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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
 Junioren D  
Eind Juni hadden onze Junioren D, jongens en meisjes , hun laatste competitiewedstrijd in Lelystad. 
Veel verbeteringen van persoonlijke records en in het landelijke eindklasse met 190 ploegen een 
mooie 78e positie voor de meisjes en 82e voor de jongens. Knappe prestaties van onze junioren, als we 
over een tijdje weer op onze eigen baan kunnen dan zullen die prestaties vast nog beter worden. 
 
Pupillen 
Onze pupillen D, C, B, A deden het zelfs nog een stukje beter, bij hun laatste competitiewedstrijd 
sneuvelden er maar liefst 75 PR’s en stonden er 4 jeugdige BAV-atleten op het podium. Onze trainers 
kunnen zijn dat hun inspanningen tijdens de trainingen zoveel goede resultaten tot gevolg hebben. 
Na de vakanties weer met frisse energie verder en wie weet wat de wedstrijden in September nog meer 
zullen brengen. 
 
Survaton 
Dat was een mooi spektakel bij At Osborne aan de Kennedylaan in Baarn. Ruim 12 jaar geleden was 
daar de eerste Survaton van de BAV en nu, na vele jaren op allerlei andere plaatsen te zijn geweest, 
waren we weer terug bij de oorsprong. In het prachtige bos met vijver en slootjes hadden de jeug-
dtrainers een fantastisch parcours met hindernissen, touwbruggen, gedwongen waterpassages en een 
kruipdoorsluipdoor onder een bruggetje met als extra een stinkende prutsloot uitgezet. 

Onze jeugd liet zien dat ze niet alleen op de atletiekbaan of bij een cross hun mannetje staan , zeker bij 
zo iets als dit gingen alle remmen los, fanatiek maar veilig werd het parcours vele malen afgelegd. Er 
was een prijs voor de smerigste deelnemer na afloop, ze waren dan ook allemaal zwart na afloop. Maar 
ook enkele vaders en moeders lieten hun kinderen zien dat ze niet bang zijn voor koud water en 
modder. Er zijn fantastische foto’s en een video op onze website te zien. 

Na afloop bleek dat onze jeugd met deze sponsorloop ook financieel gezien flink z’n best had gedaan, 
maar liefst 1200 Euro is er opgehaald. Van dat geld zal een mooi speeltoestel voor bij de nieuwe baan 
worden aangeschaft. 
 
G-groep  
Zaterdag 30 Juni was de laatste training van onze G-groep i.v.m. de zomerstop. Traditie getrouw gaan 
we dan voor koffie met gebak naar Hoeve Ravenstein. Na de koffie nog even een rondje bij de dieren 
en dan iedereen weer in de auto’s en naar huis. Een leuke groep van 10 deelnemers die iedere zaterdag 
met veel plezier wandelt. Zaterdag 7 September gaat de groep weer opnieuw van start bij Groeneveld. 
 
Vakantie 
Voor iedereen die op vakantie gaat deze zomer een hele fijne tijd toegewenst namens het bestuur. 
We zien elkaar weer eind Augustus of begin September. 
 
Met sportieve groet, 
Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
In de maand juni stroomde een grote groep van de deelnemers aan de beginnerscursus door naar een lidmaatschap van 
onze vereniging, hetgeen de belangrijkste reden is van de verheugend lange lijst nieuwe aanmeldingen. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:  Geboortedatum: 
Mirjam  van Blanken  Baarn    recreant   02-11-1968 
Jan  Boeve-Bos  Baarn    recreant   31-02-1959 
Hannie  Bos   Baarn    recreant   04-04-1976 
Manon  Bossewinkel  Baarn    recreant   30-04-1976 
Moestava Faiz   Baarn    recreant   01-05-1966 
Anouk  Geurts   Baarn    recreant   05-02-1972 
Jos  van de Goede  Amersfoort   recreant   28-09-1966 
Marina  Heij   Baarn    recreant   19-03-1964 
Henk  Hop   Baarn    recreant   28-06-1976 
Ron  Jansen   Baarn    recreant   15-03-1969 
Tineke  de Jong   Baarn    recreant   12-08-1962 
Guus  Roskamp  Baarn    pupil M   11-09-2006 
Karla   Roskamp  Baarn    recreant   16-03-1967 
Katherine Routley   Baarn    recreant   17-01-1960 
Beet  van Schaik  Baarn    recreant   20-03-1965 
Ellie  van Schaik  Baarn    recreant   20-10-1966 
Ilona  Schep   Baarn    recreant   22-02-1980 
Mijke  de Vries   Baarn    recreant   11-02-1973 
Arnoud   van de Wal  Eemnes    recreant   10-05-1959 
Trudy  van Zetten  Baarn    recreant   30-09-1972 
 
Daarnaast was ditmaal het aantal afmeldingen minimaal. Helaas moest Wil nu definitief afhaken, maar zij blijft de 
vereniging gelukkig op diverse manieren helpen. Rens nam afscheid na een lidmaatschap van bijna 20 jaar. 
We zullen per 1 juli dus tevens moeten missen: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:     
Wil  van den Brink  Baarn   recreant 
Rens  van der Laan  Baarn   senior 
 
Van de Atletiekunie kregen we de volgende nieuwe wedstrijdlicentie binnen: 
Guus   Roskamp  pupil M no.: 806048 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 

 
 
 
 

 
 



Audivio draagt de BAV een warm hart toe

Wij sponsoren jaarlijks de geluidsvoorzieningen van 
onder andere de Wintercup. 
Audivio verhuurt en verzorgt beeld-, licht- en geluids-
apparatuur voor een vergadering, presentatie, 
bijeenkomst of feest. 
Daarnaast leveren we vaste audiovisuele oplossin-
gen voor elk bedrijf.

www.audivio.nl       035-5422411       info@audivio.nl

De juiste ingrediënten voor elke  
Oriëntaalse maaltijd!



Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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BAV zet zichzelf op de kaart tijdens promodag! 

 

Op een training werd er gemeld dat er door de evenementen commissie van Vorstelijk win-
kelen een oproep was gedaan aan alle verenigingen om mee 
te werken aan de Sportdag Baarn. Hier werd de kans ge-
boden om op 8 juni je vereniging te promoten in het cen-
trum/de Laanstraat. 
Hiervoor werden Jos Hakvoort en ondergetekende vrijwillig 
aangewezen om “deze kar te trekken“ en gingen hiermee 
aan de slag. Aanmeldingen van enthousiaste BAV leden 
volgden snel. Hierbij waren alle geledingen goed vertegen-
woordigd. 
Na een overlegavond werd duidelijk dat er beweging moest 
zijn in en rond de stand van de BAV en flyers gemaakt 
moesten worden om meer info te kunnen verstrekken. De 
aanwezigheid van een aantal attributen, ter verduidelijking 
dat atletiek niet alleen hardlopen is, was ook een goed idee. 

Ook schermen met foto's van de diverse activiteiten van de BAV zou leven in de brouwerij 
brengen. 
 
Zo gezegd zo gedaan. Flyers werden vakkundig en snel ontworpen (met dank aan Kathari-
na Keller en Jos), ook werden grote posters gedrukt. De trouwe BAV sponsor Audivio 
werd benaderd en bereid gevonden schermen te plaatsen. Een Wii met atletieknummers 
werd ook geregeld. De BAV fotografen Gertjan Hooijer en Kirsten van Miltenburg 
leverden prachtige foto's aan die op een groot scherm vertoond konden worden.  
Zaterdag om 09.00uur werden de spullen opgehaald en geplaatst. Schermen werden ge-
bracht en het zonnetje deed ook zijn werk. 
Zo ontstond een leuke actieve stand met 
enthousiaste mensen in de mooie gele 
BAV kleuren. Toen Irma Karssen de kof-
fie met koek gebracht had was alles com-
pleet!! 
 
Enthousiast werd er gebabbeld, de 
Laanstraat op en neer gelopen met de fly-
ers, op de loopband gerend en met de Wii 
gespeeld. Ook de foto's deden hun werk, 
veel passanten bleven staan om te kijken 
en sommige zagen bekenden voorbij komen op het scherm.  Arnoud van der Wal uit Eem-
nes was zo enthousiast dat hij besloot om ter plekke lid te worden! Al met al een hele leuke 
dag die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Alle enthousiaste medewerkers van deze dag hartelijk bedankt voor de inzet, alleen dankzij 
jullie hulp was het mogelijk om van deze dag een succes te maken. Vooral de aan-
wezigheid en enthousiaste inzet van de vele jeugdleden was hartverwarmend. 
 
Vriendelijke groet!!! 
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Lange afstand gebeuzel 

 
Zomer!! Tour de France!! Vakantie plannen!! Nieuwe at-
letiekbaan!! 5 km wedstrijd, halve marathon, Wimbledon, 
Confederation Cup, promotie in de laanstraat, trainen 
langs blauwe paaltjes, boot-camp, geblesseerd op de bank 
en meer van dat gedonder. Je kan er maar druk mee zijn 
als willekeurige BAV-atleet. 
En vele BAV atleten zijn druk geweest de laatste weken zonder daarbij het sportieve niet 
uit het oog te verliezen. Altijd belangrijk. 
 
Zelf heb ik me vooral druk gemaakt op een 5 km wedstrijdje bij AV Pijnenburg in Soest. 
Gewoon 20 minuten zo hard mogelijk lopen, zonder tactiek, zonder om  me heen te kijken, 
zonder hardslagmeter en na drie rondjes de tel op het tijdsbord al helemaal kwijt zijn. Maar 
wat was het heerlijk. 
Het weer was prachtig, de concurrentie ook en lopen op een baan kan zoveel leuker zijn 
dan je denkt. Zeker als je weg gaat op oprecht afzien en op je allerhardst lopen. En dat is 
nog best een kunst, merkte ik. Hoe blijf ik 20 minuten gefocust? Waar let ik op tijdens het 
lopen? Wat doet mijn hartslag? Trekt mijn kop al scheef? Om over de ademhaling maar te 
zwijgen. Gelukkig stond Richard langs de lijn en die weet uit ervaring precies de goede 
dingen op het goede moment te zeggen. En dat is zó goed voor je zelfvertrouwen tijdens  
het lopen. Heerlijk!! Voordat ik het wist waren de 19.18 minuten om (echt waar) en stortte 
ik me zielsgelukkig over de finishlijn.  Zelden zo hard getraind als vorige week dinsdag en 
je weet inmiddels…. Je traint nooit zo hard als op een wedstrijd. Eigenlijk heeft zo’n baan 
maar één nadeel. Afsnijden is onmogelijk. 
 
Nu wil het zo zijn dat onze baan vandaag of morgen ook klaar is voor gebruik. Dat be-
tekent natuurlijk dat op dinsdag en donderdagavond er ruimte is voor junioren, senioren en 
recreanten om ook weer met dat heerlijke gevoel over de baan te snellen. En dat is gaaf. 
Het is natuurlijk wel handig om dit een beetje te stroomlijnen. De ervaring uit het verleden 
leert dat een botsing in baan 1 met een toevallig overstekende atleet behoorlijk pijnlijk kan 
zijn. Regels zullen uit de kast gehaald moeten worden en ook ons gedrag op de baan zal 
een beetje moeten worden opgefrist. Dat wordt nog een hele kunst. 
Een optie kan ook zijn om wat meer te spelen met trainingstijden. Stel dat de jeugd vanaf 
19.00 tot 20.00 hun ding doen op de baan, kunnen vanaf half 8 de volwassen starten met 
warming up. Als de jeugd dan uitloopt gaan de volwassenen aan de gang. Zo wordt het 
snelheidswerk in baan 1 wat ontlast en is de kans op ongelukken een stuk kleiner. Iets om 
te bespreken misschien? 
 
Maar voor dit alles moeten eerst de lijnen worden aangebracht. Op het moment van 
schrijven is dat nog niet gebeurd, waarschijnlijk zal daarna de KNAU ook nog wel een blik 
willen werpen maar daarna…. daarna…. daarna…..gewoon lekker op je alle hardst lopen.  
 
Fijne vakantie, geniet ervan. Als het even kan op je allerhardst!!!       
Jos Hakvoort 
 

ps Agendapuntje…. 29 september   heuvelrugestafette!! 
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Afscheid van  
Sylvain van Staveren 

 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 april jl. 
werd met mooie woorden en met bloemen afscheid geno-
men van aftredend bestuurslid Sylvain van Staveren.  
Sylvain is vele jaren bestuurslid geweest van de BAV en 
is ‘afgezwaaid’ als 2e voorzitter.  
 
Sylvain, hartelijk dank voor alles wat je (tot nu toe) voor 
de BAV hebt gedaan! 
 
Peter Bakker 

Looptechniek  
 
Kan je het nog looptechniek noemen als je 
een pootloze hagedis bent. Efficient is het 
zeker wel, mijn -laten we maar zeggen- 
voortbewegingstechniek. Het is niet zo dat 
ik wegschiet als een slang maar ik kom toch 
zeker daar waar ik wil zijn. 
 
Er zijn af en toe wel benauwde momenten. 
Zoals laatst toen een groep luidpratende, 
rondstampende Baarnse hardlopers zich in 
mijn achtertuin wilde opwarmen. Opwarmen 
noemen ze dat, ouwenelen noem ik het. 
 
Maar het kan altijd erger, ik werd ontdekt en opgepakt. Opgepakt, zeg ik je. De bru-
taliteit! En dat terwijl ik toch een beschermd beestje ben. Afblijven dus! 
 
Sommige van die hardlopers wisten niet eens van mijn bestaan. Wat dat voor een slang 
was, vroegen ze. Mag ik mij even voorstellen, ik ben een hazelworm. Een hagedis en ze-
ker geen slang. In de loop van de evolutie ben ik mijn pootjes kwijtgeraakt, net als jullie je 
staart. Maar ik mis ze zeker niet, ik red me prima. Trouwens al dat zand tussen je tenen is 
ook maar niks. 
 
Ik leg eieren maar zodra deze gelegd zijn kruipen mijn kinderen uit het eivlies en gaan, 
gelukkig, meteen hun eigen weg. Eierlevendbarend, noemen ze dat. 
 
Gelukkig lieten ze mij al gauw weer los en ging ieder zijns weegs. 
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Studiecentrum Baarn is een 
kleinschalig instituut voor 
huiswerkbegeleiding. In een 
rustige omgeving leren 
leerlingen naast goed plannen, 
strategieën om op een 
effectieve manier hun huiswerk 
te maken en te leren. 
 
Voor meer informatie: 
www.studiecentrumbaarn.nl of  
035-6246840 / 06-53819272 
 
 

Carla - Zuiderstraat 4 - Baarn - Tel. 035-54 22 933

KLEURCONSULENT
Professioneel Kleding Kleur Advies K

A
P

P
E

R
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VERJAARDAGEN 

1 Greetje de Leeuw 11 Emicie van Dammen 

2 Henk Landman 12 Nico Muts 

2 Sandra van Gisbergen 14 Christel van der Greef 

5 Gabriëlle Kooiman 14 Kees van Dijk 

6 André Hagelen 15 Ronald Pothuizen 

8 José Boerma-van Heusden 15 Anne-Marie van den 
Brom 

8 Alberti Post 16 Gerda van Leeuwen 

8 Harald van der Molen 20 Mario van de Grift 

9 Wilma van Marle-Wiegers 20 Bram Willems 

9 Willy van Ruitenbeek 21 Menno Zahradnik 

9 Dave Dijkshoorn 24 Anke Rotink 

9 Coby Holstege 26 Wil den Blanken 

9 Hansien de Marez Oyens 29 Jos Franck 

10 Liesbeth Sitters-de Jongh 31 Paul van der Wal 

11 Margaret de Jong 31 Hans Wester 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 
3 Sacco van Wessel 19 Jurgen Lentz 

3 Erik Obee 21 Peter van den Bor 

7 Peter Bakker 23 Dini van Putten 

8 Jeanet Radstok-van Meurs 24 Jogien Verweij 
10 Cari Sänger 24 Gaston Hebuterne 

11 Catrien Zumpolle 24 Eugene Leenders 

12 Koert Koers 25 Joke de Jong-Enzerink 
12 Tineke de Jong 25 Ferdy Oudebeek 

13 Birgitte Hekkelman 28 Jolanda Schenk 

14 Christa Müller 28 Kees Vink 

14 Mieke Rouweler 28 Monique Wilhelm 

15 Ellen van Hamersveld 29 Harry Splinter 

15 Annette Eijbaard-Bleijerveld 29 Gertjan Hooijer 

15 Linda van Oostrum 29 Marina Kempers 
15 Karel Jan Tusenius 31 Andre van der Vuurst 
17 Sandra Peters 31 Marianne Riphagen-de Jager 
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RUN TO THE MAX! 
 

Op vrijdag 6 september wordt een sponsorloop 
georganiseerd door Lions Club Baarn-
Drakensteyn. De Lionsclub heeft daarbij de 
hulp van de BAV ingeroepen. De sponsorloop, 
die Cultuurrun is gedoopt, wordt dit jaar voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar georganiseerd, 
maar in de komende jaren zal hij uitgebreid 
worden tot een loop voor volwassenen.  
 

Reden voor het organiseren is het Cultureel Festival Baarn, dat dit jaar het derde lustrum 
viert. In de vijftien jaar van zijn bestaan is het festival uitgegroeid tot een geweldig feest 
voor jong en oud. Twee dagen lang wordt er rond de Brink en in de Pekingtuin muziek ge-
maakt, zijn er workshops en acts, kortom wordt heel het bruisende culturele leven van 
Baarn gepresenteerd.  
De Lionsclub vindt een sportevenement een waardevolle aanvulling voor het Festival. 
Sport en cultuur gaan immers prima samen!  

De start en finish van de Cultuurrun is op de Brink. Precies om 18.00 uur begint de loop. 
Direct daarna, om 19.00 uur, vindt de opening van het Cultureel Festival plaats. 

Het belooft een leuk en kleurig feest te worden, want kinderen mogen verkleed ko-
men.Voor degene die er het leukst uitziet en voor degene die het meeste sponsorgeld op-
haalt, is er een leuke prijs beschikbaar gesteld. Voor alle kinderen is er na afloop wat lek-
kers en een leuke beloning.  
De opbrengst van de sponsorloop zal gebruikt worden om bij te dragen aan het voortbe-
staan van het Cultureel Festival nu de inkomsten van sponsoren en subsidies lager zijn dan 
ooit.  
 
Lijkt het je kinderen of kleinkinderen leuk om mee te doen?  
Kijk dan op www.cultuurrun.nl en schrijf ze in! 
 
(Zie ook pagina 21) 
 



Zandvoortweg 1b, 3741 BA Baarn
telefoon: 035 - 5412881

Ouderwetse service van 
de moderne vakman. 

E-bikes en (sport)fietsen van o.a. 
Koga, Batavus, Sparta, Giant,  

Haibike, Brompton en ION 

Zorgeloos 
fietsplezier



www.vanvuurenmode.nl

Laanstraat 55A
Baarn

035-5410121

altijd iets nieuws
Iedere week nieuwe mode.
Het hele jaar door.
Dus loop regelmatig even

bij ons binnen.
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(Te koop) gevraagd 
 
Een GPS-sporthorloge (Garmin, o.i.d.) 
Heb je er thuis nog eentje liggen, doe je er niets mee  
en wil je het wel kwijt voor een zacht prijsje?  
 
Stuur dan een mailtje naar  
Albert: absmobiel@gmail.com.  
Wie weet kunnen we een dealtje sluiten. 
 

Heb je ook iets te koop, ge-
vonden of aan te bieden? 
Stuur dan een mail naar:  
baviaanredaktie@hotmail.com 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN 
Ook dit jaar organiseren we weer voor alle leden van de BAV de clubkampioenschappen. 

Het is een meerkampwedstrijd, met daar aansluitend een bbq. Ook is er de mogelijkheid 
een 3000m te lopen. 

 

Zet de datum alvast in je agenda en hou hem vrij!! 

 zaterdag 28 september 2013 

Verdere informatie volgt via de mail en in de eerstvolgende Baviaan. 
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Zondag 1 september: De Gooise Run in Laren, leuke loop in de buurt. 
Voor meer info: www.gooiserun.nl. 
 
Zaterdag 14 september: geen reguliere training maar Lint 10, route door Baarn langs de 
ouderen van Baarn met aansluitend koffie/thee in het clubgebouw. 
 
Zondag 22 september: Dam tot Damloop. Medio juli starten de trainingen voor de  
Dam tot Damloop, details en trainingschema volgen later per mail en Facebook. 
 
Zondag 20 oktober: Halve marathon van Amsterdam, ook dit jaar is het de bedoeling om 
met een groep te gaan lopen. Het trainingschema volgt direct na de Dam tot Dam loop. 
Noteer in de agenda: Zondag 20 oktober Lopen & Eten….met de BAV 
 
Zondag 17 november: Zevenheuvelenloop. De inschrijving is zaterdag 1 juni 2013 gestart  
via: www. Zevenheuvelenloop.nl. Advies eindtijd 1.15.00 invullen dan is de kans groot dat 
we gezamenlijk starten en niet in het laatste startvak lopen.  
Dus vul bij je eindtijd 1.15.00 in!! 
Net zoals vorig jaar is het de bedoeling om met de auto te gaan. Geen treinkaartje via de 
site bestellen. Noteer in de agenda: Zondag 17 november Lopen & Eten….met de BAV 
 
Zaterdag 9 november: Zuster/ Dokterloop. Leuk!!  
Check de site: www.loopnu.nl zelfde organisatie van de Kerstmannenloop. 
 
Donderdag 19 December: Kerstmannenloop ook alvast in de agenda zetten als je van plan 
bent mee te lopen. 
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Jarig in juli 

 

1 Wessel van Velsen 

4 Thijs Brouwer 

8 Mats Dorrestijn 

10 Rens van Rhijn 

20 Tim Lauterslager 

22 Che vab der Lee 

27 Nadia de Keijzer 

31 Pien de Vooght 

Jarig in augustus 

5 Tamara Went 

5 Bas van der Vuurst 

7 Shirley Dolman 

25 Pieter Brandsen 

26 Sam Vroomman 

27 Sophie de Graaf 

30 Lucas Beckeringh 

30 Sophie Sijmonsma 

31 Juliette Klerk 

Fijne  verjaardag! 

Ge
fel

icit
eer

d! 
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C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN 

 
Mijn naam is Guus Roskamp en ik ben geboren op 11 september 2006. 
Ik woon in Baarn. 
Ik heb 3 broers en geen zusjes. 
Ik ben 6 jaar. 
Ik heb blond haar en bruine ogen. 
In mijn vrije tijd ga ik graag computeren en buitenspelen. 
Ik vind pannekoeken, patat, poffertjes en pizza erg lekker. 
Ik houd niet van spruitjes en soep. 
Ik wil later politie worden. 
Mijn favoriete film is Buurman & buurman. 
Mijn leukste atletiekonderdeel is sprint. 
Ik zit op atletiek omdat mijn broers er ook op zitten en ik het heel leuk vind. 
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Sportrecept: 
Romig aardbeientoetje. 

 
Nagerecht –  4 personen – 10-15 min bereidingstijd 
 
250 ml slagroom 
1 zakje slagroomversteviger 
4 eetlepels poedersuiker 
1 bakje aarbeien (diepvries of vers) 
 
1. Haal de groene hoedjes van de aardbeien  
    en was de aardbeien. (laat de aardbeien als  
    ze uit de diepvries komen ontdooien). 
2. Maal de aardbeien fijn in de keukenmachine. 
3. Roer de poedersuiker door de aardbeienpuree. 
4. Klop de slagroom met de slagroomversteviger stijf, met de mixer of garde. 
5. Klop de aardbeienpuree door de stijfgeklopte slagroom. 
6. Verdeel het romige aardbeien \toetje over 4 glazen en zet het tot je gaat eten in de 
    koelkast. 
 
TIP:  Vervang de aardbeien door: frambozen, abrikozen uit blik of bramen. Je kan de slag-
room geheel of gedeeltelijk vervangen door kwark, voor een minder zoet toetje. 

  Ken je trainer. 
 

 Mijn naam is: Ben Kersbergen 
 Ik ben 64 jaar oud 
 Mijn lievelingseten is gerookte zalm met mayonaise op 

bagel of toast 
 In mijn jeugd heb ik voetbal en tennis beoefend. 
 Mijn functie bij de BAV is: trainer/coach van de mid-

den lange afstand (800m tot en met de halve marathon) 
 Ik ben bij de BAV gekomen doordat ik gevraagd ben 

door de atleten omdat er geen MILA-trainer was. Dit 
doe ik nu alweer zo’n 3 jaar. 

 Ik vind de MILA trainingen leuk omdat het een mix is 
van aerobe en anaerobe inspanningen met name door de 
kortere baannummers. Met talent alleen kom je er dan 
niet, wilskracht en motivatie zijn doorslaggevend!! 

 Mijn vrije tijd besteed ik aan koken en relaxen. 



De BAViaan  18 

 

 

BAV Pupillen begeleiden topatleten 
NK Atletiek 

 
Op zaterdag 20 en zondag 21 juli zijn de Nederlandse kampioenschappen atletiek in  
Amsterdam. Bij een aantal finale onderdelen wordt extra kleur geven door de atleten één 
voor één het stadion te laten binnenwandelen en ze voor te stellen. Ze worden dan door een 
pupil in clubtenue begeleidt door de Marathonpoort. 
De volgende pupillen van de BAV zijn die dag aanwezig. 
 

zaterdag 17.30 100m vrouwen 
Amber Pieterse 

Danny van Schaik 
 

zaterdag 17.35 100m mannen 
reserve: Lotte Bleijerveld 

 
zondag 14.35  

800m Vrouwen 
Jan Vriesman 

reserve: Emma van de Beek 
 

zondag 14.45  
800m Mannen 

Jesse van de Beek 
 

zondag 15.40  
110m H Mannen 

Mich Sweep 
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BAV jeugd haalt 1200 euro op 
 

Afgelopen zaterdag 29 juni hield de BAV weer haar Survaton.  Elk jaar houdt de BAV een 
Survaton waarbij er geld ingezameld wordt voor extra activiteiten voor de BAV jeugd. Dit 
jaar staat een speeltoestel bij de nieuwe atletiekbaan op het verlanglijstje. Atleten, vriendj-
es en vriendinnetjes en papa’s en mama’s waren allemaal van de partij voor dit spektakel. 
 
Voor het eerst werd de Survaton gehouden in het mooie bos achter het pand van  
AT Osborne. Een toplocatie voor deze survivalrun. De parcoursbouwers van de BAV had-
den een knap staaltje werk geleverd. Een waterpassage van 10 meter (iedereen moest tot 
z’n middel door het water), een touwbrug van 7 meter. Daarna een slingerend bosparcours 
met veel hindernissen en als klap op de vuurpijl een vieze moddersloot waar je ook nog 
eens onder een hele lage brug door moest. 
 
Er waren prijzen voor de vieste deelnemers, daar had de jury het lastig mee, want iedereen 
zat onder de modder. Gelukkig was er een tuinslang (wel met ijskoud water)  waarmee ie-
dereen afgespoeld kon worden. 
 
Alle donateurs ontzettend bedankt voor hun bijdrage, 1200 euro is een heel mooi bedrag! 
En we willen graag AT Osborne bedanken voor het beschikbaar stellen van hun terrein. 
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Training A pupillen een keer anders dan anders…… 

Zaterdag 6 juli trainden de groepen A1 en A2 pupillen samen. En niet zomaar een training. 
Een keer iets heel anders. Gezamenlijk een stukje inlopen en daarna begonnen we aan het 
trimparcours in de Soester-duinen. Het trimparcours bestaat uit 20 onderdelen. De armen, 
benen en romp worden zo getraind. De 20 onderdelen hebben we met elkaar volbracht.  
 
Waarna we als afsluiting van de training nog 15 minuten renden: door het mulle zand terug 
naar de atletiekbaan.  
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RUN TO THE MAX! 
6 September 2013 Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar  

 
DOE MEE MET DE 1E EDITIE VAN DE CULTUURRUN! 

 
Op vrijdag 6 september om 18.00 uur zullen honderden kinderen uit Baarn op de feestelij-
ke Brink starten aan de Cultuurrun.  
Het belooft een leuk en kleurig feest te worden, want kinderen mogen verkleed komen.  
Voor alle kinderen is er na afloop wat lekkers en een leuke beloning.  
Voor degene die er het leukst uitziet en voor degene die het meeste sponsorgeld ophaalt, is 
er een leuke prijs beschikbaar gesteld.  
De opbrengst van de sponsorloop zal gebruikt worden om bij te dragen aan het voortbe-
staan van het Cultureel Festival.  

 
Lijkt het je leuk om mee te doen? Kijk dan op www.cultuurrun.nl  en schrijf je in! 
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7 september 
PR-Avondwedstrijd 

(en daarna slapen in de kantine) 
Op 7 september organiseren de pupillentrainers een PR-avondwedstrijd voor de pupillen. Voor-
gaande jaren was dit altijd in de maand april. Maar nu vanwege het aanleggen van de baan is het 
iets verlaat. Wegens het grote succes ieder jaar willen we dit niet zomaar voorbij laten gaan. Jullie 
zijn 7 september van harte welkom om 16.00 uur in de kantine.  

Zaterdagavond na het opmaken van de bedden en het eten van pasta zal er een avondwedstrijd ge-
houden worden. De bedoeling van deze wedstrijd is het verbeteren van jullie PR’s. Voor de mini’s 
(D), C en B  pupillen zijn de onderdelen: 40m sprint, verspringen, balwerpen en 600m/1000m.  
Voor de A1 en A2 pupillen: 60m sprint, verspringen, kogelstoten en 1000m. Daarna zullen we met 
z’n allen in de kantine slapen.  

Zondagochtend na het ontbijt zal er nog een uur getraind worden en om 12.00uur is het afgelopen 
en kunnen jullie worden opgehaald. 

Voor deze activiteit vragen wij een bijdrage van €10,00 per kind.   

Lijkt dit je nou erg leuk, lever dan voor 19 augustus het antwoordstrookje met het geld in een en-
velop in bij Tineke of Marina Bos. (Nolenslaan 11, in Baarn) 

Heb je verder nog vragen mail die dan naar: tinekebos@casema.nl 

 

Antwoordstrookje: 7 en 8 september 2013  

Naam: …….…………………………………………… 
Trainingsgroep: ………………………………………. 

Bijzonderheden (m.b.t. eten,slapen, medicijnen etc.): ………………………… 

 
Lever het briefje met geld in een envelop in bij: Tineke / Marina Bos vóór 19 augustus. 
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Mooie prestaties 3e competitiewedstrijd 
BAV junioren D 

 
Zaterdag 22 juni gingen de meisjes en de jongens junioren D van de BAV op weg naar hun 
laatste competitiewedstrijd bij AV Spirit in Lelystad. 
 
Meisjes D 
De meisjes startten met de 4x60m estafette. Ze liepen een snelle tijd van 38,59 sec, door de mooie 
snelle wissels. Sophie Bleijerveld was inmiddels al bezig met discuswerpen, haar beste worp was 
ruim over de 16 meter, helaas geen verbetering van haar PR. Sophie had wel een mooi PR op 
hoogspringen waar ze over de 1,40m heen kwam. Julie Heij, ingedeeld op haar sterkste onder-
delen, stootte met kogel 6,62m en wiep met speer 13.63m. Isabel van den Broek haalde bij het ver-
springen een afstand van 3,49m. Laura van Surksum sprong ruim over de 4 meter (4,14m). Ook op 
de horden een mooie prestatie voor Laura ze finishte in een tijd van 12,86 sec. Op de 1000 meter 
stonden Winnie de Groot en Elise Stijger aan de start, beiden liepen ze een goede race in zware 
weersomstandigheden. Ondanks de regen en de harde wind toch een PR voor Winnie 3.54 en Elise 
eindigde in 3.41. Ook stond Winnie bij de 60 meter sprint aan de start, ze liep daar een tijd van 
10,33 sec. Isabel liep deze 60 meter in 9,61 sec en Laura eindigde in 9,4 sec. De meisjes eindigden 
als ploeg 4e in het eindklassement. 
 
Jongens D 
De jongens hadden wat pech op de estafette, door een niet oplettende tegenstander werd Jelle van 
Miltenburg gehinderd in zijn baan. Gelukkig mochten ze overnieuw lopen, dit resulteerde in mooie 
tijd van 49,08 sec. Jelle van Miltenburg eindigde op een 4e plaats bij het hoogspringen met een van 
1,40m. Op de 1000 meter liep hij een mooi PR in een tijd van 3.30. Ook Wessel Terpstra liep zijn 
race goed uit in een tijd van 3.44. De beste PR verbetering was voor Pieter Brandsen die 16 
seconden van zijn PR afhaalde, hij eindigde in 5.01. Bij het discuswerpen haalde Wessel Terpstra 
een afstand van 13,19m. Bij het verspringen een PR voor Bas Ostendorp die 3,56m sprong. Op de 
80 meter horden twee mooie prestaties voor Koen Roskamp (14,80 sec) en Thijs van Miltenburg 
(16.24 sec). Koen Roskamp stootte met kogel een afstand van 8,01m. Op de 80 meter sprint ook 
mooie tijden, Bas Ostendorf kwam in 12,45 sec over de streep. Thijs van Miltenburg liep 13,03 sec 
en Pieter Brandsen passeerde de streep in 18,75 sec. 
De jongens eindigden als ploeg 6e in het eindklassement. 
 
In het landelijke klasse-
ment waarin maar liefst 
190 ploegen meededen 
werden de meiden 78e en 
de jongens 82e.  
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100 PR’s behaald door de BAV pupillen 
tijdens de 2e competitiewedstrijd 

 
Afgelopen zaterdag 8 juni hadden de BAV pupillen de 2e competitiewedstrijd bij AV Atverni 
uit Nieuwegein. Dat er goed getraind was werd al snel duidelijk, gedurende de dag 
sneuvelden er steeds meer PR’s. Aan het eind van de dag stond de teller op precies 100 nieu-
we PR’s. 
Tijdens de woensdagmiddagtraining zijn er maar liefst 30 PR Challenge medailles uitgereikt, 
een record!  
 
D pupillen 
De jongste atleten zijn de D pupillen, aan de start stonden Pien de Vooght, Wessel van Velsen, 
Guus Roskamp en Friso van Kuyk. Voor Guus was het de eerste wedstrijd, waar hij meteen goede 
resultaten behaalde. Voor de D pupillen geen estafette, zij hadden de onderdelen 40m sprint, ver-
springen, balwerpen en de 600m.  
Pien was over alle onderdelen het beste meisje, bij de jongens was de volgorde Wessel (4e), Guus 
(9e) en Friso (12e). Samen wisten ze 9 PR’s te breken. 
  
C pupillen 
De jongens Jesse van de Beek, Jilles IJntema, Julian Hoogenkamp, Thijs Brouwer, Tim Lauters-
lager, Sam Vroomman, Mats Dorrestijn, Merijn Groot en Mich Sweep liepen met twee teams de 
estafette, deze ging zeker niet vlekkeloos. 
De 40 meter sprint verliep gelukkig veel beter, veel PR’s sneuvelden. Ook bij het balwerpen en 
verspringen werden veel PR’s verbeterd. Bijna iedereen heeft 4 onderdelen gedaan en ook 4 PR’s 
verbeterd. 
 
Febe Bakker ons enige meisje bij de C pupillen heeft ook weer de nodige PR’s verbroken. Zij doet 
het erg goed en zit met alle onderdelen bij de eerste 5. 
 
B pupillen 
Het estafetteteam bestond uit Mats Roskamp, Tijmen Hoogendoorn, Jort Mol Lous en Jan Vries-
man, zij haalden een mooie 2e plaats (28.10 sec.). 
  
Op de 40 meter sprint had iedereen het voordeel van de wind in de rug en dit was merkbaar aan de 
snelle tijden. Jan behaalde een 6e plek in een tijd van 7.17 sec. Tijmen Hoogendoorn kreeg 
pijnscheuten in zijn dijbeen vlak voor de finish, maar kon toch nog doorlopen. Daarna werd zijn 
been door de EHBO gemasseerd. Bij het verspringen haalde hij ondanks zijn blessure nog 2.77m. 
Mats was de uitblinker met een afstand van 3.20m. Ook Jan sprong over de 3m en Jort zat er 
dichtbij met 2.95m. Rens van Rhijn en Dinand te Pas behaalden resp. 2.72m en 2.70m.  
  
Bij het balwerpen hadden de pupillen een voordeel van de flinke wind en de bal kwam lekker ver 
in het veld. Bij de afsluitende 1000m werd Jan 8e in een tijd van 4.18.08 en Mats, Jort en Dinand 
zaten allemaal heel dichtbij elkaar. In de tweede serie waren Tijmen en Rens ingedeeld en dit werd 
een felle strijd onderling waarbij ze elkaar constant afwisselden. Uiteindelijk kwam Rens net voor 
Tijmen over de finish. 
 
A1 pupillen 
Het jongensteam bestaande uit Boris van Beek, Yves v/d Meer. Luka de Vrij, Danny v. Schaik en 
Bauke Taylor begonnen met de estafette. Zij wisten hun tijd te verbeteren met 1 sec., eindtijd 
42.63. 



De BAViaan  25 

 

Het meidenteam bestaande uit Maaike Kannegieter, Rosa Bos, Mara Brandsen, Nadia de Keijzer 
en Beyza Kazmirogi liep op de estafette een tijd van 40.41 sec. bijna 2 sec. sneller dan hun PR. Bij 
het kogelstoten wist Bauke een afstand van 6.06 m te noteren. Boris 5.83 m ( PR ) en Yves 4.23 m. 
( PR). 
Danny en Luka hebben bij de 3e wedstrijddag een uitdaging om hun afstand te verbeteren voor een 
PR, zij stootten resp. 4.28 m en 4.46 m. 
Mara en Rosa gaan deze uitdaging ook aan, zij stootten een afstand van 4.06 m en 4.63 m 
Ook Beyza (3.09m) en Maaike (4.73m) scherpten beide hun PR aan.  
 
Bij het onderdeel hoogspringen wisten 6 atleten, 3 jongens/ 3 meisjes, hun PR te verbreken. Bij de 
1000m liepen Mara en Maaike dikke PR’s . Zij lieten de klok stoppen op 4.31 min en 4.35 min. 
Luka kwam net wat te kort om zijn tijd te verbeteren. 
 
A2 pupillen 
Als eerste de estafette met vier jongens die hem nog niet eerder samen hadden gelopen (Remco 
Martens, Max van der Meer, Arman Yildiz en Floran Groot). 
De jongens startten snel weg en hadden drie mooie wissels. 
Bij kogelstoten had Max een mooie verbetering ruim 35 cm boven zijn PR (4.29m). Ook bij het 
sprinten veel PR’s, met name Arman en Floran waren sneller geworden. Bij het verspringen had-
den alle jongens flink vooruitgang geboekt, Remco sprong 2.79, Jarno Krikken landde op 2.52m 
en Marijn van Maanen sprong 2.35m. Op de 1000m haalden ze bijna allemaal een persoonlijk rec-
ord, helaas moest Jarno opgeven na een valpartij bij de start. 
 
De meiden liepen door de snelle wissels weer een snellere tijd dan bij de eerste wedstrijd op de 
estafette. Bij het verspringen ging het erg goed en sprong Amber Pieterse ruim 30 cm verder dan 
haar PR (2.66 m) ook Emma van Beek verbeterde zich zelf en sprong 3.52m. Lotte Bleijerveld 
sprong 3.38m. Bij het kogelstoten was het Catharina van Lange die zich sterk verbeterde met een 
stoot van 5.91m en ook Danielle Veendrick stootte haar kogel ver (5.27m). Bij het sprinten was 
Sabien Hilhorst snel weg en kwam binnen op 10.86,  een mooi PR. Bij de lange afstand werd er 
goed gelopen en met veel doorzettingsvermogen liepen de meiden allemaal hun race goed uit. 

 
Aanstaande zaterdag is al weer de 3e en 
laatste competitiewedstijd, iedereen 
gaat zijn best doen om weer 
zoveel mogelijk PR’s te 
halen.  
 

100 PR’S 
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BAV behaalt vier podiumplaatsen 
op de laatste pupillenwedstrijd 

 
Afgelopen zaterdag 15 juni was de laatste regionale pupillenwedstrijd bij Hellas in Utrecht. 
De beste ploegen gaan straks door naar de finale. De BAV had aan het eind van de dag bij 
vier onderdelen een atleet op het podium staan. Pien de Vooght wist ook nog het clubrecord 
balwerpen voor meisjes D pupillen te verbeteren. 
 
De dag begon met een kleine wolkbreuk, zo’n beetje alle estafetteteams waren door en door nat, de 
rest van de dag was het gelukkig droog. De harde wind maakte het niet altijd even gemakkelijk. 
 
D pupillen 
Bij de allerjongsten waren Guus Roskamp, Wessel van Velsen en Pien de Vooght van de partij. 
Elke wedstrijd leren ze weer meer, diverse PR’s sneuvelden. Guus liep zelfs mee bij de estafette 
van de C pupillen. Pien behaalde overall bij de 600 meter de tweede plaats en bij de meerkamp 
zelfs een eerste plaats. 
 

C pupillen 
De jongens, Jesse van de Beek, Jilles IJntema, Julian Hoogenkamp, Thijs Brouwer, Sam 
Vrooman, Tim Lauterslager, Mats Dorrestijn en Mich Sweep zouden met 2 teams de estafette lopen. 
Helaas kwamen twee atleten niet op tijd. 
Gelukkig was Merijn Groot er al en hebben we de allerjongste van het stel (Guus Roskamp), een D 
pupil, ingezet. We zijn super trots op Guus, want het was zijn eerste estafette en hij heeft het goed 
gedaan.  
Bij de 40 meter sprint ging het ook allemaal goed, weer veel PR’s. Bij het balwerpen lukt de aanloop 
steeds beter, wat ook weer veel PR’s oplevert. Bij het verspringen sprong Jilles zelfs 3,13m. 
In totaal toch weer 21 PR’s verbroken, heel knap. 
Febe Bakker, ons enige meisje, heeft ook weer de nodige PR’s verbroken. Zij doet het erg goed en 
springt nu 3,20 meter (slecht 25cm onder het clubrecord). Overall behaalde Febe de derde prijs bij de 
meerkamp. 
 
B pupillen 
Ondanks de harde regen en flinke wind tijdens de estafette waren de wissels snel en goed. Mats Ros-
kamp, Tijmen Hoogendoorn, Jort Mol Lous en Jan Vriesman liepen een mooie tijd van 28,92s (3e).   
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De andere estafetteploeg bestaande uit Mick v.d. Wouden, Dinand te Pas, Jelmer Pastoor en Rens 
v. Rhijn liepen de estafette in 32,31s (6e). Bij de 40 meter sprint sneuvelden er weer diverse PR’s. 
Bij het hoogspringen was Jort Mol Lous de beste van de dag met een hoogte van 115 cm. Dat er 
nog even goed getraind was op het balwerpen, was aan de PR’s te merken. Het verst gooide Jan 
met 26,70m, daarna Mats met 25,71m en Jort met 23,67m.  
In het dagklassement haalde de ploeg een mooie 3e plaats met 5211 punten. 
  
A1 pupillen 
Na de plensbuien tijdens de estafette, was het droog bij het kogelstoten. Luuk Versteeg deed voor 
het eerst mee en haalde 4,22m. Boris van de Beek en Bauke Taylor kwamen over de 6 meter 
( 6,32m en 6,17m ). Ook mooie afstanden voor Yves van der Meer (4,95m), Danny van Schaik 
(4,5m) en Luka de Vrij (4,32m). Door de wisselde wind ging het bij de 60 meter sprint niet zo lek-
ker. 
Gelukkig ging het wel goed bij het verspringen. Flink wat PR’s werden weer verbeterd. 
Bij het overall klassement van de 1000m kreeg Boris van de Beek een bronzen medaille 
omgehangen. 
 
Precies	toen	de	regenbui	los	barstte	zat	Maaike	Kannegieter	in	het	startblok	voor	de	start	
van	de	4x60m	estafette.	Het	team	bestond	verder	uit	Beyza	Kazmiroglu,	Rosa	Bos	en	Nadia	
de	Keijzer.	De	meisjes	liepen	een	tijd	van	1	sec.	boven	hun	PR.	Bij	het	kogelstoten	heeft	Beyza	
de	magische	grens	van	3	meter	doorbroken	en	niet	met	een	klein	stukje,	maar	gelijk	met	
73cm.	Met	het	verspringen	wisten	Maaike	en	Rosa	beiden	hun	PR	aan	te	scherpen.	Ze	
sprongen	3,39m	en	3,46m.	Daarna	mochten	we	ons	klaar	maken	voor	de	60m	sprint.	Na	de	
winst	van	haar	serie	wist	Nadia	van	de	24	deelnemende	meisjes	als	enige	onder	de	10sec	te	
lopen.	Ze	kwam	na	9,69s	over	de	 inish.	Een	hele	knappe	prestatie!!	Voor	de	vier	BAV	meisjes	
een	zeer	geslaagde	dag.		
 
A2 pupillen 
De jongens begonnen goed aan de estafette en liepen een mooie tijd, ondanks een onverwachte 
invaller. Met verspringen mooie PR’s voor Jarno Krikke ,Marijn van Maanen en Max van der 
Meer die voor het eerst over de 3 meter heen ging. 
Bij het balwerpen waren het Thom van der Wouden en Floran Groot die ver wierpen. Bij het 
sprinten was Remco Martens snel, maar liep net geen PR. Arman Yildiz wist net iets sneller te zijn 
dan de vorige keer. 
 
Ook bij de meiden weer een snelle estafette met mooie wissels. Bij het verspringen geweldige 
prestaties met veel PR’s voor Amber Pieterse, Emma van de Beek en Lotte Bleijerveld. Lotte 
sprong ruim 40cm verder dan haar PR. Aicha Meke en Maan Samed wierpen met hun bal over de 
10 meter. Mooie prestaties, beiden hadden dit onderdeel nog nooit gedaan. 
Catharina van Lange wierp haar bal over de 25 meter (PR), het verst van alle meiden. 
Bij het sprinten ook veel PR’s, Danielle Veendrick was zeer snel maar behaalde haar PR net niet. 
 
Een dag met weer veel mooie prestaties en maar liefst 75 PR’s. Nu is het afwachten welke ploegen 
door mogen gaan naar de regiofinale. 
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BAV pupillen aanwezig bij  
Nationale A-Games in Soest 

  
Zondag 23 juni organiseerde AV Pijneburg een wedstrijd voor alleen A pupillen, genaamd: A-
Games. A pupillen konden zich inschrijven voor verschillende onderdelen. En ook van de BAV 
deden er van de A1 en A2 pupillen verschillende atleten mee. Bij de A1 pupillen waren het de 
meisjes die deze wedstrijd een uitdaging vonden. Zelf je onderdelen kiezen was een aantrekkelijk 
aanbod.  
 
Helaas werkte het weer deze dag niet mee. Soms liet het zonnetje zich even zien maar  er was 
vooral heel veel regen. Geen optimaal weer om hele goede prestaties te leveren. Toch deden de A1 
pupillen meisjes hun uiterste best. Maaike Kannegieter en Mara Brandsen wisten hun PR aan te 
scherpen bij het kogelstoten. Beyza Kazmiroglu verbeterde bij het verspringen haar PR. Nadia de 
Keijzer wist bij alle 3 haar gekozen onderdelen, dichtbij haar PR te komen. Zij behaalde net geen 
verbeteringen.  
Bij de A2 pupillen waren er maar liefst 11 atleten van de BAV aanwezig. De A2 meiden  begon-
nen met een estafette, door een foute wissel mochten ze nogmaals lopen en de 2e keer verliep het 
prima in een tijd van 39,11sec. 
Ook een combi ploeg aan de start met 2, A1 meisjes Mara Brandsen en Beyza Kazmiroglu, een A2 
meisje, Sophie Wolf en een A2 jongen, Thom van de Wouden, deze groep moest wel met de A2 
jongens meelopen, maar dat ging ze goed af, in een mooie tijd van 43,78sec passeerde het BAV 
team de finish. 
Bij het kogelstoten stootte Amber Pieterse 5.08m, Aicha Meke stootte haar kogel op 5.33m en Ca-
tharine van Lange stootte een afstand van 6.75m wat  een 5e plaats opleverde. Bij het verspringen 
5 meiden aan de start Sabine Hilhorst sprong 3.02m Amber Pieterse 2.52m ,Danielle Veendrick 
3,17m, wat een mooie pr is, Emma van Beek 3,28m en Lotte Bleijerveld 3,55m dit leverde een 
mooie 6e plek op. 
Bij de 60 meter sprint waren het Amber Pieterse, Aicha Meke, en Emma van Beek die de finish 
passeerden, In respectievelijk: 11,87sec, 10,47sec en 10,44sec. Snelle tijden dus...  
Dan naar het hoogspringen, dit gebeurde in de stromende regen, toch haalde Lotte Blijerveld netjes 
de 1,10m net als Danielle Veendrick, en Sabine Hilhorst sprong 1.05m.  
Op de 1000m was het Emma van Beek die in een tijd van 3,57min de eindstreep passeerde, bij het 
balwerpen stond Cataharina van Lange  op haar beurt te wachten zij wierp haar bal  maar liefst 
22,35m, dit was goed voor en 3e plek op het podium, 
Ook 2 A2 jongens aan de start, Floran Groot begon met kogel en stootte 6,72m. Ook met balwer-
pen een mooie prestatie en daar wierp hij 21,47m. Bij  het hoogspringen een mooi pr met een  



Kinderdagverblijf *Sterre  

Verbindingsweg 3a, Baarn 
 

Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres voor 
kinderopvang in Baarn: 

  kleinschalig (max. 16 kinderen per dag) 
  professioneel 
  kwalitatief hoogwaardige zorg voor en 

begeleiding van kinderen tot 4 jaar 
 

Regelmatig inloopavonden, zie onze site voor de eerstvolgende datum. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:  
www.kidscompanion.nl  of 035 - 542 98 62 (Mirjam van Elsloo-Dizij) 

 

De Duursport specialist van Midden Nederland 
 

Meten = Weten 
Sportmaster hanteert het 7-stappen plan voor het optimaliseren 

van de aankoop van nieuwe loopschoenen. 
 

                  
 

Makkelijk bereikbaar en vrij parkeren. 700m2 sportplezier 
www.sportmaster.nl; info@sportmaster.nl 
Koningsweg 4     Soest  035-8200180 

Asics, Saucony, 
Mizuno, etc. 

Loopkleding & 
Accessoires 



 

 

   Brinkstraat 14-16  3741 AN Baarn  tel 035 5413107            
   www.juweliervandoorm.nl info@juweliervandoorm.nl 

 

 Ebel 
 
 Maurice Lacroix 

 
 Aero Watch 

 
 Bruno Söhnle 

 
 Seiko 

 
 Breil 

 
 Pulsar 

 
 Tommy Hilfiger 

 
 Esprit 
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sprong van 1.20m en dit leverde een 4e plek op. Ook Thom van de Wouden  was bij het hoog 
springen, hij sprong 1.05m. Thom verscheen ook bij de sprint en liep daar een tijd van 10.49sec. 

Naam  60 m Ver Hoog  Kogel Bal  1000 m 

Nadia de Keijzer 10.14 sec 3.15 m 1.00 m    

Mara Brandsen 11.55 sec 2.84 m (PR)  4.65 m (PR)   

Maaike Kannegieter   1.05 5.34 m (PR) 18.34 m  

Beyza Kazmiroglu  2.40 m (PR)     

Amber Pieterse 11.87 sec 3.55 m  5.08   

Aicha Meke 10.47 sec   5.33 m   

Catharine van Lange    6.75 m   

Sabine Hilhorst  3.02 m 1.05    

Danielle Veendrick   3.17 m     

Emma van Beek  10.44 sec 3.28 m    3.57 min 

Lotte Blijerveld   3.55 m     

 
Uitslagen Nationale A-Games in Soest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medaillespiegel na de 3e competitiewedstrijd van de junioren. 

Naam Medaille 
Elise Stijger Brons 
Isabel van den Broek Brons 
Laura van Surksum Brons 
Pieter Brandsen Brons 
Thijs van Miltenburg Brons 
Wessel Terpstra Brons 
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Medaillespiegel  

stand na de 3e pupillen competitiewedsrijd 

Naam Medaille 
Aicha Meke Brons 
Amber Pieterse Zilver 
Arman Yildiz Brons 
Beyza Kazmiroglu Zilver 
Boris van de Beek Zilver 
Catharina van Lange Brons 
Danielle Veendrick Zilver 
Danny van Schaik Zilver 
Dinand te Pas Zilver 
Emma van de Beek Zilver 
Febe Bakker Brons 
Floran Groot Zilver 
Friso van Kuijk Brons 
Jan Vriesman Brons 
Jarno Krikken Zilver 
Jesse van de Beek Zilver 
Jilles IJntema Brons 
Jort Mol Lous Brons 
Julian Hogenkamp Brons 
Lotte Bleijerveld Zilver 
Maaike Kannegieter Zilver 
Marijn van Maanen Zilver 
Mats Dorrestijn Brons 
Mats Roskamp Zilver 
Max van der Meer Zilver 
Merijn Groot Goud 
Mich Sweep Brons 
Mick van der Wouden Brons 
Nadia de Keijzer Zilver 
Pien de Vooght Zilver 
Rens van Rhijn Zilver 
Rosa Bos Zilver 
Sabien Hilhorst Zilver 
Sam Vrooman Goud 
Thijs Brouwer Zilver 
Thom van der Wouden Brons 
Tijmen Hoogendoorn Zilver 
Tim Lauterslager Brons 
Wessel van Velsen Zilver 
Yves van der Meer Zilver 
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JEUGDKALENDER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun 

za 14-sep finale  
D competitie 

nog onbekend jun 

za 14-sep Finale 
pupillen competitie 

Utrecht (Phoenix) pup 

zo 22-sep Finale 
B competitie 

nog onbekend jun 
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Bestuur 
Voorzitter  Bob Heinis 
Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 
Secretaris  Irma Karssen 
Algemeen lid  Edan van der Meer 
Vrijwilligerscoörd. Vacature 
 
Jeugdcommissie 
Contactpersoon vacature 
Kantinecommissie 
Contactpersoon Wilma Blonk 
Lange Afstands Commissie 
Contactpersoon Jos Hakvoort 
Recreantencommissie 
Contactpersoon Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communicatie 
Contactpersoon Evelien Hogenkamp 
Sponsorcommissie 
Contactpersoon Edan van der Meer 
  sponsoring@bav-baarn.nl 
Redactiecommissie 
Contactpersoon Désirée Olivieira 
Onderhoud clubgebouw 
Coördinatie  Gerard Koppen 
Schoonmaak clubgebouw 
Coördinatie  Gerard Koppen 
Materiaalbeheer 
Contactpersoon John Rapati 
Ledenadministratie 
Contactpersoon Hans Oostindiën 
Commissie Wedstrijdorganisatie 
Contactpersoon Bob Heinis 
Website Commissie 
Contactpersoon Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat 
Jeugd   Karin v. Buuren 
   Mathilde Hoogstraten 
Trainerscoördinator 
Pupillen  Wim Oostveen 
Trainerscoördinator 
Junioren/ Baanatl. Vacature 

Trainers Recreanten 
Hardlopen woensdag 
A-groep  John Rapati 
B-groep  Diana Rubini 
     Carlo Oudenbeek 
C-groep  Wout Natter 
 
Hardlopen zaterdag 
A-groep   John rapati 
      Frans van eijk 
B-groep   Diana Rubini 
      Carlo Oudenbeek 
C-groep   Ria Oostindiën 
 
Trim Clinic 
John Rapati 
Jeanette Mijwaart 
Anita Frankena 
Carlo Oudenbeek 
 
Sportief Wandelen 
Wil den Blanken 
Wilma v. Marle 
Diny Koppen 
Frans Langeweg 
Evert Schaftenaar 
 
Nordic Walking 
Wim den Blanken 
Wilma v. Marle 
Nico Westbroek 
Inez van der Linden 
Evert Schaftenaar 
 
Trainers Recr. Dames 
(zaaltraining) 
Birgitte Hekkelman 
Carly Michels 

Trainers Jeugd 
Pupillen D + C 
Tineke Bos 
Henk van Maris 
Wim Oostveen 
 
Pupillen B 
Nathalie Blijerveld 
Liesbeth Sitters 
Iwan v.d. Broek 
 
Pupillen A 1e-jaars 
Marina Bos 
Menno Zahradnik 
 
Pupillen A 2e-jaars 
Bianca Koops 
Bas v.d. Vuurst 
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
Dorine Schmitt 
Andries Blijerveld 
 
Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  
Karel Jan Tusenius  
035 6015644 
Jeugd 
Corien Kruiswijk  
035 5420949 
 
 

Trainingen Winter 2012-2013 
Zaterdag   Bos 
Pupillen D/ C/ B  09.30-10.30 
Jeugd Niveau A1/ C  09.30-11.00 
Maandag   Baarnsch Lyceum 
Damestrimgroep  19.30-20.30 
Dinsdag   Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren D/ C   19.00-20.30 
Dinsdag   vrm. Waldheim MAVO 
Junioren D   19.00-20.30 (1-11 tm 1-03) 
Junioren C/ B/ A  20.00-21.00 
Woensdag   vrm. Waldheim MAVO 
Pupillen D/ C   14.30-15.30 
Pupillen A2   15.30-16.30 
Pupillen B   16.30-17.30 
Pupillen A1   17.30-18.30 
Krachttraining Clubgeb. 15.30-16.30 
Jun. A/B/C/ Sen. di/wo/do 19.00-20.00 
Donderdag   Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren D1/D2  19.00-20.30 
Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19.00-20.30 
Recreanten   “Groeneveld” 
Woensdag   19.00-20.00 
Zaterdag   09.00-10.00 
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW    19.00-20.00 Sportpark 
Za-SW/ NW/ wegatl. 09.00-10.00 Groeneveld 
 

Belangrijke tel.nrs. en email 
Clubgebouw   035 5424491 
Chris de Baan  035 5415350 
Tineke Bos-Hofman  035 5411793 
Marina Bos    035 5411793 
Diana Rubini   06 54933744 
Rob v. Ginkel   06 52302127 
Jos Hakvoort   035 5422642 
Bob Heinis   035 5423102 
Birgitte Hekkelman  035 5432975 
Simone Hiensch  035 5430913 
Irma Karssen   035 5424471  
 (mobiel)   06 29112443  
Bianca Koops v. Ee  035 5421847 
Diny Koppen   035 5418853 
Corien Kruiswijk  035 5420949 
Henk van Maris  035 5430993 
Wilma van Marle  035 5414832 
Edan v.d. Meer  06 18501950  
Carly Michels  035 5415350 
Wout Natter   035 5432304 
Marc Nieuwenhuizen 035 5424075 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen  035 5423017 
John Rapati   06 51233367 
Fred Reijmerink  035 5312679 
Dik Riphagen   035 5415245 
Liesbeth Sitters  035 5420051 
Menno Zahradnik  035 5430913 
Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 
Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 
Secretaris  secretaris@bav-baarn.nl  
               
           Inschrijfgeld 
   Contributie  Licentie    Atletiekunie 
Pupillen   € 39,00 per kwart. €07,75 per jr (verplicht)  €19,85 
Junioren   € 45,00 per kwart. €13,50 per jr (verplicht)  €20,55 
Master    € 45,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Wegatleten   € 37,50 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Recreanten   € 37,00 per kwart. n.v.t.     €21,70 
Gezinnen  €122,40 per kwart. Afhankelijk van categorie gezinsleden 
Student-uitwonend € 60, 00 per jaar 21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Sportief Wandelen € 37,50 per kwart.      €21,70 
Nordic Walking € 37,50 per kwart.      €21,70 
G-leden  € 27,50 per kwart.      €21,70 
Inschrijfgeld  € 15,00 éénmalig nieuwe leden 
Bedragen gelden voor betaling per incasso,  
betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro 



Birkstraat 103 te Soest, telefoon 035-6030004. Gratis parkeergelegenheid!

E
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OPENINGSTIJDEN:
 Maandag 13:00 tot 18:00 uur
 Dinsdag 10:00 tot 18:00 uur
 Woensdag 10:00 tot 20:00 uur
 Donderdag 10:00 tot 20:00 uur
 Vrijdag 10:00 tot 20:00 uur 
 Zaterdag 09:00 tot 17:00 uur

Ga naar de winkel en  
doe de gratis scan! 
Fit for Feet geeft gratis een duidelijk  

schoenadvies. De scan i.c.m. de 

camera voetanalyse stelt snel en 

objectief vast welke schoeneigen-

schappen voor jou belangrijk zijn. 

Met de Fit for Feet kleurcodering 

zie je in één oog opslag welke 

schoenen voor jou geschikt zijn.

Fit for Feet. Blessurevrij  
sporten voor iedereen! 

www.intersportvandam.com 
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