet-

balseizoen. 

Wat betreft het afronden van de aanleg van de nieuwe atletiekbaan is het wachten op de juiste we-

ersomstandigheden: de combinatie van luchtvochtigheid en temperatuur is cruciaal voor een goede 

baan voor de lange termijn. Bovendien moet ook hier grasveld 6 nog worden aangelegd. 

We realiseren ons dat het seizoen 2012-2013 van iedereen veel geduld vraagt, maar uiteindelijk 

krijgen we daar een lang gewenst schitterend sportpark voor terug waar we heel lang plezier van 

zullen hebben.  

 

Onderhoud Sportpark door SRO 

Vanaf de zomer wordt de functie van Sportparkmanager op prima wijze ingevuld door Hans de 

Ridder van SRO - Eemland, een Amersfoorts bedrijf dat zich ondermeer specialiseert in onder-

houd en beheer van sportaccommodaties. 

SRO heeft veel ervaring met het onderhoud van sportvelden zoals die bij ons op Sportpark Ter 

Eem. Deze ervaring heeft SRO o.a. opgedaan bij omringende gemeentes zoals Spakenburg, 

Amersfoort en Nijkerk. 
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SESTE heeft besloten om vanaf begin dit jaar het volledige onderhoud bij SRO onder te brengen. 

Hiervoor is een meerjarig contract met SRO afgesloten. 

Naast een Sportparkmanager heeft Ter Eem vanaf januari ook een terreinbeheerder: 

Jan Panhuis. Jan zal regelmatig op het sportpark aanwezig zijn, gemiddeld vier dagen in de week, 

afhankelijk van de periode van het jaar.  

Met het uitbouwen van de relatie met SRO denkt SESTE de kwaliteit van het onderhoud op een 

hoger peil te kunnen brengen. 

  

Sleutelbeleid 

De verenigingen willen meer controle hebben over de toegang tot het Sportpark. Een middel om 

dit te bereiken is een betere afsluitbaarheid van de hekken. Hiervoor zijn recent nieuwe sloten 

gemonteerd op alle grote toegangshekken van het Sportpark. De sloten zijn voorzien van gecer-

tificeerde sleutels waarvan elke vereniging er een aantal van heeft ontvangen. 

 

Veiligheid 

Het Sportpark is een gebied waar jeugd en volwassenen veilig hun sport moeten kunnen be-

oefenen. Dat betekent dat er naast een goede afsluiting ook zeker een goede toegankelijkheid moet 

zijn, in ieder geval voor de hulpdiensten. Alle verenigingen dienen hiervoor een maximale inspan-

ning te leveren. Zo komen er ook zogenaamde NP vakken voor de toegangshekken. 

 

Toegankelijkheid buiten de trainingen en wedstrijden 

De leden van de verenigingen moeten op goede en veilige velden kunnen trainen en spelen en daar 

wordt het onderhoud ook op afgestemd. Om onnodige slijtage van de voetbalvelden, cricketpitch 

en atletiekaccommodatie, en dus hogere onderhoud - en herstelkosten, te voorkomen, is het NIET 

toegestaan om buiten de trainingen en wedstrijden op het Sportpark te zijn. 

 

Externe tarieven verhuur Sportpark Ter Eem 

Voor het gebruik van de sportaccommodatie door derden zijn er externe tarieven voor 2013 vast-

gesteld, gebaseerd op de tarieven van het voorgaande jaar. Deze worden binnenkort vermeld op de 

in aanbouw zijnde site van SESTE. Deze tarieven worden ook gehanteerd wanneer de clubs toer-

nooien en andere sportevenementen organiseren die geen direct verband met de sportcompetitie 

hebben. De clubs krijgen hiervoor een korting van 25% op het externe tarief. Een club die een 

jaarlijks clubtoernooi organiseert waarbij alleen in SESTE vertegenwoordigde clubs zijn be-

trokken, is vrijgesteld van deze betaling. 

 

Wandelen in de voetsporen  

van de koninklijke familie 
 

De serviceclub Kiwanis Hilversum-Baarn organiseert op 1 juni a.s. een unieke wandeltocht, die 

door prachtig en afwisselend boslandschap voert en- heel bijzonder- door de tuinen van paleis 

Soestdijk. Voor het eerst in de geschiedenis leidt een wandeltocht door de Koninklijke tuinen. 

Maar ook  kasteel Drakensteyn wordt aangedaan. De wandelaar treedt letterlijk in de voetsporen 

van de Koninklijke familie! Een echte Paleizenwandeltocht. Gekozen kan worden tussen een tocht 

van 15 km of 25 km. 

 

De tocht wordt onder auspiciën van de Stichting Gooise  

Wandelsport Bond georganiseerd. De serviceclub Kiwanis 

Hilversum-Baarn zal de opbrengst van de wandeltocht beste-

den aan het wereldwijde project “ STOP TETANUS”. Meer 

informatie over de Paleizenwandeltocht vindt u op: 

www.kiwanis.nl/hilversum-baarn 

http://www.kiwanis.nl/hilversum-baarn


 

 

   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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Lange afstand gebeuzel 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ronduit sorry!! Stond hier vorige maand dat de lente eraan komt… helemaal mis ge-

kleund!! Er komt dit jaar helemaal geen lente. Ja, misschien 1 daggie. Op zondag 14 april, 

tijdens de marathon van Rotterdam, zal het wel weer ineens prachtig weer zijn zodat al die 

atleten die vanaf begin november alleen getraind hebben bij temperaturen rond de 3 graden 

ineens 15 graden treffen. Kunnen ze toch een keer in korte broek lopen, dat wel. Van de 

BAV gaan er een man of 5-6 deze uitdaging aan. Bespiegelingen vooraf zijn er natuurlijk 

volop. Zeker van Hans de Jong wordt iets verwacht. Die laat in de training zien zich snel 

en stabiel te ontwikkelen. Als hij die dag zijn dag heeft….. Is er veel mogelijk. Daarnaast 

maken ook een aantal atleten van, alweer, de B-groep van Fred ge-

bruik van hun trail bij de sea ervaring en duurvermogen om ge-

woon eens drie-en-een-half á vier uur lekker te rammen over een 

goed lopende asfaltweg. Niks gedoe met heuvels, mul zand, wind 

tegen en schelpenpaden, maar smoothly over het asfalt vliegen. Het 

is weer een hele andere discipline, maar dat hier verrassend goede 

tijden uit zullen voortkomen is te verwachten. 

 

Wil je dit jaar nog mee doen met een uitstervende wedstrijdloop, google 

dan eens op Koninginnenloop. Ze zijn er nog één keer. De wedstrijden die 

op 29 of 30 april gehouden worden onder de naam Koninginne(dag)loop. 

Volgend jaar zullen we het moeten doen met de Koningsloop!! Ook leuk, 

maar het zal toch even wennen zijn. Een herinnering mok met koning  

Willem IV erop staat natuurlijk enig maar of die nou zo vaatwasmachine-

bestendig zijn??  

 

Graag ook aandacht voor vrijdag 19 april. Dan wordt iedere BAV-vrijwilliger de hele 

avond vol liefde en aandacht verzorgd door de bestuursleden van onze atletiekvereniging. 

Een hapje, een drankje, nog een drankje, en nog…. afijn. Vaak zijn het hele gezellige avon-

den. Vooraf opgeven voor deze leuke avond is nodig, en denk erom…vol is vol. 

Vol is het niet op de dinsdag en donderdagavond in het clubhuis. Nu, met de ingang van de 

zomertijd, hopen we natuurlijk dat meer atleten ook na de training even de tijd nemen om 

met de hardloopmaatjes onder het genot van een drankje/versnapering de training gezellig 

door te nemen. Ander slag geouwehoer is overigens ook welkom. Houd vooral de avonden 

in de gaten dat Lenny en Henk bardienst hebben. Die avonden staat er altijd iets bijzonders 

op tafel. En dat wordt door de (helaas nog te weinig) atleten bijzonder op prijs gesteld. Wil 

je het allemaal eens meemaken… Je hoeft er niets voor te doen, alleen te komen, of na de 

training even te blijven. Het is echt zoveel leuker dan je denkt!!  

 

Tot de volgende keer!!   

Jos Hakvoort 
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Lenteborrel in kerstsfeer 
 
“Het wordt hoog tijd dat het lente wordt” is de meest gehoorde kreet tijdens de zoveelste “te” kou-

de woensdagavonddtraining . Het is nog maar eind februari maar iedereen heeft het behoorlijk ge-

had met de winter. Was het maar weer lekker warm en langer licht dan konden we tenminste weer 

lekker in het bos gaan lopen. 

 

“Weet je wat me leuk lijkt” zegt Carla hijgend tegen Nico die naast haar loopt: “om ergens eind 

maart de lente in te luiden met een borrel”. Nico vindt dit ook helemaal top en samen besluiten ze 

om het gewoon te organiseren. 

De BAV doneert een klein bedrag en autorijschool Keppel neemt de rest van de kosten voor haar 

rekening. Wat er verder gaat gebeuren blijft voor de andere recreanten een raadsel. Regelmatig 

worden we er door John aan herinnerd dat we vooral woensdag 27 maart na de training niet direct 

naar huis mogen gaan maar gezellig een borrel moeten blijven drinken. “Vraag maar avondpermis-

sie” is standaard zijn grap. 

 

De aanloop naar de bewuste woensdagavond is ronduit desastreus. Het vriest nog steeds en een 

ijskoude poolwind teistert de omgeving rond kasteel Groeneveld. 

Menigeen vraagt zich af waarom het niet wordt uitgesteld . Zelf heb ik ook zo mijn twijfels. Het is 

bitterkoud en de zomertijd is nog niet ingegaan dus na de training is het nog aardedonker . “Daar 

sta je dan lekker achter de kofferbak van een auto een koud biertje te drinken” denk ik. Het idee is 

niet echt aanlokkelijk maar niet gaan vind ik geen optie. 

Na de training naderen we de donkere paden rond kasteel Groeneveld. In de verte zien we allemaal 

lichtjes. De hele weg naar de “feestlokatie” is sfeervol verlicht met honderden waxinelichtjes. Niks 

“een borrel uit de kofferbak van een auto” maar een heuse partytent met statafels, overal vuurkor-

ven waar het heerlijk warm is en een grote tafel vol met lekkers. Frisdrank, Prosecco, gevulde eie-

ren, wraps, nootjes, kaas en worst. Kortom alles was er. Zelfs dekens voor echte koukleumen. Het 

vriest 3 graden maar de sfeer is zo hartverwarmend dat niemand het koud heef.  

 

Na afloop van de avondpermissie van de meeste mensen blijven Nico, John, Peter, Irma en Carla 

achter om de boel weer op te ruimen. De meeste frisdrank gaat ongebruikt de auto weer in. De tent 

wordt afgebroken en de vuurkorven en de kaarsjes gedoofd. Helaas heeft de accu van Nico zijn 

auto het begeven. Een paar startkabels en een volle accu uit de auto van Irma brengen gelukkig 

uitkomst. Met een voldaan gevoel verlaat de organisatie met twee afgeladen auto’s het terrein van 

Groeneveld. Op dat moment komt de marechaussee het parkeerterrein op rijden. “Net op tijd” 

denkt Carla. “Carla had toch de vergunning geregeld” denkt Nico. Als laatste stapt Peter op zijn 

fiets. “Goedenavond meneer” zegt de marechaussee , “we hebben een melding over een illegaal 

feestje in het bos waar ook vuur wordt gestookt, heeft u iets gezien? “.  Uiteraard heeft Peter niets 

gezien en met een bonzend hard verlaat hij het donkere “feestterrein”. 

 

Ton Slager 

Foto: Gertjan Hooijer 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s op http://www.flickr.com/photos/

bavbaarn/sets/72157633102846879/ 
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                  Bosperikelen              
 

Als we zo door het bos draven hoor ik vaak gemopper op het bosbeheer. 

Kaalslag. Wat een moddertroep. Rotzooi. Triest. Waarom doen ze dit? 

 

Het ziet er ook vaak troosteloos uit. Een kale vlakte met een enkele  

rechte stam waar eerst een dicht bos was met misschien wel een 

spannend paadje. Modderige kapotgereden paden. 

 

Kijk op de site van Staatsbosbeheer (www.staatsbosbeheer.nl) 

waarom ze dit doen. Hierover is veel informatie te vinden onder  

het kopje Nieuws en achtergronden>Themas>Bos en houtoogst. 

Daar is ook deze folder te downloaden. 

 

 

 
Snelweggier 

 

Het blijft een fascinerend gezicht, de vlucht van de buizerd hoog in de lucht. En dan hoor je ook 

hun kreet, een luid gemiauw. Vaak ontdek je in het voorjaar dan ook een tweede, het is een 

baltsvlucht. 

 

De buizerd is toch wel onze meest bekende roofvogel. Maar wel een roofvogel die het zichzelf niet 

te moeilijk maakt. Een doodgereden dier langs de weg of  langs de rails laten zij zich goed 

smaken. Je kan ze dan ook vaak langs de snelwegweg op een paaltje aantreffen. Een snelweggier.  

Dit brengt ook een gevaar met zich mee. Een buizerd is niet vlot weer in de wieken. Een trein of 

een auto is vaak sneller. 

 

In deze tijd van het jaar bouwen ze hun nest; leggen ze hun eieren. Hardlopers en fietsers vinden 

ze maar indringers in hun territorium. Soms vinden ze het nodig even goed duidelijk te maken dat 

dit toch echt hun terrein is. 

Meestal blijft het bij een schijnaanval 

vlak over je hoofd. Heb je pech dan 

loop je op een flinke kras van hun 

vlijmscherpe klauwen. 

 

Dus, vooral als je alleen of in een klein 

groepje in het bos loopt waar een buiz-

erd een nest heeft, draag een petje! 

 

Een gewaarschuwd hardloper… 

 

Albert de Weijer 

Foto: Gertjan Hooijer 

http://staatsbosbeheer.nl/Nieuws en achtergronden/Themas/Bos en houtoogst/Info en contact.aspx
http://www.staatsbosbeheer.nl
http://staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Bos%20en%20houtoogst.aspx
http://staatsbosbeheer.nl/Nieuws%20en%20achtergronden/Themas/Bos%20en%20houtoogst/Info%20en%20contact.aspx


Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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25 mei….Eemmeerestafette. 
Daar doe je aan mee!!  

 
Hoe? Gewoon, een team van 2 of 5 man vormen. Teamnaam verzinnen, doorgeven aan je trainer, 

of wat ook mag… mail naar emmie-jos@ziggo.nl en dit alles vóór 15 mei. Appeltje, eitje, zou je 

zeggen. Maar we zijn er nog niet. We willen ook graag weten of je een seniorenteam gevormd 

hebt, een damesteam of toch een een herenteam, misschien wel een gezellig gemengd team 

(minimaal 2 dames en 2 heren in één team), zo’n super enthousiast veteranen of recreantenteam.  

En om het nog moeilijker te maken. We willen ook de leeftijd weten van het jongste teamlid. (ivm 

categorie indeling) Kortom, werk aan de winkel!! 

Een geruststellende gedachte is…. Je bent de hele dag onder de pannen!! Startschot is om 11.00 

uur en de BAV-dag eindigt pas wanneer jij dat wilt!! 

Wil je meer informatie, kijk dan gewoon even op www.quovadisbunschoten.nl Of vraag ernaar op 

de training. 

 

Wat kost me dat? Helemaal niks.  

Huh? Nee, echt niet. De BAV neemt de kosten van de inschrijving voor 

haar rekening. 

 

Maarre, dan houd ik geld over… 

Nou, nee. Dat hoeft ook weer niet. Voor € 12.50 kan je op zaterdagmid-

dag rond 18.00 uur gezellig aansluiten bij de afterparty. Dit is het jaarlijks terugkerend Eemmeer-

feestje waar je als atleet, chauffeur of meefietser onder het genot van een hapje de dag relaxt kan 

afsluiten. 

 

mmm... Leuk maar dan moet ik me zeker eerst opgeven en betalen? 

Klopt als een bus, maar dat is natuurlijk een kleine moeite. Envelopje met je naam erop, € 12.50 

erin, trainingskleertjes aan, hardlopend naar de Acacialaan 15 of de Meerkoetweide 20 in Baarn. 

Envelopje in de bus doen, nog 50 minuten doorrennen en klaar is kees!! Graag wel voor 15 mei 

inleveren want dan weet de organisatie op hoeveel mensen ze kunnen rekenen. 

En voor de recreanten geldt ook nog. envelopje inleveren bij Diana na de woensdag of za-

mailto:emmie-jos@ziggo.nl
http://www.quovadisbunschoten.nl
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terdagtraining. Makkelijker kunnen we het niet maken. Leuker wel. 

 

 

Enne, wat eten we?  
Tja, dat is een goede vraag. Daar zijn we nog 

mee bezig. Maar, het wordt voedzaam, lekker, 

gezond, met of zonder vlees, beetje warm, beet-

je koud, genoeg voor iedereen en misschien 

met een toetje!! Maar als je je durft te laten ver-

rassen… komt het helemaal goed!! 

Tot zover de Eemmeerestafette. We wensen 

ieder team succes met de voorbereidingen.  

 

Dan iets heel anders.  

 

-Uitnodiging- 
 

Een speciale uitnodiging voor: 

snelle wedstrijdatleten, minder snelle wedstrijdatleten, vrolijke recreanten, serieuze 

en/of leergierige recreanten, bikkels en natuurlijk enthousiaste trainers en andere 

geïnteresseerden. 
In de vorige BAViaan stond al aangekondigd dat er een informatie avond over Core Stability zou 

komen. Inmiddels is de datum vastgesteld en daarom zijn jullie namens de LAC allemaal uitge-

nodigd om de informatie avond over Core Stability bij te wonen. 

 

Op maandagavond 10 juni om 20:00 uur zal er in het clubhuis van de BAV een presentatie 

gegeven worden over dit onderwerp. Onder het genot van een kopje koffie of thee zullen 

onderwerpen aan bod komen als:  

Wat is Core Stability?  

Core stability ter preventie van blessures 

Het verbeteren van de prestaties door Core Stability . 

En nog veel meer.  

 

Daarna wordt het nóg leuker. Er zal een praktijkgedeelte zijn waarbij er enkele oefeningen 

worden gedaan die thuis makkelijk uit te voeren zijn. Kom dus in sportkleding zodat je goed mee 

kunt doen met deze oefeningen. Wil je hierbij aanwezig zijn meld je dan aan door een email te 

sturen naar camielkruiswijk@gmail.com. We hopen jullie in grote getalen te zien op 

maandagavond 10 juni om 20:00 uur. 

Tot dan! 

 

Jos en Camiel 
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mailto:camielkruiswijk@gmail.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
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VERJAARDAGEN 

3 Reinier de Clercq 18 Cari Sänger 

3 Ingrid Arnoldus-den Oude 18 Albert van Wee 

8 Tineke Bos-Hofman 19 Peter Maassen 

8 Alexander Martens 21 Pieter Tollenaar 

10 Jan van der Laan 21 Albert de Weijer 

14 Lieke van de Pol 25 Nettie Van Wijk 

14 Ine van Lintel 27 Niels Sitters 

15 Tineke Bakker 28 Paul Friederichs 

17 Jeanette Mijwaart 29 Inge Nijhof 

18 Tjitske Lambeck 30 Corien Kruiswijk 

18 Dorine Schmitt 30 Davor Susak 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

2 Chris (C. J.) Sitters 

5 Jannette (J.) Heijden - Heimensen, van der 

6 Bill (J.W.G) Tijmann 

7 Bianca (B.) Beest, van 

8 Lies (E.M.) Kerker 

8 Marlies (M.E.A.) Vogel 

9 Wineke (W.) Veerman-Plooy 

9 Andy (A.T.W.) Duinen, van 

10 Cora (C.A.M.) Pelt 

11 John (J.M.A.) Rapati 

14 Hans (H.) Bijl 

17 Simone (S.) Hiensch 

18 Dirk (D.) Boterenbrood 

18 Fred (F.) Reijmerink 

18 Yvonne (Y.M.J.) Berkhof - Kooy 

20 Andre (A.) Veerman 

21 Anouk (A.A.) Kwantes 

24 Natascha (N.) Tomasi 

25 Jeroen (J.) Bruin, de 

25 Eddy (G.W.) Boot 

26 Christien (C.J.) Oudebeek-Brons 

27 Corrie (C.) Vink-van Eijk 

27 Jan (J.C.M.) Koster 

29 Wim (W.) Rottier 

29 Ale (A.) Klaver 

29 Rita (R.) Rijssel, van 

31 Roland (R.E.J) Marges 



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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2 BAV teams aan de start van Ekiden in Zwolle 

 

Op zondag 7 april 2013 reisde er een 12-tal atleten af naar Zwolle voor de Ekiden. Een Ekiden is 

een marathon estafette. Met een team van 6 atleten wordt er 42,195km afgelegd. Een dames team 

bestaande uit (oud) BAV leden en een heren team die uit (oud) BAV en Pijnenburg leden bestond 

zouden de Baarnse eer hoog houden. 

 

Voor het eerst dit jaar werkte het weer ook mee, en zo kon 

er onder ideale omstandigheden worden gestart. Vanaf de 

start wist het heren team zich te mengen in de strijd om de 

podium plaatsen. De hele dag liepen de heren rond de vier-

de plaats. Tot de laatste etappe werd er nog gehoopt op een 

derde plaats. Helaas bleek het gat met de nummer drie te 

groot waardoor de heren in een mooie tijd van: 2:27,25 uur, 

als vierde over de finish kwamen. Een goede prestatie van 

alle mannen vormde de basis voor deze eindtijd. Waar de 

heren voor de goede prestatie naar Zwolle waren gekomen, 

ging het bij de dames toch vooral om de gezelligheid. Toch 

werden er ook bij de dames goede prestaties geleverd. Van-

wege het 20-jarig jubileum van de Ekiden waren er meer 

dan 200 deelnemende teams. De dames wisten zich goed 

staande te houden en finishte in het overall klassement keu-

rig in de middenmoot. Achteraf werden de prestaties, in de 

zon geëvalueerd onder het genot van een welverdiend 

drankje. Daarna keerde iedereen tevreden huiswaarts.  
  

Heren-team   

Jasper Smits 5 km 17.17 min 

Arnout Salome 10 km 35.01 min 

Willem de Ruijter 5 km 17.25 min 

Stefan Leeflang 10 km 35.29 min 

Rik Goethals 5 km 17.05 min 

Camiel Kruiswijk 7,195 km 25.08 min 

Eindtijd 42,195 km 2:27.25 uur 

Dames-team   

Chantal van Moorselaar 5 km 23.36 min 

Bernadette Vink 10 km 48.52 min 

Jolanda Schenk 5 km 32.21 min 

Marina Bos 10 km 57.01 min 

Yannicke Kruiswijk 5 km 33.32 min 

Lieke v.d Pol 7,195 km 37.01 min 

Eindtijd 42,195 km 3:52.22 uur 
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Maan(dag) lopers 
 

De zomertijd is weer in ’t land 

Gegroet heer Generaal, wij keren u de rug 

Verleggen ons parcours naar bos en zand 

En zien u bij het korten van de dag weer t’rug 
 

 

Geen groet meer aan het prinselijke paar 

Bij het huis daar aan de Soester  Dijk 

Noch aan de dappere Pruisische huzaar 

Christoffel Pullmann, gesneuveld voor uw koninkrijk 

 

 

 

 

Geen buiging voor de heiligen Petrus en Paulus 

Noch voor het geld van ‘t Coöperatieve werk 

Het kerkepad vervolgend tot het einde van de lus 

Ons keerpunt bij die andere ‘Oude Kerk’ 

 

 

 

En in ‘t donker ging het voort met ons gesjok 
Langs velden, ijsbaan, asiel  en eendenkooi 

Langs huilende honden in hun benauwde hok 

Benijdend onze vrije loop en kleurrijk tooi 

 

 

Noord-oosten winden snijdend in ons gezicht 

Adembenemend, zwoegend door het open veld  

Langs gevechtslinies uit een ander tijdsgewricht 
Historisch monument gefaald onder vijandelijk geweld 

 

 

Kilometers polderweg bij regen, sneeuw of heldre maan 

'Spookfietsers, - lopers, -brommers’ kruisend onze baan 

Nog één obstakel de Praamgracht hebben wij te gaan 

Het Bisschoppelijk kanaal, weer terug in Baarn 

 

 

 

Het Eemdal door, ons loopje is rond 

Het laatste stuk langs dodenakkers 

Wij lopers leven lang en heel gezond 

We gaan maar door, nog even makkers. 

 

Pim 

De Maanlopers 
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Ingezonden brief 
 

Beste sportvrienden en -vriendinnen, 

  

Het komt wel eens voor dat BAV-leden, om wat voor reden ook, voor korte of langere tijd 

helaas niet meer kunnen sporten. Dat is, en dan druk ik me voorzichtig uit, behoorlijk 

vervelend! 

  

Omdat we zo'n fijne en sociale vereniging zijn, is het idee ontstaan hem of haar dan te ver-

rassen met een bloemetje: 

- Voor de gevers is dat fijn: omdat je toch door dit gebaar het leed toch een beetje kan ver-

zachten. 

- Voor de ontvanger is het fijn om te weten dat er ondanks je afwezigheid toch aan je 

gedacht wordt. En lekker kunt genieten van zo'n mooie bos. 

  

De afgelopen keren heeft een aantal mensen hiervoor geld gedoneerd. Maar niet iedereen 

heeft geld bij zich als er getraind wordt en het is dan best een hoop geregel. 

  

Nu wil ik voorstellen om 1 x per jaar, gelijk met de contributie, € 1,00 extra af te schrijven. 

Daarvan kunnen we dan een 'lief-en-leed potje' maken voor dit soort dingen. 

  

Van dat geld kunnen we dan ook een paar 

nieuwe plantjes kopen voor op tafel in het 

clubhuis. Het is af en toe droevig gesteld met 

de versiering op de tafels. En daar heeft ie-

dereen die na de training een lekker 'bakkie' 

gaat doen, weer plezier van. Ik ben bereid om 

deze kas te beheren en zorg te dragen voor de 

bloemetjes en planten, met uiteraard een 

verantwoording naar de penningmeester of 

wie ook. 

  

Voor het bezorgen van de mooie bossen is 

al een aantal vrijwilligers gevonden, maar je 

daarvoor opgeven kan altijd. 

  

Ik hoop dat dit idee door een groot aantal 

gesteund gaat worden en hoor/zie graag jullie  

reacties. 

  

Met sportieve groet, 

  

John Rapati 

John.Rapati@xmsnet.nl 

mailto:John.Rapati@xmsnet.nl
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Workshop ademhaling op 13 juni 

 

Een goede ademhaling is belangrijk bij het hardlopen, maar ook in het dagelijks leven. Om 

te kunnen sporten heb je energie nodig. Voor de energieverbranding is zuurstof nodig. 

Vaak zal je ademhaling in de loop van de tijd verbeteren, omdat je tijdens je looptrainingen 

ook automatisch je ademhaling verbetert. Door looptraining worden niet alleen je spieren 

sterker, ook je longen (o.a. longblaasjes) ontwikkelen zich en je ademhalingsspieren (o.a. 

ribspieren) worden krachtiger. 

Maar een verkeerde ademhaling kan leiden tot maar liefst 200 verschillende en psychische 

klachten! 

 

Top 5 

Dit zijn de meest voorkomende symptomen waar je last van kunt hebben als gevolg van 

een verkeerde ademhaling: 

Pijn in de schouders of nek 

Vaak zuchten of gapen 

Duizeligheid 

Hartkloppingen 

Licht gevoel in het hoofd 

 

Op 13 juni geeft ademhalingscoach Esther Jansen uitleg over de verschillende oorzaken 

van verkeerde ademhaling en hoe dit zich kan uiten in klachten die daardoor ontstaan. Ze 

neemt de klachtenlijst door en doet een klein testje. Natuurlijk is het mogelijk haar vragen 

te stellen. 

 

 

 

     Datum:  13 april 

     Tijd:   20:45 uur 

     Locatie:  Clubgebouw BAV 

     Kosten:  geen! 

     Let op:  er is plaats voor maximaal 25 personen.  

 

     Dus geef je snel op: bav-baarn@hotmail.com 

 

     Bronnen: www.adem-amersfoort.nl  en www.inforun.nl 
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Gefeliciteerd! 

Jarig in april 

 Fijne  
verjaardag! 

2 Elise Stijger 

4 Jan Vriesman 

9 Winnie de Groot 

16 Jarno Krikken 

Jarig in mei 

17 Beyza Kazmiroglu 

24 Bas Ostendorf 

31 Jelle van Miltenburg 

31 Thijs van Miltenburg 

4 Ellemijn Versteeg 

7 Xander Westerveld 

12 Ina van Woersem 

19 Lotte Bleijerveld 

21 Rutger Smulders 

25 Sabien Hilhorst 

29 Danny van Schaik 
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C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN 

 

 

Mijn naam is Friso van Kuyk, ik ben geboren op 18 februari 2006. 

Ik woon in Baarn op de Hertog Hendriklaan. 

Ik heb 1 broer(tjes) en 3 zus(jes). 

Ik ben 7 jaar. 

Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

Ik vind pannenkoeken erg lekker. 

Ik houd niet van aardappelpuree. 

Later wil ik ober worden. 

Mijn favoriete film is Dolfje Weerwolfje. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is rennen. 

Ik zit op atletiek omdat ik, heel graag hard wil rennen. 



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
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Goede prestatie Stefan Leeflang  
 halve marathon City Pier City. 

 

Eindelijk was het dan zover, na een goede voorbereiding 

van 3 maanden stond ik aan de start van mijn 2e halve 

marathon. Vol vertrouwen! Met de ervaring van de eerste 

halve “wetend wat de afstand met je kan doen” èn goed 

voorbereid.  

De echte voorbereiding “het ernaartoe leven” begon in het weekend van 1 tot 3 Februari . Een 

training weekend in Apeldoorn met aansluitend de Midwinter Marathon. Ik liep daar de Mini Mar-

athon (18,5 km). Het doel was rustig starten en het tweede deel versnellen. Dit pakte goed uit (met 

een gemiddelde van 3:39 p/km). 

Na 2weken van trainen “zowel duur als snelheid” stond 17 februari de laatste echte test op het pro-

gramma: de 10 km bij de Bosdijkloop in Vinkenveen. Met groot vertrouwen en een nieuw per-

soonlijk record Van 34:04 keerde ik huiswaarts. 

 

De dag was daar 10 Maart, aan de start van de halve marathon City pier 

city.  

Met een temperatuur van 1 graad boven nul en een straffe N/O wind 

voelde het fris aan. 

In het startvlak toch nog even de lange voor de korte mouwen geru-

ild”goed vooraan” dus starten maar!! Eerste km positie kiezen , Oeps 

eerste km 3:24 iets te hard. Een goed ritme zoeken en ontspannen. 5km 

punt 17:25min. Echt te snel, iets gas terug. De benen voelen goed. 

Eindelijk vlakke km tijden 3:35 doorkomst 10km 35:15. Zit 1:15 laag er 

dan echt in ?  

Opeens valt ons groepje uit elkaar en is er geen samenwerking meer. Ik 

kom km 12/13 alleen tussen de groepen in te lopen. En een wind tegen 

ineens!!!!  

 

Km 3:48 oef, maar niet op letten: ontspannen!!!  

Gelukkig bij km 14 komt er een andere loper bij mij aansluiten “samen 

werken” ! De km tijden gaan weer omlaag, het vertrouwen komt weer te-

rug. Nu het zwaarste stuk van de race, de Boulevard . Normaal een heel 

snel stuk in het parcours ”als je wind van zee hebt” maar vandaag niet dus. 

Met N/O 5a6 tegen, valt er niet tegenin te lopen. Met 2 mindere kilometers 

(km16) 3:45 (km17) 3:42 tot gevolg.  

De benen beginnen het ook te voelen. Ach, het is nog maar 4 km dus niet 

meer nadenken.  

Ik probeer weer aan te zetten, dat gaat goed, de km tijden lopen weer terug. 

Eindelijk het 20km punt inzicht, nog maar 1,1 km: vol aan de bak, eind-

sprintje en yes 1:15:47 . Top tijd super tevreden , 3 min van mijn pr af. ;) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

km Tijd p/

km 
km Tijd p/

km 
km Tijd p/

km 
km Tijd p/

km 
  

1 3:24 6 3:31 11 3:35 16 3:45   

2 3:32 7 3:34 12 3:35 17 3:42   

3 3:29 8 3:35 13 3:48 18 3:37   

4 3:29 9 3:35 14 3:39 19 3:35   

5 3:31 10 3:35 15 3:36 20 3:38 Eind-

tijd 
5km 17:25 10km 35:15 15km 53:33 20km 1:11:58 1:15:47 
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Profiel 
 

CAMIEL KRUISWIJK 
 

Behaalde zilver bij het NK junioren  

en werd Nederlands Studenten Kampioen. 

Loopt sinds  

‘’vanaf 1996 ben ik lid van de 

BAV. Sinds 2002 ben ik me 

steeds meer op het lopen gaan 

richten.’’ 

 

Alleen of in een groep  

‘’Ik loop 2 á 3 keer per week in 

een groep en dat is erg gezellig 

en motiverend om net iets har-

der te lopen dan als je alleen 

loopt.  Maar ook de trainingen 

alleen zijn heerlijk. Even de 

gedachte op 0 en gaan!!’’ 

 

 

Favorieten afstand  
‘’Ik loop graag de midden-lange 

afstanden. Vooral de 1500m en 

3000m Steeplechase zijn mijn 

favoriet’’ 

 

 

Favoriete ondergrond  

‘’Het kunststof van de baan. Ik 

vind het heerlijk om snelle tem-

po trainingen op de baan te 

doen. Al geniet ik ook van de 
afwisseling tussen de baan, de 

weg en het bos.’’ 

 

 

 

 

 

Zwaarste training  

‘’Een zaterdagochtend bij ’t 

Bluk bij Hilversum! Na een in-

terval training van 90 minuten 

door mul zand met veel heuvel-

tjes deden we nog 10 sprintjes 

van 30sec in mul zand tegen de 
berg op. Dit was zo slopend dat 

er allerlei oerwoudgeluiden te 

horen waren’’ 

 

 

Beste wedstrijd  

‘’Dat was zaterdagavond 13 juni 

2009 in Utrecht. Ik liep daar een 

3000m Steeplechase. Het werd 

een dik PR van 10.12min. Met 

die tijd stond ik 2de van Neder-

land bij de A junioren van dat 
seizoen!’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favoriete loopbrandstof 

‘’Voor mijn avond training eet 

ik niet te vet. Een lekkere pasta 

gaat er altijd in. Tijdens de trai-

ning drink ik altijd sportdrank 

om de tank met suikers op peil 

te houden.’’ 

 

 

 

Als ik niet loop 

‘’Dan lees ik op 
www.losseveter.nl over lopen. 

Daarnaast ga ik graag uit eten of 

andere leuke dingen doen met 

Marina. Momenteel ben ik bezig 

met afstuderen, in juni ben ik 

dan fysiotherapeut. ’’ 

 

 

 

 

 

Mijn persoonlijke records 

zijn: 

800m:   2:01 min 

1500m:   4:08 min 

3000m:   9:15 min 

3000m Steeple: 10:12min 

5000m:   16:02 min 

10km:   35:31 min 

 

http://www.losseveter.nl
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Sportrecept van de maand: Bananen-honingmuffins 

 

Tussendoortje – 12 muffins – 20 minuten excl. wachttijd 

Kcal per muffin: 190 

 

2 bananen 

50 gram roomboter 

150 ml vloeibare honing 

2 eieren 

150 ml volle melk 

300 gram zelfrijzend bakmeel 

2 theelepels bakpoeder 

1 eetlepel gemalen kardemom 

6 walnoten, in stukjes 

 

1 Verwarm de oven voor op 200˚C. Pureer de bananen met een staafmixer of vork. 

2 Laat in de magnetron boter smelten.  Klop de 2 eieren. Roer de honing, melk, boter en losgeklop-

te eieren door de bananenpuree. 

3 Zeef boven een kom het bakmeel en de kardemom. Schep daarna het banaanmengsel door het 

bakmeel. (zorg dat er geen klontjes in komen) 

4 Verdeel het mengsel over de muffinholtes en bestrooi met walnoot. 

5 Zet de muffinvorm op een rooster in het midden van de oven. Laat de muffins in ca. 25 minuten 

gaarbakken. De muffins 5 minuten in de vorm laten afkoelen. 

 

TIP: vet de holtes van de muffinvorm in of bekleed ze met papieren cakevormpjes. 

 

 

 

 

 

Ken je trainer 
 

 Mijn naam is: Wim Oostveen 

 Ik ben 57 jaar oud 

 Mijn lievelingseten is Italiaans 

 In mijn jeugd heb ik heel weinig gesport, omdat 

ik ver buiten het dorp woonde en daardoor geen 

sportclub kon bezoeken. Ik speelde meestal op 

de boerderij, waar ik ben opgegroeid. 

 Mijn functie bij de BAV is: pupillencoördinator 

en pupillentrainer. 

 Ik ben bij de BAV gekomen omdat ik graag wil-

de hardlopen. Dit doe ik nu alweer zo’n 20 jaar. 

 Ik vind hardlopen nog steeds het leukste om zelf 

te doen. Bij de begeleiding van de pupillen vind 

ik hoogspringen het leukst. 

 Mijn vrije tijd besteed ik aan: de BAV en ge-

woon lekker thuis zijn. 
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24 maart 2013 

Ouders van Jos voor 

het uitreiken van de 

Jossie  

Alle ouders en andere 

familieleden voor de 

aanmoedigingen 

Alle atleten voor 

het meedoen aan 

de wedstrijd  

Alle trainers voor het 

coachen van de atleten  

Alle opbouwers en afbrekers  

Bas van der 

Vuurst, Thijs  

Buwalda en Jilles 

IJntema voor het 

halen van een 

Clubrecord  

Catharina van Lange 

voor het krijgen van 

de Jossie  

Alle juryleden 

voor het jureren  

Kirsten van Miltenburg voor 

het maken van alle foto’s 
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Hoi allemaal, 

Al heel wat jaren ga ik met veel plezier naar de BAV en 

heb bijna geen training en nog geen wedstrijd gemist. Ik 

vind alle onderdelen super leuk. Zondag 24 maart  was de 

Jos Arends Memorial en ik had er heel veel zin in. Ook 

was ik benieuwd wie de Jossie zou winnen. Ik zat al klaar 

om voor diegene te klappen en toen hoorde ik opeens 

mijn naam!! Ik liep met open mond naar voren en kon het 

nauwelijks geloven. Ik vind het heel leuk en een eer dat 

ik hem heb gewonnen! Ik vind de BAV de leukste atle-

tiekvereniging die er bestaat en ik wil er nog heel lang op 

blijven!!! 

 

Groetjes Catharina van Lange 

A2 pupil 

 

 

 
Jeugdkalender 

Datum Wedstrijd Plaats 

za 13-apr 1e wedstrijd pupillen competitie Huizen (Zuidwal) 

zo 14-apr 1e wedstrijd B competitie Hilversum (GAC) 

za 20-apr 1e wedstrijd D competitie Castricum (AV Castricum) 

za 25-mei 2e wedstrijd D competitie Amersfoort (Altis) 

zo 26-mei 2e wedstrijd B competitie Groote Broek (SAV) 

za 8-jun 2e wedstrijd pupillen competitie Nieuwegein (Atverni) 

za 15-jun 3e wedstrijd pupillen competitie Utrecht (Hellas) 

za 22-jun 3e wedstrijd D competitie Lelystad (AV Spirit) 

za 14-sep finale D competitie nog onbekend 

za 14-sep finale pupillen competitie Utrecht (Phoenix) 

zo 22-sep finale B competitie nog onbekend 
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BAV D1 junioren jongensteam eerste plaats bij crossfinale 
 
Na de drie voorrondes van de crosscompetitie voor pupillen en junioren in de voorbije maanden, 

streden de finalisten zaterdag 9 maart in Castricum om de definitieve winst.  
 

Junioren 
Ina van Woersem was als junior B meisje als eerste aan de beurt, ze was goed weg in dit sterke veld waar 

de concurrentie erg groot was, met onder andere de Nederlands kampioene cross. Ina liep de eerste twee 

ronden in een mooi tempo en kon daardoor in de laatste ronde versnellen en wist op deze manier een mooie 
8e plaats in de wacht te slepen. Bij de meiden junioren C was het Dorian Wevers die de eer van de BAV 

mocht verdedigen, zij liep een sterke wedstrijd en eindigde op een 29e plek. Intussen stonden de jongens D1 

klaar, deze jongens hadden zich als ploeg als 3e geplaatst en wilden deze plek graag verdedigen. Jelle van 

Miltenburg was de eerste BAVver die als 11e over de streep kwam, met vlak daarachter Thijs van Milten-
burg op een 14e plek. Koen Roskamp kon ook goed mee komen en finishte als 23e. Wessel Terpstra liep 

zijn race mooi constant en kon zo een 46e plek bemachtigen. Deze geweldige prestaties resulteerden in een 

1e plek in het ploegenklassement voor deze jongens.  
 

Bij de meiden D2 stonden Elise stijger en Fleur Brandsen aan de start. De meiden wisten zich goed staande 

te houden en zo kon Elise als 45e de eindstreep passeren Fleur wist een welverdiende 51e plek op te eisen. 

Mooie prestaties voor deze junioren die zo het cross seizoen met een goed gevoel afsluiten. 
 

Pupillen 

De jongens C pupillen, Tim Lauterslager, Julian Hogenkamp, Thijs Brouwer en Jesse van de Beek hadden 
zich als team voor deze finale geplaatst. De jongens hadden er veel zin in, ze wilden graag hun tweede plek 

behouden. Dat zou niet makkelijk worden, aangezien Julian pas ziek was geweest. De jongens hebben goed 

gelopen en liepen een mooie tijd. Tim was de eerste BAV-jongen, met kort daarachter Jesse en Thijs. Julian 
liep weer vlak achter Thijs. Helaas was het niet genoeg voor een plaats bij de eerste drie ploegen. 

 

In de koude druilerige regen stonden de B pupillen Mats Roskamp, Dinand te Pas, Jan Vriesman en Tijmen 

Hoogendoorn aan de start om het heuvelige parcours van 1250 meter af te leggen. Mats Roskamp en Tij-
men Hoogendoorn zaten elkaar op de hielen en bij de laatste honderd meter was het Tijmen Hoogendoorn 

die er nog een eindsprint wist uit te halen en als eerste van de BAV jongens over de finish kwam. Gevolgd 

door Mats Roskamp die enkele seconden later over de finish kwam. Jan Vriesman en Dinand te Pas liepen 
hun eigen race en waren tevreden over de tijd die ze gelopen hadden.  
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Nadia de Keijzer was de enige van de A1 pupillen die zich had geplaatst voor de finale. 

Nadia deelde haar race goed in, ze liep de eerste ronde in een goed tempo. Nadia kon in de tweede ronde dit 

mooi vastenhouden en op het eind nog zelfs versnellen. Waarbij ze nog een paar atleten kon inhalen. Nadia 

eindigde in een tijd van 7.33, een zeer goede prestatie. 
 

Bij de jongens A2 had Floran Groot een plekje in de finale bemachtigd door zijn mooie prestaties in de eer-

dere edities van de cross. Na het startschot was hij goed weg en kon dit de eerste ronde goed volhouden. 
Floran moest een aantal concurrenten voorbij laten gaan omdat het tempo wel erg hoog lag, hij ging als 72e 

over de eindstreep. 

Bij de meiden A2 waren het Lotte Bleijerveld en Emma van Beek die zich hadden geplaatst, aan de start 
een grote groep van maar liefst 73 atletes. De meiden bleven mooi bij elkaar en vochten zo ook een onder-

linge strijd uit. Het was Emma die dit keer voor Lotte kon blijven, zij werd 28e en Lotte wist een 29e positie 

te bemachtigen. 

 
Deze finale was de afsluiting van het crossseizoen. Vanaf 16 maart starten de trainingen voor het baansei-

zoen, voorlopig zijn deze trainingen op de atletiekbaan van AV Pijnenburg te Soest. 

 

 
 
 

Ingezonden brief 
 

Hallo BAV,  

 

Ik heet Emma en ik ben A2 pupil. 

En ik zit al sinds de zomer 2009 op de BAV. 

Ik wilde een keer zeggen dat ik de BAV cool vind omdat alle leden en alle anderen suuuuuper aar-

dig zijn 

en omdat de BAV de leukste activiteiten organiseert. 

Ik vind deze activiteiten het leukst: BAV plaza, slapen in de BAV-kantine, de Jos Arends en nog 

veel meer! 

Ook heb ik al aan heel veel wedstrijden mee gedaan. 

 

Als ik later een beroep moet kiezen, dan kies ik wedstrijdatletiek. 

En als ik daar te oud voor ben dan wordt ik trainer. 

Mijn favoriete onderdelen zijn: sprint, lange afstanden, hoog en ver. 

En NIET kogelstoten!!!!!!!!!!! 

 

Groetjes A2 pup Emma! 
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Paas-training in de sneeuw 

 

Afgelopen zaterdag 30 maart was er voor de pupillen een 

aangepaste paas-training op de atletiekbaan bij AV Pijnen-

burg te Soest. 

Ondanks de (natte) sneeuwbuien waren er weer veel pupil-

len op de training aanwezig. Na de gebruikelijke warming-

up en loopscholing gingen de D/C en B pupillen in twee 

estafetteteams een parcours afleggen met een paasei op een 

lepel. Als je het ei liet vallen of stiekem vast pakte moest je 

vijf push ups doen. Iedereen had zo zijn eigen tactiek. Sommigen liepen heeeeeeeeeeel langzaam, 

anderen gingen als een dolle over het parcours en moesten dat soms bekopen met een paar push 

ups. Er waren er ook een paar die te weinig rondjes liepen om de grote pylon, dat moest dan weer 

gecorrigeerd worden door een mede teamlid. Ondanks al die verschillende tactieken was het 

meestal een gelijke finish.  

De A pupillen begonnen de training met wat techniek. Er moest 

toch getraind worden, want de competitie wedstrijden komen al 

aardig dichtbij. Toch was de aandacht er niet bij iedereen. Hoe 

groot en fanatiek ze ook zijn, ze wilde maar één ding: paaseieren 

zoeken!! 

 

 

 

In de tussentijd hadden de trainers, paaseieren verstopt in het bos. Er 

werd door iedereen goed gezocht en in een mum van tijd stonden de 

pupillen met in elke hand een lekker chocolade ei weer op de atle-

tiekbaan. Daar waren inmiddels de paashazen van de evenementen-

commissie gearriveerd die iedereen nog eens extra trakteerden op 

paaseitjes. 

Ondanks de kou en sneeuw was het weer een leuke training. 
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Bestuur 

Voorzitter  Bob Heinis 

Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 

Secretaris  Irma Karssen 

2e voorzitter  Sylvain v. Staveren 
Algemeen lid  Andy van Duinen 

Algemeen lid  Edan van der Meer 

Vrijwilligerscoörd. Vacature 

 

Jeugdcommissie 

Contactpersoon vacature 

Kantinecommissie 

Contactpersoon Wilma Blonk 

Lange Afstands Commissie 

Contactpersoon Jos Hakvoort 

Recreantencommissie 

Contactpersoon Rob v. Ginkel 

Commissie PR&communicatie 

Contactpersoon Evelien Hogenkamp 

Sponsorcommissie 

Contactpersoon Edan van der Meer 

  sponsoring@bav-baarn.nl 

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   Baarnsch Lyceum 
Damestrimgroep  19.30-20.30 

Dinsdag   Sportpark-Atletiekbaan 

Junioren D/ C   19.00-20.30 

Dinsdag   vrm. Waldheim MAVO 
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 

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 

Irma Karssen   035 5424471  

 (mobiel)   06 29112443  

Bianca Koops v. Ee  035 5421847 

Diny Koppen   035 5418853 

Corien Kruiswijk  035 5420949 

Henk van Maris  035 5430993 
Wilma van Marle  035 5414832 

Edan v.d. Meer  06 18501950  

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 

Menno Zahradnik  035 5430913 

Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 

Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 

Secretaris  secretaris@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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