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Wanneer ik dit voorwoord schrijf is het een dag na de Nieuwjaarsborrel van 2015. Het was een gezellige gelegenheid 
met veel BAV leden. Ik vond het heel leuk dat jullie met zo velen zijn gekomen. Ook degenen die er niet konden zijn 
wens ik een heel spor ef en gelukkig nieuw jaar. Samen gaan we er voor zorgen dat ook 2015 weer een leuke BAV 
jaar gaat worden.  
 
Op 1 januari 2015 telde de BAV 445 leden. Dit betekent dat het afgelopen jaar het ledenaantal met 23 is 
toegenomen, dat is super! De aanwas is vooral a oms g van de jongste pupillengroep en vanuit de 
beginnerscursussen van instromende recreanten.  
 
Afgelopen jaar is er veel aandacht besteed aan clubhuis. Door een glazen pui aan te brengen is het clubhuis meer 
geïntegreerd met de atle ekbaan. Voor komend jaar zijn de plannen dat de buitenkant van het clubhuis opgeknapt 
wordt. 
 
Laten we ook s l staan bij vrijwilligers. Een vrijwilligersfunc e is zeer dankbaar werk en als vrijwilliger mag je trots 
zijn op je inzet. Soms moeten we ook afscheid nemen van vrijwilligers die zich enorm hebben ingezet voor de 
belangen van de BAV. Onlangs is Han Borst gestopt met zijn bestuursfunc e bij de Seste. Het bestuur wil Han Borst 
bedanken voor al het werk dat hij namens de BAV verzet hee . Mede namens zijn enorme inzet ligt er nu een 
prach ge atle ekbaan op het sportpark. Ook Jan Koster hee  aangegeven dat hij, weliswaar met pijn in zijn hart, is 
gestopt met het geven van training op de donderdag avond. Ook Jan bedanken we hierbij voor zijn vele gegeven 
trainingsuren.  
Diny Koppen is gestopt met het geven van trainingen aan de spor ef wandelgroep. Des jds hee  Diny deze groep 
zelf opgezet en deze is jarenlang zeer succesvol geweest. Helaas is de belangstelling voor spor ef wandelen 
afgenomen, gelukkig zijn een aantal wandelaars overgestapt op Nordic Walking op zaterdagmorgen. Ook Diny 
danken we hartelijk voor al haar inzet.  
 
Als bestuurslid beleef je veel leuke momenten, maar ook uitdagingen. Een van de grootste uitdagingen van dit jaar 
speelt zich af rondom het nieuwe kunstgras voetbalveld. Een aantal jaren geleden is s ch ng Seste opgericht welke 
zich bezig houdt met het onderhoud en de ontwikkeling van het sportpark. Bij de oprich ng is afgesproken dat alle 
verenigingen zich solidair gaan opstellen bij alle nodige vernieuwingen om de sporters kwaliteit te kunnen bieden.  
Bij de huidige trainingsbehoe e van de verenigingen is er een probleem bij de veldcapaciteit ontstaan. Meerdere 
par jen zijn volgens diverse normeringen tot een gelijksoor ge conclusie gekomen: het vervangen van een van de 
voetbalvelden naar een kunstgrasveld. Dit lost niet alleen het capaciteit probleem op, het biedt zelfs ruimte voor 
verhuur aan derden (scholen, etc). 
Om tot een gedegen plan voor een kunstgrasveld te komen is afgelopen september een zogenaamde 
Kunstgrascommissie opgericht, waarin vanuit elke vereniging een afgevaardigd bestuurslid zat. Namens de BAV heb 
ik aan deze commissie deelgenomen. Na uitgebreid onderzoek, zowel extern als intern, hee  de Kunstgrascommissie 
uiteindelijk posi ef gestemd op aanleg van een kunstgrasveld, met de voorwaarde dat alle verenigingen deze extra 
investering kunnen dragen. Ook moet aangetoond worden dat verenigingen niet kunnen worden aangesproken op 
een niet sluitende begro ng van Seste, veroorzaakt door mogelijke kor ng op subsidie gelden vanuit de gemeente. 
De komende maanden wordt er intensief gekeken naar de financiële situa e bij alle verenigingen. A ankelijk 
hiervan worden de plannen verder ontwikkeld.  
  
Voor de komende maanden zijn er weer leuke evenementen in de planning: doe mee met de BAV Wintercup op 25 
januari en/of de wintercrosswedstrijd voor de jeugd op 7 februari. Op 31 januari gaat de jeugd t/m14 jaar naar de 
Jeugdelfstedentocht op de Vechtse Banen in Utrecht. Veel BAV leden doen mee aan de Groet uit Schoorl op 8 
februari, voor een aantal van hen is Schoorl een voorbereiding voor de marathon van Ro erdam in april. Op 19 april 
is er weer de Hilversum City Run. Allemaal een fijne voorbereiding, leuke trainingen en super presta es gewenst.  
 
Laten we er samen een mooie jaar van maken.  
 
Sportgroeten van Suzana 
Voorzi er 
voorzi er@bav-baarn.nl  
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Nieuws van de ledenadministra e 
 

 
In de periode half december –begin januari was het rus g op de ledenadministra e, tenminste 
voor zover het aan- en afmeldingen betrof. Slechts twee aanmeldingen, maar daarom 
een niet minder hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Laura   Burgoyne  Baarn   recreant  02-05-1989 
Ron  Scheerder  Baarn   recreant  23-08-1961 
 
 
Per 1 januari moesten wij ook afscheid nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Moestava Faiz   Baarn   recreant     
Annet   Koppen  Baarn   recreant 
Angelique Smeele  Baarn   recreant   
Nico   Westbroek  Baarn   recreant 
 
 
Van de Atle ekunie kregen we nieuwe wedstrijdlicen es binnen voor: 
 
Voornaam: Naam:   Licen enr: Categorie: 
Bas  Dalmaijer  847708  pupil C 
Benthe  Hoppen  847706  pupil B 
Zowie  Stui ergen  847709  pupil C 
 
 
Namens de ledenadministra e, 
 
Hans Oos ndiën.  
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En ineens wordt er groots ingezet op de marathon van Ro erdam. Vorig maand hee  u in het 
clubblad kunnen lezen hoe een groep ambi euze BAV/Pijnenburg atleten van het BAAS 
runningteam onder de bezielende leiding van Trainer Ben zich serieus gaan voorbereiden op deze 
marathon. Niet alleen zij maar ook vele andere BAV atleten hebben Het Plan opgevat om van 
zondag 12 april 2015 een hééél bijzondere dag te maken. 
 
Natuurlijk willen met name de snelle mannen een serieuze aanval 
doen om hun naam in de BAV-marathonlijst of fame (zie 
hieronder) te krijgen. En dan natuurlijk het liefst op een zo hoog 
mogelijke plek. Na het mooie stukje van Jeroen in de vorige 
BAVIAAN werd vol trots gesproken over schema jden tussen de 
2.45 uur en 3.15 uur. En dat voor debutanten. Voorwaar hoog 
inze en, heet dat. Trainer Ben hee  een super gaaf schema gemaakt, de jongens geïnformeerd 
over voeding, herstel, angst en zelfvertrouwen. Niets staat een geweldige presta e nog in de 
weg. Top 18 posi e is haalbaar, kortom… niks aan het handje. 
Nou ja, behalve dan het feit dat een marathon een marathon is, het gros van de stoere mannen 
debuteert op deze afstand, er verschrikkelijk veel sterke verhalen de ronde doen, de magie van 
de marathon groeit met ieder verhaal én…. dat je het vooral zelf moet doen. 
 
Maar eerst iets over de lijst. Met dank aan Andre Groen is er een jaar of 5 geleden een BAV, best 
off marathonlijst gepubliceerd. Dat betekent dat de persoonlijke best jden van de BAV 
marathonlopers in deze ijst zijn opgenomen. De lijst is een stuk langer. Aangezien de boys sneller 
willen dan 3 uur 15 heb ik tot 3.15 uur de lijst gepubliceerd.  
 

Marathongeleuter 

 Naam   Datum Plaats Tijd 
1 Rob Strik M Sen   7-12-1980 Fukuoka (Japan) 02:19:56 
2 Henk Landman M Sen   23-4-1989 Utrecht 02:36:40 
3 Jans Mulder M  20-10-1991 Reims, Frankrijk 02:36:42 
4 Gregor Stam M      7-5-1983 Amsterdam 02:41:00 
5 Frits van Ingen sr. M    27-4-1986 Utrecht 02:41:30 
6 Pieter Schouten M 40 26-10-1974 Essen (Duitsland) 02:42:22 
7 Henk Schaak M      7-5-1983 Amsterdam 02.42.55 
8 Jan van Ginkel M      1-1-1955  02:43:50 
9 Jos Hakvoort M 33     6-6-1993 Leiden 02:44:23 

10 Hans Koster M    12-4-1986 Westland marath. 02:45:30 
11 Frans Hoogendoorn M  13-10-1991 Eindhoven 02:45:49 
12 Paul Chris aanse M     1-1-1987  02:47:49 
13 Ad Hogervorst M Sen 25-10-1986 Essen 02:48:08 
14 Wim den Blanken M 39 11-10-1992 Eindhoven 02:48:25 
15 Jaap Smallenburg M 50   11-4-1987 Maassluis 02:48:54 
16 Gijs Egberts M  25-10-1986 Essen 02:49:19 
17 Dik Riphagen M      1-1-1997  02:49:32 
18 Rudy Mol M     27-5-1972 Maassluis 02:50:59 
19 Wim de Ruijter M  18-10-2009 Amsterdam 02.56.34 
20 Jan Bockweg M      5-2-1977 Amsterdam 02:58:17 
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Een mooie lijst met vooral de oudere BAV-atleten, vele bekende namen uit onze roemrijke 
historie. En voor de atleten die nu hun slag willen gaan slaan een mooi mikpunt. 
 

Een aantal oudere marathonlopers zijn virtueel (jaja) bij elkaar geweest en 
hebben besloten om op een posi eve manier de uitdagers het zo moeilijk 
mogelijk te gaan maken. Nee, we gaan de atleten niet van de weg drukken, 
geen vervelende schouderduwtjes geven, niet de schoenen kwijtmaken, geen 
rotzooi in de drank gooien. We gaan er zelfs niet met hun vrouwen vandoor 
(p , die zien ons aankomen, maar dit terzijde). Wat gaan we wel doen…. We 
gaan ps geven. Goede ps, veel goede ps, zoveel goede ps dat die stoere, 

beetje onzekere, debutanten door de bomen het bos niet meer zien. Wij oudjes … gaan onze 
zuurverdiende plek met trots verdedigen. Kom (in ieder geval dit jaar} nog niet aan onze jd!! 
Potverdikkie!! 
 
Wat staat ze te wachten?? In ieder geval info over schoeisel, voedsel, poepen, de laatste nacht 
voor…., kledingkeuzes, blessures, nagels knippen, het geheim van mosselen eten, en ga zo maar 
door. Maar dat alles…. De volgende keer. Nu eerst.. trainen mannen, hard, en veel en geniet 
ervan. 
 
De oude garde!!! 
 
Jos Hakvoort 

 Naam   Datum Plaats Tijd 
21 Henk Subusk M      8-5-1982  02:58:31 
22 Joep Rozendal M 32     1-4-2002 Leidsche Rijn  02:58:38 
23 Jan Beentjes M  22-10-1988 Essen 02:59:38 
24 Peter Verhagen M 37   27-4-1986 Utrecht 02:59:48 
25 André Groen M 26 22-10-1988 Essen 03:00:07 
26 Peter Hilhorst M  26-10-1975 Maastricht 03:00:56 
27 Berry Ruitenbeek M 51     7-3-2010 Barcelona 03:04:02 
28 Rob Leeflang M    23-4-1989 Utrecht 03:05:41 
29 André van der Vuurst M 40 11-10-2009 Eindhoven 03:06:13 
30 Wim Nieuwenhuizen M 46   27-5-1978 Utrecht 03:07:26 
31 Ronald Pothuizen M 45   20-6-2011 Imst 03:09:41 
32 Marc Nieuwenhuizen M 40 25-10-2004 Dublin 03:10:16 
33 Henk Nordt M    12-5-1991 Utrecht 03:10:25 
34 Henk Herskowits M      1-1-1979  03:10:32 
35 Jan Koops M  26-10-1975 Maas 03:11:17 
36 Chris de Baan M  25-10-1986 Essen 03:11:49 
37 Mario van der Gri  M  13-10-1991 Eindhoven 03.11.51 
38 Sacco Van Wessel M 42   20-6-2011 Imst 03:12:02 
39 Cor Vos M  14-10-1990 Eindhoven 03:12:45 
40 Herman Morssink M      8-5-1982 Amsterdam 03:12:49 
41 Evert van Bon M      1-1-1978  03:13:48 
42 Bert Epskamp M      1-1-1983  03:14:33 
43 Ton Delvers M      1-1-1975  03:14:48 
44 Adrie Dunnebier M  31-10-1987 E en-leur 03:15:00 



 

 9 

Harm Boerma 60 jaar 
 
Harm Boerma loopt op 19 maart, zijn 60e verjaardag, de marathon van Ro erdam. 42195 meter. 
Dwars door het verkeer. Op www.harmholt.nl schrij  hij verhalen over de 35-jarige geschiedenis 
van de Ro erdam marathon en zijn eigen geschiedenis. 
 
Zelf Ro erdam gelopen? Stuur 
hem dan ook jouw verhaal! 
 
 
 
www.harmholt.nl 

http://www.harmholt.nl
http://www.harmholt.nl
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OLIEBOLLENFEEST BIJ DE BAV. 
 
Ik hoor heel in de verte mijn wekker afgaan en kijk op de klok, 
het is 5.15 uur. Wat een idioot idee om de wekker op deze jd te 
ze en. Opeens gaat mij een lichtje branden. Ik wilde eens 
ervaren hoe het is om zo vroeg je bed uit te stappen zoals Evert 
Scha enaar en Andre Veerman dat jaarlijks doen om voor de 
Recreantengroep oliebollen te gaan bakken in het BAV 
clubgebouw. 

 
Ik stap mijn bed uit en zie dat het flink hee  gesneeuwd. Het 
is koud en ik kan gelukkig weer mijn warme bed in. Vraag mij 
af of de jongens ondanks dit slechte weer kans hebben 
gezien om uit Bussum en Soest naar Baarn te “glibberen” om 
aan de slag te gaan. Daarbij komt ook nog dat het een dag na 
2e kerstdag is en kunnen uitslapen hee  voor velen dan de 
voorkeur. 
 

Ik sta uiteindelijk om 8.00 uur op, want ik ben ingeroosterd om Nordic Walking training te geven. 
Ben benieuwd of er ondanks het winterweer veel belangstelling is bij zowel de hardlopers als de 
Nordic-ers. Ik fiets heel voorzich g over de gladde fietspaden naar Groeneveld. In totaliteit zijn er 
circa 45 hardlopers en 12 Nordic-ers. Valt mij eerlijk gezegd niet tegen. Na een training van 1.15 
uur gaat een deel van de groep naar het clubgebouw. Bij binnenkomst blijkt dat er al een flink 
aantal hardlopers zich tegoed doen aan de oliebollen. 
 
Ik begin met koffie en neem vervolgens een hap uit mijn eerste oliebol (er zullen er zeker nog 4 
volgen). Zoals verwacht smaken ze weer overheerlijk. Onze BAV bakkers hebben weer een top 
product geleverd waar menig warme bakker niet tegenop kan. Onder luid applaus van de groep 
Recreanten overhandig ik aan Evert en Andre een flesje wijn en bedank ze voor de hun inzet en 
het overheerlijke resultaat. Koppel hieraan meteen de vraag: Doen jullie het weer in 2015?? Ze 
houden de boot nog even af, maar ik vertrouw er op dat dit zeker goed zal komen. 
 
Evert en Andre: Namens de Recreantengroep nogmaals dank voor deze overheerlijke 
trakta e!!!!!!!! 
 
Rob van Ginkel.  
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uitnodiging  
 

vrijdag 6 februari, aanvang 20.00 uur 
 

‘2000 kilometer fietsen door Zuid Afrika…..’ 
 
Een filmverslag van een mooie fietsreis gemaakt van Kaapstad naar Johannesburg. Veelal over 
oude wegen, dikwijls onverhard, langs kleine dorpjes met al jd gastvrije mensen. De 
overweldigende natuur liet het nimmer afweten; langs de kust, de bergen of door de woes jn. 
De enige vijand was de soms de zinderende hi e. De wetenschap dat er aan het eind van de 
lange ‘werkdag’ meestal een gerieflijke slaapplek op ons wach e, maakte dan een hoop goed.  
 
De filmpresenta e vindt plaats in: 

Het Brandpunt  
Oude Utrechtseweg 4a te Baarn 

 
Entree € 7,50  Reserveren: Telefonisch 035 8889643 of via cokverhoef@casema.nl  
 
De opbrengst van deze avond komt ten goede van Het Dogon Vrouwenini a ef in Mali. 
Je bent van harte welkom en neem vrienden en kennissen mee… 
 

Ellie en Cok Verhoef 
h p://rollingoldies.50plusser.nl 
e-mail: cokverhoef@casema.nl 

mailto:cokverhoef@casema.nl
mailto:cokverhoef@casema.nl
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Het zakje van Carlo 
En over zijn Loopscholingneutraliteitsprincipes 

 
Laten we het nieuwe jaar in s jl beginnen, namelijk met goede voornemens en principes. Lang 
hoefde ik hier niet over na te denken. Er is één trainer die elke gelegenheid aangrijpt om zijn 
favoriete principes te lanceren, namelijk de Loopscholingneutraliteitsprincipes.  
 
Misschien is het je ontgaan. Maar als je, zoals ik, een doelstelling nastree  om iedere maand 
een column voor de BAViaan te schrijven dan moet je steeds waakzaam blijven en iedere 
eigenaardigheid, bijzonderheid, opmerking of zelfs simpel woord oppikken. Om daar dan weer 
eens lekker over te fantaseren en er een stukje over te schrijven. Dit keer bleef Carlo’s vaak 
gebezigde uitspraak ‘neutraal lopen’ lang na resoneren. En bijgaand het resultaat van al mijn 
‘oorsuizingen’. Die mij helaas in werkelijkheid dag en nacht begeleiden.  
 
Wel nu, dit jaar, deze maand, start ik dus mijn column met Carlo. Dat lijkt makkelijker dan het 
is. Maar als iemand Neutraliteitsprinipes hoog in het vaandel hee , dan wordt het las g om 
een hilarisch verhaal te componeren, zonder de realiteit te veel geweld aan te doen.  
 
Maar toch is het interessanter en diepgravender dan je misschien in eerste instan e denkt. Er 
zit een hele loopscholings- en zelfs levensfilosofie achter bij hem. Ik heb dat niet verzonnen, 
pure observa e. Sta maar eens even s l bij zijn ‘10 geboden’.  
 
Begrijp me goed, hij hee  ze niet als zodanig opgetekend bij mijn weten, maar meer als een 
goed ‘sportprofeet’ bij meerdere gelegenheden uitgesproken. Het aan anderen overgelaten 
om ze op schri  te stellen. Als aandach ge toehoorder heb ik ze voor jullie verzameld en 
enigszins geordend. Blij  arbitrair uiteraard, mijn weergave. Daarom sta ik open voor 
herziening van het geschri  en de uitleg. Laten we een aantal face en van onze ‘sportprofeet’ 
belichten. 
 
Het zal je vast opgevallen zijn dat trainer Carlo al jd een zakje bij zich hee  voor de training, 
zowel in het bos, als op de baan. Goed voorbereid op pad, met a ributen. Dat is Carlo ten 
voeten uit. Ook al jd nieuwsgierig naar wat er in Carlo’s zakje zit?  
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Ik doe een gok, wetende dat het steeds iets anders (is) kan zijn en ik niet volledig ben. Maar 
anders zou dit verhaal een boekwerk worden. Of misschien is het beter zelf een Carlo zakje 
samen te stellen met a ributen die hij zou kunnen gebruiken. Laat ik er een paar uitzoeken die 
goed passen binnen zijn basis filosofie: ’Loopscholingneutraliteitsprincipes’. 
 
Het belangrijkste is uiteraard Carlo’s neutraliteitsprincipes zelf, zijn 10 hardloop basisregels of zo 
je wilt geboden. Ik zal ze kort en bondig samenva en. Over elke regel is een essay te schrijven, 
maar daar is de BAViaan (nog?) niet voor. Voor de goede orde benadruk ik dat het hier gaat om 
sportprincipes, over de juiste houding ten opzichte van en jdens de sportbeoefening! 
 
Regel 1. De basis regel. Wees steeds lichamelijk en geestelijk neutraal. 
Regel 2. Houd het lichaam rechtop. Kijk fier, recht vooruit. ‘Je mag gezien worden’.  
Regel 3. Buig niet naar links, noch rechts. ‘Wij zijn geen poli ci’! 
Regel 4. Buig niet naar voren, noch achteren. ‘Wij zijn niet onderdanig, noch trots’. 
Regel 5. Houd je lichaam neutraal, strak en tordeer niet. ‘Wij zijn geen helikopters’. 
Regel 6. Hef je benen recht om hoog. ‘Je bekken als kom met water, mors niets’.  
Regel 7. Land neutraal, raak de grond heel kort. ‘Als of je op hete kolen loopt’. 
Regel 8. Sluit af en toe je ogen. ‘Om je geest weer te rese en in de neutraal stand’. 
Regel 9. Al loopt het water je uit de mond, hap niet toe. ‘Ondanks alle verleidingen’. 
Regel 10. Soms is geen mening, de beste mening. ‘Concentreer je op het lopen’. 
 
Deze regels vond ik in zijn imaginaire zakje. De geestelijke neutraliteit vormt geen onderdeel van 
zijn training. Alhoewel aandach ge luisteraars er wel wat van mee krijgen. Dat zullen er niet veel 
zijn, omdat het moeilijk is voor de gemiddelde recreant om langer dan één minuut de aandacht 
op de trainer vast te houden. Voor sommige trainers trouwens ook als andere trainers in ac e of 
aan het woord zijn!  
 
Een a ribuut dat ik nog niet gezien heb maar graag in Carlo’s zakje zou willen doen, zijn 
jongleerballen. Carlo werkt graag met ballen, van verschillend gewicht en groo e, maar deze heb 
ik nog niet gezien. Zij lijken mij uitermate geschikt om te combineren met de ‘kniehefloop’. Al 
jonglerend ben je gedwongen om je lijf recht te houden en je hoofd te heffen. Misschien kan hij 
het even voordoen jdens een training. Ik zal voor de ballen zorgen. Voor deze maand is het even 
genoeg. Ik beloof je ik kom nog eens terug op Carlo’s zakje. 
 
Mocht je na het lezen van deze 10 
loopscholingneutraliteitsprincipes/
regels inspira e opdoen om een 
a ribuut toe te voegen aan Carlo’s 
trainingszakje, meld je bij mij, dan 
zal ik het met Carlo bespreken. 
 
Pim Molenaar, 07.01.2015 
 
Foto training : Gertjan Hooijer 
Foto heupen als waterbekkens : 
Runners’world juni 2014: ‘Waar je 
looptechniek echt omdraait, DE 
HEUPEN. Een goede houding begint 
bij je heupen en bilspieren. ‘ 
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EK Atle ek 2016 in Amsterdam 
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor zo’n mega groot evenementen als 
een EK zijn al in volle gang. Het a ellen is begonnen. Nog ruim 530 dagen en dan gaat 
het EK atle ek in Amsterdam van start. Er is zelfs een werpspektakel op het 
Museumplein.  

Kortom een evenement dat je niet mag missen!  

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de BAV ben ik gevraagd om als verenigingsambassadeur op te treden. Ik zal tot 
juli 2016 alle BAV-leden zo goed mogelijk op de hoogte houden over alle voortze ngen 
rond het EK atle ek. Sommige leden hebben al een mail gehad over jurerende taken en 
zo zullen er vast nog meer vragen van mij komen. In het clubblad zal ik maandelijks een 
stukje vermelden met de vorderingen rond het EK 

Met vragen kan je me bereiken via: marinabos90@gmail.com of spreek me aan bij de 
club. 

mailto:marinabos90@gmail.com
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Sportweekend gaat niet door 
 
In het november nummer van de Baviaan heb ik een oproepje gedaan om de interesse te peilen 
voor een sportweekend. Helaas is de animo te klein om een dergelijk weekend te organiseren. De 
mensen die zich hadden opgegeven hebben reeds persoonlijk bericht gehad. 
 
Frans van Eijk 
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Core Stability 
Core stability is het stabiliseren van de romp. Tijdens het hardlopen is dit erg belangrijk om 
blessures te voorkomen en om sneller te kunnen lopen. Om een duidelijk beeld te geven welke 
oefeningen er gedaan kunnen worden en hoe deze uitgevoerd moeten worden zal ik elke maand 
een oefening beschrijven. 

De Plank 
Deze oefening komt velen van jullie misschien al wel bekend voor. Toch wordt deze oefening nog 
vaak op de verkeerde manier uitgevoerd. Bij deze oefening is het, net als bij alle oefeningen, 
belangrijk om de diepe buikspieren aan te spannen. Dit kun je doen door de navel in te trekken. 
Deze diepe buikspieren zorgen voor de stabiliteit. Door het aanspannen hiervan wordt voorkomen 
dat de ruggenwervel alle kracht op moet vangen. 

 

 

 

 
Voor de beginner is het belangrijk eerst de houding goed onder controle te kunnen houden. Zo is 
het belangrijk dat er één rechte lijn getrokken kan worden van de schouders naar de voeten. De 
heupen moeten dus niet te veel omhoog, maar zeker ook niet te laag gehouden worden. Mocht 
dit al te zwaar zijn, kan de oefening makkelijker gemaakt worden door op de knieën te steunen 
i.p.v. de tenen. Dan geldt dat er één rechte lijn getrokken kan worden van de schouders naar de 
knieën. 

 
Probeer dit eerst sta sch een halve minuut vol te houden. Daarna kan er gevarieerd gaan worden. 
Bij het variëren is het goed om niet langer dan 10 seconden in dezelfde houding te blijven. Zo 
wordt het een dynamische oefening. Het hardlopen is ook dynamisch (dat wil zeggen dat het 
lichaam constant van houding veranderd), daarom is het belangrijk om de spieren op dezelfde 
manier te trainen. 

Bij alle varia es is de basishouding belangrijk, het lichaam moet stabiel zijn en de lijn tussen 
schouders en voeten moet gehandhaafd blijven. Wanneer er bijvoorbeeld één been opge ld 
wordt is het belangrijk om ook de heupen stabiel te houden en niet aan één kant in te zakken. 

Succes! 

Camiel Kruiswijk 
Fysiotherapeut 
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#Road to Ro erdam 2015: verdwaald 
 
Een duurloop is een duurloop. Met dat mo o kwam ik zondagmiddag thuis, na een verwaaide 
maar lekkere loop door bossen tussen Baarn en Hilversum. Misschien is je uit mijn vorige bijdrage 
bijgebleven dat ik hier nog niet zo heel lang woon, krap een half jaar. 
 
Onhandig -zacht uitgedrukt- als je zoals ik, houdt van een flink stuk lopen. Die duurloop viel dus 
iets langer uit dan gepland, bijna twee-en-een-half-uur werd het, dik 30 kilometer. Toch heerlijk 
gelopen, de trainingen werpen echt vruchten af, maar de volgende keer gaat de telefoon wel 
weer mee! 
 
Dit is mij trouwens wel vaker gebeurd, het verdwalen. Ook toen ik nog ‘thuis’ woonde -alsof ik nu 
niet ‘thuis’ woon, maar dat terzijde…-  15 of 20 jaar geleden, op de grens van de Veluwe en de 
Achterhoek. Een groot verschil is dat ik toen als 15 jarige bij lange na niet het duurvermogen had 
als nu. En er geen iPhones of GPS-horloges bestonden natuurlijk! Heel wat keren heb ik 
verkleumd of uitgedroogd terug moeten wandelen wat een eeuwigheid leek te duren. 

 
Sowieso waren mijn trainingen toen nogal chao sch en ondoordacht. Ik 
ging gewoon een end rennen zonder het flauwste benul van afstand, jd 
of tempo. Ook zaten er bijzonder Spartaanse trainingen tussen. Iets met 
boomstammen en ruiterpaden op de Veluwe. Of een duurloopje van 
Brummen naar Zutphen, IJsselbrug over, kilometer of 10 stroomafwaarts 
lopen, schoenen in een plas c zak en de IJssel overzwemmen en weer 
terug naar huis. Leuk! Zou ik zo weer willen doen, maar het gaat er nu een 
stuk georganiseerder aan toe. Schema’s en plannen, een trainer en Strava 
niet te vergeten; het digitale hardloopdagboek, voor de oudere-jongeren 
onder ons.  
 

Misschien is het daarom, dat ik nog steeds wel eens verdwaal. Een verlangen naar niet-gehinderd 
door een route of een planning gaan lopen met als doel: lekker  ongedwongen lopen. De 
duurlopen in het marathonprogramma zijn wat dat betre  een kol e naar mijn hand. Niet al jd 
handig voor het thuisfront, moet gezegd. Sorry 
lieverd…. :)  
 
Ik ben reuze blij met de input en houvast van het 
trainingsschema en voel wel degelijk dat zonder een 
gestructureerde voorbereiding een mooi resultaat een 
schier-onmogelijke opgave is.  Maar laten we niet 
vergeten hoe het voelt om te lopen zonder doel, niet 
gepusht door een kilometer jd of richtafstand. Dan 
blijk je tot meer in staat dan vooraf gedacht.  
 
Jeroen Zuidwijk 
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7 redenen om hard te lopen 
en niet meer te stoppen! 

Een gezonde geest huist in een gezond lichaam, dat weten we allemaal. Maar soms kost het 
moeite van de bank af te komen. Daarom zeven redenen om snel in je hardloopschoenen te 
schieten.  

1. Verbeter je 
denkvermogen 
Niet alleen je spieren, maar ook 
je hersenen zijn gebaat bij 
regelma g sporten. 
Onderzoekers moeten de exacte 
reden nog aantonen, maar 
mogelijk bevordert intensieve 
lichaamsbeweging de 
bloedsomloop. Zo komt er dus 
ook meer zuurstof in je 
hersenen en dat is goed. 
Le erlijk een gezonde - of 
scherpe - geest in een gezond 
lichaam dus. 

3. Vet verbranden 
Met hardlopen verbrand je 
meer calorieën dan met de 
meeste andere ac viteiten. 
Maar dat is niet de enige manier 
om op gewicht te blijven. Je 
spiermassa neemt toe en je 
hoeveelheid vet vermindert. 
Spieren hebben namelijk meer 
calorieën nodig. 
450 gram vet hee  twee tot drie 
kilocalorieën nodig om te 
func oneren. 
450 gram spieren hebben 35 tot 
45 kilocalorieën nodig om te 
func oneren.  

6. Bevrijd jezelf van 
dipjes 
Talloze onderzoeken wezen uit 
dat hardlopen depressieve 
gevoelens kan verminderen. Je 
lichaam maakt jdens het 
hardlopen fenyletylamine aan. 
Als gevolg van de inspanningen 
s jgt het gehalte van deze stof 
snel. 
Voor het beste resultaat is het 
verstandig om regelma g 20 
à 30 minuten aan een vorm van 
inspanning te doen op 70 
procent van je vermogen. Dat is 
nu juist wat je met hardlopen 
doet!  2. Geef hartziekten geen 

kans 
Hardlopen hee  effect op de 
belangrijkste oorzaken van 
hartaandoeningen. 
 Het verlaagt de 

bloeddruk. 
 Vermindert de kans op 

diabetes. 
 Vermindert het 

cholesterolgehalte. 
 Vermindert overtollig vet. 
 Vermindert de kans op 

aderverkalking. 

4. Tevreden met je 
lichaam 
Uit onderzoek blijkt dat je door 
te bewegen een posi ever 
lichaamsbeeld en meer 
zelfvertrouwen krijgt. Je gaat je 
lichaam anders bekijken. In 
plaats van hoe het eruit ziet, ga 
je ook kijken wat het allemaal 
kan. En daardoor sta je tevreden 
voor de spiegel. 

7. Houd je bo en gezond 
De dichtheid van je bo en 
neemt na je der gste af, 
waardoor ze steeds brozer 
worden. Hardlopen kan je 
helpen dit tegen te gaan. Om 
sterk te worden en te blijven, 
moeten bo en belast worden. 
Doe een ac viteit waarbij je 
bo en je gewicht dragen. 
Hardlopen is daar een goed 
voorbeeld van. 5. Minder stress en 

zorgen 
Door hard te lopen, maakt je 
lichaam onder andere endorfine 
aan. Dat is een stof die je een 
euforisch gevoel gee , 
waardoor je beter tegen stress 
en zorgen kunt. 
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Trailrunning zaterdag 21 februari 2015 
 
Zoals velen weten ben ik verzot op trailrunning. Nu heb je vele varianten hiervan. Wat ze 
allemaal gemeen hebben is de afwisselende ondergrond. En vooral typerend is het feit dat het 
niets te maken hee  met een loop jd of snelheid, maar vooral met genieten van de natuur 

jdens het hardlopen. De Trailrunning evenementen zijn over het algemeen best zwaar. 
Hierdoor zijn veel lopers een beetje bang om zich in te schrijven. Vaak beginnen de afstanden bij 
evenementen bij 20 kilometer of meer.  
 
Om de BAV recreanten eens te laten “ruiken” aan trailrunning heb ik een erg leuk parcours in de 
Korte Duinen in Soest. Het rondje van bijna 11 km is voor 95% onverhard. Het is een pi g 
rondje, maar niet echt heel zwaar. Iedereen die 10 km kan hardlopen kan ook dit makkelijk aan. 
Het is gewoon heel erg leuk om eens andere vorm van hardlopen uit te proberen. Je hebt voor 
dit rondje ook geen speciaal schoeisel nodig, gewoon de schoenen die je draagt bij de trainingen 
op Groeneveld. En voor de mensen die niet van los zand houden: Weest gerust, er zit slechts 200 
meter zand in het rondje. 
 
Omdat het begeleiden van de groep behoorlijk intensief is, is er een maximum van 20 lopers. Als 
er veel animo is zal ik een tweede datum prikken. Dit zal dan vermoedelijk 28 februari of 7 maart 
worden. 
 
We starten op zaterdag 21 februari 2015 om 9.00 uur vanaf het parkeerterrein bij het voormalige 
ziekenhuis Zonnegloren. Voor hen die dat niet weten te vinden: Volg de weg van Soest naar 
Soesterberg. Aan de linkerzijde van de weg is het parkeerterrein van het Openlucht theater 
(staat aangegeven). En als het niet duidelijk voor je is, vraag het me gerust. 
 
In verband met het beperkte aantal deelnemers gaarne opgave per mail naar: 
frans.van.eijk@planet.nl 
 
En heel veel informa e over trailrunning en de evenementen kun je vinden op: 
www.mudswea rails.nl en www.trail-running.eu  

 
Spor eve groet; 
Frans van Eijk 

Voor jullie warme belangstelling en aanwezigheid bij de 
crema eplech gheid en de vele kaarten die wij mochten ontvangen, na 

het overlijden van mijn lieve vrouw Grada en onze moeder, 
bedanken we jullie hartelijk, 

 
Ybel Mercuur en zoons 

mailto:frans.van.eijk@planet.nl
http://www.trail-running.eu
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

FEBRUARI 

1 Jaap Koelewijn 14 Ronald van Miltenburg 
2 Irfaan Adhien 15 Andries Bleijerveld 
5 Anouk Geurts 19 Nico Westbroek 
5 Corry Heinis-Cupido 20 Henny Nieberg 
7 Stan Pieters 22 Ilona Schep 
7 Rob Pit 25 Adri Hammink 
9 Ruud Groot 25 Ben Breunesse 

10 Henk van Esch 26 Wim Terpstra 
11 Mijke de Vries 27 Janny Kooij 
13 Maria Spijker    
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Loopagenda 2015  onder voorbehoud van wijzigingen. Echter dit is maar een greep van het totale aanbod van loopjes in het land! 

 
** datum onder voorbehoud niet defini ef 

 
De BAV groep hee  ook een facebookpagina (bav leden, besloten club)  met de laatste info waar inmiddels 101 leden lid van zijn! 

Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws? Mail dan naar bav-baarn@hotmail.com.  

Datum Wat Waar 

Zondag 25 januari 2015 BAV Wintercup (2.5/5/7.5 en 10 km) Camping de Zeven Linden, Lage Vuursche 

Zondag 8 februari 2015 
 

Groet uit Schoorl Run (10, halve marathon of 30 km) Schoorl, www.groetuitschoorl.nl 

Zondag 1 maart 2015 Trappenbergloop Huizen (2.5/5/7.5 en 10 km) Huizen, www. Trappenbergloop.nl 

Medio maart 2015 Start trainingen halve marathon voor Amersfoort bij 
voldoende belangstelling  

Baarn, Eemnes en omgeving 

Zondag 8 maart 2015 Amersfoortse Bergcross (2.2/4.4/6.6 en 8.8 km) Amersfoort, www.bergcross.nl 

Zondag 22 maart 2015 Lenteloop Almere (2.5/5/10, 20 en 30 km) Almere, www.almere.lenteloop.nl 

Zondag 29 maart 2014 Zandvoort Circuit Run (5  en 12 km) Zandvoort, www.zandvoortcircuitrun.n 

Maandag 6 april 2015  
(2e paasdag) 

Rokjesdagloop  met flair (5 of 10 km)  Amsterdam 
(ALLEEN VOOR VROUWEN) 

Amsterdam, www.rokjesdagloop.nl 

Zaterdag 11 april 2015 Inschrijving voor de Dam tot Damloop 2015  

Zondag 12 april 2015 Marathon van Ro erdam (diverse afstanden) 
Helaas is de 10,5 km al VOL!!! 

Ro erdam, www.nnmarathonro erdam.nl 

Zondag 19 april 2015 Hilversum City Run (5 of 10 km) Hilversum, www.hilversumcityrun.nl 

Zaterdag 9 mei 2015 Eemmeerloop, estafe elopen, duo-lopen of 50 km in je 
eentje. 

Bunschotenwww.quaovadisbunschoten.nl 

Zondag 17 mei 2015 Wallenloop Naarden, www.avtempo.nl 

Zaterdag 23 mei 2015 Ijsselsteinloop (5,10 of halve marathon) Ijsselstein, www.ijsselsteinloop.nl 

Eind mei 2015 Inschrijving Zevenheuvelenloop 2015  

Zondag 7 juni 2015 Marathon van Amersfoort (5, 10 halve of hele marathon) Amersfoort, www.marathonamersfoort.nl 

Medio augustus 2015 Start trainingen Dam tot Damloop op de maandagavond 
4-6 keer) 

Baarn en omgeving 

Zondag 30 augustus 2015 Royal Run (diverse afstanden) 
Lopers en vrijwilligers gezocht! 

Paleis Soestdijk, www.royalrun.nl 

Zondag 20 september 2015 Damloop (16,1 km) Amsterdam, www.damloop.nl 

Zondag 27 september 2015** Utrechtse Heuvelrugestafe e (10x10 km 10 lopers). Utrecht eo, www.sixpackrunners.nl 

Medio oktober 2015 Start trainingen Zeveheuvelenloop (4-6 keer op de 
maandagavond 

Soest en omgeving net zoals 2014 

Zondag 11 oktober 2015 Bosmarathon Soest Soest, www.bosmarathon.eu 

Zondag 18 oktober 2015 TCS Amsterdam Marathon ( 8km, hele en halve 
marathon) 

Amsterdam, www,tcsamsterdammarathon.nl 

Zondag 1 november 2015 Maple Leaf Cross Anna’s Hoeve (Hilversum) 
www.mapleleafcross.nl 

Zondag 8 of 22 November**  Wintercup (2.5/57.5 of 10 km) Camping de Zeven Linden, Lager Vuursche 

Zondag 15 november 2015 Zevenheuvelenloop (15km) Nijmegen, www.zevenheuvelenloop.nl 

Zondag 13 december 2015** Wintercup (2.5/5/7.5 of 10 km) Camping de Zeven Linden, Lage Vuursche 

Donderdag 17 december 2015 Kerstmannenloop (sociaal run 5 km) Amersfoort (www.loopnu.nl) 

Zaterdag 26 december 2015 Kerstloop (7.7 km) ’s Graveland, www.inschrijven.nl 

Donderdag 31 december 2015 Sylvestercross (3/6/9 km) Soestduinen, www.sylvestercross.nl 

mailto:bav-baarn@hotmail.com.
http://www.groetuitschoorl.nl
http://www.bergcross.nl
http://www.almere.lenteloop.nl
http://www.zandvoortcircuitrun.n
http://www.rokjesdagloop.nl
http://www.hilversumcityrun.nl
http://www.quaovadisbunschoten.nl
http://www.avtempo.nl
http://www.ijsselsteinloop.nl
http://www.marathonamersfoort.nl
http://www.royalrun.nl
http://www.damloop.nl
http://www.sixpackrunners.nl
http://www.bosmarathon.eu
http://www.mapleleafcross.nl
http://www.zevenheuvelenloop.nl
http://www.loopnu.nl)
http://www.inschrijven.nl
http://www.sylvestercross.nl
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Jarig in februari 
6 Koen Roskamp 
8 Chiel Brouwer 
8 Ramón ter Bogt 

15 Jilles Ijntma 
18 Friso van Kuijk 

2015 

 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

25 jan 3e wintercup BAV Iedereen Ja nee 

7 feb 3e crosscompe e Zeewolde pup/jun ja ja 

14 maart Finale cross Amersfoort pup/jun Ja ja 

Wedstrijdkalender Jeugd 

 
Wedstrijd p: 

 
28 februari 2015 

Jos Arends Memorial  indoor 
Trits 
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C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN 

BEDANKT! 
 
Enkele jaren geleden maakte Julian kennis met atle ek bij de BAV en begon als C pupil.  
Direct voelde hij zich thuis bij deze vereniging. We merkten snel dat er een groepsgevoel was binnen de 
vereniging.  
 
Niet alleen met de kinderen onderling maar ook met de ouders onderling hadden we leuke contacten.  
Die sfeer werd mede gecreëerd door de trainers Tineke, Wim, Iwan, Alexander, Natalie, Liesbeth, Menno 
en Ton en Marina.  
 
Het lijkt allemaal zo gewoon maar die trainers steken veel jd in de vereniging.  
Iedere wedstrijd en training in de weer om de kinderen te supporten en andere ac viteiten te 
organiseren. SUPER!!  
De BAV mag trots zijn op hen.  
 
Nu hebben we de vereniging verlaten omdat we verhuisd zijn naar de mooie provincie Drenthe.  
Julian zal hier snel weer de atle ek op pakken. Maar we nemen de fijne herinneringen mee.  
A1 pupillen en hun ouders, trainers bedankt voor de leuke jd!  
 
Groet,  
Julian, Ingeborg en Frans 

Ik ben Madelief En ben 7 
Jaar. 
Ik heb 2 Broer(tjes) en zus(jes). 
Ik woon op de Bo er 4 in Baarn. 
Ik zit op de Amalia Astroschool 
school. 
Ik houd er niet van als mijn broers 
me plagen. 
Mijn leukste film vind ik mees Kees 
In mijn vrije jd doe ik graag lekker 
spelen, kleuren, lezen 
Ik zit op atle ek omdat, ik van 
bewegen hou 
Mijn leukste atle ekonderdelen is, 
sprinten 
Ik vind. Pizza Lekker. 
Ik heb nog meer hobby's namelijk, 
tennis en piano 

Ik ben Zowie Stui ergen 
Ik ben 7 Jaar.  

Ik heb geen Broer(tjes) en zus(jes).  
Ik woon op de Schoolstraat 21a in 

Baarn. 
Ik zit op de Aloysius school.  

Ik houd niet van het vak spelling op 
school. 

Mijn leukste film vind ik Zambezia  
In mijn vrije jd doe ik graag voetbal  

Ik zit op atle ek omdat, ik zo van 
rennen houd  

Mijn leukste atle ekonderdelen is, 
sprinten  

Ik vind patat Lekker.  
Ik heb nog meer hobby's namelijk, 

treinbaan 
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