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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
 
Nieuw algemeen bestuurslid 
Vorige maand is Muriel van der Wouden als algemeen lid toegetreden tot het BAV bestuur. Daarnaast is Muriel ook 
voorzitter van de jeugdcommissie. Inmiddels heeft Muriel al meerdere vergaderingen bijgewoond. Het bestuur is blij 
dat er weer een directe vertegenwoordiging namens de jeugd in het bestuur aanwezig is. 
 
Kadervergadering 
Op 25 november heeft er na tijden weer een reguliere kadervergadering plaatsgevonden met vertegenwoordigers 
van alle commissies binnen onze vereniging. Er is veel informatie uitgewisseld en er zijn een flink aantal actiepunten 
vastgelegd die de komende maanden uitgevoerd zullen worden. Zeker i.v.m. de nieuwe baan zal bijvoorbeeld het 
clubhuis vaker  gebruikt gaan worden, hiervoor zal dus ook extra kantine bezetting nodig zijn. Voor de volgende ka-
dervergadering in het 1e kwartaal 2014 hoopt  het bestuur opnieuw op een volle bak aan commissie vertegenwoordi-
gers.  
  
Nieuwjaarsreceptie op donderdagavond 2 Januari 
Mede namens het bestuur , nodig ik alle leden van de BAV van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op donderdag-
avond  2 januari vanaf 20:30 uur in de kantine van ons clubhuis naast de nieuwe atletiekbaan. Het duurt nog even 
maar zet de datum alvast in jullie agenda’s, mobiel of tablet. 
 
Wintercup 
Op het moment van schrijven van dit voorwoord moet de 2e dag nog plaatsvinden. De 1e dag is in ieder geval zeer 
succesvol verlopen. Een bijna gelijk aantal deelnemers in vergelijking met vorig jaar. Het start en finish gebied is 
mooi compact en met de catering op steenworp afstand zou je van een waar start/finish dorp kunnen spreken. Er 
zijn vier parcoursen met verschillende afstanden in het bos uitgezet. Mooie brede paden met hier en daar een glui-
perig valsplat  omhoog.  Er is voldoende parkeergelegenheid, er zijn ruime, warme kleed en douche ruimtes. Kortom, 
op deze locatie zullen we als het aan de Wintercup organisatie ligt de komende jaren onze Wintercup goed kunnen 
blijven organiseren.  
Er is ook ruimte genoeg om het deelnemers aantal in de toekomst te laten groeien. 
 
SESTE 
Donderdagavond 12 december heb ik, samen met Muriel van der Wouden, een vergadering van de sportpark stich-
ting bijgewoond.  
De werkzaamheden op het sportpark zijn nu officieel afgerond. Om kosten te besparen zijn de voetbal clubs ge-
vraagd om zelfwerkzaamheid te gaan leveren in de vorm van lijnentrekken en doelnetten inhangen. Ook de BAV is 
gevraagd om een bijdrage te leveren. Het gaat er daarbij om het gravelveld bij de kogelstoot ringen onkruidvrij en 
gladgestreken te houden. Het lijkt ons dat wij die werkzaamheden zeker zelf wel kunnen uitvoeren. 
  
Fijne feestdagen 
Mede namens het bestuur , wil ik iedereen alvast een fijne Kerst en een goede jaarwisseling wensen. Zaterdag 21 
december zal de Recreantencommissie weer koffie met gesneden kerstbrood aanbieden en zaterdag 28 december 
zullen Andre en Evert opnieuw s’morgens vroeg in het clubhuis oliebakken voor bij de koffie vanaf 10:30 uur. 

 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
Van medio november tot medio december een verheugend aantal nieuwe aanmeldingen, voornamelijk 
afkomstig uit de recent voltooide “bikkel” cursus. 
Een heel hartelijk welkom nu voor: 
 
Voornaam:  Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Elsje   Bruijnesteijn  Baarn   recreant  26-11-1961 
Karin   van Buuren  Soest   recreant  23-03-1974  
Aljoscha  Gielkens  Baarn   recreant   04-04-1970 
Monique  Korver   Baarn   recreant  09-07-1977 
Herma    Kuijer   Baarn   recreant   25-10-1969 
Michiel   Naus   Baarn   recreant  27-09-1970 
Leonie   Ruijter   Baarn   recreant  29-08-1983 
Brechje   Sijnstra   Baarn   recreant  02-12-1972 
Famke   Terpstra  Soest   junior D  27-09-2002 
Frank   Timmers  Baarn   recreant  22-05-1966 
Arjan   de Vlieger  Baarn   recreant  18-08-1973 
Michelle  Vossenberg  Baarn   recreant  21-06-1985 
Gabriëlle  de Vries  Baarn   recreant  10-09-1966  
 
Helaas ook weer diverse afmeldingen per 1 januari. 
We zullen hierdoor moeten missen: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:     
Henny  Bos-Brouwer  Baarn  recreant 
Bas  de Jonge  Baarn  junior D     
Louis  Kinsbergen  Baarn  master 
Désirée  Olivieira  Baarn  recreant 
Rita  van Rijssel  Baarn  recreant 
Sophie  Sijmonsma  Baarn  junior D 
Bauke  Taylor   Baarn  pupil A 
Daniëlle Veendrick  Baarn  junior D 
 
Van de Atletiekunie ontvingen we de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 
 
Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 
Juno  Bakker   819058   junior D 
Thorsten Berghegen  819059   pupil M 
Sophie  van der Burgh  630963   junior C 
Ingo  van Heusden  414410   senior 
Fenna  IJntema  819061   pupil M 
Bouwe  IJpma   819062   pupil M 
Laureanne Schalij   819065   junior C 
 
 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (SESTE) wil op heldere en ook voor niet inge-
wijde begrijpelijke wijze uitleg geven over zaken die (gaan) spelen rond de exploitatie van het sportpark. 
In het kader daarvan ontvangt u hierbij de tweede editie van de SESTE-nieuwsbrief.  
 
Algemeen 
Het bestuur van de Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de deelnemende verenigingen. (SV Baarn, TOV, Eemboys, CCB en BAV). Zij geven, binnen de financiële 
mogelijkheden, gestalte aan de wensen van de verenigingen. 
 
Contractbesprekingen SRO 
Het SESTE bestuur is bezig, na evaluatie van 2013, om het contract met SRO voor 2014 te verlengen.  
 
Wateroverlast op Ter Eem 
De recente vruchtbare samenwerking tussen gemeente en waterschap heeft ervoor gezorgd dat de af-
watering een stuk is verbeterd. De concentratie van de overlast ligt rond de velden 4, 5 en 6. De kwets-
baarheid na regenval blijft vooralsnog groot. De buitenstroken van de velden 4 en 5 vertonen wel enige 
verbetering in de afwatering na het ondergaan van de zogenaamde "plofbewerking". Wanneer de om-
standigheden het toelaten worden de drie nieuwe velden met machines bewerkt om de bovenlaag los-
ser te krijgen. Bij veld 6 is de grootste zorg om het bespeelbaar te krijgen, waarbij de gedachte is om per 
plek zand in te strooien.  
 
Regels veldindeling 
Om te komen tot goede onderlinge afspraken over het gebruik van de beschikbare velden vindt er over-
leg plaats tussen de sportparkmanager en vertegenwoordigers van de verenigingen. Dit is het zoge-
naamde Plannersoverleg. De mensen die een extra inspanning leveren ten behoeve van dit gezamenlijke 
belang zijn Klaas de Kok namens SV Baarn, Hans de Gooijer namens Eemboys, Belinda van Dinther na-
mens TOV en Wim Oostveen namens BAV. 
Het SESTE-bestuur is erg blij dat de verenigingen dit initiatief hebben genomen. Dit overleg heeft inmid-
dels de REGELS VELDINDELING SPORTPARK TER EEM opgeleverd. 

SESTE-nieuwsbrief #2, november 2013 



 

 8 

  
 
 
 
Sneeuw en ijs 
Met de naderende winterperiode in het hoofd heeft het bestuur, in samenwerking met de sportparkma-
nager, regels opgesteld over hoe te handelen bij sneeuw en ijs op de kunststof voetbalvelden en de atle-
tiekbaan. Deze regels worden binnenkort verspreid. 
 
Veldnummering 
In de nieuwe opzet van het sportpark is ervoor gekozen om de velden een nummer te geven. Het principe 
is dat alle velden beschikbaar zijn voor alle drie de voetbalverenigingen, echter bij de respectievelijke 
hoofdvelden krijgt de betreffende club voorrang bij de indeling.  
Veld 1 is het hoofdveld van TOV.  
De gekoppelde velden 2 en 3 zijn tijdens het cricketseizoen ook beschikbaar voor de CCB.  
Veld 4 is het hoofdveld van SV Baarn. 
Veld 6 heeft de BAV als eerste gebruiksgerechtigde. 
Veld 7 is het hoofdveld van Eemboys.  
De nummeraanduidingen zullen binnenkort worden geplaatst. 
De velden 2, 3, 5 en 6 worden door de planners zodanig ingedeeld dat de verhouding tussen het aantal 
teams van de drie verenigingen als leidraad geldt. 
 
Rooddraadschimmel 
De sportparkmanager heeft hiernaar onderzoek gedaan en komt tot het volgende: "Rooddraad is een 
schimmel die zich vestigt in gras dat niet helemaal vitaal is. De aantasting komt voor in gras dat niet opti-
maal groeit. Bij de velden 4 en 5 is de structuur nog niet op orde, wat bijna altijd het geval is bij pas aange-
legde velden. Ook is het noodzakelijke organische stofgehalte in de toplaag nog in ontwikkeling. Om die 
reden komt niet op ieder moment de voor de grasplant noodzakelijke hoeveelheid stikstof ter beschik-
king. Een flinke nachtvorst is afdoende om nu de Rooddraad te doen verdwijnen. Maar dat is aan de na-
tuur om te regelen. Kortom, er is op dit moment geen mogelijkheid om zelf actief een aanpak tegen Rood-
draad in te zetten. Er is wel wat schade aan het gras, maar dat is normaal gesproken niet als dramatisch 
aan te merken".  
 
Terughalen van ballen 
In overleg met Van Wijnen is afgesproken dat er een loopplank over de sloot achter veld 3 en 4 mag ko-
men. Waarbij een schuingeplaatst (dichtvallend), afsluitbaar, hek moet voorkomen dat het terrein van 
Van Wijnen ongeoorloofd dan wel overmatig wordt betreden. De voetbalverenigingen hebben hierbij een 
grote verantwoording om tot goede afspraken te komen met hun trainers en leden. 
 
Toegangsweg naar het Wheelys-terrein 
De boomstronken zijn inmiddels weggehaald waardoor langs deze weg hekken kunnen worden geplaatst. 
Door het afsluiten van dit deel van het sportpark trachten we te voorkomen dat het atletiekgedeelte te 
gemakkelijk toegankelijk wordt. 
 
Fietsen, scooters e.d. op het sportpark 
Fietsen, scooters e.d. moeten in de daarvoor bestemde stallingen binnen en buiten het sportpark ge-
plaatst worden en mogen niet langs de "Sportparkweg” langs de velden  
en tegen de hekken langs de velden geparkeerd worden. Dit ten behoeve van de veiligheid van de spor-
ters en ter voorkoming van beschadigingen van de velden en hekken. Om dit te laten slagen is de inzet en 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de besturen en de trainers onmisbaar. 
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Baviaan bezorgers bedankt! 
 
Zoals al vele jaren het geval is, hebben diverse trouwe clubleden er ook 
dit jaar weer voor gezorgd, dat alle BAV-leden, woonachtig  in Baarn, 
Eemnes en Soest ongeacht de weersomstandigheden hun Baviaan zo 
tijdig mogelijk thuis bezorgd kregen, voor zover zij nog niet waren over-
gegaan op de digitale versie (en dat zijn er nog heel wat, ondanks de 
grote inzet van Marina!). 
 
Ook vervanging van bezorgers, die er door diverse omstandigheden 
mee moesten stoppen, verliep gelukkig er soepel. Met dank aan: Cora, 
Peter, Dirk, Henk, Dik, Dick, Jan,  Aart, Ybel, Jos, José/Harm, mevrouw 
van der Velden en hun, mij niet altijd bekende, vervangers. 
 
 
Hans Oostindiën. 

Baviaanbezorgers: bedankt! 

Heb je ook iets te koop, gevonden of aan te bieden? 
Stuur dan een mail naar: 

baviaanredaktie@hotmail.com 

Te koop:  
Dames Asics hardloopschoenen, maat 40. Ik heb er een keer of zes op gelopen, maar ze 
zijn me toch te groot. Het zijn Asics Gel- Cumulus Women. Nieuw kosten ze 124,95 euro 
en ik wil ze voor 50 euro wel kwijt. Wie meer wil weten: Monique Vernoy 06 42337300. 

Te koop: 
Heren Asics Duomax hardloopschoenen, maat 46. Spiksplinternieuw!! Asics Duomax is 
een neutrale hardloopschoen. Bij interesse bel: Irma Karssen 06 29112443 

Te koop: 
Kipstra zaalschoenen voor kinderen, maat 33. Vorige winter 
een paar maal gedragen, maar nu zijn ze te klein. Zo goed 
als nieuw dus. €7,50.  
Bij interesse mail: grootvink@casema.nl 
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Foto-impressie: 
Sinterklaas en Zwarte Piet op bezoek bij de 
BAV-recreanten 
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VERJAARDAGEN 
DECEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Frank  Louhenapessy 19 Evelyn  Westhof 

7 Jan  Zwaan 20 Brigitte  Koers 

9 Tho  Stoffelen 22 Charlotte  Dekker 

12 Jaap  Sonnenberg 23 Sacha  Knopper 

12 Caroline  Sterkman 24 Mariëlle  Wegen, van 

13 Edmond  Pouderoyen 25 Belinda  Huiden 

14 Bertha  Wijngaarden-Jager, van 26 Han  Witvoet 

15 Chris  Baan, de 27 Harold  Kuijpers 

16 Martha  Braas-Seijts 30 Lenneke  Bakker-v/d Heijden 

16 Magda  Lammertse 30 Inge  Hartwich 

17 Pim  Molenaar 31 Bart  Klingeren, van 

17 Conny  Dirksen 31 Bert  Witteveen 

18 Rob  Ginkel, van 31 Elly  Verhoef 



 

 12 

VERJAARDAGEN 
JANUARI 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Ellen  Snider 17 Katherine  Routley 

3 Anton  Krikke 17 Richard  Koot 

5 Nancy  Vries-Suik 18 Josien  Zwanikken 

6 Peter Wevers 20 Ton  Slager 

8 J.H. Veen-van Hunen, v.d. 26 Yannicke  Kruiswijk 

8 Marina  Wakker 27 Marian  Nieland 

8 Dorry  Engelmann 28 Peter  Roomer 

9 Adri  Hurkens 28 Wilco  Dijen, van 

11 Wina  Dijk, van 29 Edan  Meer, van der 

12 Raimond  Lammertse 29 Toon  Keken, van 

12 Theo  Berendsen 29 Bianca  Koops 

14 Gert Jan  Versteeg 29 Judith  Breijer 

15 Thea  Feijen-Beekhof 30 Maartje  Polvliet 

16 Cok  Verhoef 30 Henk  Vulpen, van 

17 Angelique  Smeele 30 Inez Stam 
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Hardlooptip van de maand:  
Train je uithoudingsvermogen 

 
Inhoud is lengte x breedte x hoogte. Dan gaat het om kubieke meters. Wanneer wij hardlopers spreken 
over inhoud bedoelen we conditie of uithoudingsvermogen. Longinhoud bijvoorbeeld is in dat kader een 
belangrijke factor. Hoe groter je longinhoud, des te meer zuurstof kan worden aangevoerd, afvalstoffen 
kunnen worden uitgestoten en hoe langer de spieren het volhouden. 
 
Tijdens het lopen kan de loper bij een enkele teug wel vier liter lucht naar binnen zuigen. Dagelijks inhale-
ren we ongeveer 10.000 liter meer of minder zuivere lucht. Gedurende een gemiddeld mensenleven vul-
len onze longen zich 500 miljoen keer.  
 
Uithoudingsvermogen vormt de basis van onze conditie. Snelheid is minder belangrijk. Uithoudingsver-
mogen is ook het best trainbaar. Daar waar snelheid toch ook in aanleg aanwezig moet zijn, is de machi-
nekamer van ons lichaam (hart en longen) tot grootse daden in staat door simpelweg langer en verder te 
gaan lopen.  
 
De rustige duurloop vormt het beste gereedschap. Maak de lange duurloop per week circa 10 minuten 
langer, neem na drie weken een week gas terug en start dan weer met de langste afstand die in week 2 
werd bereikt. Ga door tot je anderhalf uur achterelkaar volhoudt.  
bron: runnersweb.nl 

Dit is al weer de laatste Baviaan van 2013. In 2014 zal de Baviaan 10 keer uitkomen. Dit betekent 
gemiddeld om de 5 weken met een langere pauze in de zomerperiode. De kopijdata zijn daar op 
aangepast en vallen dus niet meer standaard aan het begin van de maand. Wil je tekst aanleveren, 
let dan dus goed op de datum. 

 
Kopijdata 2014: 

  - 14 januari 
  - 18 februari 
  - 18 maart 
  - 22 april 
  - 27 mei 
  - 1 juli 
  - 2 september 
  - 7 oktober 
  - 11 november 
  - 9 december 

Nieuwe kopijdata bekend! 
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Het is altijd lastig wat te doen op het eind van het jaar. Gaan we terug-
blikken, ouwe koeien uit de sloot halen, nog één keer vertellen hoe 
fantastisch de marathon was, hoe veel pech je had met je geblesseerde 
pootje, waarom dat stomme mooie weer uitgerekend op jou wedstrijd-
dag besloot extreem warm of koud te zijn….of….. gaan we vooruit blik-
ken op 2014. Het jaar van het Goud van Kramer op de 10, de triple van 
Ter Mors, Het Nederlands elftal dat OOH YES wereldkampioen wordt of 
de twee nieuwe trainers die zich aanmelden bij de BAV. 
 
Om eerlijk te zijn. Vooruitblikken is leuker, spannender en laat ruimte 
om te dromen, te filosoferen en buiten de box te denken. (de kritische 
lezer onder u denkt nu waarschijnlijk, dit gaat helemaal nergens 
over….. en dat klopt.)  
 

Maar stel je toch voor dat je anno 2013/14 mag dromen van:  
 
- Een weergaloze 55 km in Zuid-Afrika 
- Prachtige jeugdtennisprojecten door heel Afrika heen 
- Een super mooie veranda achter aan het huis 
- Een supergezonde, vrolijke lieve, leuke en af en toe lekker eigenwijze 

baby die geboren wordt 
- Een fatsoenlijke relatie met je ex. 
- Nog een keertje naar Australië op vakantie 
- Zomaar op een goede manier 10 kilo afvallen 
- Je bedrijf die het tegen de crisis in steeds beter gaat doen 
- Eindelijk hardloopschoenen vinden die je “echt” passen 
- Er bij een sporttest achter komen dat je voor je leeftijd hartstikke super gezond bent. 
- Twee keer achter elkaar een wedstrijd winnen van je fanatiekste maatje 
- Überhaupt nog kunnen winnen van je zoon van nog geen 15!! 
- Eindelijk…eindelijk….eindelijk van die chronische blessure afkomt 
- De baan vinden waar je de laatste jaren zo hard voor geleerd hebt.. 

 
…. En er dan op 31 december 2014 achter komen dat je droom nog uitgekomen is ook!! 
Dat zou pas gaaf zijn. 
Dat wens ik een ieder dan ook toe. Droom je droom en geniet daarvan!! 

        
 
Fijne dagen.  
Jos Hakvoort  
 

 

Dat het wederom een sportief en knettergek hardloopjaar wordt wens ik niemand toe, want 
dat is geen droom. Dat wordt hartstikke werkelijkheid…Wedden!! 

Lange afstand gebeuzel 
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De ‘BAV-Hakke-Bille-dans’ 
Opmaat voor een sprintfestijn 

 

Hakke-Bille, Hakke-Bille 
Beentjes hoog en bille trille 

Spierenlelle laten lille 
Opdat lucht en aarde trille 

 
In het Groeneveldse bos 
Maken wij de spieren los 

Soepel, elegant gehos 
Onder leiding van ‘The Boss’ 

 
Hakke-Bille, Hakke-Bille, 

Met z’n allen gaan we los! 

 
Voor de Bikkels een bekend zaterdagochtend ritueel dansje. En ook de ABC recreanten moeten er nog 
bijna wekelijks aan geloven. Niet altijd in de volle overtuigen dat het goed voor ze is overigens. Laat 
staan dat ze een soort kunstzinnige beleving ervaren aan de uitvoering dezer BAV dans. 
 
Wie durft het overigens aan om de bovenstaande beginregels als aanzet te gebruiken voor een ‘BAV-
Hakke-Bille’ raptekst en er een lekkere beat of vrolijk deuntje achter te zetten? Wat een feest zal het 
dan worden om samen al rappend te ‘Hakke-Bille’ in het Groeneveldse bos en bij iedere warming-up 
elders in het land. Een beetje choreograaf die op zaterdagochtend zich verpoosd in Groeneveld zal op 
slag verliefd worden op de soepel dansende BAV performers en er zijn nieuwe ballet omheen 'bouwen'.  
 
Liefhebbers van het Nationaal Ballet zullen zich ongetwijfeld het gekostumeerde moderne ballet 
‘Dikkertjes’ herinneren. Als Michelin mannetjes en vrouwtjes verklede dansers die over het toneel wag-
gelden en buitelden, kostelijk. Zo stel ik me ook gekostumeerde  Bavianen voor, ‘Hakke-Bille’ dansende 
jeugdige Baarnse balletdansers. 
 
Als liefhebber van modern ballet geniet ik van de schoonheid van de vloeiende soepele lijnen en bewe-
gingen van het menselijk lichaam en haar/zijn ‘poëtische danstaal’. Nog een klassieke of moderne muzi-
kale omlijsting erbij en het plaatje is af. Rijp voor het Stopera podium.  

 
Trouwens wat te denken van een verkiezing van de elegantste ‘BAV-Hakke-
Bille-danser’ (m/v). Mijn nominatie voor de eerste BAV bokaal van best perfor-
mer zou Sabines  ‘Hakke- Bille’ uitvoering zijn. Voor mij de stijlvolste ‘Hakke-
Bille-danser’. Wat een souplesse, sprongkracht, dynamiek en explosiviteit. 
Naast danser ook een ras sprintkanon. Onze oud Wereld, Europees en Neder-
lands kampioen  60 m, Nellie Cooman, is er niets bij. Ze laat je letterlijk haar 
zolen, sorry hakken, zien. Als een hinde die de ‘spiegel’ met de hakken bedek-
kend het bos in vlucht. Je kent het plaatje wel uit de nieuwe Nederlandse film  
‘De nieuwe wildernis’. 
 

Hakke(n)bille(n), hakkenbilde, gehakkenbild, hét nieuwe (BAV?) werkwoord voor 2014. Volgens de spel-
lingsregels moet er weer een n tussen en één erachter. Nou ja, kan ik billijken, het gaat toch meestal om 
twee duo's, hakken en billen. 
 
Ik wens je toe dat je lichamelijk en geestelijk gezond 2013 uit én 2014 in, ‘hakkenbilt’. 
Pim Molenaar 
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Recept van deze maand:  
Traditioneel kerstbrood  

 

 

BENODIGDHEDEN:  
400 gram bloem   150 gram krenten 
5 gram zout    150 gram rozijnen 
25 gram basterdsuiker   25 gram sukade 
geraspte citroenschil   25 gram oranjesnippers 
1 ei     amandelpers van 75 gram amandelen 
25 gram gist    50 gram boter om te  bestrijken 
1,75 deciliter melk 
75 gram boter 
 
 
 

BEREIDINGSWIJZE: 
1. Maak van de bloem, het zout, de basterdsuiker, de geraspte citroenschil, het ei, de gist, de lau-
we melk en de gesmolten boter een soepel deeg.  
2. Laat het deeg op een tamelijk warme, vochtige plaats rijzen (30 à 45 minuten).  
3. Wel de krenten en rozijnen, laat ze uitlekken en drogen. De droge krenten en rozijnen, de ge-
snipperde sukade en de oranjesnippers in het deeg vouwen en erdoor kneden.  
4. Duw het deeg uit tot een dikke, ronde plak. Leg ze op een ingevet bakblik , leg de rol amandel-
pers ongeveer in het midden en sla het deeg zodanig dubbel dat het omgeslagen gedeelte iets 
kleiner is dan het onderste.  
5. Laat het deeg opnieuw rijzen (30 à 45 minuten). Bestrijk het daarna dun met boter. 
6. Het bakblik in een zeer hete oven ( 220 °C) plaatsen, het brood gaar en bruin laten worden (30 
minuten).  
7. Besprenkel het brood in de oven met vrij veel water, laat het daarna nog enige minuten in de 
hete oven staan en laat het op een rooster afkoelen. Intussen het brood enige keren met boter 
bestrijken en dik met gezeefde poedersuiker bestrooien. 
 

 
 
EET SMAKELIJK EN FIJNE FEESTDAGEN! 

http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/granen/tarwemeel.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/fruit/krenten.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/mineralen/zout.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/fruit/rozijnen.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zoetmiddelen/basterdsuiker.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/citrusfruit/citroen.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/eieren/eieren.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/noten/amandelen.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/bakproducten/gist.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/melk.html
http://www.mijnreceptenboek.nl/ingredienten/zuivel/boter.html
http://www.bol.com/rozijnen.html
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Ken je trainer 

Als deze baviaan in uw brievenbus of mailbox valt is het alweer half november. Nog even en we gaan de 
1e Wintercup weer lopen!  

 
Terwijl de 1e nog moet worden gelopen, zijn mijn gedach-
ten al bij de 3e Wintercup in Januari. Dat is toch wel de 
leukste uit de serie , want dan hebben we de altijd zo gezel-
lige BAV-loterij! Om er voor te zorgen dat iedereen dan 
weer met een leuk prijsje naar huis gaat, moeten de voor-
bereidingen nu al van start gaan. De Baarnse middenstand 
wordt door mij bezocht en laat zich altijd van zijn beste kant 
zien en geven gul! Toch wil ik hierbij ook graag onze BAV– 
leden betrekken. Je kunt tenslotte niet genoeg prijzen heb-
ben voor deze loterij!  
 

Daarom het volgende; heb je iets in je kerstpakket gekregen, gewonnen bij de bingo of de vriendenloterij 
of cadeau gekregen bij het tanken of ………., waar jezelf niets mee doet, maak er dan iemand anders blij 
mee en schenk het aan de BAV-loterij.  Bel of mail even en dan kom ik even langs om het op te halen.  
 
Alvast bedankt en natuurlijk veel sportief succes gewenst! 
 
Groetjes, 
Corien Kruiswijk 
 
mailadres: d.kruiswijk@kpnmail.nl 
telefoonnummer: 035-5420949 

Wintercup Loterij 

 Mijn naam is: Menno Zahradnik 
 Ik ben 51 jaar jong 
 Mijn lievelingseten is: Ik heb geen lievelingseten, 

lust alles graag! Moet ik dan toch kiezen dan 
wordt het een pannetje gekookte mosselen. 

 In mijn jeugd heb ik aan voetbal en windsurfen 
gedaan. 

 Mijn functie bij de BAV is: Trainer van de A1  
pupillen. 

 Ik ben bij de BAV gekomen doordat mijn kinderen 
(Demy en Koen) lid werden van de BAV, meegin-
gen doen met wedstrijden en op een gegeven 
moment zeiden ze: ‘Als je het zo goed weet, doe 
het zelf dan maar’. Dit doe ik nu alweer zo’n 11 
jaar. 

 Ik vind hoogspringen en estafette de leukste onderdelen. 
 Mijn vrije tijd besteed ik aan: hardlopen en fietsen. 



 

 21 

Koen Zweers loopt New-York Marathon 

De ING New York City Marathon 2013: eerbetoon & therapie 
In 2013 moest het, na een vijftal halve marathons, gebeuren: de TCS Amsterdam Marathon. Aan het 
begin van de zomer gestart met de langere duurlopen. Gesterkt door het vertrouwen dat ik de lange 
duurtrainingen samen met mijn ervaren marathon-loopmaatje Wim Rottier doe, begin ik stiekem alvast 
uit te kijken naar 20 oktober. 
 
En dan ziet de wereld er ineens heel anders uit. Mijn vader overlijdt volkomen onverwacht op 7 augus-
tus aan een hersenbloeding. Tussen de eerste indicatie dat hij zich niet helemaal goed voelt en zijn 
overlijden zit minder dan 6 uur. Altijd gezond geleefd, zeer sportief en topfit. Ook dan kan het dus in 
een keer over zijn… 
 
Mijn hoofd stond dus even niet naar hardlopen. Miste uiteraard zo vier of vijf lange duurlopen en be-
sloot daarom om mijn marathoninschrijving om te zetten naar een halve marathon. Een dag later stuitte 
ik bij toeval (of niet…?) op een Facebook actie van ING (waar mijn vader bijna 40 dienstjaren heeft vol-
gemaakt). “Win een van de laatste 10 plaatsbewijzen voor de New York Marathon: motiveer in 140 te-
kens waarom jij er een zou moeten krijgen.” Twee dagen later, uiteraard met mijn hoofd weer bij heel 
andere zaken, een e-mail met de tekst: “Beste mijnheer Zweers, Gefeliciteerd! Je hebt meegedaan aan 
de Facebook actie van ING voor de New York City Marathon, en ING nodigt jou uit deel te nemen.” Blijk-
baar kon ik vrij aardig motiveren dat ik geen beter eerbetoon aan mijn vader kon bedenken dan deelna-
me aan de grootste marathon ter wereld. 
 
Met een minder dan ideale voorbereiding speelt vier weken voor D-Day 3 november tijdens een lange 
training ook het tractus iliotibialis frictie syndroom weer op: de hardloopknie (tromgeroffel). Geen hele 
fijne blessure, want de beste remedie is rust. De zeer moeizame halve marathon van Amsterdam, de 
laatste testcase, gaf ook niet heel veel vertrouwen. Maar opgeven is zeker geen optie. 
 
Aangekomen in New York een paar dagen om te acclimatiseren tot 3 november. De wekker gaat om 
04:45. Alles ligt klaar. Shirt, opgespeld startnummer, sticker met naam (voor de zekerheid ver-Engelst 
als “Conrad”), ontbijt, repen en gels. Ik ben gespannen, maar heb er zin in. Kom maar op. “Pain is weak-
ness leaving the body”, lees ik op een billboard onderweg naar de terminal op het zuidelijkste puntje 
van Manhattan. Waar de ene na de andere ferry vertrekt naar de start bij Fort Wadsworth op Staten 
Island, geëscorteerd door de Amerikaanse kustwacht. Zou het vandaag allemaal goed gaan? Boston 
flitst even door mijn hoofd. Gedachten die snel weer vervliegen wanneer de kanonnen van het fort af-
gevuurd worden bij de start van de wedstrijdlopers. Ik mag hier gewoon aan meedoen, besef ik als ik 
richting de start loop, de steile opgang naar de Verrazano Narrows brug voor het eerst zie en Miss New 
York “God Bless America” zingt. De speaker vuurt de lopers aan en onder de tonen van Frank Sinatra’s 
New York, New York begint de klim naar de top van de brug. Rustig aan beginnen, lees ik mezelf de les. 
Kijken hoe de knie zich houdt. Ik zal gedurende de uren erna nog vaak de adviezen van Camiel en de 
tape van Lenny prijzen. 
 
Vanaf de top van de brug een fantastisch uitzicht op de stad, badend in schitterende herfstkleuren. Ik 
lees “Welcome to Brooklyn” en zie de ruim acht kilometer lange en bijna rechte Fourth Avenue voor me 
liggen. Een zee van geluid komt me tegemoet. Duizenden mensen aan weerszijden van de straat. Overal 
bands, spandoeken en borden. En iedereen schreeuwt je vooruit. “Go Conrad!” Godzijdank, mijn naam 
staat op mijn shirt, denk ik direct. Als een band onder een brug mijn naam verwerkt in het liedje dat ze 
spelen, mis ik zo twee mijlindicatoren en schiet het al lekker op. Brooklyn’s diversiteit is fantastisch. 
Jong, oud, rijk en arm, jazz, rock, reggae, traditionele chassidische joden en een groot gospelkoor bij de 
Emmanuel Baptist Church. Alles vergezeld door een voortdurende orkaan van aanmoedigingen.   
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Via de Pulaski brug lopen we na ruim 13 mijl Queens binnen. Over de helft! En vooralsnog nauwelijks last 
van de knie. Nou ja, van de ene niet meer dan van de andere dan… In Queens een paar enorme borden 
die duidelijk maken dat “Brooklyn so three miles ago” is. Dan na twee mijl de beroemde, of beruchte zo je 
wilt, Queensboro Bridge over de East River. Weg is het publiek. Stilte. Gehijg. Ik passeer een behoorlijke 
hoeveelheid wandelende mensen voor wie de lange opgang van de brug de laatste druppel is. Ik knijp me-
zelf maar weer eens in mijn arm als ik de brug afdaal en het geroezemoes in de verte hoor aanzwellen. 
Het is een onbeschrijfelijk gevoel als je de bocht omkomt en First Avenue voor je ziet liggen. Manhattan! 
Zo ver je kunt kijken alleen maar mensen die slechts één missie lijken te hebben: jou persoonlijk naar de 
finish schreeuwen. Voor ik het weet zie ik het 18 mijl bord en loop ik even later de Willis Avenue brug op 
en het noordelijkste stadsdeel The Bronx in. Af en toe denk ik eraan om ook even naar de gebouwen te 
kijken. In The Bronx lijkt de klok ergens rond 1920 te zijn stilgezet. Zoveel art deco architectuur. Hier nog 
maar eens een keer iets langzamer doorheen lopen in de toekomst! 
 
Dan opnieuw Manhattan, nu vanaf het noorden via Fifth Avenue Harlem in. Ik moet even slikken als ik bij 
het eerste straatnaambord besef dat ik nog van 138th Street tot 53rd Street moet volhouden en daarna 
nog een stukje. Gelukkig krijg ik pas op het moment dat ik Central Park inloop voor het eerst een vrij seri-
euze steek in mijn knie. “Pain is weakness leaving the body”, zoiets was het toch? En hoe zwaar kan dat 
stukje Central Park nu nog zijn? Toch wel zwaar, zo blijkt. Het is een heuvelachtig deel van het parcours. 
Heuvelaf gaat het prima en –belachelijk– denk ik nog even te versnellen. Om heuvelop de gedachte om te 
stoppen met die ridicule actie maar met veel moeite te kunnen onderdrukken. Bijna! Het “1 mile to go” 
bord en de schreeuwende meute geven de energie om nog even door te zetten “to finish strong”. 
 
Het is gelukt! Mijn eerste marathon ooit. In 3:58:04. De 
eerste emoties komen bij het ontvangen van de medaille. 
Vervolgens bij de engel, officieel vrijwilligster, die mijn 
handen zachtjes wegduwt en uitgebreid de tijd neemt om 
me met liefde in de warme gevoerde poncho te wikkelen. 
Bij de warme reacties van BAV’ers op Facebook. En tot slot 
bij het zien van mijn vrouw. Ik laat de tranen even de vrije 
loop. Bedankt pa, voor het meelopen! 

 
Koen Zweers 
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Pieten aanwezig bij BAV-training jeugd 
Afgelopen zaterdag 30 november waren er zwarte Pieten aanwezig bij de bostraining van de BAV. De Pie-
ten hadden natuurlijk pepernoten bij zich en deden mee met de estafette bij de grote kom. 

 
Na de training gingen de kinderen, trainers en 
natuurlijk de pieten naar Eethuys-Café 'De 
Generaal'. Daar hadden de pieten voor ieder-
een cadeaus en pepernoten. Eethuys-Café 'De 
Generaal' had lekkere warme chocolademelk 
klaar staan. 
 
Nadat alle pakjes uitgepakt waren en de cho-
colademelk op was, ging iedereen met een 
goed gevoel naar huis. 
 
We danken de Generaal voor de gratis choco-
lademelk, ranja en pepernoten en natuurlijk 
voor hun warme ontvangst. 

BAV-strip deel 2 
door Thom en Mick van de Wouden 
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Jarig in december 

Jarig in januari 

2 Luuk  Versteeg 

2 Sophie  Bleijerveld 

5 Wessel  Terpstra 

14 Daan  Timmer 

15 Laureanne  Schalij 

17 Fenna Ijntema 

20 Suzanne  Vink 

24 Remco  Martens 

25 Jort  Mol Lous 

30 Julie  Heij 

31 Thijs  Buwalda 

1 Thijs  Roskamp 

5 Dorian  Wevers 

7 Dinand  te Pas 

7 Emma  van de Beek 

7 Amber  Pieterse 

8 Naomhy Koops 

9 Boris  van de Beek 

11 Maan  Samed 

18 Jonathan  Rijswijk 
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2013 

 
 

2014 

 
  

Zie ook: http://www.tigch.nl/cross/20132014  voor de informatie over de crosscompetitie (poule Zuid). 

Zie http://www.jahoma.nl/pupillen/ voor de informatie over de pupillencompetitie. 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding BAV? 

Za 21-dec Pup/jun Ja Laatste training voor de kerstvakantie  

Di 31-dec Sylvestercross Soesterduinen, Soest Pup/jun Ja 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding BAV? 

Za 4-jan Pup/jun Ja  Eerste training na de kerstvakantie  

za 11-jan 2e crosswedstrijd AV Clytoneus, Woerden pup/jun Ja 

zo 19-jan 3e BAV Wintercup Camping De Zeven Linden, Baarn pup/jun Ja 

za 1-feb 3e crosswedstrijd AV Zeewolde, Zeewolde pup/jun Ja 

za 8-mrt finale cross nog onbekend pup/jun Ja 

Wedstrijdkalender Jeugd 

http://www.tigch.nl/cross/20132014
http://www.jahoma.nl/pupillen/
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