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Van de voorzitter 
 
 
Beste leden, 
 
 
De BAV gaat aan de weg timmeren 
We zijn nog maar net aan 2014 begonnen en de BAV timmert al aan de weg. Echt waar ? Nou niet echt timmeren, 
eigenlijk dus helemaal niet.We gaan niet timmeren maar wel het sportief bewegen door en van anderen stimuleren. 
Hoe dan ?, zullen jullie je afvragen. 
Wat een groep trainers van onze vereniging wel de komende maanden gaat doen, is zorgen dat veel inwoners van 
Baarn, zowel jeugd als volwassenen, de gelegenheid krijgen om kennis te maken met atletiek en het hardlopen. 
Zoals jullie waarschijnlijk in de BC al hebben gelezen laten 5 jeugdtrainers, te weten  Bianca, Nathalie, Tineke, Wim, 
Camiel en gedurende korte tijd geholpen door Bas, kinderen op de Baarnse basisscholen op een speelse manier ken-
nismaken met onderdelen van de atletieksport. Ik heb begrepen dat het er fanatiek, maar zeer sportief en vol ple-
zier, aan toegaat in de gymzalen.  
Ook is er het plan om in de voorjaarsvakantie een looptraining en bootcampachtige activiteit te organiseren voor 
jeugdleden van de tennisvereniging de Geeren. Het is de bedoeling dat dit een gezamenlijke activiteit van Diana Ru-
bini en jeugdtrainers gaat worden.  
In maart gaat Wim Oostveen samen met Irene de Jong (sport coördinator van de gemeente) voor kinderen van de 
BSO een 4-tal trainingen verzorgen in Trits en als de weersomstandigheden het toelaten bij voorkeur ook op de at-
letiekbaan. 
En last but not least, stond er ook een aankondiging in de BC van een nieuw trainingsmoment op woensdagmorgen 
vanaf kasteel Groeneveld. De training zal gegeven gaan worden door Suzana van Keulen.  
Kortom, inwoners uit Baarn in beweging door vele aktiviteiten georganiseerd door leden van de BAV. 
 
 
39e Wintercup 
Bij het uitkomen van dit clubblad is de 39e editie van de Wintercup afgesloten. Diana Rubini heeft ervoor gezorgd dat 
er in Runnersworld een zeer leuk artikel over onze drieluik stond. Op moment van schrijven van dit voorwoord lijkt 
op basis van de voorinschrijvingen deze landelijke aandacht extra deelnemers naar de Wintercup te trekken. 
Hoe dan ook , de organisatie is in ieder geval zeer enthousiast over de terugkeer van de Wintercup naar camping de 
Zeven Linden en zeer tevreden met onze samenwerking met Pim van Gestel en de door hem geboden gastvrijheid.  
Als het aan de BAV ligt zal ook de 40e editie tijdens het winterseizoen 2014/15 op de camping van start gaan. 
 
 
De atletiekbaan 
Tot nu toe hebben we nog geen echte winterse temperaturen meegemaakt, wel veel regen en nattigheid. Nu de 
kunststofbaan er ligt is er, in tegenstelling tot de vorige jaren met de grasbaan, nog geen een training afgelast ivm de 
drassige ondergrond. In tegenstelling, het is met name op de dinsdagavond steeds een volle bak met ruim tachtig 
lopers en atleten die, met respect en aandacht voor elkaars snelheid, rondjes op de baan draaien of met de werp en 
springnummers bezig zijn. 
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 

 
Van half december tot half januari was het lekker rustig op de ledenadministratie. 
We kunnen een drietal nieuwe leden begroeten, waardoor ons ledental per 1 januari vooralsnog uitkomt 
op 422 leden. 
 
 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Lidy  Besteman  Baarn   recreant g-groep 20-05-1955 
Jasper  Goëtjes   Baarn   recreant  29-03-1983 
André  van der Meer  Baarn   recreant  19-09-1957 
 
 
Helaas raakte Elsje Bruijnesteijn vlak na haar aanmelding in december flink geblesseerd en moest gelijk 
weer afhaken. We hopen haar over enige tijd alsnog als lid te kunnen begroeten.   
 

 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
 
Hans Oostindiën. 
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Athletics Movements van start in Baarn 
 

 

409 kinderen op 6 basisscholen in gemeente Baarn starten vanaf 6 januari met Athletics Movements 
van de Atletiekunie. De kinderen krijgen tijdens schooltijd zes weken atletiekles van een trainer van 
de Baarnse Atletiek Vereniging. Tijdens de lessen gaan de kinderen, volgens een verhaallijn, op zoek 
naar een schatkist met startnummers, waarvan ze de cijfercode moeten kraken in een bijgeleverd 
spellenboek.  
 
Athletics Movements in de gemeente Baarn 
De gemeente Baarn heeft mogelijk gemaakt dat basisschool de Uitkijck, Amalia-Astro, Montini, KWS, 
Guido de Bres en het St. Aloysius kunnen deelnemen aan het nieuwe atletiekprogramma. Na zes weken 
atletiek op school, kunnen de kinderen nog eens vier trainingen volgen op de nieuwe atletiekbaan van 
de BAV. 
 

Terug naar de basis: van meer naar beter bewegen 
De Atletiekunie wil een impuls geven aan beter bewegen 
op en rondom basisscholen, om zo op kwalitatieve wijze 
bij te dragen aan duurzame gezondheid van de jeugd. 
Athletics Movements heeft de basisvaardigheden lopen, 
springen en werpen als uitgangspunt. Hierbij wordt de 
focus gelegd op de bewegingen van de oudste en be-
kendste sport. Hierbij wordt samengewerkt met de loka-
le sportuitvoerders en atletiekvereniging. Met het atle-
tiekprogramma wordt een bijdrage geleverd aan de mo-
torische ontwikkeling van de kinderen en komen de kin-

deren op een leuke manier in contact met atletiek. Door de basisvaardigheden weer onder de aandacht 
te brengen, legt Athletics Movements niet de nadruk op meer bewegen, maar vooral op beter bewegen.  
 
 
Om het programma succesvol uit te rollen heeft de Atletiekunie een samenwerking gezocht met Sport & 
Marketing Bureau 2Basics. 2Basics heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd op het gebied van 
breedtesportmarketing. Zij heeft voor vele sportbonden vergelijkbare programma’s ontwikkeld en in de 
markt gezet, zoals Table Stars, Swim Star, Rugby Stars en haar 
eigen programma Schooljudo. 
 
Marije Bouwknegt 
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Goede voornemens, de Baarnse Atletiek 
Vereniging helpt! 

 
 
De BAV wil helpen om je goede voornemens daadwerkelijk in te vullen. 
 
Wij bieden de mogelijkheid om op woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur een uurtje te gaan hardlopen 
onder begeleiding van een zeer ervaren trainster. Met deze training zal worden gestart op woensdag 22 
januari aanstaande. Verzamelpunt: voor kasteel Groeneveld. 
 
Wie kan mee doen: Degenen die in staat zijn om minimaal 3 km per ½ uur te lopen (enige loopervaring 
is dus noodzakelijk). 

 
Nadere informatie kun je inwinnen bij: Suzana van Keulen tel. 06-
30205765, Ria Oostindien, tel. 035-5417383 of Rob van Ginkel, tel. 06-
52302127. 
 
Wees er snel bij want er is plek voor maximaal 20 personen. 
Inschrijven bij: suzana@fitlijfstijl.nl 
 
Kosten: Je kunt 4 x gratis meetrainen, daarna kun je lid worden van 
de BAV. De contributie bedraagt slecht € 37,50 per kwartaal.  

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

baviaanredaktie@hotmail.com 

Te koop:  
 
Wil je ook zo'n cool BAV armbandje?  
Ik maak hem voor je.  
Kosten 6 €. Voor kleine én grote fans! 
Mailtje aan: katharina@euronet.nl 

mailto:suzana@fitlijfstijl.nl
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

JANUARI 

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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FEBRUARI 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

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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Hardlooptip van de maand 

Uit de greep van griep en verkoudheid 
 
Hardlopen is het beste medicijn tegen griep en verkoudheid. Als de intensiteit van je trainingsar-
beid lager ligt dan 65% van de maximale zuurstofopname, wordt het afweersysteem versterkt en 
je weerstand tegen infecties verhoogt. Maar pas op: Als de intensiteit van je inspanning hoger 
ligt, dan neemt de kans op een infectie juist toe. Dus nu de koude en vochtige jaargetijden weer 
ingetreden zijn, is het zaak om je niet te ‘overtrainen’. 
De eerste maatregel die je moet nemen nu de ‘R’ in de maand is, is om de kans op ‘overtraining’ 
zo gering mogelijk te maken. Dat betekent dat je je trainingsinspanning beter moet gaan dose-
ren. Dus voldoende de tijd te nemen om te herstellen na een training of wedstrijd. Neem vol-
doende rust of kies voor een hersteltraining. Als je je niet helemaal fit voelt of last hebt van stijve 
spieren, dan kan dat duiden op een naderende overtraining. Neem dan langer rust tussen de 
trainingen door. 
Voedingssupplementen voor sporters  
Daarnaast kunnen voedingssupplementen je helpen om je afweersysteem op scherp te zetten én 
te houden. Het basissupplement om je weerstand te onderhouden is natuurlijk een multivitami-
nen- en mineralencomplex. Zo’n formule bevat een grote verscheidenheid aan nutriënten die je 
immuunsysteem versterken.  
 
Bron: womenon.nl 

Rust roest: FEIT! 

We zitten teveel: al na twee dagen van acht uur zitten verslech-
tert de gevoeligheid voor insuline met 40% en dat heeft een enor-
me impact op je stofwisseling en op je hongergevoel. Door elke 
twintig minuten op te staan en twee minuten rustig te wandelen, 
bereik je al een aanzienlijke verlaging van het risico op hartklach-
ten, suikerziekte of een herseninfarct (Journal of Appleid Physio-
logy). Dus voor iedereen met een kantoorbaan: maak regelmatig 
een klein ommetje! 

Feit of fabel? 
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BAAS running team 

Beste bestuursleden en atleten van BAV Baarn,  

 
Hierbij willen wij graag het BAAS Running Team aan jullie voorstellen. Het BAAS Running Team is eind 
2013 opgericht door een aantal atleten van AV Pijnenburg en BAV Baarn die het maximale uit hun  
hardloop carrière willen halen en zich naar buiten toe willen presenteren als een team en als één ge-
heel. 
  
Aangezien we allemaal trots zijn op ons lidmaatschap bij BAV Baarn en AV Pijnenburg zullen we lid  
blijven van de twee verenigingen. Ook zullen we bij alle officiële kampioenschappen 'gewoon' onder de 
vlag van de respectievelijke vereniging lopen. 
  
Het BAAS Running Team bestaat uit een hechte groep van 10 atleten die al enkele jaren gericht samen 
trainen bij Ben Kersbergen: 
 
Timo van Beek (AVP) 
Rik Goethals (AVP) 
Matthijs van Goor (AVP) 
Maarten Haegens (AVP) 
Vincent Hofmann (AVP)         
Camiel Kruiswijk (BAV) 
Stefan Leeflang (BAV) 
Arnout Salome (AVP) 
Jaap Sonnenberg (BAV) 
Jasper Smits (AVP) 
 
Naast deze tien atleten zijn er ook nog andere lopers van AV Pijnenburg en BAV Baarn actief bij het 
BAAS Running Team. Deze groep is iets minder prestatiegericht en hecht wat minder waarde aan het 
uitstralen als één team. 
 
Als je meer wilt weten over het BAAS Running Team kan je terecht 
op www.baasrunningteam.nl en www.facebook.com/BAASRunningTeam.  
Of stuur een mailtje naar info@baasrunningteam.nl. 
 
Binnenkort zijn we herkenbaar aan onze nieuwe outfit die mede mogelijk gemaakt is door onze sponsors: 
Sportze Baarn, BonTalen & Partners, BenEnergiek en fysiotherapie De Bundeling. 
Naast de huidige sponsors zijn andere sponsors van harte welkom om ons financieel of anderszins te  
ondersteunen. 

  

 

 

 
Ook te volgen via:  

http://www.baasrunningteam.nl/
http://www.facebook.com/BAASRunningTeam
mailto:info@baasrunningteam.nl
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Runningtherapie 
Hardlopen als medicijn 
 
Mijn beste wensen voor alle BAVers en hun dierbaren in dit nieuwe gedenkwaardige jaar 2014. Er zal weer veel herdacht wor-
den in de landen om ons heen. Honderd jaar na het begin van de ‘Grote Oorlog’, zoals die daar overal genoemd wordt. Hopelijk 
zullen we in dit Europese verkiezingsjaar ons tijdig realiseren dat nationalisme veel ellende en trauma’s opgeleverd heeft en 
nog steeds doet. 
 
Wat heeft dat met de BAV te maken vraag je je waarschijnlijk af. Waar dwarrelen zijn gedachten nu weer ongelimiteerd heen? 
Het wordt nog erger, je bent gewaarschuwd. (Oorlogs-)trauma’s, depressies, hardlopen en de BAV, horen die bij elkaar? Zo op 
het eerst gezicht misschien niet, tot je er persoonlijk mee geconfronteerd wordt en er opeens een ellendige wereld van de 
stemmingswisselingen voor je open gaat. Had ik maar een sportblessure, dan is het genezingsproces tenminste nog te overzien. 
Surfend op het internet, op zoek naar informatie over depressies en gerelateerde therapieën, trof ik het boek ‘Runningtherapie’ 
aan. Het is de titel van een boek geschreven door Bram Bakker, psychiater en zelf hardloper, en Simon van Woerkom, een fysio-
therapeut. Onder runningtherapie wordt door hen verstaan: ‘het therapeutisch inzetten van de rustige duurloop’. Dus kennelijk 
niet alleen voor vetverbranding John, maar ook voor het resetten van de geest, die rustige duurloop.  
 
Sinds een jaar of 10 bestaat er een opleiding tot runningtherapeut (www.runningtherapie.nl), een overigens niet beschermde 
titel. Er blijkt naast boven genoemd boek een veelheid aan titels over de heilzame werking van hardlopen op de geest en de 
curatieve en preventieve werking van hardlopen om depressies te onderdrukken en of te voorkomen, als je aanleg hebt of erfe-
lijk belast bent voor depressies. Zoals o.a. ook vanuit een spirituele invalshoek, ‘Running Buddha’ - je balans vinden met hardlo-
pen - van Sakyong Mipham. 
 
Stemmingswisselingen, zoals depressies, zijn ziektes waar volgens de deskundigen meer dan een kwart van de mensen in hun 
leven mee te maken krijgen, om maar te zwijgen van alle naasten die er even zeer onder lijden. Naar verwachting wordt de-
pressiviteit of stemmingswisselingen tegen 2020 de belangrijkste volksziekte. Voor onze trainers dus een uitgelezen kans om 
een nieuwe carrière (bijbaantje) op te bouwen en mogelijk voor de BAV een kans om een neven inkomstenbron aan te boren!  
Een visioen borrelt op, van een grote vereniging op zoek naar trainingsruimte. Expansie over de A1. Een sportduct, naar analo-
gie van een viaduct of cerviduct. Of beter nog een geheel overdekte A1 van Nijhof tot aan de Eem. Een 5 kilometer lange en 
pakweg 100 meter brede ‘trainingsboulevard’. Met in noordelijke richting uitzicht op en toegang tot een nieuw aangelegd na-
tuurgebied. In de oorspronkelijke staat van de rivierdelta die de polder eens was. Met zijarmen van de Eem, stroompjes, poelen 
en bosschages. Wat een sport eldorado zal dat zijn. 
 
En natuurlijke kilometers lange hoger gelegen kronkelende rivierzandruggen waar we over kunnen rennen. Heerlijk zo te dag-
dromen. Net als hardlopen gezonder dan psychofarmaca te slikken. Zo’n gezondheidspark met als slogan ‘Een gezond lichaam 
voor een gezonde geest’, zou toch door Volksgezondheid gesponseerd moeten worden. Bespaart tenslotte veel ziektekosten. 
We zouden er onze plaatsgenoot de minister eens op moeten aanspreken! 

 
Terug op de grond en al lezend in boeken over de heilzame werking van het hardlopen, 
krijg je een geheel nieuwe kijk op onze trainers. Eigenlijk moeten we ‘onze runningthe-
rapeuten’ zeer dankbaar zijn dat ze ons helen van en behoeden voor het afglijden naar 
de lusteloosheid en de eindeloze dieptes van de depressieve geest. Zij houden ons op 
het ‘rechte pad’. Want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt steeds weer dat fysiek fitte 
mensen minder kans lopen op depressies. 
Over rechte paden, afglijden en therapeuten gesproken. De Polen hebben hun ‘Zwarte 
Madonna’ voor ‘verlichting, ondersteuning en het rechte pad’. Maar wij BAVers, wij 
hebben onze eigen zwarte therapeutische verschijning, namelijk ‘Carlos Negro’! En niet 
te vergeten zijn heilige maat Nicolaus Roter (de Roode), waarschijnlijk had hij in zijn 
jeugd een rode baard. Die zou hij trouwens volgend jaar eens rood moeten verven. Zien 
wat voor heisa dat op gaat leveren in het land en daarbuiten. Beide edelachtbare heren, 
sorry heiligen, proberen ons leven ieder jaar in december weer in goede banen te lei-
den. “Binnen de witte lijnen blijven dames en heren”! 
 
Misschien moeten onze ‘Italiaanse’ trainers eens bij de 'Heilige Stoel' in Rome bewerk-
stelligen dat ze ons aller Carlos Negro ook heilig verklaren. Dan zijn hij en Nicolaus ein-
delijk gelijkwaardige heiligen, Roter en Negro. Zodoende ook nog eens twee minder-
heidsgroepen vertegenwoordigend, zijn wij in Nederland mogelijk af van de discrimina-
tie beschuldigingen. Wat zijn wij toch eigenlijk bevoorrecht met zulke Multi Culti Run-
ningtherapeuten bij de BAV. 

 
Dames en heren trainers speciaal voor jullie een lichamelijk en geestelijk gezond 2014 toegewenst. Als jullie er weer een uitste-
kend hardloop sportjaar van maken, zal het met ons ook wel goed komen. Dus BAVers, koester je trainers! 
 
Pim Molenaar 
 

Foto : Gertjan Hooijer 

http://www.runningtherapie.nl/
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Recept van deze maand:  
 
 

Pasta met zalm en Parmezaanse kaas 
voor 4 personen – klaar in > 30min. 
 
Benodigdheden: 
250 gr ongekookte spaghetti 
1 ½  eetlepel olijfolie 
1 grote ui, in stukjes gesneden 
3 lente-uitjes, fijngehakt 
2 eetlepels pesto 
2 (180gram) blikjes zalm, uitgelekt en in vlokken 
50 gram geraspte Parmezaanse kaas 
 
 
Bereidingswijze: 
1. In een grote pan breng je licht gezouten water aan de kook en daarin kook je de pasta in 8-10 minuten 
beetgaar. Giet de pasta daarna af. 
 
2. Verhit de olijfolie in een koekenpan. Roerbak de uien met de lente-uitjes en de pesto. Doe de zalm erbij 
en kook het geheel totdat het goed warm is. Roer de helft van de Parmezaanse kaas erbij en roerbak dit 5 
minuten. 
 
3. Meng het mengsel door de gekookte pasta en bestrooi het met de resterende parmezaanse kaas voor 
het serveren. 

Ken je trainer! 
 

 Mijn naam is: Nathalie Bleijerveld 
 Ik ben 46 jaar oud. 
 Mijn lievelingseten is: Italiaans eten. 
 In mijn jeugd heb ik sporten beoefend zoals: 

ballet, handbal en hockey. 
 Mijn functie bij de BAV is: Ik ben begonnen 

als hulpouder om training te geven en sinds 
3 jaar ben ik trainster van de B pupillen. 

 Ik ben bij de BAV gekomen omdat ik in een 
groep wilde hardlopen. Ik liep zelf als zo’n 
15 jaar hard en ben begonnen bij de recre-
anten op zaterdag. Momenteel loop ik bij de 
recreanten op dinsdag en donderdag.  Dit 
doe ik nu alweer zo’n 12 jaar. 

 Ik vind eigenlijk alle onderdelen leuk om in de training te geven. Zelf doe ik het liefste de lange 
afstand. 

 Mijn vrije tijd besteed ik aan: Veel te veel om op te noemen, maar vooral hardlopen, fietsen, wan-
delen (vooral in de bergen), klokken tijdens zwemwedstrijden en creatief bezig zijn. 
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Loopagenda 2014 onder voorbehoud van wijzigingen. 
Echter dit is maar een greep van het totale aanbod van loopjes! 

 

* datum onder voorbehoud nog niet bekend! 
Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws?  
Mail dan naar bav-baarn@hotmail.com. 

Datum Wat Waar 

19 januari BAV Wintercup Lage Vuursche 

2 maart Trappenbergloop Huizen 

Medio maart Start beginnersclinic Baarn 

Medio maart- juni  op maan-
dagavond, circa 8-10 trainingen 

Start gezamenlijke trainingen (halve van 
Amersfoort) 

Baarn en omgeving 

6 april Spieren voor Spieren Hilversum 

17 mei Eemmeerloop, in teams van 5 personen 
totaal 50 km lopen. 

Bunschoten 

18 mei Wallenloop Naarden 

7 juni Ijsselsteinloop Ijsselstein 

15 juni Marathon van Amersfoort Amersfoort 

27 augustus Gildeloop Soest 

Medio september Start beginnersclinic Baarn 

21 september Dam tot Damloop Amsterdam 

12 oktober Bosmarathon Soest 

19 oktober Marathon van Amsterdam (TSC) Amsterdam 

Begin oktober op maandag-
avond, circa 4-6 trainingen 

Start trainingen zevenheuvelenloop Baarn en omgeving 

2 november Maple Leaf Cross Anna’s Hoeve, voor Hilversum 

16 november Zevenheuvelenloop Nijmegen 

3e week november, zondag * BAV Wintercup Lage Vuursche 

2e week december, zondag * BAV Wintercup Lage Vuusche 

18 december * Kerstmannenloop, sociaal run van 5 km met 
kerstvouwen- en mannenpak. 

Amersfoort 

25 december Kerstloop 7,7 km ’s Graveland 

31 december Sylvestercross Soest 

Loopagenda 2014 
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Voor- en nadelen 
Natuurlijk zijn er veel voordelen van het hebben van spikes. Zo heb je met spikes meer grip op de baan, is 
het een lichtgewicht schoen wat tijd scheelt en je kan beter afzetten bij bijvoorbeeld verspringen. 
Maar voor jonge atleten (pupillen) kan het lopen op spikes ook nadelen hebben. Wanneer atleten op een 
te jonge leeftijd al veel op spikes lopen kan dit leiden tot blessures (o.a. achillespees en knieblessures). Dit 
komt doordat er geen demping in de spike zit en het lichaam grotere klappen moet opvangen dan met 
een gewone hardloopschoen.  
 
De eerste meters op spikes 
Als pupillen voor het eerst spikes hebben is het dan ook aan te raden om niet gelijk de hele training de 
spikes aan te houden. Gebruik ze in eerste instantie voor het sprinten en/of verspringen. Ook hoogsprin-
gen zou al vrij snel op spikes kunnen. 
Pas wanneer een pupil goed aan de spikes gewend is en daarbij beschikt over de juiste techniek zou hij de 
1000 m op spikes kunnen lopen. Doordat er weinig tot geen demping in de spikes zit, is het belangrijk dat 
de jonge atleten goed op hun voorvoet landen en de landing met hun (kuit)spieren opvangen. Bij een hak-
landing worden voornamelijk de gewrichten belast bij de landing, in combinatie met weinig demping is dit 
zeer blessure gevoelig. 
 
Cross 
De meeste crossen zijn prima te lopen op gewone hardloopschoenen. Mijn advies is dan ook om pas vanaf 
de B-junioren te crossen op spikes. De cross is namelijk langer dan de 1000 m op de baan. Hierdoor is de 
juiste techniek nog meer van belang voor het blessurevrij kunnen lopen op spikes. 
 
D-junioren 
Begin dus vooral niet te vroeg aan spikes! Als pupil moet je je eerst ontwikkelen en de juiste (loop)
techniek aanleren. Vanaf de D-junioren is er pas echt voordeel uit spikes te halen. Dit is dan ook vroeg ge-
noeg om er mee te beginnen. 
 
Allround spikes 
Wanneer de atleten klaar zijn voor spikes is het aan te raden om te beginnen met 
een allround spike. Dit is een spike met een iets dikkere zool dan een specialisatie 
spike. Hierdoor geeft deze spike net iets meer demping. Daarnaast is deze spike 
geschikt voor alle onderdelen en hoeven de atleten nog niet direct een keus voor 
één onderdeel te maken. 
 
Specialisatie spikes 
Als oudere junior (B-junior en ouder) wordt meestal pas echt de keuze voor één onderdeel gemaakt. Dit is 
dan ook vroeg genoeg om te beginnen met een spike die speciaal gemaakt is voor dat specifieke onder-
deel. 

 
Puntjes 
Op de baan zijn puntjes van 6 mm het beste, langere puntjes gaan niet diep genoeg in de 
baan waardoor dat vervelend loopt en de baan beschadigd. Langere puntjes zijn speciaal 
bedoeld voor de cross.  
 

Veel succes, 
Camiel Kruiswijk 

De aandachts“puntjes”  
bij het lopen op spikes 

http://koolesport.nl/NL/Artikel/2234/Precision-Training-Spikepuntjes
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Waar blijft in vredesnaam de winter?? Alle 
hardloopbladen staan al maanden vol met de 
mooiste wintertips. Ultra isolerend dit, super 
waterdicht dat, hyperventilerend zus en ijzing-
wekkend zo. We hebben er nog helemaal niets 
aan gehad. Voorlopig is een t-shirt en windjac-
kie meer dan voldoende, wordt je af en toe een 
beetje  nat en heb je soms heeel klein……. beet-
je koude vingers. Maar dat dan voor maximaal 

10 minuten. Zucht. Heb nog niet eens mijn ijzers uit het vet gehaald.  
 
En dat laatste is natuurlijk wel jammer. Nu is het zo dat ik door een soort van overbelaste en geïrriteerde 
rughutsefluts wervel toestand gedoe een tijdje niet in staat geweest ben om te lopen, laat staan schaat-
sen, maar missen doe ik het wel die winter. 
 
Aan de andere kant is zo’n flut winter ideaal om te herstellen en rustig de training op te pakken. Na 6 we-
ken mocht “het”  weer van de chiropractor. Een apart fenomeen trouwens zo’n chiropractor. Op aanraden 
van vrouwlief zou dat de oplossing zijn voor mijn rugprobleem. Dus ik naar de plaatselijke rug specialist 
(inderdaad die van de Baarnse ondernemers prijs) en een alleraardigste dame verzocht mij me in mijn on-
derbroekie te melden. Na wat onderzoekjes en constateringen mocht ik in een soort van stabiele zijligging 
gaan liggen, pakte ze me bij schouder en heup en…. Hopla. Minstens 70 kilo schoon aan de haak besprong 
me met als gevolg een luid gekraak in een aantal wervels. Ver-
volgens verzocht ze me om op mijn andere zij te gaan liggen en 
werd de brute aanrading nogmaals herhaald!! En dat twee keer 
per week. ’t Moet niet gekker worden in de geneeskunst!! 
 
Enne… is dit is goed voor??.... Ja dus… want ik loop weer, maar 
een bijzondere ervaring is het wel. Enne het went snel, dat dan 
weer wel.   
          “Auw!!” 
 
Op advies in de kerstvakantie weer aan het trainen geslagen. Ik heb nog nooit zoveel, zo weinig getraind. 
En leuk dat het was. Verplicht 45 minuten 11 km per uur zonder aan te zetten, en dat 5 keer per week. Het 
werkt echt, dat langzaam trainen. Inmiddels de draad weer op de donderdagavond opgepakt en natuurlijk 
wilde plannen gemaakt voor een marathon in 2014. We zetten hoog in, dat snap je!! 
 
Wat nou eigenlijk de lol van het hele verhaal is dat je na zo’n blessure voor je gevoel ontzettend snel ver-
betering merkt in je conditie. Ik heb er elke week lol in om weer een beetje beter te worden. Dat dit on-
vermijdelijk leidt tot overmoed en een volgende blessure moge duidelijk zijn. Maar ja, zo werkt het nou 
eenmaal, tenzij…. 
 
…. Het winter wordt!! Want dan gaan de ijzers uit het vet, schaatsen we op onze sfeervolle ijsbaan of cros-
sen we rond op de Loosdrechtse plassen of het Eemmeer. En die rug… die kan dat prima hebben!!    
 Schaats ze!!!!     

En geniet ervan, doe ik ook!!    

Jos Hakvoort 

Lange afstand gebeuzel 
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BAV-strip deel 3 
door Thom en Mick van de Wouden 

Vervolg op een spannend verhaal 
Op een woensdagmiddag was ik op weg naar de training. De zon scheen en ik had er echt zin in. Gezellig 
met z’n allen lekker sporten! Toen ik bij het clubhuis was zette in mijn fiets neer en liep de baan op. Hee, he-
lemaal niemand, wat vreemd! Geen trainer en ook geen kinderen! “Waar is iedereen?”dacht ik. Toen zag ik 
ineens sporen in het gras……. 

Dit begin van een spanned verhaal, is geplaatst in de baviaan van november met een oproep om er een 
vervolg op te schrijven. Lees gauw voor het vervolg op dit verhaal, geschreven door Remco Martens.  

Het was het spoor van een auto. Ik dacht dit kan niet, ik droom. Want papa is hier net naar toe gegaan en 
Lotte, Sabine, Catharina. Toen zag ik een paar sinterklaas zakken. Ik deed ze open en daar zat Lucas in, ik 
schrok me een hoedje, hij had tape om zijn mond en er zat een touw om hem heen. Ik maakte hem los. 

Lucas zag dat er drie blanke figuren hun in zakken stopte. Ik wist het zeker, het was de bende van de zwarte 
sinterklaas en zijn blanke pieten. Zij deden het tegenovergestelde van sinterklaas en de zwarte pieten. Dus 
Lucas vertelde waar de anderen waren, die niet zijn mee genomen.  Dat waren Jarno en Floran en dan ook 
Lotte, zij had alles gezien. Ze zei dat ze uit het niets door van dak waren gesprongen en het was onmogelijk 
om te ontsnappen. We wisten niet waar de rest was. Na een paar weken kwamen ze bij het hoofdkwartier 
van de zwarte sint, en daar vonden ze de rest van de A junioren. Ze belde de politie en toen kwam de poli-
tie en de sint werd opgepakt. Weet je wie dat was? Bas en zijn witte Piet was Bianca samen met Menno. En 
toen werd ik  wakker uit deze rare droom. 

Groetjes Remco Martens 
(D1-junior) 
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Jarig in februari 

Jarig in januari 

3 Julian  Hogenkamp 

6 Koen Roskamp 

15 Jilles  Ijntma 

18 Friso  Kuijk, van 

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 
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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 
 

onbekend 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 
 

onbekend pup ja ja 

24 mei 2e baancompetitie CD jun 
 

onbekend jun ja ja 

14 jun 3e baancompetitie pup 
 

onbekend 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 
 

onbekend 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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