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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 
 
Kandidaat voorzitter 
Tot grote vreugde van het bestuur is er een kandidaat voorzitter voor onze vereniging. Bij de komende 
algemene ledenvergadering op donderdag 8 Mei zal ik na 9 jaar mijn functie neerleggen. 
Het bestuur zal met trots tijdens de ledenvergadering Suzana van Keulen voordragen als voorzitter van de 
BAV. Het bestuur hoopt dat de ledenvergadering  haar goedkeuring aan dit voorstel zal geven. 
Suzana is al actief bij de BAV, ze geeft op de woensdagochtenden een looptraining vanaf Groeneveld. 
 
Succesvolle samenwerking de Geeren tennis en BAV 
Afgelopen voorjaarsvakantie is er een gecombineerde looptraining en tennis activiteit georganiseerd voor 
jeugdleden van de tennisvereniging de Geeren en onze BAV jeugd. Het is de bedoeling dat dit een geza-
menlijke activiteit van Diana Rubini en jeugdtrainers gaat worden. Bianca Koops en Bas van der Vuurst 
hebben samen met trianers van de Geeren een sportieve tennis en hardloop aktiviteit samengesteld. Op 
de foto in de Baarnse Courant stonden alleen maar kinderen met blije gezichten, volgens de begeleidende 
tekst was het inderdaad sportieve en vrolijke middag. Mogelijk dat er in de toekomst meer van deze 
“uitwissel” sportaktiviteiten georganiseerd gaan worden. 
 
Belavonden nieuwe vrijwilligers 
Op twee maandagavonden in Januari zijn er belrondes georganiseerd waarbij alle leden van de BAV, waar-
onder ook de ouders van onze  jeugdleden, telefonisch zijn benaderd voor een mogelijke vrijwilligersfunc-
tie bij de BAV. Natuurlijk zijn leden die al actief zijn als vrijwilliger niet benaderd. 
Irma, Tineke en Bianca hadden eerder, samen met leden van andere Baarnse verenigingen, deelgenomen 
aan een curcus “vrijwilligers werven” voor verenigingen, een initiatief van de gemeente Baarn. Het slot-
stuk van de curcus was het organiseren van de belronde. 
Bij de BAV was dit erg succesvol , ruim 50 leden hebben zich opgegeven voor vrijwilligers werk bij onze 
atletiekvereniging. 
 
Regiofinale jeugdcross 
Een groot aantal jeugdatleten zijn geplaatst voor de komende regiofinale veldcross. Een fijne afsluiting van 
het cross winterseizoen, wie weet zijn er een paar podium plaatsen te veroveren.  
Eind Maart begint het baanseizoen voor de jeugd alweer, met de mooie kunststofbaan kan het niet snel 
genoeg voorjaar worden. 
 
Kadervergadering 
Dinsdag 11 Februari heeft de 1e kadervergadering van 2014 plaatsgevonden. Het was een volle bak in de 
bestuurskamer, alle commissies waren vertegenwoordigd. Het bestuur is zeer tevreden met deze hoge 
opkomst, de kadervergadering is de uitgelezen plaats voor de commissies en bestuur om snel lopende en 
nieuwe zaken te bespreken en af te handelen. 
Wat het bestuur betreft blijven alle toekomstige kadervergadering zo goed bezocht door vertegenwoordi-
gers van de commissies. 
 
Met sportieve groeten, 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
Van half januari tot half februari kwamen weer een aantal nieuwe aanmeldingen binnen , waar-
onder de terugkeer van voormalig jeugdlid Anouk. 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Anouk  Dormolen  Baarn   recreant   18-01-1994 
Steven  van der Harst  Baarn   recreant  15-07-1981 
Dunja  Nijholt   Baarn   recreant  05-10-1981 
Ilona  Sluis   Baarn   recreant  26-10-1980 
 
 
Helaas ook een aantal afmeldingen, waaronder die van talent Ina, die het te druk krijgt met al 
haar andere activiteiten. Zoals al enige tijd bekend, gaat ook Bram ons verlaten na een lidmaat-
schap van bijna 25 jaar. Wij wensen hem een succesvolle emigratie naar Frankrijk toe. 
We zullen vanaf 1 april uiteindelijk afscheid nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Susanne Claessen  Baarn    recreant 
Miroljub Kostic   Baarn   master 
Bram  Willems  Baarn   recreant 
Ina  van Woersem  Baarn   junior B 
 
 
Van de Atletiekunie ontvingen we nog een nieuwe wedstrijdlicentie voor: 
 
Voornaam: Naam:  Licentienummer:  Categorie: 
Famke  Terpstra 824437   junior D 
 
 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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De BAV is een vereniging met vele vrijwilligers. Als dank voor al hun in-
zet het afgelopen jaar wil het bestuur deze vrijwilligers van harte uitno-

digen voor de jaarlijkse vrijwilligersavond. 
Het bestuur biedt alle vrijwilligers* een heerlijk buffet aan. Zowel het 

buffet als de drankjes zullen deze avond voor rekening van het bestuur 
zijn. 

 
*m.u.v. de wintercupvrijwilligers, zij hebben na de laatste wintercup al een gezellige avond met 

een maaltijd gehad 
 

Je bent op 11 april a.s. vanaf 18.30 uur van harte welkom in het club-
huis van de BAV. 

 
Ben je vrijwilliger bij de BAV en wil je er bij zijn?  

Leuk! 
Aanmelden kan tot uiterlijk 28 maart a.s. via 

 secretaris@bav-baarn.nl 
(Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven) 

 
 

Namens het bestuur, 
Irma Karssen 

VRIJWILLIGERSAVOND   
11 april a.s. 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Heb je ook iets te koop, gevonden of aan te bieden? 
Stuur dan een mail naar: 

baviaanredaktie@hotmail.com 

Te koop:  
 
Polar FS3c sporthorloge  
met hartslagmeter. 
Nog in zeer goede staat!  

Heb je interesse? 
stuur een mailtje naar: m.ariina@hotmail.com  
of spreek mij (Marina) een keer aan bij de BAV!  

Mocht de winter toch nog komen…. 
 
Natuurlijk wordt er ook onder winterse omstandigheden gewoon door getraind. In dit artikel acht snelle 
winterse looptips: 

 

1. Draag kleding in laagjes, lucht isoleert. 
2. Draag een muts, 40 procent van de lichaams-
warmte verdwijnt via het hoofd. 
3. Draag handschoenen of wanten. 
4. Smeer bij hevige vorst uiervet of vaseline op je 
gezicht. 
5. Loop ’s middags, relatief gezien is de tempera-
tuur dan het hoogst. 
6. Ook onder koude omstandigheden zweet je, 
drink daarom ook voldoende.  
7. Laat het lichaam wennen aan de kou. 
8. Loop heen tegen de wind (hou rekening met de 
windchillfactor: meer wind betekent lagere gevoel-
stemperatuur en dus meer moeite en risico). 

 

Bron artikel: runnersweb.nl 

Hardlooptip van de maand 

mailto:m.ariina@hotmail.com
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In het eerste weekend van februari verbleef het BAAS Running team in Schoorl voor een trainingsweek-
end. Deze locatie was niet zomaar gekozen. Een week later zou in Schoorl het NK 10 km op de weg wor-
den gehouden. Het trainingsweekend was een uitgelezen kans om het parcours goed te verkennen. 
Daarnaast boden de duinen mooie, zware en afwisselende trainingsprikkels.  
 
 
Naast de training was er natuurlijk 
genoeg tijd voor ontspanning en ge-
zelligheid. Zo werden er spelletjes 
gespeeld, strandwandelingen ge-
maakt en de groep ging met zijn allen 
uit eten. Al met al een zeer geslaagd 
weekend waarin er veel kilometers 
zijn gemaakt en een goede basis is 
gelegd voor het NK 10 km. Speciale 
dank gaat uit naar bakkerij Olivers, 
voor de sponsoring van alle broden, 
en Kraay voor de sponsoring van al 
het fruit. 
 
 
Een week later was de gehele nationale top in Schoorl voor de Nederlandse Kampioenschappen. De at-
leten van het BAAS Running team hadden allemaal veel zin in de wedstrijd. De trainingen van de laatste 
weken liet bij iedereen zien dat de juiste vorm aanwezig was om een mooie tijd te lopen tijdens dit NK. 
De weersomstandigheden waren helaas niet ideaal. Met windkracht 8 en regen zou het een zware wed-
strijd kunnen worden. 
 
 

Door het gelijke niveau van de BAAS atleten 
was er vooraf afgesproken om samen te ver-
trekken. Zo zouden Timo en Rik de eerste kilo-
meters samen op lopen. Ditzelfde gold voor 
Arnout en Stefan. Daarachter zouden Vincent, 
Jasper, Matthijs en Camiel een mooie groep 
vormen, op weg naar een mooie tijd. Na de 
start werd het juiste tempo al snel gevonden. 
Het eerste gedeelte van het parcours ging 
door Schoorl waarbij de wind voornamelijk 
tegen stond. Er ontstond dan ook direct een 
lang lint waarbij niemand in de wind wilde 
lopen. Na drie kilometer gingen de atleten via 

een lange klim de duinen in. Op dat punt liepen de BAAS atleten nog steeds op een goed schema. Ook 
waren de groepjes nog intact. Vanaf dat punt werden de verschillen gemaakt. Timo en Rik zaten tot 5 
kilometer nog bij elkaar. In de tweede helft bleek Timo de sterkste van de twee. Hij wist met een sterk 
tweede gedeelte te finishen in een nieuw PR van 32:55 min. Een verbetering van maar liefst een halve 
minuut! 
 

Atleten BAAS Running Team pieken op het 
juiste moment. 
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Rik had het erg zwaar in de laatste kilometers. Hij bleek 
toch te veel last te hebben van zijn verkoudheid om zijn 
PR te kunnen verbeteren. Hij finishte uiteindelijk in een 
tijd van 33:29 minuten. 
De derde BAAS atleet was een verrassing. Camiel liep 
een hele sterke tweede 5 km, waarin hij eerst  
Stefan en vlak voor de finish ook Arnout wist bij te ha-
len. Camiel liep met 34:40 minuten maar liefst 50 secon-
de van zijn PR af. Vlak achter Camiel liep ook Arnout 
naar een nieuw PR. Met 34:45 liep hij 3 seconde sneller 
dan hij ooit geweest is. Stefan kreeg na zo’n 4 kilometer 
last van zijn rug en heup waardoor hij een kilometer 
later even stil moest staan om te rekken. Daarna kon hij 
het tempo wel weer oppakken waardoor hij nog net 
onder de 35 minuten wist te finishen. 34:56 minuten 
was zijn tijd. 
Vincent liep ook een sterke race, maar net op het mo-
ment dat Camiel bij hem weg liep kreeg hij last van 
steek in z’n zij. Een klacht die hij de laatste wedstrijden 
wel vaker heeft gehad. Hij moest even een kilometer 
gas terug nemen. Daarna pakte hij het tempo op waar-
door ook hij een PR liep van 35:38 minuten. Matthijs 
kende een lastig tweede gedeelte van de wedstrijd 
waarin hij moeite had het tempo vast te houden. Toch 
liep hij een persoonlijk record van 36:53 minuten. 

Helaas moest Jasper onderweg uitstappen. Door de drukte en de stress rond het start/finish gebied kon 
hij vooraf niet voldoende drinken waardoor hij tijdens de wedstrijd last kreeg van zijn nieren. Jasper zal in 
de zomer zijn revanche nemen met een sterke 800 meter. 
 
Uiteindelijk hebben 5 van de 8 atleten hun persoonlijk record verbeterd. De atleten weten dus hoe ze 
moeten pieken op het juiste moment. 

 

Het was lang wachten na de laatste crosswedstrijd van 1 februari, maar het is nu eindelijk definitief. 
Maar liefst 23 jeugdatleten gaan door naar de crossfinale op 8 maart. 
 
Het gaat om de volgende atleten: 
Pupillen 
Wessel van Velsen, Pien de Vooght, Julian Hogenkamp, Mich Sweep, Jesse van de Beek, Tim Lautersla-
ger, Febe Bakker, Jan Vriesman, Mats Roskamp, Tijmen Hoogendoorn, Dinand te Pas, Rosa Bos, Huub 
Sweep, Thorsten Berghegen, Bouwe Ypma en Fenna IJntema  
 
Junioren 
Shirley Dolman, Dorian Wevers, Jelle van Miltenburg, Thijs van Miltenburg, Wessel Terpstra, Koen Ros-
kamp, Isabel van den Broek, Emma van de Beek, Sabien Hilhorst, Juno Bakker en Lotte Bleijerveld. 
 
De komende weken kan er nog even lekker getraind worden om bij de finale goed voor de dag te ko-
men. Iedereen gefeliciteerd met de finaleplaats. 

27 BAV jeugdatleten door naar Finale Cross 
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Het wandelfestival Tocht om de Noord, dé culturele ontdekkingstocht van Nederland, gaat in 2014 haar 
9e editie organiseren!!  

Dit jaar gaat de Tocht horizontaal door de provincie Groningen: “Van Lauwerszee tot Dollard tou” en 
staat in het teken van het zintuig ‘ruiken’. Het thema van Tocht om de Noord 2014 luidt:  

 "Ontdek de Ziel van de Groninger Molen!" 

Met het ontdekken van de ziel van de molen doelen we op verschillende betekenissen van het woord 
"ziel":  
Veel woorden in andere talen die qua betekenis verwant zijn aan het woord ziel gaan etymologisch te-
rug op woorden die adem(en), lucht, wind, ruiken e.d. betekenen (bron: Wikipedia). Tijdens de TodN 
2014 zal de wandelaar de geuren van de molen gaan (her)ontdekken, maar hij zal ook proeven, zien en 
horen wat de Groninger molen ooit heeft voortgebracht.  

Naast de betekenis van ruiken betekent de ziel van de Groninger molen natuurlijk ook: Wat gaat er 
schuil achter de molen, wat zijn de (boeiende) verhalen achter het ontstaan van de Groninger molen. Al 
deze verhalen komen tot leven bij de Tocht om de Noord 2014 

De route van Tocht om de Noord 2014 (op hoofdlijnen)  

Start- en finishplek van TodN 2014 is de plaats Zuidhorn, hier wordt op de beide dagen verzameld en 
gefinisht. De eerste dag (27 september) maakt de route een grote boog door het Westerkwartier, langs 
de Friese grens om vervolgens af te buigen bij het van Starkenborghkanaal en gaat dan richting Zuid-
horn. Op de tweede dag (28 september) begint de route ten westen van de stad Groningen, maakt een 
lus door het Hoogeland en gaat via het Middag-Humsterland (het oudste cultuurlandschap van Europa!) 
terug naar Zuidhorn 

Het inschrijfgeld voor de TodN bedraagt € 38,00 voor 2 dagen  
Praktische Informatie 

Data TodN:    27 en 28 september 2014 
Starttijd:    Van 06:00 uur tot 11:00 uur 
Start- en finishplaats:   Zuidhorn 
Route:    Van Lauwerszee tot Dollard tou  
Afstand:    80 kilometer in twee dagen, of kortere etappes van 15 en 25 km 

Karakter:  Wandelfestival waarbij de zintuigen worden geprikkeld en deelnemers niet 
langs, maar ook dwars door bijzondere locaties lopen. 

 
Zintuig 2014:    Ruiken,Thema: ontdek de Ziel van de Groninger molen 
Start inschrijving:   1 maart 2014 

Meer informatie:  www.tochtomdenoord.nl 

Wie vindt het leuk, om dit weekend mee te maken? In afwachting van de belangstellenden, zoeken we 
ergens rond  Groningen een onderkomen (bijkomende kosten ±60-80 euro). 
Belangstelling? Laat het mij via een mailtje voor 28 februari weten. 
wilma.vanmarle@tiscali.nl  

Tocht om de NOORD,  
27 & 28 september 2014 
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Volgens de Nederlandse  schrijver  Arnon Grunberg valt het niet te ontkennen dat de literatuur één groot 
angstreducerend behandelplan is. Die gedachtegang kwam bij mij weer boven, toen we in de Soesterdui-
nen,  onder de bezielende leiding van Frans, de crosstraining deden. Zou naar analogie van Grunbergs stel-
ling Frans’ crosstraining ook als een behandelplan gezien moeten worden voor het leren lijden of afzien, 
de angst voorbij? 

 
 
‘Afmatten die hap’, zoals ze in militaire 
dienst altijd zeiden. Dat is goed voor de 
moraal.  Welke moraal vraag je je dan af. 
Frans had het antwoord gauw klaar: 
‘Lekker die modder, regen, kou  en dat 
mulle zand. Dat is pas kicken’. Kicken op 
ontberingen dus, het eindstadium van 
de trip, sorry training, goed voor de mo-
raal (lees: karakter). De blik op oneindig 
en gaan. Een soort ‘karaktervormende 
therapie’ zullen we het maar noemen. 
Angstreducerend, zoals Grunberg het 
classificeerde. 
 

 
Uit eigen militaire ervaringen moet ik toegeven dat je na dergelijke escapades niet gauw meer ergens van 
opziet of tegen opziet. Dat heeft vaak  zijn voordelen.  Geen zandverstuiving in Nederland of je hebt de 
zandkorrels ervan geproefd,  als dienstplichtige. Ongelooflijk zoveel zandverstuivingen als we hebben in 
dit kleine land. Daar hadden we nog een hele klus aan om die in anderhalf jaar tijd door te ‘tijgeren’! Mis-
schien een nieuwe onderdeel voor de Olympische winterspelen. Als variant op de Biatlon: tijgeren door de 
sneeuw en schieten. Zoals wij dat o.a. ook deden. De huidige Biatlon komt per slot van rekening  ook uit 
de militaire trainingen voort. 
 
Benieuwd waar Frans nog meer mee komt, geïnspireerd als hij is door het militaire bedrijf en extreme uit-
dagingen en uitputting. Zouden de trappen van het monument, ‘De Pyramide van Austerlitz’, ook op zijn 
verlanglijstje staan? Of, als variant op de ‘Icemen’ trainingen, met ontbloot bovenlijf en op blote voeten 
rennend door de sneeuw in de Soesterduinen? In een echte winter natuurlijk. Op dit moment zit hij vast 
een dergelijke variant te bedenken door zijn favoriete ondergrond, de modder. ‘Frans de Modderman’. 
Je bent dus gewaarschuwd, voor het geval je meent rijp te zijn voor aansluiting bij de A groep, met Frans 
als trainer voor het explosieve werk en John voor de duurlopen en vetverbrandingen. De verdeling zal wel 
met hun lichaamsbouw te maken hebben. Maar doordouwers zijn het allebei. Geen flauwekul.  Alles er 
uithalen wat er inzit. Je moet voelen dat je getraind hebt. Een gelukzalig gevoel wel te verstaan. Kicken! 
 

Pim Molenaar 

 

Foto: Gertjan Hooijer,                                                                                                                                       

nr. 20131207-QGOA1517jpg, BAV fotobestand,                                                                                                        

‘Groepsfoto crosstraining recreanten Soester Duinen’, zaterdag 07122013 

Lijden tot cultus verheven 

Het behandelplan van de ‘Modderman’ 
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

FEBRUARI 

1 Jaap  Koelewijn 19 Nico Westbroek 

5 Anouk  Geurts 21 Jan  Boeve-Bos 

5 Corry Heinis-Cupido 21 Marianne  Smit 

7 Rob Pit 22 Ilona  Schep 

7 Stan  Pieters 24 Annet  Koppen 

9 Ruud Groot 25 Adri Hammink 

10 Henk  Esch, van 25 Ben  Breunesse 

11 Mijke  Vries, de 26 Wim  Terpstra 

15 Andries  Bleijerveld 27 Janny  Kooij 

18 Silvia  Jansen-Dernison 27 Anneke  Deijssel, v.d. 
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MAART 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

3 Edith  Gits 17 Petra Efferen, van 

5 Marc  Nieuwenhuizen 19 Harm  Boerma 

5 Heleen  Staveren, van 19 Marina  Heij 

6 Marjanne Roël 20 Jeannette  Piek-Groenewegen 

6 Ruut  Schalij 20 Beet Schaik, van 

6 Inez Linden, van der 21 Francien  Duinen-Meeldijk, van 

7 Paula  Gast, de 23 Karin  Buuren, van 

8 Hugo  Vries 24 Joep  Rozendal 

9 Roos Gisbergen, van 24 Anke  Schotman 

10 Sabine  Balk 24 Jan-Willem  Krol, van der 

10 Frans Gouverne 25 Andrea  Renes 

11 Jos  Hakvoort 26 Marion  Veldhuizen 

15 Ron Jansen 27 Diny Koppen-Voorveld 

15 Dik  Riphagen 29 Diana Rubini 

16 Karla Roskamp 29 Jasper  Goëtjes 
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FABEL!! 
  
Door juist te weinig te drinken ontstaat een 
klotsende buik. Wanneer je te kleine slokjes 
drinkt, krijgt je maag geen goed signaal dat het 
vol zit met vocht en zich moet legen. Daardoor 
ontstaat er ronddansend vocht. Je kunt beter in 
1 keer een grotere portie water van minimaal 
twee deciliter nemen. Je zult dan zien dat een 
klotsbuik al snel tot het verleden behoort.  
 

Feit of fabel? 
Door voor het sporten veel te drinken, krijg je een klotsende buik 

Iedere zaterdagochtend verheug ik me weer intens op het hardlopen met de B.A.V. bij kasteel Groene-
veld. Daar put ik heel veel energie uit en knap daar reuze van op. De sfeer onder de B.A.V.-leden ervaar 
ik als heel ongedwongen en gemoedelijk. 
Wat me wel heel veel inspanning kost, is de gang naar de deur. Iedere keer de juiste sportkleding bij el-
kaar zoeken, het  aankleden en de dagelijkse verzorging zijn dingen waar ik juist heel veel moeite mee 
heb. 
Lopen...wat is dit eigenlijk. Ja...het ene been voor het andere zetten is de definitie welke het meest de 
lading dekt. 
 
Zelf geef ik van het begrip lopen een ruimere omschrijving, t.w. alle handelingen waar een mens eigen-
lijk geen zin in heeft maar welke hij toch moet doen. Let wel....MOET DOEN. 
Wanneer een mens MOET lopen, is het niet meer zo leuk. Ieder individu..zelfs de beste marathonlo-
per ....is blij wanneer hij of zij kan zitten. 
Echter...de Nijmeegse Vierdaagse, de Dam tot Damloop en last but not least de marathon....behoren tot 
de dingen welke de mens (gelukkig) NIET MOET DOEN. 
De mens neemt op vrijwillige basis aan dergelijke evenementen deel. Sport behoort tot recreatie, men 
doet  sport voor zijn plezier. 
Wanneer men de eindstreep binnen de tijd haalt krijgt men ook nog een beloning. 'Goed gedaan jochie' 
is dan het motto. 
Het dagelijkse lopen naar bijvoorbeeld je werk of de supermarkt is zo functioneel. Het hoort er zo bij, 
maar....je krijgt er GEEN beloning voor. Of.....zouden we niet wat meer dankbaar moeten zijn voor het 
feit, dat we kunnen en dat we mogen lopen. Zo moeten we het ook zien. 
Maar...niettemin heb ik diep respect voor een ieder die bijvoorbeeld de Eemmeerloop uitloopt, of de 
Dam-tot Damloop enzovoort enzovoort. 
 

Edmond Pouderoyen 

Lopen in de ruimste zin des woords 



 

 16 



 

 17 

Ken je trainer! 

Sportrecept van de maand! 
 
Zuurkoolstamppot met appel. 
(Voor 4 personen) 
 
Benodigdheden: 
1 kilo kruimige aardappels 
2 appels 
500 gram zuurkool 
100 gram bacon, in plakjes 
Vloeibare margarine 
100 ml melk 
250 ml crème fraiche 
1 rookworst 
 
Bereiding: 
Schil de aardappels en appels en snijd ze in stukjes. Knijp de zuurkool uit en kook deze met de aardappels 
en een beetje zout in ca. 25 min. gaar. Bereid intussen de rookworst volgens de aanwijzingen op de  
verpakking. 
Bak de plakken bacon krokant en haar ze uit de pan. Doe de margarine in de pan en bak hierin de in  
stukjes gesneden appel in 2-3 min. bruin. 
Giet de aardappels en zuurkool af en stamp ze met de melk en crème fraiche tot een grove,  
smeuïge stamppot. Schep tot slot de stukjes appel er doorheen en breng de stamppot verder op smaak 
met peper en zout. 
Schep de stamppot in diepe borden. Snijd de rookworst in plakjes en verdeel deze met de bacon over de 
stamppot. 
EET SMAKELIJK! 

 
 Mijn naam is: Alexander Martens 

 Ik ben 44 jaar 

 Mijn lievelingseten is: spruitjes! 

 In mijn jeugd heb ik aan turnen, tafeltennissen,  
 volleybal, hardlopen en roeien  gedaan. 
 Mijn functie bij de BAV is: jeugdtrainer, webmaster 
 en wedstrijdorganisatie BAV wintercup 

 Ik ben bij de BAV gekomen doordat Remco  
 (D1 junior) als D pupil lid van de BAV werd. Ik ben als 
 hulpouder begonnen en daarna assistent-trainer en 
 daarna zelf BAV lid. Dit doe ik nu alweer zo’n 5 jaar. 
  Het leukste onderdeel vind ik: de lange afstand 

  Mijn vrije tijd besteed ik aan: hardlopen en  
 programmeren 
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Afgelopen zaterdag 1 februari was de laatste crosswedstrijd van dit seizoen. Bij AV Zeewolde was een zeer geva-
rieerd parcours uitgezet. Door het bos, over een dijk en over het strand en dat in 1 wedstrijd. 
 
D pupillen 
Bouwe IJpma en Huub Sweep stonden voor de BAV aan de start voor de 1000 meter. Bouwe had er erg veel zin in 
en wist precies hoe hij zijn race zou gaan lopen: 
snel starten, bij de finish op een slimme manier tegen de dijk omhoog lopen en dan een eindsprint maken. Huub 
zag eerst wat tegen de loop op. Eenmaal vertrokken hebben ze beide geweldig gelopen en heel mooie prestaties 
behaald. 
 
C pupillen 
Vervolgens kwamen Guus Roskamp en Wessel van Velsen met goede zin aan de start en hebben beiden gelopen 
voor wat ze waard waren met als gevolg hele mooie tijden voor de BAV. Daarna mocht Pien de Vooght, die net op 
tijd het parcours had gevonden, van start. Als een speer was ze weg om bij het smalle gedeelte al voorin het veld 
te lopen. Dit heeft ze gedurende de race goed vast kunnen houden. 
 
B pupillen 
De jongens waren met een groot team aanwezig, het waren Tim Lauterslager, Julian Hogenkamp, Jesse van de 
Beek, Marten Krikken, Merijn Groot, Mich Sweep en Thijs Brouwer.  Ze stonden te popelen bij de startstreep om in 
volle vaart weg te kunnen schieten. Na het startschot renden de zeven jongens als een geel peloton het parcours 
op. 
Bij dit parcours door het bos, over heuveltjes en langs het water zat het venijn in de modderige ondergrond waar-
op gelopen werd. 
Mich was de eerste jongen van de BAV die de finish bereikte, waarbij al snel nummer twee, drie en vier (Julian , 
Jesse en Tim) volgden. Thijs, Merijn en Marten liepen hun eigen race en kwamen ook vlak achter elkaar over de 
finish. 
 
Bij de meisjes stond Febe Bakker te popelen om aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Toen het startschot klonk 
was de wedstrijd voor haar echt begonnen. Ze hield het goed vol om de 1250 m op volle snelheid te lopen. Bij de 
finish wist zij nog twee tegenstanders in te halen en viel letterlijk over de lijn met een hele mooie eindtijd. 
 
A1 pupillen 
Een grote groep jongens ( 60 ) stond aan de start van hun 1500 m. De jongens vonden het een mooi, maar ook 
zwaar parcours. 
Ruim van te voren voordat het startschot werd gegeven stonden Mats Roskamp, Tijmen Hoogendoorn, Dinand te 
Pas, Rens van Rhijn en Jort Mol Lous al klaar bij de startlijn voor een goede startplek. Want het is altijd een beetje 
dringen en duwen voordat ze mogen vertrekken. 
De start verliep goed, niemand was gevallen. Mats ging gelijk met de beste mee en finishte op een mooie 9e plek. 
Tijmen, Dinand en Rens maakten er een onderling een mooie strijd van wie als 2e BAV pupil over de streep zou 
komen. 
In de laatste 200 meter zaten ze nog steeds dichtbij elkaar. Tijmen wist net voor Dinand en Rens  te eindigen. 
Jort  kwam niet lang daarna over de finish. Mick had het zwaar bij het laatste gedeelte op het strand, maar finishte 
uiteindelijk in een mooie tijd. 
 
A2 pupillen 
Yves van der Meer, Luka de Vrij en Danny van Schaik stonden in een veld van ruim 40 atleten aan de start. De jon-
gens startten snel mee en bij de eerste overgang over de dijk zaten de jongens mooi in de middenmoot. Yves kon 
dit volhouden tot de streep en eindigde op een mooie 28e plek. Net achter Yves finishte Luka op een 32e plaats en 
op een welverdiende 40e plaats  eindigde Danny na een goed opgebouwde race. 
 
Bij de meiden stond Rosa Bos aan de start. In een groot deelnemersveld moest zij de BAV-eer proberen hoog te 
houden. Rosa kon goed mee in de eerste helft van de wedstrijd. Zij moest echter op het mulle zand wat concurren-
ten voor laten gaan. Uiteindelijk eindigde zij met een mooie eindsprint als 26e. 

BAV pupillen weren zich goed op zwaar 
crossparcours 
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Wat kun jij betekenen voor de BAV? 
 
Deze vraag hebben wij aan vele BAV-leden gesteld tijdens onze belactie “Het werven van vrijwilligers’, 
en met succes!! 
 

Op 20 januari jl. hebben we de eerste belavond gehouden. Met een 
fantastisch belteam bestaande uit: Tineke Bos, Bianca Koops, Diana 
Rubini, Edan van der Meer en Bob Heinis hebben we een groot aantal 
leden weten te bereiken. Er werden vele leuke gesprekken gevoerd 
met het mooie resultaat van zeker 60 nieuwe vrijwilligers. En dat naast 
de vele vrijwilligers die we al hadden! Onder andere kunnen we mel-
den dat we een nieuwe kantinecommissie hebben, een materiaalcom-
missie, een vrijwilliger coördinator en dat vele leden en ouders van 
jeugdleden zich aangemeld hebben voor incidentele klussen als bar-

diensten, hulp bij jeugdwedstrijden, hulp bij evenementen, klussen en schoonmaken van het clubge-
bouw.  
 
Helaas hebben we niet alle leden of ouders van jeugdleden kunnen bereiken. Dus wanneer je niet ge-
beld bent, maar wel graag een helpende hand wil bieden op welk gebied dan ook, stuur dan een mail 
naar secretaris@bav-baarn.nl. Geef daarin aan wat je voor de BAV kunt betekenen en we zullen je in het 
bestand opnemen. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze actie dan kun je deze ook via dit e-
mailadres stellen. 
 
Hoe gaat het nu verder? Alle vrijwilligers komen in een bestand te staan. Dit bestand wordt bijgehouden 
door onze nieuwe (!) vrijwilliger coördinator Liesbeth van der Burgh, moeder van Emma en Sophie 
(junioren). Zij zal dit bestand gaan beheren, nieuwe leden benaderen en leden die opzeggen uit het be-
stand verwijderen. Daarnaast is Liesbeth het contactpersoon betreffende de vrijwilligers voor het be-
stuur en alle commissies. De contactgegevens van Liesbeth volgen nog. 
 
Zijn we dan nu klaar? Nee zeker niet! Om tot een goed vrijwil-
ligersbeleid van onze vereniging te komen wordt er een plan 
geschreven om alles wat we tot nu toe bereikt hebben te bor-
gen. Dit beleidsplan moet een handreiking worden voor het 
bestuur en alle commissies om een beeld te krijgen van de 
beschikbare vrijwilligers, hoe deze te werven en, heel belang-
rijk, te behouden! 
 
Ten slotte nog een opmerking: tijdens de belactie bleken van 
en aantal leden de contactgegevens niet meer te kloppen, fou-
tieve telefoonnummers en of e-mailadressen doken regelma-
tig op. Wanneer je contactgegevens gewijzigd zijn horen we 
dit graag! 
 
Hartelijk groet, 
 
Bianca Koops 
Tineke Bos  
Irma Karssen 

Actie: ‘Werven van vrijwilligers’ 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=S3O87x5d6zkD-M&tbnid=GPQ3-62hns8dYM:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.helmond.nl/Internet/SmartInstant2/Bewoners/Zorg-en-welzijn/Vrijwilligerswerk-en-mantelzorg/Overige-Zorg-en-Welzijn-Vrijwilligerswerk
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Lange afstand gebeuzel 
De olympische spelen. Wat is het toch eigenlijk een waanzinnig lollig eve-
nement. Wat een prachtige sporten heb je, wat een verrassende uitsla-
gen en wat een prima commentaar. Op het moment van schrijven zijn de 
spelen 6 dagen bezig en ik heb me werkelijk verwonderd over dat waar-
toe een mensenlijf in staat is.  
Het onderdeel moguls bijvoorbeeld waarbij je op een paar korte skies 
over tig hobbeltjes moet skiën met je knieën bij elkaar, even een salto 
doet over een schans en nog 100 meter moet door hobbelen. Waanzin-
nig belastend voor je quadriceps en knieën. Of wat dacht je van freestyle 
skiën. De dames daar gaan op skies achteruit naar beneden, nemen een 
springschans, vliegen 50 meter door de lucht inclusie salto of zo en lan-

den net zo vrolijk achterstevoren om zo ook te finishen. Waanzinnige coördinatie en durf heb je daar voor 
nodig ..echt knap. 
Houd je meer van echte snelheid, dan ga je met z’n tweeën op een 
sleetje liggen en stort je met 139 km per uur door een ijstunnel naar 
beneden. Waarom niet. Is dit je iets te veel dan kan je het met 5 km 
per uur minder altijd nog alleen doen, maar dan wel op de afdaling. 
Heb je meer zin in gemend…ga kunstschaatsen. Het ijsdansen voor 
paren… werkelijk fantastisch om te zien hoe een danspaar exact gelijk 
een driedubbele rietberger uitvoert. Of hoe de heer de dame 15 me-
ter van zich afwerpt met een triple draai en dat madam doodgewoon 
op de buitenkant van haar rechterschaats landt. (wat dat moet dan) 
Over de half-pipe wil ik het liever niet hebben. Daar heb ik er zoveel 
akelig zien vallen. Bah… Dan nog liever schansspringen. Ook de dames 
mogen hier tegenwoordig aan mee doen en tot grote verbijstering 
van de organisatie vliegen die dames ook 100 meter ver. Hoezo 
emancipatie… 
Schaatsen is daarbij toch maar een sport voor watjes. Ieder in een eigen baan en met een beetje pech kan 
je het alleen op een kruising echt spannend maken. Nee, dan het shorttracken, een soort ijshockey zonder 
puck. Probeer elkaar de hele tijd ongemerkt zoveel mogelijk te dwarsbomen, en degene die dat het beste 
doet die wint. Je merkt dat wij Nederlanders daar dan toch wat minder goed in zijn. Bij ijshockey is het 
allemaal legaal toegestaan, dat dwarsbomen dan. Dit tot groot vermaak van mijn moeder. Over het alge-
meen een rustige vredelievende dame …. Totdat er ijshockey op tv komt, dan verandert ze in een soort 
van hooligan supporter. Bodychecks, spelers over de boarding. Het kan haar niet hard genoeg gaan. Ik ben 
weleens nieuwsgierig wat daar toch allemaal achter steekt. Maar gezellig ijshockey kijken is het wel!! 
 
Als atleet gaat mijn hard vooral ook sneller bonken van het hele langlaufgebeuren. En of het nou de 2.5 
km sprint is of de 10 km met 4 keer schieten onderweg. De sporters komen zonder uitzondering compleet 
uitgewoond over de finish. Zelfs na 50 km strijden ze tot aan de finishlijn. Dit zijn sporters naar mijn hard. 
Waarom? Misschien omdat ik als lange afstand atleet iets herken in deze vorm van afzien? Iets snap van 
al die uren training die er in gestoken zijn en me kan inleven in de tactieken die ze gebruiken om de wed-
strijd zo efficiënt mogelijk te ondergaan.  
Levert al dat sport kijken me uiteindelijk iets op? Jazeker. In ieder geval veel zin om zelf weer enthousias-
ter te gaan sporten, kritischer naar mijn eigen lijf te kijken en mezelf een doel te stellen om eens heerlijk 
te kunnen afzien.  
 
Sport ze. Zie af!!   En geniet ervan.    
 
Jos Hakvoort 
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Mijn naam is Erik, ik ben geboren op 6 december 2006. 
Ik woon in Soest en heb 1 zus. 

Ik ben 7 jaar oud. 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 

In mijn vrije tijd doe ik graag: spelen. 
Ik vind rodekool erg lekker. 

Ik houd niet van ruzie! 
Ik zit op atletiek omdat ik graag van alles in sport wil doen. 

  Belangrijke data!  
Zet ze vast in je agenda! 

 

Avondvierdaagse: 

20 t/m 23 mei 

 

Survaton/ sponsorloop: 

31 mei 

 

Kamp: 

27-28-29 juni 

D- & C-Pupillen  
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Junioren kamp 

Omdat het vorige kamp zo’n groot succes was, hebben Pieter Heij, Bas van der Vuurst,  Rohmana Koops 
en Annabel Boonman nogmaals een junioren kamp georganiseerd. In het weekend van 8 en 9 februari 
waren alle junioren welkom in de BAV kantine. Na een tijdje zijn we met z’n allen naar gymzaal ‘De Loef’ 
gefietst waar we twee uur sportief bezig zijn geweest.  
Toen we terug kwamen waren er heerlijke pannenkoeken gebakken door een aantal ouders en nadat we 
deze bijna allemaal op hadden begon het avond programma. De D1 junioren werden om 20.30 weer op-
gehaald en de andere junioren hebben de nog de hele nacht film gekeken. Verder was het nog een hele 
gezellige nacht al hebben we niet veel geslapen.  
 
Ook dit jaar was het dus weer een geslaagd kamp vooral ook dankzij iedereen die mee- geholpen heeft. 
 
Annabel Boonman (MJB) 
(Voor meer foto’s van het junioren kamp, kijk op www.bav-baarn.nl) 
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BAV-strip deel 4 
door Thom en Mick van de Wouden 
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Jarig in maart 
Jarig in februari 

GEFELICITEERD! 

3 Julian  Hogenkamp 

6 Koen Roskamp 

15 Jilles  Ijntma 

18 Friso  Kuijk, van 

15 Laura Surksum, van 

16 Marten  Krikken 

17 Pelle Schmidt 

18 Catharina Lange, van 

20 Aicha Meke 

20 Merijn  Groot 

20 Annabel Boonman 

30 Arman  Yildiz 

30 Rosa  Bos 

30 Luka Vrij, de 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

1 feb 3e crosscompetitie 
 

AV Zeewolde 
Zeewolde 

 

pup/
jun 

ja ja 

2 mrt Intersport Jonker Open 
Stedenwedstrijd Indoor 

 

Apeldoorn pup ja ja 

8 mrt Finale crosscompetitie NOVA 
Warmenhuizen / Tuitjen-

horn 

pup/
jun 

ja ja 

5 april Trainingspakkenwedstrijd AV Zuidwal 
Huizen 

pup/
jun 

ja ja 

12 april 1e baancompetitie pup 
 

U-Track 
Utrecht 

pup ja ja 

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 

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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