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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 

Mijn laatste voorwoord 

De afgelopen weken is mij meerdere keren de vraag gesteld : “ Wat ga je nu doen met al je vrije tijd ?” 
Eerlijk gezegd heb ik daar nog niet over nagedacht. Ik heb eigenlijk nog helemaal geen idee hoeveel vrije tijd ik erbij 
ga krijgen, ik zie wel hoe dat gaat lopen. Ik weet wel dat ik het voorzitterschap zal gaan missen, het zal dus even wen-
nen worden. De afgelopen 9 jaar heeft het bestuur van de BAV een wisselende samenstelling van enthousiaste en 
gedreven bestuursleden gehad zonder dat de continuiteit van de gang van zaken binnen de vereniging daar hinder 
van heeft ondervonden. Ik ga niet de 9 jaren terugkijken, dat hebben we al gedaan tijdens de voorbije Nieuwjaarsre-
cepties en Algemene Ledenvergaderingen.  
Oke, even kort dan, aan de hand van onderstaande foto. Deze foto is gemaakt in Juni 2012 op de zaterdag dat we 
afscheid van de grasbaan namen. De oude grasbaan  en de kunststofkop staan erop. 
Maar nog belangrijker zijn de voetafdrukken in latexverf van onze jeugdatleten. Met een beetje verbeelding zien we 
daarin de toekomst van onze vereniging, grote en kleine voeten, grote en kleine stappen en nog belangrijker ,de af-
drukken wijzen alle richtingen op. Allemaal aanwijzingen voor een mooie, sportief en actievolle toekomst. Nu onze 
nieuwe baan er ligt kunnen onze trainers onbeperkt aan de sportieve ontwikkeling van onze jeugdatleten werken, 
maar ook onze recreanten hebben het voordeel van de baan ontdekt, die ene avond snelheidstraining op de baan 
heeft al menig PR doen sneuvelen. 
We kunnen weer werken aan de groei van ons ledenaantal, wie wil nu niet op deze mooie baan de atletiek  beoefe-
nen. Mogelijk een technische commissie oprichten om regionale baanwedstrijden te kunnen organiseren.   
Ik wens het bestuur onder aanvoering van onze beoogde nieuwe voorzitter Suzana van Keulen heel veel succes in de 
komende jaren. 

 

Tot slot: de Algemene ledenvergadering 

Graag wil ik iedereen uitnodigen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op aanstaande donderdag 8 
Mei in het clubhuis van de BAV. Met als belangrijkste onderwerp de benoeming van onze nieuwe voorzitter. 
De vergadering begint om 20:30 uur, er staan ruim honderd stoelen in onze kantine dus er is plaats genoeg zou ik 
zeggen. De agenda en aanvullende documentatie zoals alle jaarverslagen liggen op de bar en staan op onze website 
ter informatie en voorbereiding. Voor koffie, thee en frisdrank wordt gezorgd door onze vrijwilligers achter de bar. 

 
Met sportieve groeten, 
Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
 

Allereerst een paar correctie van mijn nieuws in de vorige Baviaan. 
Bij de afmeldingen stond Sacco vermeld als vertrekkend per 1 april; dit moet zijn 1 juli. 
Tevens was Jan Zaagman opgenomen als teruggekeerde trainer. Deze aanmelding bleek onjuist; door zijn 
drukke werkzaamheden in het buitenland zal hiervan voorlopig geen sprake zijn. 
 
De aanmeldingen bleven ook deze maand gelukkig binnen druppelen. Ditmaal betrof het uitsluitend 
jeugdleden. Van half maart tot half april mochten we de volgende leden van harte welkom heten: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Neima  Awale   Baarn   pupil C    04-12-2006 
Majken  Berends  Baarn   mini pupil  01-06-2008 
Chiel  Brouwer  Baarn   mini pupil  08-02-2008 
Anthony Bullock   Amersfoort  pupil A   24-11-2004 
Daan  Lancé   Bunschoten  junior C  26-07-1999 
Floor  Mulder   Baarn   junior B  06-07-1998 
Nick  Postma   Baarn   mini pupil  22-03-2007 
 
Het aantal afmeldingen bleef echter beperkt. 
Vanaf 1 april hebben we deze keer tevens afscheid moeten nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Anneke  v/d Deijssel  Baarn   recreant 
Andrea  Renes   Baarn   recreant 
Ilco  van Woersem  Baarn   jury 
 
Voorts gaf de heer van Dedel te kennen na zeer vele jaren een trouwe donateur te zijn geweest hiermee 
te willen stoppen. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor zijn langdurige steun. 
 
Tevens liet Henk Landman weten voortaan van zijn wedstrijdlicentie te willen afzien.  
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Het bestuur wil alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, uitnodigen voor de jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering op: 
 
Donderdag 8 mei 2014 
Locatie: Clubgebouw BAV 
Aanvang: 20:30 uur 
 
Namens het bestuur, 
Irma Karssen, secretaris 
 
 
AGENDA 
 
1.        Opening 

 1.1         Uitreiking Vrijwilligers Trofee aan de vrijwilliger van het jaar 
 1.2         Korte samenvatting van het afgelopen jaar  

2.  Ingekomen stukken en mededelingen      
3.  Notulen van de ALV 2013  
4.  Jaarverslagen  

4.1    Secretariaat 
4.2    Ledenadministratie  
4.3    Lange Afstand Commissie  
4.4    Sponsorcommissie 
4.5           Jeugdcommissie 
4.6           Recreantencommissie 
4.7           Redactie BAViaan 

5. Financiën  
5.1. Cijfers over het jaar 2013 
5.2. Verslag Kascommissie over cijfers 2013 
5.3.     Begroting 2014 
5.4. Contributie 2014 

6.  Bestuursverkiezing 
6.1 Verkiezing nieuwe bestuursleden / vacatures 
6.2           Benoeming nieuwe bestuursleden: 
  - voorzitter: Suzana van Keulen 
  - algemeen lid: Muriel van der Wouden 

7.  Commissies  
7.1    Invulling van de diverse vacatures 
 

8.  Rondvraag en mededelingen 
 
9.  Sluiting 
 

Alle stukken ter voorbereiding op de ALV liggen ter inzage in het clubgebouw, door op de website van 
de BAV in te loggen met je lidmaatschapsnummer zijn de documenten ook digitaal inzichtelijk 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
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De Two Oceans marathon die jaarlijks in Kaapstad, Zuid-Afrika, gelopen wordt is een spectaculaire 
uitdaging voor iedere atleet. De 56 km lange route met start en finish in Kaapstad voert de lopers 
langs zowel de Atlantische als de Indische oceaan. De pittoreske glooiende wegen met prachtige uit-
zichten zijn een lust voor het oog en een aanslag voor het lichaam. Afgelopen zaterdag was de 45ste 
editie van dit bijzonder hardloop evenement. 
 

Baarnaar Hans de Jong, één van de 35 Ne-
derlanders aan de start van dit giga evene-
ment, had zich een half jaar consciëntieus 
voorbereidt. Samen met zijn vader, die 
hem op de fiets begeleidde, waren ze de 
afgelopen weken veelvuldig in de weide 
omgeving van Baarn te zien. Een 56 km 
loop je niet zomaar. Daar moet langdurig 
en lang voor getraind worden. Zeker als er 
in het parcours een soort van twee keer de 
Vaalserberg moet worden beklommen. 
Langzaam starten was dan ook het devies. 
Het eerste kippenvelmoment was al voor 
de start. Om 06.30 uur zongen vele Zuid-
Afrikaanse lopers hun volkslied waarna de 
massa, nog in het donker, op weg ging. 
Hans startte relaxt, net even iets sneller 
dan 10 km per uur gemiddeld om zo effici-
ënt mogelijk met zijn energievoorraad om 
te gaan. Goed eten en drinken was belang-
rijk. Zeker omdat de temperatuur al snel 
ruim boven de 20 graden steeg. Genietend 
van al het moois om hem heen, de opko-
mende zon en de atleten in de meest 
prachtige uitdossingen liep hij makkelijk na 
het eerste checkpunt op 28 km. De Jong 
kwam door in 2.46.  
Na 31 km doemde  Chapmans, peak op. De 

eerste kuitenbuiter van 180 meter hoog. 5 km non-stop klimmen, ga er maar aanstaan. Deze eerste seri-

euze hobbel ging Hans goed af. De lichte afzink daarna, zorgden ervoor dat hij redelijk makkelijk op het 

marathonpunt  42.2 km kwam. Daarna doemde echter constantia’s Nek op. 215 meter hoog en 4 km 

klimmen. Dit werd voor velen een zeer zware dobber. De Jong, die gelukkig gereserveerd gestart was, 

kon hier nog redelijk wat energie tevoorschijn toveren en liep relatief makkelijk omhoog. Volop genie-

tend van het prachtige uitzicht, en het inhalen van vele deelnemers,  had De Jong het goed naar zijn zin. 

Later bleek, net iets te goed want de laatste 5 km deden toch echt wel zeer!! Na 5 uur en 36 minuten 

wist hij terug te komen in het startgebied. Hij perste er nog vrolijk een soort van laatste eindspring uit 

waarna hij werd opgevangen door zijn vriendin.  Als 15e Nederlander wist hij de finish te bereiken Een 

puike prestatie voor deze sympathieke Baarnaar die eens te meer bewees dat je met een goede voorbe-

reiding prachtige prestaties kunt leveren.  

Two oceans Marathon (56km)  
uitdaging voor BAV-er Hans de Jong. 
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Warme voorbereidingswedstrijd voor 
baanseizoen BAV Jeugd 

 
 

Zaterdag 5 april was de jaarlijkse Trainingspakkenwedstrijd bij AV Zuidwal in Huizen. Een 
mooie training voor de BAV atleten als voorbereiding op het  nieuwe baanseizoen. Normaal 
gesproken regen en kou bij deze openingswedstrijd, deze editie een lekker zonnetje en kon-
den de trainingspakken uit. 
 
 
D pupillen 
De jongens, Thorsten Berghegen, Huub Sweep, Bouwe Ypma en Rens Kelder hadden er veel zin in. Voor 
Rens en Thorsten was het hun eerste wedstrijd. Ze begonnen met de estafette. Dat was helemaal span-
nend, want het was de allereerste keer dat de D's een estafette liepen. Het stokje ging goed van achter 
naar voor. Na een klein uurtje door naar het vortexwerpen met allemaal PR’s. Hetzelfde gold voor het 
verspringen en ook het afsluitende sprinten verliep goed. 
Bij de D pupillen meisjes deed alleen Fenna IJtema mee. Fenna vond het allemaal erg leuk en kreeg er 
steeds meer zin in. Zij heeft 4 PR’s gescoord. 
 
C pupillen 
Bij de C pupillen deed alleen Guus Roskamp mee. Voor Guus was het leuk dat de B pupillen jongens ie-
mand misten bij de estafette, waardoor Guus mooi kon invallen. Hij vond dit erg leuk en mocht finishen. 
Daarna deed Guus alles samen met de D pupillen. Hij had een PR met vortexwerpen. Bij het verspringen 
zat hij dicht tegen zijn PR aan.  
 
B pupillen 
Het waren Jesse van de Beek, Julian Hogenkamp, Mich Sweep en Febe Bakker die meededen aan de on-
derdelen; estafette, kogelstoten, hoogspringen en 40 meter sprint. 
Zeker voor de onderdelen kogelstoten en hoogspringen was het een goede oefening voor de eerste 
competitiewedstrijd op 12 april. 
 
A1 pupillen 
Bij de A1 pupillen van de BAV deden er vier jongens mee. Ze begonnen de dag met de 4 x 60 meter esta-
fette. Altijd weer een spannend onderdeel. Na de estafette gelijk door naar het vortexwerpen, het nieu-
we balwerpen, met een soort van raket. Alle vier de jongens moesten wennen aan de nieuwe techniek, 
maar wisten een scherpe afstand neer te zetten!  Daarna was het de beurt voor het onderdeel versprin-
gen. Een onderdeel dat de jongens allemaal erg leuk vinden. Elke poging sprongen ze verder en verder!! 
Na het verspringen hadden ze een lange pauze, genoeg tijd om zich op te laden voor de 60 meter sprint. 
De jongens lieten zich goed van voren zien in de series. Jan Vriesman, Mick v.d Wouden, Rens van Rhijn 
en Mats Roskamp zijn klaar voor de competitiewedstrijden! 
 
Junioren 
Voor de D1 junioren was  het de eerste wedstrijd  waar ze de nieuwe onderdelen kregen (junioren heb-
ben meer onderdelen dan de pupillen) 
 
Zowel de  jongens als de meiden presteerden goed. Met name op de 80m horden en discus lieten ze 
zien dat ze klaar zijn voor de competitie. Remco Martens, Floran Groot en Thom v.d. Wouden konden 
goed meekomen met hun concurrenten. 
Lotte Bleijerveld, Emma vd Beek, Famke Terpstra, Sabien Hilhorst en Juno Bakker genoten ook van al 
hun onderdelen.  Net als de jongens zijn ze klaar voor de competitie. 
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V.l.n.r. Famke Terpstra, Sabien Hilhorst, Juno Bakker, Lotte Bleijerveld en Emma vd Beek 
 
 
D2 junioren 
Bij de  jongens D2  ging het vooral om het aanscherpen van de PR's op de favoriete onderdelen.  Voor 
Wessel Terpstra is dat bij discus goed gelukt. Jelle van Miltenburg en Bas Ostendorf probeerden hun oude 
niveau te halen op ver. Thijs van Miltenburg en Koen Roskamp  richtten zich op de 80m horden. 
 
Thijs Roskamp kwam om zijn discus PR aan te scherpen, maar moest door een kleine blessure met minder 
genoegen nemen. 
Sophie Bleijerveld ging voor hoogspringen, discus en 80m horden. Ze was tevreden met haar resultaat. 
Rohmana Koops  probeerde bij de meiden B op hoog  een PR te halen. Dat lukte net niet. Haar eerste keer 
op de 100m leverde wel een mooie tijd op. 
Annabel Boonman  richtte zich op discuswerpen, maar kreeg de schijf er niet lekker uit. Bij het hoogsprin-
gen ging het iets beter, maar pas echt tevreden was ze met het speerwerpen. Met een worp van 28 meter 
haalde ze zelfs een clubrecord. 
 
Al met  al  mooie prestaties en tevreden atleten op een mooie  zonnige dag. Laat de competitie maar ko-
men! 
 
 
Ook BAV Vrouwensenioren van de partij bij trainingspakkenwedstrijd 
 
Het is al weer enige tijd geleden dat de BAV een VSEN estafette ploeg aan de start had staan. Yannicke 
Kruiswijk, Roos van Gisbergen, Anouk van Dormolen en Demy Zahradnik hadden de afgelopen periode 
goed getraind op de baan. 
 
Deze wedstrijd was een eerste test om te kijken hoe de dames ervoor stonden. Zeker voor een eerste 
wedstrijd werd er goed gepresteerd. Met een tijd van 61.32 sec zitten ze nog 7 seconden van het clubre-
cord uit 1998.  Wie weet lukt het de dames om dit clubrecord te verbeteren. 
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Varieer je vaste rondje! 
 
Je kunt natuurlijk elke week hetzelfde rondje lopen, maar alleen van variatie word je beter.  

 
Probeer daarom eens wat anders. Van elke week het-
zelfde rondje lopen, word je hoogstwaarschijnlijk geen 
betere loper. En zeker niet als je elke keer tegen de klok 
loopt. Probeer daarom eens een variatie op het thema 
uit te voeren. Een duurloop met een twist: Duurloop 
met lange versnelling 
Wanneer: Niet vaker dan eens per twee weken. Waar-
om: Om een langzame (verstandige) start en snelle finish 
te oefenen. En om te leren ondanks vermoeidheid een 
wedstrijdtempo vast te houden. 
 

Hoe:  
>Ga rustig van start in het tempo van je warming-up. 
>Versnel telkens tien tot dertig seconden per kilometer. 
>Na je laatste versnelling loop je in een pittig, maar comfortabel tempo. 
>Die snelheid moet je dan nog wel 15 tot 25 procent van je totale training kunnen volhouden. 
 
bron: runnersweb.nl 

Hardlooptip van de maand 

Als je weinig energie hebt of moe bent, moet je juist gaan bewegen 
  
FEIT! 
 
 Dit bleek dit jaar uit een onderzoek. Gezonde jonge volwassenen die zich constant moe voel-
den, moesten drie keer per week 20 minuten gaan bewegen. De proefpersonen voelden zich na 
zes weken gemiddeld 20% meer energiek. De groep die in een laag tempo sportte, voelde de 
grootste verbetering. Ga dus vooral hardlopen of wandelen na een lange vermoeide dag!! 

FEIT of FABEL?  

http://runnersweb.nl/
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BAV pupillen verbreken  PR’s in Utrecht 
 

Afgelopen zaterdag 14 april was de eerste van drie competitiewedstrijden van de BAV pupillen.  Tij-
dens een zonnige  wedstrijd werd er zeer goed gepresteerd door de pupillen. Er werden 51 PR’s ver-
broken. Ondanks dat het vroeg in het seizoen is hebben al 6 pupillen een BAV PR Challenge medaille 
behaald. 
 
D pupillen 
De jongens Thorsten Berghegen, Huub Sweep, Chiel Brouwer, Bouwe Ypma en Rens Kelder hadden er 
veel zin in. Voor Chiel was het zijn  eerste wedstrijd.  De wedstrijd begon met vortex werpen (een nieuw 
onderdeel). Daarna kwam het verspringen, gevolgd door het sprinten. Sprinten blijft lastig vooral door 
het goed zetten van je startblok.  Als laatste onderdeel de 600 meter; anderhalf rondje. Hier liep Huub 
een hele snelle tijd met een gat van bijna 12 seconden op de nummer twee. De jongens eindigen alle vijf 
in de top 11. 
 
Bij de meisjes deden Fenna IJntema en Majken Berends mee. Fenna was goed op stoom en haalde de 
eerste plaats met ruim 150 punten voorsprong. Majken deed voor de eerste keer mee, ze zit pas een 
aantal weken op atletiek. Ze zat niet ver achter Fenna. Ook de meisjes sloten af met de 600 meter, dit is 
voor Fenna en Majken niet hun favoriete onderdeel, maar ze hebben hem toch goed uitgelopen. 
 
C pupillen 
Guus Roskamp en Wessel van Velsen zijn het seizoen goed begonnen. Na eerst nog even te zijn ingeval-
len voor Thijs Brouwer op de estafette heeft Guus ook nog een goed gepresteerd bij vortex werpen en 
bij de sprint. Er zijn diverse PR's verbeterd, prima prestaties dus. Tot slot kwam de 600 meter. Hier vloog 
Wessel er vol in, waardoor hij halverwege toch wel erg moe werd. Gelukkig heeft hij de race keurig uit-
gelopen. Guus liep een hele constante race en kon dus dik tevreden zijn met zijn eindtijd. 
 
B pupillen 
De wedstrijddag begon met een groot succes voor het estafette team. Mich Sweep, Jilles IJntema, Julian 
Hogenkamp en Jesse van de Beek lieten een gestroomlijnde estafette zien. Dit resulteerde in een mooie 
tijd van 28.86 sec. Ook het tweede estafette team bestaande uit Merijn Groot, Tim Lauterslager, Marten 
Krikken en Guus Roskamp liepen een mooie race.  
 
Helaas kon Thijs Brouwer niet aanwezig zijn vanwege een blessure en werd op die plaats goed vervan-
gen door Guus Roskamp (C pupil). 
Het eerste onderdeel van de meerkamp was de 40m sprint. Jilles haalde een snelle tijd van 7.34 sec. 
Mich, Julian en Tim hadden een onderling verschil van één honderste. 
 
Bij het, voor de B pupillen nieuwe onderdeel, kogelstoten volgden meteen goede prestaties. Merijn, Juli-
an en Mich  stootten met de 2kg kogel over de 4 meter.    
Tijdens de trainingen is veel geoefend met verspringen. Het resultaat van deze voorbereiding mocht er 
zijn.  Meer dan de helft van de jongens sprong over de 3 meter. 
De lange afstand over 1000 m was het laatste onderdeel. Hierbij liepen de jongens hun eigen race. Juli-
an, Mich en Jesse kwamen als eerste BAV jongens over de finish, alle drie in de top 15. Jilles, Merijn en 
Marten hadden een mooie tijd onder de vijf minuten. 
 
Met zulke resultaten beloofd dit nog een mooie competitie te worden.    
 
Febe Bakker begon als enige BAV meisje aan de 40 meter sprint. Het leverde haar, door o.a. een zeer 
snelle start, een nieuwe PR op (7.25). Ze was hiermee de snelste B pupil, ook van de Jongens! Haar vol-
gende PR werd gehaald bij het kogelstoten. Door deze twee PR's werd Febe vierde op de meerkamp. 
De dag werd afgesloten met een zeer snelle 1000 meter waarbij ze 2e werd. 



 

 13 

A1 pupillen 
De A1 jongens waren met z'n achten bij de competitie aanwezig. Ze begonnen de dag met twee estafette 
teams. Beide teams deden dit erg goed! Daarna gelijk door naar het verspringen. 6 van de 8 jongens wis-
ten hun PR aan te scherpen! Jort Mol Lous sprong 23 cm verder dan zijn oude PR. Mick v.d Wouden verbe-
terde zich met maar liefst 28 cm! Jelmer Pastoor wist ruim 10 cm verder te springen dan hij ooit heeft ge-
daan. 
Na het verspringen was het tijd voor het vortex werpen. Jan Vriesman en Rens van Rhijn maakte er een 
onderlinge wedstrijd van. Ze wisten elkaar elke beurt weer te overtreffen. Bij de laatste worp wist Jan de beste 
prestatie neer te zetten. 
Op de 60 meter waren het twee series die BAV geel kleurden. Mats Roskamp liet zien dat hij de snelheid goed be-
heerst. Net als de vorige wedstrijd liep hij ook nu 9,91 sec. 
Aan het einde van de dag stond er nog één onderdeel op het programma, de 1000 meter. Alle acht de BAV jongens 
liepen een keurige wedstrijd, maar het meest opvallend was de strijd tussen Dinand te Pas en Tijmen Hoogendoorn. 
Ze wisten elkaar de laatste 150 meter tot een flinke eindsprint te dwingen. Dat resulteerde in prachtige tijden voor 
beide atleten. Het was Tijmen die met een uiterste krachtsinspanning net iets eerder over de finish kwam. 
 
A2 pupillen 
De jongens  startten ook met de estafette, waarbij ze meteen een goede race liepen in 40,3 sec. Bij het hoogspringen 
was het spannend. Yves van der Meer had een topdag en liet zien dat hard trainen wordt beloond. Hij werd eerste 
met een sprong van 1.25m. Bij het kogelstoten ook mooie prestaties: Boris van de Beek stootte zijn kogel naar de 
6.41m en Luka de Vrij stootte zijn kogel naar de 5.94m wat hem een PR opleverde. Luuk Versteeg verbeterde zijn PR 
op de sprint en ging in 10.46 sec over de streep . 
Als laatste onderdeel de 1000m, daar was het Danny van Schaik die zich flink verbeterde  met een tijd van 4:48. 
 
De meiden A2 startten met drie meisjes, dus zat een estafette er helaas niet in. Rosa Bos startte met kogelstoten 
meteen goed. Zij stootte haar kogel tot 5.86m. 
Maaike Kannegieter sprong bij hoog goed en haalde de 1.10m. Bij de sprint was Nadia de Keijzer het snelst. Zij ging in 
9.71s over de eindstreep. Ook op de afsluitende 1000m was Nadia snel. Rosa liep goed voorin. Helaas moest Maaike 
vroegtijdig uit de race stappen. 

 
Hallo pupillen en junioren, 
 
Al jaren wordt er door de meisjes en dames van de BAV-jeugd naar gevraagd. 
Maar het is bijna zo ver:  een BAV-sporttopje! 
 
Het gele BAV-sporttopje zal voorzien zijn van het zwarte BAV-logo op de voorkant en de zwarte belij-
ning, conform de omschrijving bij de Atletiekunie. Als voorbeeld van het model, zie de foto's in de bijla-
ge. 
 
Binnenkort kan er gepast worden. Deze pasdata worden nog bekend gemaakt. 
De topjes zijn in volgende maten leverbaar: 140 - 152 - 164 en 34 - 36 - 40 - 42 - 44 - 46. 
 
De prijs per topje is afhankelijk van het aantal bestellingen. Bij de minimale bestelling van 10 stuks komt 
de prijs per topje op circa € 35. Hoe meer bestellingen, hoe goedkoper de topjes worden. (Ter info: de 
topjes zijn niet te koop bij Sport-Ze, zoals dat voor de overige clubkleding wel het geval is.) 
 
Dus met het oog op het voorjaar en de zomer: de baan op in zo'n sportief BAV-topje ! 
Hou de mail even in de gaten voor nadere informatie. 
 
Met sportieve groet, 
Karin van Buuren 

BAV-topjes 
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Hallo lezers, 
 

Dit stukje gaat over de RAGE trainingen op de baan van Zuidwal (Huizen). 
Ik wilde graag beter in de middellange afstanden worden en hoorde over RAGE, dus meldde ik me meteen 
aan. De trainer was aardig en gaf hele goede trainingen. Ook kon ik goed opschieten met de kinderen van 
de andere clubs. Soms waren de trainingen eerder klaar dan gepland en kon ik bij de andere onderdelen  

kijken, dat was heel leuk om te zien en je pikte er ook nog eens wat van op. 
Na deze trainingen had ik het idee dat ik best veel vooruit ben gegaan.  

 
Groetjes van Emma (D1 junior) 

Het was erg leuk om mee te doen met de RAGE trainingen in maart. Vorig jaar deed ik mee met de middel-
lange afstand training. Dit keer waren mijn onderdelen discuswerpen en kogelstoten. Ik heb erg veel  

geleerd, zoals een betere draai bij het kogelstoten en het ''plat'' krijgen van de discus. Misschien lukt het 
me tijdens de komende baancompetitie weer verder te werpen of te stoten dan eerst. 
Volgende keer ga ik zeker weer meedoen, maar welk onderdeel dat weet ik nog niet. 

Van Wessel Terpstra (D2 junior) 

Zondag  13 april was de afsluitende wedstrijd van de RAGE trainingen in Huizen bij AV Zuidwal. 
 
Afgelopen vijf zondagen gingen 19 atleten van de BAV naar Huizen om trainingen te volgen bij verschillende speci-
alisatie-trainers in 7 disciplines. 
Deze RAGE ( Regio Gooi en Eemland) trainingen zijn opgezet om atleten specialisatie-trainingen aan te bieden, die 
bij de eigen vereniging niet mogelijk zijn, om zo het regionale atletiek niveau omhoog te krijgen.  
 
De afsluitende wedstrijd is om te laten zien wat ze geleerd hebben en om te kijken of er inderdaad vooruitgang is 
geboekt. Dat laatste bleek al snel bij de eerste onderdelen. 
Thom van der Wouden liep op zijn 80m sprint direct een halve seconde sneller in 12.73 sec. Ook Isabel van de 
Broek liet zien dat ze sneller was geworden en liep op de 150m een clubrecord met 22.82 sec. 
 
Famke Terpstra en Sabien Hilhorst namen de horden goed en liepen goede tijden. Ze finishten net boven de 14 
sec. Lotte Bleijerveld  liep een PR bij de sprint in 9.62  sec. Juno Bakker sprong maar liefst 3.75 meter bij het ver-
springen, een enorme verbetering. 
Emma van Beek en Pieter Heij  hadden een zwaar programma bij MILA (Middel Lange afstand) zij liepen een 600 
meter en een 800 meter. Pieter liep op de 800 de tijd die zijn trainer had verwacht, namelijk 2:21. Emma was ook 
scherp zij liep met 2:50.62. slechts een halve seconde boven het clubrecord. 
 
Ook de werpers hadden veel progressie geboekt. Koen Roskamp stootte  zijn kogel naar de 9.29 meter. Julie  Heij 
bracht haar PR met speer  naar 21 meter. Catharina van Lange wierp haar speer naar de 12 meter. Thijs van 
Miltenburg  wierp  bijna 20 meter. 
Thijs Roskamp wierp zijn 5kg kogel tot maar liefst 8.29 meter. Bij discus wierp Wessel Terpstra een nieuw PR met 
18.59 meter. 
Als laatste de hoogspringers: een evenaring van hun PR voor zowel Jelle van Miltenburg als Rohmana Koops. Beide 
gingen over de 1.55 meter. Sophie Bleijerveld haalde de 1.35 meter, maar had graag hoger gewild. Bij Annabel 
Boonman lukte het springen helaas niet, maar ze liet wel een goede 100m zien in 14.17 sec. Later op de dag zorg-
de ze nog voor een clubrecord bij discus, met een worp van over de 28 meter. 
 
Een mooie wedstrijddag met mooie prestaties voor al deze junioren, die zich nu met  goede moed gaan richten op 
de aankomende competities. 

Afsluitende RAGE wedstrijd levert veel 
(club) records op 
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“Oh Frits, wat heb je mooie roze kousen. Je benen komen er super 
in uit man, boven die gele schoenen en onder dat reflecterende 
rode broekje en het azuurblauwe shirt. En dan nog afgedekt door 
je ravenzwarte lokken”/ “Het is dat ik niet op mannen val maar 
anders … “./ “ Wat een stuk, heb je hem ook gezien?”/”Hoeveel 
kleedgeld geef jij je kinderen?  Zo weinig? Ja, dat is ruim voldoende 
voor de ‘donorkledingboetieken’. Moet je zien waar ze dan mee 
thuiskomen, tijdloze combinaties. Daar kan Frits nog wat van le-
ren”/“Zijn je trouwens  die exoten in het Vondelpark wel eens op-
gevallen? Je bedoelt die hardlopers? Nee joh, die parkieten. Felle 
groen gele met een lange staart”/ “Ik las onlangs dat er steeds 
meer exoten uit de Balkan naar ons land komen”/“Nou een beetje 
minder racistisch mag ook wel”. “Nee  joh,  ik bedoel die vissen, 
krabben, enzo die nu via het Donau-Rijn kanaal helemaal vanuit de 
Zwarte Zee, via Roemenië en Bulgarije naar ons land komen. De 
Amsterdamse grachten zitten er vol van”. “Oh, ik dacht dat je er de 
Amsterdamse …..  mee bedoelde.  Nou laat maar”/“Mijn dochter 

heeft net haar A diploma gehaald ze zwemt ook al als een visje. Hoe gaat het met jouw dochter? Heb je 
haar al verhuisd naar haar nieuwe kamer in het centrum?”/"En smerig dat die studio was. De kakkerlakken 
scheurden over de muren. We krijgen hier steeds meer van die exoten. Dat krijg je met die open grenzen 
en die verre reizen.”/ "Ja, er wordt steeds meer internationaal gevreeën. Mijn zoon kwam laatst ook al 
met een vreemdelinge thuis. Nou ja, fris bloed is goed tegen inteelt zullen we maar zeggen"/ "Ik moest 
nog aan je denken toen ik op TV die proeven zag met het kruisen van allerlei soorten ratten. De wonder-
lijkste schepsels kregen ze met eigenaardige afwijkingen"/ "Mijn zoon is een echte hoogvlieger”/"300 me-
ter hoog om hem goed ver in de atmosfeer te krijgen. Om niet neer te slaan natuurlijk”/ “Voor mijn 
schoonmoeder zoeken we ook nog  een afdoende therapie, niets helpt tot nu toe”/"Ja, ja een vergeten en 
vaak verguisde groep. Ze zouden een standbeeld voor hen op moeten richten”/ "Over ganzenliefde gesp-
roken, ik had deze week zo'n ganzenmoeder met jongen dagelijks voor de auto. Iedere dag een kleintje 
minder. Niet door mij hoor". / "Over moederliefde gesproken"/"Ken je hem? Hij had een mooie open 
blik”/”Het was een flinke klap en een behoorlijk  gat. Nou het is maar een blik. We lappen hem wel weer 
op”/ "Even wachten, misschien moet ik spuiten, er zit pap in mijn benen. Ik doe er wel wat suiker bij"/ 
"Geef mij maar pastabenen"/"Hoor hem eens lopen. Bij elke stap lijkt hij klaar te komen. De Sjarap-
ovakreun is er niets bij!"/"Wanneer ben jij geboren en op welke dag? Oh, dat was ook op een zaterdag. 
Net als vandaag een mooie dag en ook een warme zomer trouwens 1947"/“Heerlijk weertje om te lopen 
vandaag. Ik vind het altijd zo lekker zo vroeg op zaterdagochtend in het Groeneveldsebos. En zo stil 
nog"/"Oh, stil eens. Ik geloof dat ik stemmen hoor!" / "Goed luisteren wat ze zeggen. Kunnen we er een 
volgende keer misschien iets over schrijven"./ "Zou Frits trouwens een vrouw en/of een moeder hebben?"  
 

Tekstidee : Albert de Weijer                                                                                                                         

Fotomodel : Frits  Sluijter                                                                                                                                                               

Fotografie : Gertjan Hooijer                                                                                                                                            

Tekst  : Pim Molenaar 

Flarden uit het rennerspeloton  
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

APRIL 

3 Reinier  Clercq, de 18 Cari Sänger 

3 Ingrid Arnoldus-den Oude 18 Tjitske  Lambeck 

4 Hannie Bos 18 Dorine  Schmitt 

4 Aljoscha  Gielkens 18 Albert  Wee, van 

8 Alexander Martens 19 Peter  Maassen 

8 Tineke  Bos-Hofman 21 Albert Weijer, de 

10 Jan  Laan, van der 25 Etienne Berends 

10 Wim  Blanken den 27 Niels Sitters 

14 Lieke Pol, van de 28 Paul  Friederichs 

14 Ine  Lintel, van 29 Inge  Nijhof 

15 Tineke Bakker 30 Corien  Kruiswijk 

17 Jeanette  Mijwaart 30 Davor  Susak 

   30 Manon  Bossewinkel 
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MEI 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Moestava  Faiz 17 Simone  Hiensch 

2 Chris  Sitters 18 Yvonne  Berkhof - Kooy 

5 Jannette Heijden - Heimensen, van der 18 Fred Reijmerink 

5 Ybel  Mercuur 18 Dirk  Boterenbrood 

6 Bill  Tijmann 20 Lidy  Besteman 

7 Bianca Beest, van 20 Andre  Veerman 

8 Lies  Kerker 22 Frank Timmers 

8 Marlies  Vogel 25 Eddy  Boot 

9 Wineke Veerman-Plooy 26 Christien  Oudebeek-Brons 

10 Arnoud Wal, van der 27 Corrie  Vink-van Eijk 

10 Cora  Pelt 27 Jan  Koster 

11 John Rapati 29 Wim  Rottier 

14 Hans  Bijl 29 Ale Klaver 

   31 Roland Marges 
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Vooraf aan de Spieren voor spieren city run, 
6 april in Hilversum. 
 
 

Corien Kruiswijk 
Afstand: 5km 
Verwachte eindtijd: onder de 36.02 minuten (eind tijd 2013) 
 

Irma Karssen 
Afstand: 10km 
Verwachte eindtijd: 55 minuten 
 

Niels Sitters 
Afstand: 10km 
Verwachte eindtijd: 45-48 minuten 
 

 
Terugblik na de Spieren voor spieren city run, 6 april in Hilversum. 

 
 
Corien Kruiswijk 
Verwachte eindtijd: onder de 36.02 minuten 
werkelijk eindtijd: 35.39 minuten 
Ik ben werkzaam bij Sherpa en vind het dan leuk in mijn werk op deze manier te promoten. Vorig jaar 
heb ik ook meegedaan. Het parcours vind ik vreselijk, maar al de toeschouwers en de muziek langs de 
weg maken het leuk. Ik wilde graag sneller dan vorig jaar en dat is gelukt!! 
 

Niels Sitters 
Verwachte eindtijd: 45 – 48 minuten 
werkelijk eindtijd: 44.35 minten (PR) 
De 10 kilometer is niet mijn afstand, maar omdat er meerdere mensen die ik kende de wedstrijd gingen 
lopen, wilde ik het ook wel eens proberen. De start van de wedstrijd ging erg goed, maar halverwege 
vond ik het toch best zwaar. Gelukkig ging het laatste stuk weer naar beneden waardoor ik iets kon ver-
snellen. Ik vond het erg leuk dat er zoveel muziek en bands onderweg waren. 
 
 
Irma Karssen 
Verwachte eindtijd: 55 minuten 
werkelijk eindtijd: 52.34 minuten (PR) 
In 2011 heb ik deze wedstrijd voor het laatst gelopen. Ik kon me niet meer herinneren dat er zoveel vals 
plat in zat, vandaar dat ik ook echt niet had verwacht een PR te lopen! Ook vond ik het op de dag van de 
wedstrijd erg warm. Ik vond het leuk dat bijna langs de hele route veel publiek en muziek was. Volgend 
jaar ga ik hem zeker weer lopen! 

Wedstrijd terugblik:  
Spieren voor spieren city run 
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Voorjaars broodje 
 
10 minuten - 1 persoons - lunch 
 
 
Benodigdheden:  
1 hard bruin broodje met zonnepitten  
50 gram gerookte zalm in reepjes 
1/4 appel (Golden Delicious) in snippers 
3 witlofblaadjes 
1 eetlepel creme fraiche 
1 theelepel vloeibare honing 
1 handje tuinkers 
 
 
Bereiding: 
Snijd het broodje overdwars doormidden.  
Beleg de onderste helft met de blaadjes witlof en leg er de reepjes gerookte zalm overheen.  
Verdeel de in snippers gesneden appel over de zalm.  
Roer een sausje van de creme fraiche en de honing en giet dit over de zalm en de appelsnippers.  
Strooi er als laatste een handje tuinkers over en leg de bovenkant van het bolletje er overheen. 

Sportrecept van de maand 

GEFELICITEERD! 

Monique Vernoy en Frans Hogenkamp zijn geslaagd voor 
het algemeen jurydiploma en daarmee willen wij hen van 
harte feliciteren. Monique is de moeder van Febe (B-
pupil)  en Juno (D1-junior) Bakker en Frans is de vader van 
Julian (B-pupil). Deze competitie gaan zij allebei meehel-
pen met het jureren. Op dit moment hebben wij 6 juryle-
den bij de pupillen en dat is precies voldoende, maar bij 
de junioren kunnen wij nog extra mensen gebruiken. 

 

De cursus duurt 4 avonden waarin theoretische kennis wordt gecombineerd met oefenen en meten 
op de atletiekbaan. Op de laatste avond wordt een test afgenomen en hoor je meteen de uitslag. 
Binnenkort start er, bij voldoende aanmeldingen, waarschijnlijk een jurycursus in Bussum. Jullie kun-
nen je opgeven bij Liesbeth Sitters 035-5420051 of mail Chrjsitters@online.nl. 

Nieuwe juryleden 
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Lange afstand gebeuzel 
 

Hans de Jong heeft de 56 km van Kaapstad gelopen, en hoe!! Als direc-
te maatjes hebben we natuurlijk zaterdag voor Pasen aan de app ge-
kluisterd gezeten om alle tussentijden door te krijgen, zijn eerste reac-
ties te  lezen  (“eerste biertje zit erin” ) en te ontdekken dat Hans ZO 
regelmatig kan lopen dat hij in een wedstrijd over 56 km op 2 minuten 
na een negatieve split loopt. En dan te bedenken dat hij tussen 28 en 
56 km een soort van twee keer de Vaalserberg over moest. Hoezo inde-
len. Natuurlijk hadden we niet anders verwacht. Als er één persoon zich 
het afgelopen half  jaar consciëntieus aan zijn schema gehouden heeft 
is het Hans wel. Hij is dan ook niet ziek geweest, heeft geen blessure 

gehad maar draaide soms weekenden van meer dan 50 km. Daar kunnen vele BAV-atleten wat 
van leren. Daarom namens de hele A-groep, Hans, geweldig gedaan! Niet alleen de 56 km maar 
zeker ook de 6 maanden ervoor. We zijn trots op je. Echt waar!!  
 
En waar het Hans zo goed ging zit ik zelf helemaal in een dip. De wetenschap heeft me de laat-
ste weken diep teleurgesteld en ik ben helemaal verward. Blijkt uit het ene Amerikaanse onder-
zoek dat hardlopers gemiddeld 6 jaar langer leven en nog geen maand later uit een ander (ook 
Amerikaans onderzoek) dat we als hardloper evenzo vrolijk eerder zullen sterven. Lekker han-
dig.  
 
“Ga ik nou eerder, of mag ik nou langer” …..Komt daarbij nog een verhaal van een Nederlandse 
wijsneus die beweert dat je helemaal geen dure hardloopschoenen nodig hebt, maar gerust op 
oude gympjes kan lopen, als je er maar om denkt. 
 
Ja…DUHH. Er om denken…Dat zit toch niet in ons systeem. Tenminste niet in het mijne. Ik loop 
vooral op gevoel, op gezelligheid, op zin hebben in. En zeker niet op…. Er om denken.  Eén van 
die Amerikanen beweert dat maximaal anderhalf uur per week hardlopen goed voor je is… 
meer niet. Nou, hij moet maar eens aan Hans gaan vragen hoe je dan een 56 km moet lopen? 
Gaat het echt niet worden. 
 
En nu lijkt dit allemaal ver van mijn bed show, maar laatst was ik in een hardloopwinkel voor 
een paar oude nieuwe gympjes, en die had wat nieuws…. Hele dikke zolen onder hardloop-
schoenen (eh..inderdaad uit Amerika) die vooral goed zijn voor mensen met chronische achil-
lespees- en hiel klachten.  Heb ik net de overstap gemaakt naar iets meer natural runnen en 
dan nu dit weer!! 
 
Kortom het verward me. Waar doe ik nu goed aan?? Welke wijsheid is het beste? Stel nou dat 
ik zaterdag twee uur duurloop gedaan heb, gisteren 20 km gewandeld heb met vrouwlief, mag 
ik dan vandaag ( tweede paasdag) rennen? Welke wetenschapper gaat mij nu vertellen wat 
goed voor me is? En welke schoenen moet ik aan? Die ouwe? 
Zucht…ik ben verward. 
 
Ga denk gewoon maar een rondje rennen…is in ieder geval goed voor de geest. 
 
Jos Hakvoort 
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033-2852940 
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Jarig in mei 
Jarig in april 

1 Salomé Rijswijk 

19 Lotte  Bleijerveld 

21 Rutger Smulders 

25 Sabien  Hilhorst 

29 Danny  Schaik, van 

2 Elise Stijger 

4 Jan  Vriesman 

9 Winnie  Groot, de 

14 Maarten  Arnoldus 

16 Jarno  Krikken 

17 Beyza  Kazmiroglu 

24 Bas  Ostendorf 

25 Maja  Gisbergen, van 

31 Jelle Miltenburg, van 

31 Thijs  Miltenburg, van 
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Fotocollage Paastraining 
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C-pupillen en D-pupillen 
 

Mijn naam is Majken, ik ben geboren op 1 juni 2008 
 

Ik woon in Baarn 
 

Ik heb 1 broertje en 1 zusje. 
 

Ik ben 6 jaar oud 
 

Ik heb donker blond haar en blauwe ogen 
 

In mijn vrije tijd speel ik graag buiten of ga ik fietsen 
 

Ik vind patat heel lekker 
 

Ik houd niet van spinazie 
 

Later wil ik piloot worden! 
 

Mijn favoriete film is my little pony 
 

Mijn leukste atletiek onderdeel is horden lopen 
 

Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind!! 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begelei-

ding 

BAV 
betaald 

10 mei 
1e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

11 mei 
1e baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 

17 mei 
2e baancompetitie pup 

 
Phoenix 
Utrecht 

pup ja ja 

24 mei 
2e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

14 jun 
3e baancompetitie pup 

 
Almere pup ja ja 

15 jun 
2e baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 

21 jun 
3e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

6 & 7 
sept 

PR– avondwedstrijd  BAV Pup Ja ja 

13 sept 
finale baancompetitie pup 

 
VAV 

Veenendaal 
pup ja ja 

13 sept 
finale baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

21 sept 
finale baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 
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