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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
In de maand juni meldden zich een verheugend groot aantal nieuwe leden aan. Niet alleen leverde de recent afgelo-
pen beginnerscursus de nodige recreanten op, ook bij vooral de pupillen liet de jeugd een leuke groei zien.  
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Linde  Bouma   Baarn   junior C    31-05-1999  
Fleur  de Graaf   Bunschoten  pupil A   01-12-2003 
Marieke  de Haas   Baarn   recreant  05-03-1973 
Pauline  Kattenberg  Baarn   recreant  15-11-1982 
Erika  Keppel   Baarn   recreant  29-05-1972 
Cardine  van Kleij   Baarn    recreant  05-09-1965 
Tiziano  de Kruijf   Bunschoten  pupil A   20-09-2004 
Christel  Lammers  Laren   recreant  10-03-1970  
Annemarie  Laseur   Baarn   recreant  02-09-1975 
Maud  Niemöller  Baarn   recreant  09-10-1976 
Krista  Nifterik   Baarn   recreant  15-12-1975 
Sarwen  Perdeciyan  Amersfoort  pupil D   25-12-2007 
Frank  Roskamp  Baarn   recreant  08-03-1965 
Lotte  Salazar Vasques  Baarn   pupil B   05-04-2005 
Marije  Vriesman  Baarn   pupil D   26-03-2008 
Alina  Yildiz   Amersfoort  pupil C   06-05-2006 
 
Helaas ook weer een aantal afmeldingen. 
We zullen vanaf 1 juli daarom afscheid moeten nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: 
Hannie  Bos   Baarn  recreant 
Jan  Boeve   Baarn  recreant 
Herma   Kuijer   Baarn   recreant 
Wessel  van Velsen  Amersfoort  pupil C 
Marina  Wakker   Baarn   recreant 
Sacco  van Wessel  Baarn   master 
(overschrijving aangevraagd) 
 
Van de Atletiekunie kregen we voorts de volgende nieuwe wedstrijdlicenties binnen: 
 
Voornaam: Naam:  Licentienummer: Categorie: 
Neima  Awale  834344  pupil C 
Majken  Berends  834343  pupil D 
Chiel   Brouwer  834342  pupil D 
Anthony  Bullock  834341  pupil A 
Daan  Lancé  834339  junior C 
Nick  Postma  834338  pupil D 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
 
Hans Oostindiën. 
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Laatste afstand gebeuzel. 
 
 

Zie zo, het zit erop!! No more marathons voor Jos. Het lijf 
geeft zachtjes aan wel aan dat dit soort inspanningen (en 
voorbereidingen) niet goed voor me zijn. Nu klinkt dat miss-
chien wat dramatisch, maar dat is het echt niet hoor. Ik heb 
in 30 jaar twintig marathons gelopen waaronder hele snelle 
(Leiden, Almere, ) hele mooie (Londen, New York, Berlijn) 
hele gezellige (Dublin, Barcelona) en hele slechte (Rotterdam, 
Essen).  Maar de aller aller langzaamste was wel Amersfoort 
2014. Exact  acht minuten trager dan ooit. En ik heb er geen 
seconde spijt van gehad. 
 
Natuurlijk gingen Berry en ik iets te hard weg. Kon ons het schelen. Want onder de bezielende 
begeleiding van de coaches Henk en Andre (Later kwam zelfs Peter Verhaagen er gezellig bij) zou 
het allemaal goed komen… Nou niet dus. Maar voor mij gaf dat gelukkig  helemaal niks. Ik heb in 
al m’n  marathons nog nooit zo gezellig, verschrikkelijk hopeloos onder uit de kast afgezien na 33 
km als in Amersfoort. Henk gaf het coachen op een gegeven moment maar op. Er was geen eer 
meer te behalen aan atleet (of de restanten daarvan) Hakvoort. “Henk, Peter, bedankt voor die 
laatste kilometers. Ze waren memorabel leuk!!”  
Stop ik dan met lopen. Nee, natuurlijk niet. Ik ga het alleen mezelf niet meer aandoen om zo in-
tensief te trainen. (behalve dan voor de zevenheuvelenloop, want Hans gaat het echt niet van me 
winnen!!) Ik wil wat meer tijd steken in andere zaken en me meer richten op leuk en lekker lo-
pen. Schijnt goed voor je te zijn, zegt men. Daarom ook deze laatste afstand gebeuzel. Ik heb de 
archieven er eens op nagekeken en kwam tot de schokkende  conclusie dat er al lange afstand 
gebeuzels bestaan uit 2003. Hoog tijd om het stokje door te geven. En aan de goed gevulde bavi-
aan te zien is er genoeg kopij én zijn er genoeg creatieve mensen om ons clubblad zo leuk te hou-
den als die nu is. 
 
Wat rest dan….tja… eh… eh….. De estafettemarathon natuurlijk. Die is gelijk na de clubkampioen-
schappen. Gaan de recreanten echt een super team op de been brengen? Hoe hoog zet het BAAS 
running team in? Binnen de twee uur? En de jeugd, onderschat die belhamels niet. Die zijn veel 
sneller dan we allemaal denken. Tot slot de abc groep, die al jaren vooraan presteren bij alle mo-
gelijke estafettes. Kortom. Het belooft een mooi evenement te worden. Wedden?? 
 
Twee weken daarvoor staat er overigens een BAV-atleet aan de start van de halve triatlon van 
Almere. Wat een uitdaging. Ik wens hem veel sterkte in de voorbereiding . Maar dat gaat zeker 
goed komen. 
 
Voor alle anderen. Fijne vakantie, geniet ervan, doe ik ook!! 
          

Jos Hakvoort 
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Na en goede vlucht een warm welkom in Ghana: 29 graden!  
Maar nu nog door de douane met de koffers vol schroeven. Ze gaan op het open gezicht van Jur af en we 
mogen zomaar doorlopen. Daar gaan we met ruim 80 kilo aan bagage op weg naar de uitgang. We worden 
warm onthaald, laden de koffers in de taxi: beetje duwen en trekken en nu naar het huis van Richard de 
vriend van Emmanuel. Heerlijk geslapen, lekker douchen, niet onbelangrijk naar toilet.  
Na een heerlijk ontbijt: droog brood met gekookt ei en een grote beker thee, maken we ons klaar voor de 
reis naar Appiadu, Kumasi.  
Om 5 uur s'middags zijn we in het huis van Emmanuel.  
Geweldig om ook Regina en Truusje weer te zien.  
Eerst wat drinken en dan de koffers open: Schroeven, pluggen, haspel en een slijpmachine, maar ook kle-
ding, foto's etc.etc. het komt er bijna uitrollen.  
We zijn weer thuis.  
 
Het is warm, duidelijk wennen.  
Vrijdag boodschappen doen in Kumasi: in de trotro naar het centrum en daar lopen voor ons bekend, maar 
niet aan jullie uit te leggen de drukke chaotische markt.  
Ja dit is Ghana: de handel in vis, slakken, varkenspoten. Maar ook de kralen onderbroeken, zeep, locaal gha-
nees voedsel.  
Wij gaan naar de grote vodafone winkel simkaart kopen voor mijn mobiel en voor de i-pad en nog even eu-
ro's wisselen.  
 
We hebben een afspraak met Yaw, een jongen uit Offinso.  
Hij heeft er lang naar uitgekeken om ons weer te zien.  
Daar is hij, we omarmen elkaar en we hebben elkaar veel te vertellen.  
We willen hem graag helpen als hij de school heeft afgerond. In 2016 willen we hem graag de kans geven 
om naar de seniorhigh school te gaan, voor ons voortgezet onderwijs.  
 
Zo we zij al weer een paar dagen in Ghana, het is zondag: rustdag.  
Maar wij besluiten om in de ochtend te gaan hardlopen.  
Velen van jullie weten dat Emmanuel rond de Kerst 2013 voor 3 weken bij ons was in Nederland. Hij heeft 
toen de 2e wintercup wedstrijd gelopen en ook de Sylvestercross.  
Ook heeft hij met Wim Nieuwenhuizen gesproken. Wim die de laatste jaren met de pet rond ging op de 
nieuwjaarsreceptie van de BAV : de Baarnse Atletiek Vereniging.  
Wim is helaas een aantal weken geleden overleden.  
Vandaag lopen wij, Emmanuel, Jur en Truus voor hem. Geen wintercup maar hier is het zeker wel een zo-
mercup.  
 
Morgen, maandag reizen Jur en ik terug naar Nsawam , OTC het revalidatiecentrum waar we allebei gaan 
werken. 

Warm onthaal 
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Mooie prestaties op de 3e competitie wed-
strijd voor BAV junioren 

 
Afgelopen zaterdag 21 juni gingen de C en D junioren van de BAV op weg naar hun 3e competitie wedstrijd in 
Amersfoort bij AV Triathlon. 
Omdat bij de eerste competitie de punten niet mee waren geteld was dit een zeer belangrijke wedstrijd. Alle 
atleten stonden dus extra scherp aan de start. 
 
Meiden C junioren 
De meiden stonden geconcentreerd aan de start voor hun estafette en dat was te zien aan hun eindresultaat. Zij 
eindigden als 2e met een tijd van 47.63 sec. Op de sprint ook snelle tijden, Laura van Surksum liep de 80m in 11.75 
sec. Ook Laureanne Schalij was snel, zij eindigde in 12.28 sec. Op de 1000m mooie prestaties voor Elise Stijger die 
een tijd van 3:43 liep. Lotte de Jong liep een toptijd van 3:25 . Bij het verspringen ging het goed met Sophie van der 
Burgh, zij landde op 4.31m in het zand. Suzanne Vink haalde een PR bij het sprinten en evenaarde haar PR bij het 
hoogspringen. 
 
Meiden D junioren team A 
De meiden hadden een snelle estafette in 36.5 sec. Op de sprint waren het Isabel van den Broek die in 9.29 over de 
finish kwam en Winnie de Groot in 10.15. Op de 60m horden liep Emma van Beek 12.67. Sabien Hilhorst liep 13.30. 
Bij speerwerpen was het Catharina van Lange die een PR van 14.43m wierp. Julie Heij had PR's op al haar werpon-
derdelen. Bij discus en speer kwam ze ver over de 20 meter. Bij het kogelstoten haalde ze net niet de 10 meter. 
 
Meiden D junioren team B 
Ook dit team een mooie estafette in 38.11. sec. Op de 60m sprint was het Aicha Meke die een mooi PR liep van 
9.72 sec. Juno Bakker sprong bij het verspringen ruim 3.5 meter, hier was ze erg tevreden mee. Ook Amber Pieter-
se haalde een PR op de kogel met 5.49 meter. Helaas moest Famke Terpstra geblesseerd uitvallen. 
 
Jongens D junioren team B 
De jongens van dit team liepen hun estafette weer netjes in een mooie tijd van 54.92 sec. Max van der Meer liep 
zijn 80 m in tijd van 14,40 sec. Remco Martens ging voor een PR op de discus, maar bleef net steken op 10.15 me-
ter. 
Bij het hoogspringen ging Lucas Beckeringh weer over de 1.20m en was zeer tevreden. Marijn van Maanen die 
voor het eerst bij het speerwerpen stond, wierp een mooie afstand van 9.75 meter. Op de 80m horden ging Arman 
Yildiz over de finish in 20.71 sec. 
 
Jongens D junioren team A 
Deze jongens stonden er landelijk goed voor (30e plek). Dus gingen ze dan ook echt voor de punten om een plekje 
in de finale te halen. Een plek bij de beste 12 was het doel. 
De heren gingen goed van start en liepen hun estafette in 48 sec. 
Op de 1000m waren het Wessel Terpstra en Jelle van Miltenburg die allebei 3.31 liepen. Bas Ostendorf was weer 
snel op de 80m sprint in 12.39 sec. Thom van der Wouden zat daar kort op met 12.73. Zij stonden ook allebei aan 
de start bij het verspringen. Bas sprong 3.61 meter en Thom 3.51 meter. Bij het discuswerpen ging Wessel weer 
ver over de 20 meter. Thijs van Miltenburg wierp met speer net geen 20 meter. Koen Roskamp had een goede dag 
en wierp zijn speer naar de 34.28 meter. Dit leverde hem direct een 19e plek op in de landelijke ranglijst bij de 
D junioren. Ook ging Koen met de kogel over de 10 meter. Bij de 80m horden liep hij zo'n een snelle tijd, dat hij 
daar een 14e plek in de landelijke ranglijst haalde.  
 
Jelle van Miltenburg scoorde ook goed bij het hoogspringen met 1.65m sprong hij een PR en ook een clubrecord. 
Jelle staat nu op een gedeelde 1e plek op de landelijke ranglijst D junioren. 
Topprestaties dus voor deze jongens die veel punten haalden en uiteindelijk rond een 27e plek zijn geëindigd, van 
de 190 deelnemende D junioren teams. 
 
We zullen veel van deze D junioren nog in actie zien op de nationale D spelen op 7 september in het Olympisch 
Stadion. 
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Hardlooptip van de maand 

Spierpijn betekent dat je goed gesport hebt 
 
Fabel!!  
 
Je hebt vast wel eens iets in deze trant gezegd: “Wauw, goede training gisteren, ik heb vandaag 
echt spierpijn!” Ik in ieder geval wel. Ik geloofde dat spierpijn goed was en dat ik goed mijn best 
had gedaan. 
De waarheid? Spierpijn is een sein(tje) wat je 
lichaam afgeeft als je je spieren, pezen en ge-
wrichten te zwaar hebt belast. Spierpijn is dus 
geen teken om er een schepje bovenop te 
doen, maar om even rust te nemen. 
Spierpijn kan optreden door een zuurstofte-
kort in de spiervezels (verzuring) of door micro
-scheurtjes in de spiervezels (wat resulteert in 
stijfheid, gevoeligheid en/of pijn). Deze kleine 
spierscheurtjes zijn niet schadelijk voor de ge-
zondheid en herstellen zich snel. Binnen twee 
à drie dagen is de spierpijn weg. 
(Onthoud: voorkomen is altijd beter dan gene-
zen. Zorg dus voor een goede warming-up en 
cooling down, stretch voldoende en hydrateer 
je lichaam. Neem ook op tijd rust.) 
 
 

FEIT of FABEL?  

Drinken voor, tijdens en na een training..... 
 
In het algemeen wordt aangeraden om min-
stens anderhalve liter per dag te drinken. Spor-
ters moeten meer drinken. Tijdens een zware 
training of op een warme dag kan het vochtver-
lies oplopen tot een liter per uur. Bij een vocht-
verlies van 2% van het lichaamsgewicht (dat is 
1,5 liter voor iemand van 75 kg) gaat het presta-
tievermogen duidelijke achteruit. Drink daarom 
voor, tijdens (per kwartier 150-250 ml) en na 
het sporten voldoende. Meer drinken dan een 
liter per uur heeft geen zin omdat je lichaam 
niet meer vocht kan verwerken.  
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Terugblik na de Amersfoort Marathon, 15 juni in Amersfoort 
 
Berry Ruitenbeek 
Verwachte eindtijd: rond de 3.12 uur 
Werkelijke eindtijd: 3.24,20 uur 
Als geboren en getogen ‘’Keientrekker’’ is Amersfoort vooralsnog een ‘’must’’ op mijn marathonkalender. (Nu 3 
keer gelopen) Samen met Jos Hakvoort hadden we ons als doel gesteld een eindtijd rond 3 uur 12. Echter door 
acute problemen met de onderrug was het nog maar de vraag of al mijn trainingsarbeid niet voor niets zou zijn 
geweest. Gelukkig heeft onze BAV hiervoor sinds een jaar een professionele stap gezet met de aanstelling van Ca-
miel Kruiswijk als clubfysiotherapeut.  Een bezorgde blik van Camiel deed mij huiveren. De gehele onderrug zat 
vast, kortom een aantal heftige behandelingen werden mijn deel. Het was spannend tot het laatste moment… De 
verwachte eindtijd al bijgesteld naar 3 uur 17, echter had dit weinig zin, eerst maar eens afwachten of het lukte 
om de marathon daadwerkelijk netjes uit te lopen. Het parcours van deze marathon is gevarieerd en het is leuk om 
door het centrum van Amersfoort te lopen. Wellicht wel jammer dat het 2 dezelfde rondjes zijn. Onder begeleiding 
van André Groen op de fiets lukte het uiteindelijk om de marathon inderdaad ‘’netjes’’ te volbrengen. Ging de eer-
ste ronde nog volgens schema, de tweede ronde speelde de onderrug toch iets teveel op. Het doel werd 
‘’ontspannen’’ voor zover mogelijk en in een gelijkmatig tempo de marathon uitlopen. Het finishen, met vele en-
thousiaste clubgenoten in het publiek die je ook gedurende de wedstrijd hebben aangemoedigd, geeft dan toch 
zeker een zeer voldaan gevoel. Mijn eindtijd kwam uit op 3.24,20 uur waar in uiteindelijk best tevreden mee was.  
Wat mijn betreft geldt voor iedere marathon: lekker trainen, focussen op het door jezelf gestelde doel, openstaan 
voor alle goedbedoelde adviezen van je loopmaatjes, genieten van de wekenlange voorbeschouwingen in het club-
gebouw en vooral ‘’heel blijven’’! Kortom wordt vervolgd….. 
 
Camiel Kruiswijk 
Verwachte eindtijd: 16 minuten 
Werkelijke eindtijd: 17.28 min op de 5,3km. 16.31 min op de 5km. 
Het was voor mij de eerste keer dat ik aan deze wedstrijd meedeed. Terwijl ik bij de start stond zag ik een aantal 
concurrenten van mij. Ik wist dat ik mee kon doen voor de eerste plaats. Toen ik na 2,5km een heuveltje op moest, 
kon ik de eerste twee atleten niet volgen. Vanaf toen kon ik mezelf niet genoeg pijn doen om er weer bij te komen. 
Daardoor ben ik toch niet helemaal tevreden. Er had meer ingezeten! Toch ben ik wel blij met de derde plaats en 
mijn verdiende "kei". Helaas voor mij geen PR deze wedstrijd. Ik vond het wel erg leuk om mee te doen. Er stond 
veel publiek lang de kant. De sfeer op het plein was goed en de wedstrijd was goed georganiseerd. Als het lukt doe 
ik volgend jaar weer mee, en dan hoop ik nog sneller te lopen. 
 
Edan van der Meer 
Verwachte eindtijd: 1.55 uur 
Werkelijke eindtijd: 1.54,32 uur 
2 jaar geleden liep ik mijn eerste halve marathon in Amersfoort! Deze keer ben ik rustig begonnen, en was ik mijn 
loopgraafjes al snel kwijt. De weersomstandigheden waren prima, er was een lekker verkoelend windje, veel be-
wolking en soms (felle) zo'n. Dat laatste was wat minder fijn ;-)! Ik heb de race redelijk vlak kunnen lopen en aan 
het einde nog kunnen versnellen, terwijl opvallend veel mede-lopers inzakten. Veel inhalen dus, kicken was dat!! Ik 
heb geen PR gelopen, maar dat had ik ook niet verwacht. Mijn eindtijd was 1:54:32, en daar ben ik erg tevreden 
mee! Ik vond het een leuke loop, maar vooral door de sfeer, en omdat het een (bijna)thuiswedstrijd was, waardoor 
er veel BAV fans waren. Het parcours was aardig, maar ik ken mooiere.. Al met al heb ik erg genoten van deze 
mooie sportieve dag! 

Edan van der Meer 
Afstand: Halve marathon (21,1km) 
Verwachte eindtijd: 1.55 uur 

Camiel Kruiswijk 
Afstand: 5 kilometer 
Verwachte eindtijd: 16 minuten 

Berry Ruitenbeek 
Afstand: Marathon (42,195km) 
Verwachte eindtijd: 3.12 uur 

Vooraf aan de Amersfoort Marathon, 15 juni in Amersfoort.  

Wedstrijdterugblik 
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Ken je trainer! 
 

Mijn naam is: Hans de Jong 
Ik ben 49 jaar oud 
Mijn lievelingseten is: Risotto met groente en garnalen en een groot glas Sancerre om het 
weg te spoelen 
In mijn jeugd heb ik aan voetbal gedaan. Bij EMM (nu Wasmeer) 
Mijn functie bij de BAV is: Sinds half april weer trainer, na 4 jaar bij AV'81 en daarvoor 7 
jaar BAV. 
Ik ben bij de BAV gekomen omdat mijn dochter Lotte wel weer lid van de BAV wilde wor-
den en ik het zelf heel leuk vind om training te geven 
Het leukste onderdeel bij atletiek vind ik eigenlijk alles maar als ik echt moet kiezen de 
loopnummers 
Mijn vrije tijd besteed ik aan: zelf trainen, triatlon, training geven, bestuur TVH, koken, uit 
eten, lezen en mijn kinderen begeleiden naar een mooie toekomst.  

De training op woensdagochtend 
 
 
Op zaterdagochtend ben ik overgestapt van de C-groep naar de B-groep. Alleen de duurloop-
trainingen doe ik nog niet mee. Die zijn nog te pittig, dat red ik niet met een keer trainen per 
week. Daarom besloot ik een keertje extra te gaan trainen, op woensdagochtend (aanvang 9.30 
uur, Groeneveld). Deze training was erg leuk werd mij verzekerd. 
 
Ongeveer anderhalve maand geleden stapte ik de eerste keer op woensdagochtend op de fiets 
op weg naar Groeneveld. Behalve een klein groepje bekende hardlopers, stond daar een voor 
mij onbekende dame – Suzana. Suzana bleek de trainster, pas lid van de BAV en op dat moment 
(nog) kandidaat voorzitter.  
 
Suzana geeft pittig en enthousiast training, met aandacht voor looptechniek en houding. Zij 
geeft vooral intervaltraining, waarbij de conditie steeds verder wordt opgebouwd. De groep 
weet ze ondanks verschillen in niveau goed bij elkaar te houden. Het is een heerlijk en gezellig 
begin van de dag en goed voor de conditie. Ik ga er elke woensdagochtend met plezier heen en 
kan het iedereen aanraden.  
 

Judith  
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Paleizenwandeltocht 2014 
 
 
Datum: zaterdag 31 mei 2014 
Startlocatie: “Hoeve Ravenstein 
Afstand: 15km 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Om 9 uur gingen wij, Marian N, Dini v.P, Inez v/d L en Wilma v.M, in plaats van een zaterdag-
training, een wandeltocht van 15 km maken, startende bij Hoeve Ravenstein.   
We lopen door het prachtige landgoed naar Paleis Soestdijk en genieten van de prachtige tuin 
die daar achter ligt. Nadat Prinses Juliana en Prins Bernhard in het Paleis kwamen wonen zijn ze 
begonnen met intieme doorgangen te maken van de Rododendrons. Op het terrein aan de Wil-
helminalaan is ook een IJskelder ( 1850) met daarop het uitzichtpunt/theekoepel. Het meer is 
prachtig, ook konden we nog een aantal appeltjes bewonderen. Het is echt genieten om hier te 
kunnen lopen.  
Bij de Merhula (scouting) is de 1ste stempelpost, daarna via de Utrechtse heuvelrug,  Landgoed 
Pijnenburg, de 2e controlepost. Post 2 bij het Theehuis ’t Hooge Erf waar we ons te goed ge-
daan hebben aan een heerlijk kopje koffie/ cappuccino. Daarna nog het laatste eindje terug 
naar Groeneveld.  
Na afloop nog even gezellig over de Lentefeest bij Ravenstein gelopen, met allerlei kraampjes, 
waar je heerlijke producten voor lijf en leden kon proeven of  testen.  
Hopelijk, voor volgend jaar, met wat meer leden SW en NW ers van de BAV. 
Marian, Dini, Inez en Wilma 
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Baankastijdingen, de zweep van Edan 
 

Het was zo’n zwoele Braziliaanse avond. Je waande je in Ma-
naus, in het stroomgebied en delta van de grootse Amazone. 
Nou ja een soort van natuurlijk. We waren in Baarn, aan de 
‘machtige’ Eem, eens ook een moerassige delta en voormalig 
stroomgebied van grote Europese rivieren. Tot de ijstijden 
zandhopen en stenen afzetten en de rivierbeddingen verleg-
den. In het moeras gingen we wonen, stapelden stenen, bouw-
den metalen en betonnen ‘kunstwerken’, legden asfalt neer én 
een mooie 400 meterbaan bij de BAV. 
In die setting en klamme hitte kreeg een klein aantal recrean-

ten, die niet aan de buis geplakt zaten voor één of andere pot voetbal, een baantraining van Edan. Het 
leek er verdacht veel op dat hijzelf ook liever voor de buis had gezeten en zich nu op ons moest afreage-
ren voor dat gemis. De zweep ging over de arme recreanten. En Edan leefde zich volledig uit in het 
‘uitpersen’ van de laatste zweetdruppels uit de lijven van die niet-voetbalminnende lopers.  Getekende 
gezichten getuigden van een zware beproeving, de uitputting nabij. De foto’s van Peter en Edwin spre-
ken voor zich. 
Als of dat nog niet genoeg was assisteerde Irma Edan, met een, 
zoals zij zei, textiel test.  Het had meer weg van een ‘trekschuit 
slepen imitatie’, zie foto. Volgens haar goed als sprintoefening 
om de explosiviteit te ontwikkelen en om weerbarstige mannen 
aan de lijn te houden. Hoe tegenstrijdig klinkt dat Irma? Gelukkig 
was onze ‘hoffotograaf’ ingehuurd om alles vast te leggen. Gele-
gen op en naast de baan volgde hij de kastijdingen van nabij, als 
een volleerde paparazzi fotograaf, blij dat hijzelf gespaard bleef.  
De keerzijde van deze, laten we zeggen reguliere baantraining 
met fotograaf, is dat we een aantal opnamen van onszelf hebben 
waarop we perfect kunnen zien waar onze loopfouten zitten. Napratend tijdens, de door Wim en Jurgen 
gezette goede bak koffie, vroegen we ons af waar onze ‘breekpunten’ liggen. Wil het lijf niet meer, staat 
het koppie op barsten, zijn de longen te klein of te verpest/samengeperst of is het toch de conditie. Te 
weinig kilometers gemaakt? Of misschien de mentale instelling, er niet volledig voor willen gaan?  
De foto’s echter tonen feilloos een aantal breekpunten, loopfouten of zo je wilt fysieke beperkingen per 

persoon. Zoals beknelde longen door te veel voorover lopen, 
de schouders naar binnen gedraaid en de armen kruislings 
voor de borst slingerend. Hoe zo te weinig lucht? Of lopen 
met stramme, scharende benen vanuit de heupen en niet 
vanuit de heupen en knieën en dan klagen over een korte 
paslengte, gebrek aan dynamiek en snelheid, enz. enz.  
Bewust of onbewust, was deze fotosessie voor ons in ieder 
geval een goede leerschool. Persoonlijke close ups, die we 
iedereen toewensen. Voor herhaling of als onderdeel van de 
loopscholing vatbaar. Tenminste als je je prestaties wilt ver-
beteren! Bedankt Gertjan voor de mooie reportage. Ik zal je 

laten weten of mijn pr’s één voor één sneuvelen. 
 
Ik wens iedereen een prettige vakantie toe en hoop tijdens het zomerreces weer wat inspiratie en nieu-
we gezichtspunten op te doen voor de columns in het volgende seizoen. 
Foto’s : Gertjan Hooijer                                                                                                                                               

Tekst : Pim Molenaar 
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

AUGUSTUS 

3 Sacco Wessel, van 21 Peter  Bor, van den 

3 Erik  Obee 23 Dini  Putten, van 

7 Peter  Bakker 24 Gaston  Hebuterne 

8 Jeanet  Meurs, van 24 Jogien  Verweij 

10 Peter  Sänger 24 Eugene  Leenders 

11 Catrien Zumpolle 25 Joke  Jong-Enzerink, de 

12 Koert  Koers 25 Ferdy  Oudebeek 

12 Tineke  Jong, de 28 Kees  Vink 

13 Birgitte  Hekkelman 28 Monique  Wilhelm 

14 Mieke  Rouweler 28 Jolanda  Schenk 

14 Christa  Müller 29 Harr  Splinter 

15 Linda  Oostrum, van 29 Leonie  Ruijter 

15 Annette  Eijbaard-Bleijerveld 29 Gertjan  Hooijer 

15 Karel Jan  Tusenius 29 Marina  Kempers 

17 Sandra  Peters 31 Marianne  Riphagen-de Jager 

18 Arjan  Vlieger, de 31 Andre  Vuurst, van der 

19 Jurgen  Lentz    
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SEPTEMBER 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Annemarie  Laseur 19 Frank  Thienen, van 

4 Minka  Vulpen, van 19 André  Meer, van der 

5 Cardine  Kleij-Wijnhoud, van 22 Sabine  Bos, van den 

9 Saranda Andel, van 22 Camiel  Kruiswijk 

10 Gabriëlle  Vries, de 23 André  Groen 

10 Dick  Wessel, van 26 Annette  Wegen, v.d. 

11 Geka  Bleker 27 Michiel  Naus 

12 Johan  Leeuw, de 28 Jos  Goede, van de 

12 Jeanette  Steenis-van Dijk, van 29 Wim Oostveen 

12 Hieke  Boer v.d. Schaaf, de 30 Ria  Voorneman 

13 Janco Blonk 30 Sonja  Post 

16 Rob Vink 30 Carine  Lovett 

17 Ad  Roozekrans 30 Trudy  Zetten, van 

18 Bernadette  Vink    
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Jarig in september 

Jarig in augustus 

FEEST! 

1 Wessel Velsen, van 

4 Thijs  Brouwer 

10 Rens  Rhijn, van 

11 Bouwe  Ijpma 

12 Thorsten  Berghegen 

20 Tim Lauterslager 

21 Huub  Sweep 

22 Che  Lee, van der 

27 Nadia  Keijzer, de 

31 Pien Vooght, de 

2 Rohmana  Koops 

5 Jesse  Beek, van de 

6 Floran Groot 

7 Febe Bakker 

10 Marijn Maanen, van 

11 Guus  Roskamp 

12 Lotte  Jong, de 

13 Mick  Wouden, van der 

24 Pieter Heij 

27 Famke Terpstra 

5 Bas  Vuurst, van der 

6 Floor  Mulder 

7 Shirley  Dolman 

17 Femke Diermen, van 

26 Daan  Lancé 

26 Sam Vroomman 

30 Lucas  Beckeringh 

31 Juliette Klerk, de 

Jarig in juli 
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BAV-kamp 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 

Wat vond je het leukste van kamp? 
Fleur A2pup - De avondspelletjes 

Mick A1pup - Levend stratego 
Boris A2pup - De gezelligheid 
Jelmer A1pup - Lasergamen 

Chiel Dpup -Buikschuiven van de zeephelling 
Thorsten Dpup - ALLES!! 

Wat vond je het spannendste? 
Jesse Bpup- levend stratego in het donkere bos want je weet niet wanneer er iemand komt. 

Thijs Bpup - kinderen met een hoger nummer dan ik tegenkomen met levend stratego. 
Thorsten Dpup - Het slapen 

Ga je volgend jaar weer mee? 
Thijs Bpup - JA!! 

Luka A2pup - Zeker! 

 
Dit vond ik het grappigste op het kamp: 

Jesse Bpup- De mop van Mick 
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C-pupillen en D-pupillen 

Mijn naam is Jorn, ik ben geboren op 23 juli 2006. 
Ik woon in Baarn. 
Ik heb 1 zus(je) 
Ik ben 7 jaar oud. Ik heb bruin haar en blauwe ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag sporten, fietsen en spelen. 
Ik vind cocos erg lekker. Spruitjes daar houd ik niet van. 
Later wil ik politieman worden. 
Mijn favorieten film is Donald Duck 
Mijn leuke atletiek onderdeel is verspringen. 
Ik zit op atletiek omdat ik het heel erg leuk vindt en voetbal niet meer leuk vindt. 
 
————————————————————————————————————————————————- 
 
Mijn naam is Bebel, ik ben geboren op 7 september 2007. 
Ik woon in Baarn. 
Ik heb 1 zus, ze heet Nika. 
Ik ben 6 jaar oud. Ik heb bruin haar en bruine ogen. 
In mijn vrije tijd ga ik graag op vakantie. 
Ik vind poffertjes erg lekker. Olijven daar houd ik niet van. 
Later wil ik chefkok worden. 
Mijn favorieten film is My little pony 
Mijn leuke atletiek onderdeel is verspringen. 
Ik zit op atletiek omdat ik hard wil rennen!! 

Kamp in Leusden YMCA 
 
Ik kwam op zaterdag naar kamp, want ik had vrijdag een klassenfeest. 
Ik kwam daar tegen half 9. We gingen ontbijten en ik heb even in mijn tent gekeken en daar zaten 
Thom, Floran, Daan en Lucas. De kinderen waar ik mee in de tent sliep. Superleuk groepje! 
Na een tijd gingen we lasergamen in het bos, ik had dat nog nooit gedaan en het was erg leuk. 
En daarna gingen we bungirun en zeep helling doen. Normaal ga je van de zeephelling naar beneden 
glijden, maar omdat we van de BAV zijn, moesten we er eerst bij omhoog en dat was allemaal heel leuk 
en we hebben erg gelachen. 
’s Avonds zijn we heerlijk aan het bbq-en geweest. En daarna politie en boefje gedaan.  
En toen gingen we slapen. Een paar junioren zaten in de grote tent en ik kwam daar met Daan bij zitten. 
Dat was wel even gezellig, maar de rest was er natuurlijk al een nacht geweest en dus moe. Ik dacht dat 
het wel 2 uur was dat we gingen slapen, maar toen lachte papa mij uit. Het bleek dat iedereen voor 1 
uur sliep ;-) 
Voor ik het wist was het al zondag en het regende hard. 
Dat was erg jammer vooral omdat we hoorden dat het ’s middags in Baarn gewoon droog was. De eer-
ste activiteit was levend stratego in het bos, maar dat was minder leuk want het regende te hard. Ge-
lukkig werd het daarna droog en konden we na de lunch nog een bingo estafette doen. En toen gingen 
we om 3 uur naar huis. 
 
 
Geschreven door Remco Martens D1 junior 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

2014 

 

 

2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

16 juli Laatste training voor vakantie BAV jun/pup nvt nvt 

31 augus-
tus 

Eerste training na vakantie BAV jun/pup nvt nvt 

6-7 sept PR Avondwedstrijd BAV pup ja nee 

7 sept Nationale D-spelen BAV D 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 

27 sept Clubkampioenschappen BAV alle BAV 
leden 

nee nvt 

29 nov 1e crosscompetitie Soest pup/jun ja ja 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

10 jan 2e crosscompetitie Woerden pup/jun ja ja 

7 feb 3e crosscompetitie Zeewolde pup/jun ja ja 

14 maart Finale cross Amersfoort pup/jun Ja ja 
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