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In dit nummer: 

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen aan te passen, in te korten of te niet te plaatsen 

zonder opgave van redenen.  

Kopij voor het aprilnummer 
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E-mail adres Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com 

Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!! 

Van de redactie 
 

De reacties op de gedrukte BAViaan zijn allemaal positief. Een enkele foto is te donker 

uitgevallen maar daar kunnen we wat aan doen.  

 

Maar het blijft zwart wit. De digitale BAViaan is altijd helemaal in kleur! 

 

Wat de ingezonden kopij betreft, maak er zo weinig mogelijk werk van, maak het jezelf 

makkelijk. Het is voor ons vaak veel werk om een mooi opgemaakte inzending te ver-/ en 

bewerken. Gewoon een mailtje met een tekstbestandje en losse foto’s is precies genoeg. 

 

Als je plaatjes van internet kopieert kan er copyright op zitten. En mocht je toch een mooi 

plaatje gebruiken zorg dan voor voldoende beeldkwaliteit, vooral omdat we nu het blad 

laten drukken. Veel afbeeldingen op internet hebben een resolutie van 72 dpi. Voor 

drukwerk is dat erg weinig. 
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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 

Hoe staat het nu met de atletiekbaan 

De krokussen staan boven de grond, overdag blijft het langer licht, de beginners-clinic bij de BAV gaat 

bijna van start, maar hoe staat het nu met de voortgang van de werkzaamheden rond onze atletiekbaan. 
Achter de schermen gebeurt er van alles, Wim Oostveen, Edan van der Meer en Gerard Koops zijn met de 

voorbereidingen bezig om geluidsspeakers en elektra-aansluitingen in de lichtmasten aan te gaan brengen. 

Het bestuur heeft verschillende documenten ontvangen ,betrekking hebbende op regels en voorwaarden 

omtrent het gebruik van de atletiekbaan, onze op- en aanmerkingen gaan we binnenkort met de stichting 
bespreken. 

Het is nu nog pas Maart en nog veel te koud en te nat om het werk aan de baan en omliggend terrein te 

hervatten. Eerst zullen op het middenterrein de drainageleidingen in het toekomstige grasveld moeten 
worden aangebracht, op diverse plaatsen zal het terrein nog geegaliseerd worden en natuurlijk zal onze at-

letiekbaan afgemaakt moeten worden. Voor het aanbrengen van de rubberen (tartan) laag zal er gedurende 

een langere tijd een juiste combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid nodig zijn. 

Zoals we de afgelopen maanden allemaal zelf hebben meegemaakt is het weer in Nederland niet te  
beinvloeden. We zullen dus nog even geduld moeten hebben voordat we met alle groepen de atletiekbaan 

op kunnen. Tot die tijd zullen onze junioren en pupillen gebruiken gaan maken van de kunststofat-

letiekbaan bij AV Pijnenburg, het is behelpen maar het kan helaas niet anders.  
 
Algemene Ledenvergadering 
Zet het vast in jullie agenda’s, op donderdag 25 April zal de Algemene Ledenvergadering in ons clubhuis 

plaatsvinden, aanvang 20:30. Meer details volgen later. 

  
Heerlijk druk op zaterdagmorgen en woensdagavond 
Ik was zaterdag 9 Maart ook bij Groeneveld en ondanks de regen en kou was het behoorlijk druk met BAV 

leden die voor hun kilometers de druilerige regen trotseerden. Een mooi gezicht, die grote kleurrijk geklede 
groep, gezamenlijk aan het inlopen voor de warming-up.  

 
Goede prestaties BAV-jeugd 
Ondanks het ontbreken van goede trainingsfaciliteiten staan er regelmatig stukjes in de Baarnse Courant 

over de goede prestaties van onze jeugdleden. 

Jelle van Miltenbrug is met 1.55 meter Nederlands kampioen bij het indoor hoogspringen D-junioren ge-
worden. Een fantastische prestatie als je bedenkt dat onze hoogspringmatten al sinds Juni in de motten-

ballen liggen. Gefeliciteerd Jelle. 

Op moment van schrijven zijn 25 pupillen en junioren geplaatst voor de crossfinale welke gehouden zal 

worden in de duinen bij Bakkum. 
Stel je eens voor  wat er zal kunnen gebeuren als onze jeugd een heel seizoen op onze eigen nieuwe at-

letiekbaan zal kunnen trainen.  

Ik kan niet wachten tot het heel mooi weer in Baarn gaat worden, we hebben de afgelopen maanden 
verschillende “koude troggen” boven Nederland gehad. Laten we hopen dat er nu de komende maanden 

ergens in April of Mei een stabiel lokaal warmte gebied boven Baarn blijft hangen, dan ligt het rubber

(tartan) in no time op de asfalt onderlaag. 
 

Met sportieve groeten, 

Bob Heinis 



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!
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Nieuws van de ledenadministratie 
In januari en februari kwamen de nodige aanmeldingen binnen, waaronder opvallend veel oude bekenden ditmaal. 

Een hartelijk welkom derhalve voor: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 

Mario  van de Grift  Baarn   master   20-07-1962 

Azic   Isaac   Baarn   pupil B   22-03-2004  

Johan  de Leeuw  Baarn   recreant   12-09-1959  

Jort  Mol Lous  Baarn   pupil B   25-01-2004 

Bram  Mol Lous  Baarn   jury   08-06-1964 

Lieke  van de Pol  Baarn   senior   14-04-1989 

Sonja  Post   Amersfoort  recreant   30-09-1965 
Sophie  Sijmonsma  Baarn   pupil A   30-07-2002 

  

 

Ook weer een aantal opzeggingen, waaronder die van Ben en Henk. Laatstgenoemde blijft ons gelukkig helpen aan de 

bar en met de verspreiding van de Baviaan.  

We zullen per 1 april gaan missen: 

 

Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:    

Henk  Hengeveld  Baarn   recreant 

Jan   Herlings   Baarn   recreant 

Ben   Horst   Baarn   master  
Jochem  Portman   Baarn   junior B 

Ellemijn  Versteeg  Baarn   pupil C 

Dave  van Wijk  Baarn   pupil B 

Sanne  van Wijk  Baarn   pupil B 

 

Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 

 

Voornaam Naam   Licentienummer Categorie   

Sophie  de Graaf   793933  junior B 

Julian  Hogenkamp  793934  pupil C 

Jilles  IJntema   793935  pupil C 
Tim  Lautenslager  793936  pupil C 

Peter  Lusse   795130  master 

Rutger  Smulders  793937  junior C 

Wessel  van Velsen  793938  mini pupil 

Pien  de Vooght  793939  mini pupil 

Sterre  Weaver   795126  junior C 

Wesley  Westerveld  793940  junior D 

 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën 
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Het bewegingsuniversum  
van een Robijn 

 
Wat heeft een Robijn met de BAV te maken, vraag  je je af? Het Italiaanse woord voor robijn is rubino en 

het meervoud daarvan Rubini.  Juist, ‘onze Diana’. Rubino, volgens Wikipedia afgeleid van het latijnse ru-

ber = bloedrood. Nou bloedrood is ze zeker niet, behalve bij grote inspanning op warme dagen. Ruber of 
liever nog  rubber, uiterst elastisch, dat past beter bij haar. 

Wikipedia gaat verder: ‘De waarde van vrouwen gaat die van robijnen te boven’, aldus de bijbel (Spreuken 

31) en zij verenigt dit in één persoon!  En zegt Wikipedia: een robijn is een uiterst zeldzame edelsteen, ze-
ker als sterrobijn, waarin insluitsels in opvallend licht een zesstralige ster vertonen. Ik zie het al voor me, 

stralen als draden die vanuit één punt komen. Vrij gefantaseerd: als het ware een poppenspeler die met één 

hand alle ledematen van de poppen soepel bedient. 

 
Onze sterrobijn Diana doet op de zaterdagochtenden een poging om ons als een pop-

penspeler met afstandsbesturing, de meest complexe bewegingen soepel en gecoördi-

neerd te laten uitvoeren. Zij slaagt daar met haar eigen lijf voortreffelijk in en danst en 
swingt dat het een lieve lust is voor het oog. Wat sommigen er toe verleidt om alleen 

haar te bewonderen, zelf vervolgens tot niets in staat zijnde.  

Wanneer je als toeschouwer, er lopen veel wandelaars voorbij,  deze zaterdagochtend 
gymnastiek zou beoordelen, dan lijken we meer op een verzameling Houten Klazen en 

Katrijnen die pogen dezelfde ‘schwung’ in onze bewegingen te brengen als ons lich-

tend voorbeeld Diana. 

Nou ja pogen, sommigen dan, want menigeen verschuilt zich achter een ander of een 
boom, sommigen draaien zich om of gaan achter ‘ons’ Robijntje staan, of men moet 

nodig plassen! En een enkeling, zoals een collega trainer, nee geen namen, kletst het 

liefst de tijd vol, een beetje achteloos met de handjes en beentjes wapperend, quasi ac-
tief meedoend.  

 

Maar vergis je niet, ‘ons’ Robijntje beweegt niet alleen multi dimensionaal, 

maar ziet ook multi dimensionaal. Boos of geïrriteerd worden op de simu-
lanten doet ze niet, mijn bewondering daarvoor. Ze neemt wraak,  met een 

blij gemoed en een immer verleidelijke lach. 

Robijntje begint: “Jullie zijn blijven hangen in het tijdperk van de platte 
aarde. Twee dimensionaal bewegend en zelfs dat nog met moeite, vooral 

de heren. Jullie weten ook nog niet half hoeveel spieren en gewrichten je 

hebt. Laat staan dat je door hebt dat deze vaak onafhankelijk van elkaar en 
in meerdere richtingen tegelijk (hoor je dat goed!) kunnen bewegen, Kla-

zen en Katrijnen! Jullie denken misschien dat een looptraining alleen een 

oefening van het lijf is en dan vooral van de benen. Nee dus, zonder soepel 

communicerende en coördinerende hersenkwabben ontstijg je het 
‘houtenklazenniveau’ niet!  Loopscholing is dus ook een excellente oefe-

ning van de hersenencellen, mijne dames en heren” 

Robijntje gaat verder: “Daar gaan we dan. We maken de aarde rond. Verla-
ten de twee dimensionale benadering.  Hangen links en rechts van de aard-

kloot en soms zelfs, met de aardrotatie mee, op de kop. We doen er nog 

een schepje boven op en stijgen op in het universum, Rubini’s universum,  
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de zwaartekracht overwinnend! En niet 5 cm, maar 50 cm of meer, los van de grond. Maar wel alle andere 
bewegingen tegelijk uit blijven voeren. Multi tasking weten jullie nog!”.  

Robijntje gaat steeds verder: “Sneller, hoger, naar voren, naar achteren, omhoog, opzij. Het bovenlijf in een 

andere richting dan het onderlijf, de armbewegingen tegengesteld aan de benen. De polsen, knieën en en-

kels draaiend, sneller, hoger, naar voren, naar achteren, omhoog, opzij. Als je je morgen nog zonder spier-
pijn kunt bewegen heb je gesjoemeld. Als je morgen geen ‘nieuwe’ spieren hebt ontdekt, dan heb je je ge-

drukt. Sneller, hoger, naar voren,  naar achteren, omhoog, opzij. Houten  Klazen en Katrijnen voel en beleef 

dit Robijns universum van mij. 
 

Pim 

Recreanten ABC 
 

 

 
 

Uit de running 
 
Evelien Hogenkamp, is op de eerste dag van haar skivakantie ongeluk-

kig gevallen en heeft haar enkel op drie plaatsen gebroken. Wat een te-
genvaller! 

Tijdens de operatie is haar enkel  met plaatwerk en schroeven aan elkaar 

gezet. 
Voorlopig geen hardlopen voor Evelien! 

We wensen je een goed herstel toe !!! 

  
Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor ik, maar niet 

alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 

 

Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman, 
 tel: 5418009 

e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 

 

 
Nieuwe Baviaanbezorger  

gezocht! 
 

Nadat de vorige vacature snel was ingevuld, zit ik vanaf april met 

een nieuwe vacature. Wie wil de wijk, grofweg omvattende de Bloe-

menbuurt, Plantage en Wijkamplaan gaan verzorgen? 

Het betreft ongeveer maandelijks een uurtje werk voor het bezorgen 

van ruim 20 exemplaren. 

 

Gaarne even een e-mailtje naar mij (hans@oostindien.com). 

 

Alvast bedankt! 

Hans Oostindiën 
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Lac Nieuws – Lac Nieuws 

 

Jaaa, echt waar, U leest het goed. De Lac bestaat nog/weer. Na een jaar van grote 

stilte waarbij de LAC leden vooral druk waren met het 50 - jarig jubileum staan we 

te popelen om er voor de lange afstand atleten een mooi jaar van te maken. De Lange 

Afstand Commissie bestaat in 2013 uit Camiel Kruiswijk, die het stokje heeft over-

genomen van Sacco van Wessel,  en Jos Hakvoort. 

Plannen voor 2013 zijn er genoeg. Dus pak je agenda en noteer alvast de volgende 

twee data. 

 

Eemmeerestafette: zaterdag 25 mei. Deze estafette 

in Bunschoten behoeft geen betoog. Met zijn vijf-en, 

met zijn twee-en of helemaal in je uppie is het de 

bedoeling dat je 50 km hardloopt, daarna bier drinkt in 

de bu- bar en vervolgens mee-eet in de BAV kantine (dit 

laatste tegen geringe kosten, dat dan weer wel). Het 

leuke van deze estafette is dat er werkelijk géén enkel excuus te verzinnen is om 

niet mee te doen. 

 

Op zondag 29 september wordt voor de 6e maal 

vanuit Amersfoort de heuvelrugestafette 

gehouden. Deze loop is 100 km lang, mag je ook in 

je eentje doen. Gezelliger is het om een team van 

10 personen te formeren. Loop je allemaal 10 km. De 

LAC gaat er stiekem vanuit dat de A, B en C lopers  

van de wedstrijdgroep ieder met een team deelnemen. Daarnaast wordt er serieus 

gefluisterd dat ook de recreanten meer dan serieuze interesse hebben… Dat zou 

gaaf zijn. Eén ding kunnen we wel verklappen. Op deze dag is het altijd mooi weer, 

daarom dat de herinnering heerlijk dorstlessend is. 

 

We willen nog meer doen. Zodra we gebruik mogen maken van de atletiekbaan wordt 

er een Coopertest georganiseerd. Of we er dit jaar twee van maken hangt een 

beetje af van het tijdsschema.  

 

Daarnaast gaan we vóór het zomerreces nog één keer een echte 3000 meter op de 

baan lopen. (tenminste… als we er half juli op mogen) Maar niet zomaar…. Dit doen we 

in Lac-Style. Wat dat precies is hoor je te zijner tijd. Leuk wordt het wel. 

 

Serieuze zaken. Gaan we ook iets mee doen. We zijn niet voor niets een atletiek 

vereniging. Wat er bij veel (lange afstand) atleten nogal eens bij inschiet is het doen 

van oefeningen. Dat hebben wij namelijk niet nodig….toch?  
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Core stability is een prachtig woord, maar wat doet dat met 

je? Ga je er harder van lopen? Hoeveel effect heeft dit op 

je looptechniek? Op je blessure-gevoeligheid? Welke 

oefeningen kan je thuis voor de buis rustig doen? Welke 

juist niet. Afijn genoeg vragen. Ergens in het voorjaar 

organiseren we een avond waarbij de core-stability nader 

wordt verklaart.   

  

Zo willen we ook in het najaar een info avond organiseren. 

Het onderwerp… hangt ook van jou af. Heb je een leuk idee. 

Meld het ons.  

 

Tot de volgende keer. 

Camiel en Jos 

 
Ingezonden bericht 

 

 
 

 

…Core stability?? 

Het is niet toegestaan om te parkeren binnen de hekken langs de weg 

bij het clubgebouw 

Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde 

parkeerterreinen 

De politie zal controlerend en bekeurend optreden tegen de mensen 

die de doorgang bij de hekken belemmeren en die binnen de hekken 

van het Sportpark hun auto parkeren 

 
Bestuur Stichting Sportpark Baarn 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

2 Wil van den Brink 15 Dik Riphagen 

3 Edith Gits 16 Stephanie van den Oosten 

5 Heleen van Staveren 17 Petra van Efferen 

5 Marc Nieuwenhuizen 19 Harm Boerma 

6 Inez van der Linden 20 Jeannette Piek-Groenewegen 

6 Marjanne Roël 21 Francien van Duinen-Meeldijk 

6 Ruut Schalij 24 Anke Schotman 

7 Paula de Gast 24 Joep Rozendal 

8 Hugo Vries 24 Jan-Willem van der Krol 

10 Ben Horst 25 Andrea Renes 

10 Frans Gouverne 26 Marion Veldhuizen 

11 Jos Hakvoort 27 Diny Koppen-Voorveld 

13 Louis Kinsbergen 29 Diana Rubini 
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VERJAARDAGEN 

3 Reinier de Clercq 18 Cari Sänger 

3 Ingrid Arnoldus-den Oude 18 Albert van Wee 

8 Tineke Bos-Hofman 19 Peter Maassen 

8 Alexander Martens 21 Pieter Tollenaar 

10 Jan van der Laan 21 Albert de Weijer 

14 Lieke van de Pol 25 Nettie Van Wijk 

14 Ine van Lintel 27 Niels Sitters 

15 Tineke Bakker 28 Paul Friederichs 

17 Jeanette Mijwaart 29 Inge Nijhof 

18 Tjitske Lambeck 30 Corien Kruiswijk 

18 Dorine Schmitt 30 Davor Susak 

Van harte 
gefeliciteerd 
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Vrijwilligersavond op vrijdag 19 april a.s.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Als dank voor uw inzet gedurende het afgelopen jaar nodigt het bestuur alle vrijwilligers 

uit voor een gezellige maaltijd in ons clubhuis.  

(Het betreft hier niet de vrijwilligers van alleen de Wintercup.  

Deze hebben al een gezellige avond met een Stampotbuffet  meegemaakt)  

 

U bent welkom vanaf 18.30! 

 

Noteer deze avond in uw agenda!  

 

Meldt u aan (per e-mail) bij ondergetekende als wij u mogen verwachten. 

Ook graag aangeven of u dieetwensen heeft. 

 

Opgave graag voor 31 maart a.s. 

 

 

 

Namens het bestuur, 

Sylvain van Staveren 

 

van.staveren@staveren.net 
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Lange afstand gebeuzel. 
 

Allereerst een dikke vette felicitatie voor de lopers uit de B-groep 
van Fred die in het laatste weekend van februari een ware 

noordpool ervaring hebben opgedaan bij de ‘trail by the sea” in 

Zeeland. 38 km over zand, strand, schelpen paden met hier en 
daar een plukje asfalt is al bijzonder knap. Met noord-oost 6 en een temperatuur rondom 0 graden is 

het een ware overlevingstocht geworden. Tuurlijk kan je je kleden op kou en wind, maar hebben die 

laagjes kleding nog steeds het zelfde effect op je lijf na drie uur lopen, zweet op je body en een langzaam 
vermoeid wordend lichaam? Vraag het aan Bob, Edwin, Ruut, Jeroen, Kees of Alexander, zij kunnen en 

willen je er ongetwijfeld graag alles over vertellen. Dat de heren er serieus voor getraind hadden is zeker. 

Ik heb Edwin nog nooit zo vaak eind van de middag langs de Amsterdamse straatweg zien rennen. Voor 

Paul was het sneu. Na drie meter schijnt hij al te hebben stilgestaan met een nare zweepslag. Dit is een 
spierscheuring die vooral bij sporters van middelbare leeftijd (sorry Paul) schijnt op te spelen. Beterschap 

met deze vervelende en vaak langdurige blessure. Zijn maatjes hebben de trail allen goed volbracht. Een 

top prestatie waar de heren trots op kunnen zijn. 
 

Van de week vroeg een atleet of je nog specifiek zou moeten trainen voor een afstand langer dan de 

marathon. Een goede vraag waar ik het antwoord zo maar niet op heb. Een marathon zoals wij ze vaak 

lopen is toch een afstand die gericht is op een tijdsprestatie. Verdeel in 42 km je koolhydraatjes zodanig 
dat je snel weer thuis bent. Door duur en snelheidstraining hoop je je lijf zo efficiënt te laten omgaan met 

koolhydraat en vetverbranding dat je een hoge snelheid lang kunt volhouden. 

 
Voor langere afstanden wordt dit een ander verhaal. Dan gaat het niet meer alleen om de snelheid maar 

juist ook om het duurvermogen. Leer je lijf lang op zijn benen staan en… leer langzaam lopen. Op 

dinsdag en donderdagavond anderhalf uur rammen is enorm goed voor je conditie en snelheid, maar of dit 
ook goed is voor je extreme duurvermogen weet ik niet. In veel trainingsschema’s zie je dan ook de 

zogenaamde lsd staan. (long slow distance) stel dat je 60 km wil lopen met een gem snelheid van 10 km 

per uur is het misschien handig om deze snelheden ook te trainen. Op internet is hier vast meer over te 

vinden. Zelf ben ik wel gecharmeerd van de website www.runinfo.nl 

waar een bulk van informatie staat. Je kan er eindeloze leuke testjes 

doen over je gewicht, snelheid in verhouding tot leeftijd, gewicht, 

hartslag en meer van dat gedonder.  
Natuurlijk is het goed het één en ander op zijn waarde te schatten, maar enige indicatie geven al die 

testjes je wel. Ik vind het de moeite waard om er af en toe op rond te neuzen. 

 
Oja, ook niet vergeten. Het wordt lente. Op het moment van 

schrijven is de temperatuur buiten al 6 graden en als we de 

weergoden moeten geloven komen we eind volgende week in 

de dubbele cijfers. Helemaal maal lekker. Kan je voor de eerste 
keer je korte broek weer aan. Laat je de hele wereld je 

melkflessen zien en ben je er nog trots op ook!! Blessures 

verdwijnen als sneeuw voor de zon en ook voor je humeur is 
het niet heel vervelend!!.  

 

Geniet van het voorjaar. Doe ik ook!!    

Jos Hakvoort 
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SPONSOR MEE 

A SISTER'S HOPE  
 

Iedereen kent in zijn naaste omgeving wel iemand, met borstkanker. 

Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor, maar ook bij mannen. 
A Sister’s Hope organiseert meerdere evenementen om geld in te zamelen voor onderzoek 

naar borstkanker. 
 

De naam van onze stichting 'A Sister's Hope heeft verschillende betekenissen: 

    de hoop op genezing van borstkanker voor iedereen 
    de hoop dat niemand van je familie of vrienden ooit borstkanker krijgt 
    de hoop dat alle vrouwen - zussen in de meest brede zin van het woord - samen  
    strijden tegen borstkanker. 
 

Als ik wat op het sportieve vlak, zoals wandelend kan doen, dan sta ik daarvoor open en zeker voor dit doel.  
De 2 evenementen waar ik aan mee zou willen doen zijn: 

    

 

  1. Pink Moon Run & Walk 8 km  

  Zaterdag 13 juli 2013 

 

 

   

  2. A Sister’s Hope 2 daagse 60 km  

  Zat/Zon 5 en 6 oktober 2013 

   
 

 

 
 

 

Om mee te doen is er een sponsorbedrag van 1500 euro nodig. 

Dat lijkt erg veel, maar als ieder lid een kleine bijdrage ( donatie) doet, dan gaat dat zeker lukken. 
Doneren kan via www.Asistershope.org (Nederlandse site), doneren, sponsor een deelnemer,   

via deelnemersnr.: PM50035 of Wilma van Marle  

 
Bedankt vast voor jullie steun.                   

Wilma van Marle                                                                                                                                 

 



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
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Datum Soort activiteit 

4 mrt –mei  2013 Start gezamenlijke training voor de halve mara-
thon, IJsselstein & Nijkerk 

16 maart 2013 Beginnersclinic hardlopen, Baarn 

30 maart 2013 Pasen, met koffie/thee en Paasbrood in het club-
gebouw na afloop van de training 

14 april 2013 Marathon Rotterdam (andere afstanden zijn ook 
mogelijk!) 

21 april 2013 Spieren voor Spierenloop, Hilversum 

18 mei 2013 IJsselsteinloop, IJsselstein 

19 mei 2013 Wallenloop, Naarden 

25 mei 2013 Eemmeerloop, Bunschoten met eten na afloop 

Medio juni Gooische Run, Laren 

1 juni 2013 Halve marathon van Nijkerk 

2 juni 2013 Fietstocht of wandeling 

9 juni 2013 5 & 10 km van Amersfoort 

13 juni 2013 Workshop ademhalingscoach 

15 juni 2013 Zomerfeest  met glitter & glamour, clubgebouw 

7 september 2013 Lint 10 loop, Baarn 

Medio september – december 2013 Beginnersclinic hardlopen, Baarn 

22 september 2013 Dam tot Damloop, Amsterdam  
met eten na afloop 

29 september 2013 Singelloop, Utrecht 

20 oktober 2013 Semmy Loop, Amsterdam 

20 oktober 2013 TCS Amsterdam Marathon, (andere afstanden 
zijn ook mogelijk!) 

Oktober 2013 Start gezamenlijke training Zevenheuvelenloop 

3 november 2013 Meaple Leaf Cross, Hilversum 
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Wil je niets missen omtrent trainingen, nieuws e.d.? 

Stuur dan een mail naar bav-baarn@hotmail.com en ontvang de laatste informatie. 

Ken je trainer 

 
 Mijn naam is: Diana Rubini 
 Ik ben 40 jaar oud 

 Mijn lievelingseten zijn tapas, salades en vers gegrilde 

groentes. 
 In mijn jeugd heb ik zo’n 10 jaar aan handbal gedaan. 

Dit was niet echt een succes. Daarna ben ik gaan fitnes-

sen en deed ik spinning training. De laatste 10 jaar doe  
ik met veel plezier aan hardlopen. Waarvan de laatste 6 

jaar als trainster. Ik heb ook nog geprobeerd voor het 

hardlopen de opleiding aerobic-instructor te doen maar 

dat was helaas geen succes. Hardlopen gaat mij beter af 
en is ook veel socialer en gezelliger. 

 Mijn functies bij de BAV zijn: lid van de recreanten-

commissie en trainster van de recreantengroep B samen 
met Carlo. En los van de voorgaande functies een regel-

tante voor het organiseren van gezamenlijke loopjes.  

 Ik ben bij de BAV gekomen doordat mijn lieve vriendin 

Anja Spaapen ooit vroeg een keer mee te gaan. Ik weet 
nog goed dat ik dacht dat het niets voor mij zal zijn. 

Maar ja zie nu.. dit doe ik nu alweer zo’n kleine 10 jaar. 

 Ik vind het gezamenlijk trainen voor een doel, bijvoor-
beeld een halve marathon het leukst maar ook om te zien 

dat veel hardlopers hun eerste wedstrijd lopen of een hele of halve marathon en ooit zijn begon-

nen met een paar minuten hardlopen. Daar heb ik echt respect voor!! 
 Mijn vrije tijd besteed ik aan: hardlopen, training geven, spinning, shoppen en in de zomer lek-

ker een roseetje drinken met vriendinnen. En ik ga graag naar feestjes toe, het liefst verkleed. 

Maar ook koken vind ik erg leuk om te doen. En als laatste ga ik graag met een club gezellige 

lopers naar loopjes. 
 

 

Medio november 2013 Zevenheuvelenloop, Nijmegen met eten na af-
loop 

November, december 2013, Januari 2014 Wintercup, Baarn 

30 november 2013 Sinterklaasviering recreantentrainers na afloop van de 

training in het clubgebouw 

3e week december 2013 Kerstmannenloop, Amersfoort 

21 december 2013 Kerst, met koffie/thee en lekkers na afloop van de 

training in het clubgebouw 

25 december 2013 2e Kerstdagloop, ’s Graveland 

28 december 2013 Vers gebakken oliebollen bij de koffie na afloop van 

de training in het clubgebouw 

31 december 2013 Sylvestercross, Soest 

  Workshop tapen door Truus Brouwer 

mailto:bav-baarn@hotmail.com


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.



De BAViaan  17 

 

 
BAV atleten lopen zware Trail by the Sea 

 

Zondag 24 februari was de tweede editie van de Trail by the Sea.  

Plaats van handeling, de Kop van Schouwen op Schouwen-Duiveland. Een 38 km trail over strand, duinen 
en bossen met heel veel mul zand. De weersomstandigheden maakten het extra zwaar, windkracht 6, veel 

sneeuwbuien en een gevoelstemperatuur ver onder nul. 
 

Aan de start stonden Edwin de Waal, Alexander Martens, Paul van de Wal, Kees Vink, Jeroen Hooijer, Bob 
Heinis en Ruut Schalij (niet op de foto). 

 

Paul beleefde een dramatisch start: na 1 stap kreeg hij een zweepslag en was het meteen einde wedstrijd. De 
rest begon wat geschrokken door dit voorval aan de wedstrijd. Het eerste deel voerde over het strand waar 

na 3,5 km het eerste duinovergang beklommen moest worden. 2,5 km later liep het parcours weer over 

strand. Dit herhaalde zich nog een paar keer totdat de meeuwenduinen in zicht kwamen. Smalle slingerende 

zandpaadjes met veel klimmen en dalen. Daarna met windkracht zes in de rug op het strand, ging het rich-
ting de bossen van Westenschouwen. Het bos was een ware slijtageslag met vele zeer steile klimmetjes. Het 

was nog steeds niet gestopt met sneeuwen. Het bos werd verlaten en via de Zeepeduinen leidde het parcours 

richting Burgh-Haamstede. De nu nog resterende 14 kilometers waren tegen de wind in. Het parcours werd 
wat vlakker en bracht de hardlopers weer naar het strand. De laatste 8 kilometers waren zeer zware kilome-

ters door de felle wind en sneeuw. Na nog een paar duinovergangen genomen te hebben kwam eindelijk de 

finish in zicht.  Iedereen kwam moe, maar voldoen over de finish. 
 

De winnaar wist de klus in 2.47 uur te klaren, de BAV atleten finishten allemaal na vier uur. 

Kees Vink 4.00, Edwin de Waal 4.20, Bob Heinis 4.27, Jeroen Hooijer 4.28, Ruut Schalij 4.35 en  

Alexander Martens 4.37. 
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Naam: Maple Leaf Cross 

Locatie: Anna’s Hoeve te Hilversum 

Datum: 3 november 2013 

Website:  www.mapleleafcross.nl 

 
 

Naam: Kerstloop 

Locatie: Sportpark "Berestein" 

                Kininelaantje 1 

                1243 LD ’s-Graveland 

Datum: 26 december 2013 (tweede kerstdag) 

Website:  www.svsgraveland.com 

 
 

Naam: Sylvestercross 

Locatie: Lange Duinen (Soester Duinen) nabij AV Pijnenburg die het organiseert. 

Datum: 31 december 2013 

Website: www.sylvestercross.nl 

 

Naam: Florijnwinterloop 

Locatie: Sportpark de Grift 

                J.F. Kennedylaan 116 

                Woudenberg 

Datum: 4 januari 2014 

Website: www.florijnwinterloop.nl 

Diverse loopjes in de regio 

door Gertjan Hooijer 

 
Via deze weg wil ik enige bekendheid geven aan een aantal loopjes in de omgeving die ik zelf heb gelopen 

Door een mailtje van trainster Diana werd ik op deze loop geattendeerd. Deze loop ligt bij wijze van spre-

ken in onze achtertuin. Ik wilde om die reden de Maple Leaf Cross niet laten schieten.  

Tot mijn grote verbazing stonden alleen Frits en ik aan de start van mijn recreantenploeg. Ik hoop dan ook 

dat er dit jaar meer mensen van de BAV aan de start zullen verschijnen. 

Je kunt bij deze loop kiezen tussen 1, 2 of 3 rondjes van ongeveer 3 km. Toen ik mee deed zat het weer niet 

mee, maar heb toch 3 rondjes weten te volbrengen. 

In het terrein zit één grote heuvel die best heel pittig is, maar de rest van het terrein is goed te doen.  

Deze loop wordt georganiseerd door voetbalvereniging S.V. ’s-Graveland en start ook op het terrein van de 

club. De route is deels verhard en loopt deels door het bos waaronder landgoed Gooilust. Het is een erg 

mooie omgeving om te lopen. Een aanrader dus. 

De afstand is ongeveer 7,5 km 

De Sylvestercross is onder de BAV-ers alom bekend, maar ik wil hem toch even vermelden. Ik heb deze 
loop als erg leuk ervaren, maar heel erg zwaar door het mulle zand nabij de start en de finish. Als je het 

start- en finishgebied eenmaal uit bent, kom je in een beter hanteerbaar parcours terecht. 

Als recreant kun je maximaal 3 rondjes doen, maar het mulle zand had me dusdanig afgemat dat ik met 

twee rondjes het wel voor gezien hield. Een rondje is ongeveer 2,9 km. 

http://www.mapleleafcross.nl
http://www.sylvestercross.nl
http://www.florijnwinterloop.nl
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Ik hoop dat jullie hier wat aan zullen hebben en het motiveert om aan loopjes in de regio deel te nemen. 

Mijn volgende loop zal de trappenbergloop (3 maart 2013) zijn in Huizen. Wie weet zien we elkaar daar. 

Deze loop wil ik speciaal onder de aandacht brengen. Van de 4 besproken loopjes vind ik deze wel de leuk-
ste om aan deel te nemen. Na enig getwijfel (met de Sylvestercross nog in de benen) heb ik gekozen om één 

lange ronde van 10 km af te leggen. Tevens kun je kiezen om een half parcours (5 km) af te leggen en laat 

je je per busje halverwege het parcours afzetten. 

Een groot deel van het parcours gaat over Landgoed Den Treek. Het is werkelijk een prachtige route en vol-
deed aan mijn verwachtingen. Er is veel afwisseling. Je loopt over verharde weg, bospad, boeren erf, mul 

zandpad over de heide etc. Een echte aanrader dus. 

Hans Oostindiën en ik waren de enige deelnemers van de BAV en ik hoop dat dat volgend jaar anders zal 
zijn. 

Zet dus alvast in je agenda voor volgend jaar. 

Sportrecept van de maand: Power Pasta 
 

Hoofdgerecht – 4 personen – 25 minuten  
Kcal per persoon: 497 

 

 
600 gram sperziebonen 

300 gram tagliatelle 

200 gram gerookte rauwe ham (plakjes) 
1 eetlepel olijfolie 

1 bekertje crème fraîche (125ml) 

zwarte peper 

 
 

 

1. Was de sperziebonen en snijd een stukje van de boven- en onderkant af. Snij de bonen in stukjes van 
ongeveer 3 cm.  

2. Schenk ongeveer 1,5 liter water in een grote pan aan de kook. Voeg 1 theelepel zout en de tagliatelle 

toe en kook de tagliatelle volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg 5 minuten voor het einde 

van de kooktijd de stukjes sperziebonen toe. 
3. Snijd intussen de plakjes ham in 3 cm brede repen. Schenk de olijfolie in een koekenpan en wrijf het 

met een stukje keukenpapier over de hele bodem. Zet de warmtebron half en bak de reepjes rauwe 

ham knapperig. Laat ze even afkoelen en breek ze in stukjes. 
4. Giet als de kooktijd is verstreken de pasta en boontjes af, er mag ongeveer een eetlepel wachter ach-

terblijven. Roer de crème fraîche en de stukjes knapperige ham erdoor. Voeg eventueel wat zwarte 

peper toe. Serveer het gerecht in diepe borden. 

 



 

 
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 KA

PP
ER



Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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Let op! - Let op! - Let op! - Let op! - Let op! - Let op!  

Typisch BAV 
 

Enkele weken geleden liepen we tijdens de dins-dagavondtraining op het laatst door een 

flinke regenbui. Natte zooi in een plastic tas, droge kleren aan, even nog een poosje wat 

drinken en dan naar huis om te douchen. 

Thuis gekomen miste ik mijn plastic tasje. Waarschijnlijk laten staan in de kleedkamer. 

De volgende ochtend gauw even terug naar het clubgebouw om mijn natte en waarschijn-

lijk inmiddels stinkende spullen op te halen. 

En wat zie ik tot mijn grote verbazing? 

Geen tasje met natte zooi! De plastic zak lag opgevouwen op de bank en mijn natte spullen 

hingen keurig afzonderlijk aan een of meerdere haakjes en waren inmiddels volledig droog. 

 

Mijn hartelijke dank aan de onbekende weldoener. 

 

Hans Oostindiën 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DINSDAGAVONDWANDELEN  
 

De zomer tijd is weer aangebroken en daarom gaan we weer lekker iedere week wandelen 

in het bos van Groeneveld.  

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer: v.a. DINSDAG 2 APRIL 

Hoe laat: v.a. 19.00uur.  

 

 

 

 

Tot in het bos,  

Wil 
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Met z’n dertienen, een heerlijke onderkomen bij de verbouwde Stayokay Egmond. 
Ook konden wij ( NW, SW, onder ons) kiezen voor een richting, onze keus:  

Zaterdag, de Zuidroute en voor Zondag, de Noordroute, met afstandkeus 10,5 of 21,1 km. 

Zondag 27 jan. een jarige in ons midden, bij het onbijt, uit volle borst,  ‘lang zal ze leven’, voor haar 

gezongen.  
 

Kijk op Youtube voor een sfeerimpressie:  

http://www.youtube.com/watch?v=CP6HP_FxfBU&feature=youtu.be 

Voor velen van ons, niet de eerste keer naar Egmond, voor de PWN Egmond 
Wandelmarathon. 

Georganiseerd door Le Champion en wel voor de 10de keer, dus een 

jubileumeditie. 

De weersvooruitzichten zagen er niet zo rooskleurig uit. 
Voor zaterdag: Sneeuwval, overgaan in regen en een krachtige zuiderwind, met 

windkracht 5. 

Voor zondag:  Evt. IJzel, met veel regen en eenzelfde wind, als zaterdag. 
Helaas voor ons, waren alle bovengenoemde facetten aanwezig. 

Ondanks dat de kou, de stevige wind, de regen en het ploeteren door de sneeuw, 

hebben we twee prachtige dagen gehad, die ons weer een voldaan gevoel gaven. 
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Trainingsweekend BAV-Pijnenburg 
 
In het weekend van 1 tot en met 3 februari is de groep 
neo-senioren van de BAV samen met atleten van  

AV Pijnenburg op trainingsweekend geweest naar  

Apeldoorn. Op vrijdagmiddag begon het weekend voor 
de meesten met een duurloop over de Veluwe. Tijdens 

deze eerste duurloop werd al meteen een wild zwijn ge-

zien. Bij terugkomst moest er gekookt worden. Een uurtje 
later stond er een grote pan met nasi op tafel. Ook de at-

leten die vrijdags nog moesten werken waren inmiddels 

gearriveerd waardoor de groep (bijna) compleet was. Na-

dat de hongerige atleten de pan nasi leeg hadden gegeten 
zou er gebowld worden. Natuurlijk werd er hier een hefti-

ge strijd geleverd wie er eerste zou worden.  

Een aantal atleten gingen redelijk op tijd naar bed om de volgende morgen weer uitgerust te kunnen trai-
nen. Helaas vielen de meeste atleten niet direct in slaap. Ze werden wakker gehouden door een snurker. 

Dit gesnurk was in het hele huisje luid en duidelijk te horen. 

De volgende morgen stond de volgende training op het programma. Met slaperige gezichten stond ieder-

een om 9:30 uur weer klaar voor de tweede training. Ditmaal een interval training in de bossen. Door 
sommige atleten werd er tijdens deze training duidelijk ingehouden. De atleten waren al bezig met de 

wedstrijd van zondag.  

's Middags werd er weinig ondernomen om het slaap tekort te compenseren. Die avond moesten er kool-
hydraten gestapeld worden. Dit gebeurde in een Italiaans restaurant in Putten. De pasta's en pizza's wer-

den vakkundig naar binnen gewerkt. De avond werd afgesloten met een drankje in de kroeg. 

Op zondag stond de Midwintermarathon in Apeldoorn op het schema.  
Dit keer hadden de meeste atleten wel goed geslapen waardoor ze klaar waren voor de wedstrijd. Er wer-

den verschillende afstanden gelopen.  

's Ochtends werd er door 3 atleten gestart op de mini-marathon. Een wedstrijd over 18,5 km. Het strijd-

plan was om rustig te starten en dan de laatste kilometers veel posities terug te winnen. En zo gebeurde 
het ook. Met een slotkilometer van 3:18 minuten werd er door Stefan en Maarten gefinisht als 18e en 19e, 

een prima prestatie na zo'n weekend trainen. Ook Jaap Sonneberg ging van start op de mini-marathon. 

Helaas werd hij onderweg erg misselijk en duizelig waardoor hij de finish niet wist te halen. 
Een paar uur later stond de acht van Apeldoorn gepland. Aan deze wedstrijd over 8 kilometer zouden de 

overige negen atleten van de groep van start gaan. Hier werd wederom een heftige strijd geleverd tussen 

de atleten. De strijd werd gewonnen door Timo. Hij wist zich uitstekend staande te houden tussen alle 
genodigde atleten. Als 11e kwam hij over de 

finish. Een dikke minuut daarachter kwamen 

de overige mannelijke atleten uit de groep ach-

ter elkaar over de finish.  
Ook bij de dames was er een onderlinge strijd 

wie er als eerste over de finish kwam. Hierbij 

was het Bernadette die na 38:32 minuten de 
finish wist te passeren. 

Nadat iedereen weer enigszins was bijgeko-

men werd het weekend afgesloten bij een res-

taurant in Harderwijk. Voor enkele atleten was 
het zwaarder om hun hamburger op te krijgen 

dan om een wedstrijd te lopen. 

Al met al was het een erg geslaagd weekend 
met veel gezelligheid en goede prestaties. 

 

Naam Afstand Tijd Vereniging 

Maarten Haegens 18,5 km 1:07;39 uur AV Pijnenburg 

Stefan Leeflang 18,5 km 1:07;40 uur BAV 

Timo van Beek 8 km 26:42 min AV Pijnenburg 

Vincent Hofmann 8 km 27:59 min AV Pijnenburg 

Camiel Kruiswijk 8 km 28:09 min BAV 

Jeroen Verboom 8 km 28:34 min AV Pijnenburg 

Jasper Smits 8 km 28:54 min AV Pijnenburg 

Niels Sitters 8 km 33:51 min BAV 

Bernadette Vink 8 km 38:32 min BAV 

Marina Bos 8 km 43:21 min BAV 

Else Lagerweij 8 km 44:22 min AV Pijnenburg 
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Jarig in april 

Gefeliciteerd! 

Jarig in maart 

 Fijne  
verjaardag! 

4 Ellemijn Versteeg 

7 Xander Westerveld 

12 Ina van Woersem 

19 Lotte Bleijerveld 

21 Rutger Smulders 

25 Sabien Hilhorst 

29 Danny van Schaik 

20 Aicha Meke 

22 Azic Isaac 

30 Rosa Bos 

30 Luka de Vrij 

30 Arman Yildiz 

10 Jochem Portman 

15 Laura van Surksum, van 

18 Catharina van Lange 

18 Daniëlle Veendrick 

20 Annabel Boonman 

20 Merijn Groot 
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Voor alle atleten, van D-pupil tot en met de senioren organiseren we ook dit jaar weer de Jos 
Arends Indoor Memorial in de Trits.
Alle atleten  doen mee aan de volgende drie onderdelen: 30 meter sprint, hoogspringen en 
kogelstoten. Voor de d en c-pupillen hebben we het kogelstoten vervangen door balwerpen.
De wedstrijd begint vanaf 12:00 uur.
Het zou heel mooi zijn als iedereen in zijn BAV clubkleding meedoet, dan hebben we een zaal 
vol geel/zwarte BAV-atleten.
Maak van te voren even je sportschoenen goed zandvrij van de bos trainingen dan hoeven wij 
na afloop niet de hele zaal te vegen.
We hopen dat jullie weer een fijne indoor atletiekdag zullen beleven.

Vul het onderstaande strookje in en lever dat weer bij je trainer in voor woensdag  20 maart!! 

Mailen mag ook, mail naar: tinekebos@casema.nl. Inschrijven kan dus tot en met 20 maart, daarna is 

de inschrijving definitief gesloten.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       

Naam: ……………………

Trainingsgroep: ………….

Geboortejaar: ………………….

Jongen / Meisje (streep even door wat je niet bent )
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CHRONOLOOG VOOR ZONDAG 24  MAART 2013  

   

Starttijd Categorie Nummer 

12:00 Junioren D/C/B/A Hoogspringen bak 1 

 Pupillen A1/A2 Kogelstoten ring 1 

  pupillen D/C Sprint 30 Meter 

 Pupillen B Hoogspringen bak 2 

   

12:15  pupillen D/C 
Balwerpen (bij de startblok-

ken) 

   

13:00 Uitreiking JOSSIE  

   

13:15 Pupillen A1 Sprint 30 Meter 

 Junioren D/C/B/A Kogelstoten ring 2 

 Pupillen A2 Hoogspringen bak 1 

 Pupillen B Kogelstoten ring 1 

   

14:15 Pupillen A1 Hoogspringen bak 1 

 Pupillen B Sprint 30 Meter 

 Pupillen D/C Hoogspringen bak 2 

   

14:30 Pupillen A2 Sprint 30 Meter 

   

14:45 Junioren D/C/B/A Sprint 30 Meter 

   

15:00 3 groepen hindernis estafette 

   



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 
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BAV pupillen en junioren houden zich goed 

staande op zwaar parcours 
 

Afgelopen zaterdag 9 februari was de derde en laatste crosswedstrijd in Woerden. Bij de aankomst bleek het 

parcours heel zwaar, lastige klei drap, sneeuwbui en heuvelig. Vele atleten en zelfs ouders gingen onderuit.  

 

Junioren 

De 4 meiden B stonden ’s ochtends als eerste aan de start het parcours was toen nog glad en bevroren. Toch konden ze 

de eerste ronden goed mee komen en na 3 km was het Ina van Woersem die als 3e over de eindstreep ging. Kort daar-

achter kwam Rohmana Koops die een mooie 6e plek wist te bemachtigen door net voor de eindstreep nog een concur-

rente in te halen. Annabel Boonman eindigde op een verdiende 8e plek, helaas viel Shirley Dolman na de eerste ronde 

uit met een blessure. 

Bij de meiden C ging Dorian Wevers er snel vandoor en kon dit de gehele race goed volhouden. Zo wist ze een 10e 

plek op te eisen. Ook Suzanne Vink kwam goed mee en ging als 20e over de eindstreep. 

Bij de jongens D1 is het spannend, ze doen tot nu toe altijd voorin mee. Zo ook nu weer, het was Jelle van Miltenburg 

die in een mooi opgebouwde race als 6e over de streep kwam. En kort daarachter was het zijn tweelingbroer Thijs van 

Miltenburg die op een 8e positie eindigde. Op een mooie 20e plek was het Wessel Terpstra en Bas Ostendorf eindigde 

daarachter op een 30e plaats. Pieter Brandsen liep zo als altijd gecontroleerd zijn eigen race en wist weer genoeg atle-

ten achter zich te houden, hij eindigde op een 41e plek. 

 

Bij de meiden D2 vier atleten aan de start. Elise Stijger liep een sterke wedstrijd, zij werd 13e, op een mooie 17e plek 

was het Sophie de Jong die sterk finishte.  

Ook Fleur Brandsen, die steeds beter wordt, liep een goede race, zij werd 22e. 

Daarna was het de beurt aan de meisjes D1, zoals altijd 2 BAV meisjes aan de start die er veel zin in hadden. Op een 

mooie 12e plek finishte Winnie de Groot, die een constante race liep en alles uit de kast haalde om goed voorin te blij-

ven. Isabel van de Broek liep haar race goed opgebouwd, zoals altijd eindigend in een mooie eindsprint, passeerde zij 

als 22e de eindstreep. 

 

D en C pupillen 

Wessel van Velsen en Pien de Vooght stonden samen aan de start bij de D pupillen. Wessel liep lekker zijn rondje, Pien 

baalde, want Wessel had haar ingehaald. Maar toch eindigde Pien als 3e meisje en Wessel als 4e jongen.  

De jongens C pupillen, Mich Sweep, Tim Lauterslager, Julian Hogenkamp, Jilles Ijntema, Thijs Brouwer, Sam Vroom-

man en Jesse van de Beek waren lekker warm door het inlopen en hadden er veel zin in. De liepen een mooie 

tijd. Jesse was eerste van de BAV, met kort daarachter Tim en Julian. Mich liep kort achter de eerste 3 BAV-
jongens. Thijs, Sam en Jilles hebben ruim 30 seconden van hun beste tijd afgelopen en dat onder deze zware omstan-

digheden.  

 

B pupillen 

Het hield op met sneeuwen toen de jongens B pupillen mochten starten. Het waren Jan Vriesman, Dinand te Pas, Tij-

men Hoogendoorn en Mick van der Wouden die stonden te springen bij de startstreep om enigszins warm te blijven. 

Na het startschot schoten de vier jongens als een geel peloton het parcours op. 

Bij dit parcours over heuveltjes, zat het venijn in de modderige ondergrond waarop gelopen werd. Het was voor de 

jongens soms moeilijk om zich staande te houden en dit resulteerde in vele valpartijen. 

Jan Vriesman was de eerste jongen van de BAV die de finish bereikte waarbij al snel nummer twee, Tijmen Hoogen-

doorn, volgde. Dinand te Pas liep net zoals Mick van der Wouden zijn eigen race en kwamen na elkaar over de finish. 

 

Bij de meisjes B pupillen stond Josephine Vermeij te popelen om aan de wedstrijd te kunnen beginnen. Toen het start-

schot klonk was de wedstrijd voor haar echt begonnen. Ze hield het goed vol om de 1250 m uit te lopen. Aangemoe-

digd door de trainers en haar vader liep Josephine Vermeij een mooie wedstrijd. 
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A1 pupillen 

De A1 jongens, Danny van Schaik en Yves van der Meer, stonden ontspannen aan de start. Ze wisten dat het parcours 

erg zwaar zou worden, dus dat er op het eigen tempo begonnen moest worden. Ze moesten zich niet laten opjagen 

door de andere atleten. Dit deden de jongens van de BAV heel goed. Ze hebben beide tot aan het eind van de race ge-

streden voor een goede prestatie.  

Daarna was het de beurt aan de meisjes. Nadia de Keijzer en Mara Brandsen stonden namens de BAV aan de start. Ze 

vonden het allemaal maar spannend. Al die modder, al dat glibberen. Beide meisjes konden goed met de groep mee en 

eindigden mooi in de middenmoot. 

 

A2 pupillen 

Omdat de A2 atleten als laatste groep startten was het parcours nog zwaarder door de winterse omstandigheden en 

hadden de honderden andere atleten het flink omgeploegd. Voor Floran Groot leek dit geen probleem hij eindigde op 

een 20e plaats, ook Remco Martens ging het goed af hij werd 34e, Thom van der Wouden en Marijn van Maanen kwa-

men daarachter mooi bij elkaar binnen op een 36 en 37e plaats. Max van der Meer en Jarno Krikken zaten daar weer 

vlak achter en eindigden op een 39e en 42e plaats. 

 

Hierna waren de meiden aan de beurt, daar was het Emma van de Beek die geen moeite leek te hebben met deze om-

standigheden, zij eindigde als 11e. Ook Lotte Bleijerveld bleef mooi voorin en werd 17e.Even daarachter was het aan 

de rest van de meiden die er een onderlinge strijd van maakten. Daniëlle Veendrick, Famke Bles, Catharine van Lange 

en Amber Pieterse kwamen op een 38e, 39e, 40e en 41e plek binnen. 

 

 
 

25 BAV pupillen en junioren in de crossfinale 
 

In de week na de laatste crosswedstrijd werd bekend welke BAV atleten zihc hebben geplaatst voor de cross-finale.  

Maar liefst 25 BAV atleten staan aan de start bij de crossfinale op 9 maart. De finale wordt gehouden op de 

Kennemer Duincamping Bakkum. 

De volgende atleten hebben zich geplaatst. 

 

Pupillen 

Wessel van Velsen,  Pien de Vooght,  Jesse van de Beek, Thijs Brouwer, Julian Hogenkamp, Tim Lauterslager, Febe 

Bakker, Tijmen Hoogendoorn, Dinand te Pas, Mats Roskamp, Jan Vriesman  

Nadia de Keizer, Floran Groot, Emma van de Beek en  Lotte Bleijerveld. 

 

Junioren 

Jelle van Miltenburg, Thijs van Miltenburg, Koen Roskamp, Wessel Terpstra, Fleur Brandsen, Elise Stijger, Sophie de 

Jong, Dorian Wevers, Rohmana Koops, Ina van Woersem 

 

Een aantal van deze atleten hebben zich ook als ploeg geplaatst voor deze finale. 



 

 

   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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BAV pupillen bij Pupillenwedstrijd in Apeldoorn 
 

Terwijl op zondag 3 maart Eelco Sintnicolaas in Göteborg Europees kampioen op de meerkamp werd, streden 

in het prachtige Omnisportcentrum in Apeldoorn de mogelijk toekomstige opvolgers van Eelco hun eigen wed-

strijd. Maar liefst 400 pupillen van 56 verschillende verenigingen werkten een vierkamp af en streden op het 

scherpst van de snede. De BAV was met 14 pupillen vertegenwoordigd. 

 

Jongens Pupillen C 

Mich Sweep, Jilles Ijntema en Jesse van de Beek waren de jongste deelnemers van de BAV. In het begin was het even 

wennen, zo’n grote hal en zoveel publiek. Het was een officiële wedstrijd, dus de jongens moesten zonder de begelei-

ding van trainers en ouders aan de slag. Gelukkig zaten ze met z’n drieën in dezelfde groep. Bij de 40 meter was Mich 

de snelste van de BAV in 7,78. Bij de 600 meter was Jesse de snelste van de BAV. Zowel bij het verspringen als het 

hoogspringen was Jilles de beste van de BAV. Bij het hoogspringen bleef hij met een hoogte van 1,00 m slechts 5cm 

onder het clubrecord. In de overalluitslag was de volgorde Jilles (14e), Mich (18e) en Jesse (19e). Goed gedaan alle 
drie. 

 

Jongens Pupillen B 
Jelmer Pastoor, Tijmen Hoogendoorn en Dinand te Pas waren ook erg onder de indruk van de mooie indoor atletiek-

baan in Apeldoorn. Het eerste onderdeel was Kogelstoten. Dit werd in de voorbereiding nog flink geoefend. Uit de 

prestaties bleek dat de training een positief effect heeft gehad. Na twee iets teleurstellende stoten legde Tijmen al zijn 

kracht in de derde en laatste stoot en liet de kogel op 5.59 meter de grond raken, waarmee hij tweede werd in de serie. 

Hierna was het tijd voor de 40 meter sprint. 

Het werd een snelle sprint waarbij Dinand onder de 8 sec. finishte in een tijd van 7.98 sec.  

Als derde onderdeel de 600 meter. Tijmen liep deze als eerste van de BAV atleten en werd de hele afstand op de hie-

len gezeten door Dinand. Jelmer had nog genoeg over om op de laatste 50 meter een sprint in te zetten en met een vol-

daan gevoel over de finish te komen. Tijd om op adem te komen was er niet want er moest meteen worden deelgeno-

men aan het laatste onderdeel, verspringen. Ook hier werden er mooie afstanden gesprongen. Jelmer Pastoor sprong 

2.38 meter en clubgenoot Dinand evenaarde hem bijna met 2.37 meter . 

In het totaalklassement van de Jongens B pupillen was het Tijmen die tijdens deze indoor de meeste punten als BAV 
atleet scoorde. 

 

Pupillen A1 

Bij de A1 pupillen waren er 4 atleten van de BAV aanwezig. De jongens Danny van Schaik en Luka de Vrij begonnen 

net als de meisjes met de 60 meter sprint. Voor de A1 pupillen is dit een nieuwe afstand. Ze liepen eerst altijd 40 me-

ter. Beide jongens konden goed mee in hun serie en kwamen beide tot mooie tijden. Bij de meisjes wist Rosa Bos haar 

serie te winnen. Maaike Kannegieter kwam na 10.43 sec over de finish. Daarna was het tijd voor kogelstoten. Danny 

en Luka waren aan elkaar gewaagd. Danny wist de twee kilo kogel 4,43m te stoten, Luka kwam tot 4,34m. Direct 

daarna werd er hoog gesprongen, beide jongens vinden dit een lastig onderdeel. Toch wisten ze allebei hun PR te eve-

naren. Na een lange pauze voor de meisjes, mochten zij ook weer aan de slag. Bij de 600m had Rosa haar race goed 
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ingedeeld. Na een rustige start kon ze het laatste rondje versnellen en nog verschillende atleten inhalen. Bij het kogel-

stoten wisten Maaike en Rosa beide hun PR aan te scherpen. Als laatste onderdeel moesten de meisjes hoogspringen, 

hierbij een PR voor Maaike! Als afsluiting liepen Luka en Danny de 600m. Beide jongens haalden alles uit de kast 

voor een goede tijd.  

 

Pupillen A2 

Remco Martens moest het als enige BAV jongen waarmaken, als eerste stond de 60m sprint op het programma, tussen 

de vele concurrenten liet hij zich niet uit het veld slaan en klokte een tijd van 12,23. Daarna stond verspringen op het 

programma, die sloot hij af met een afstand van 2,82 een nieuw pr. Bij de 600m liep hij een mooie degelijke race en 

finishte hij in een tijd van 2.36 dit is ook een verbetering. Bij het kogelstoten was uiteindelijk 3.89 zijn verste worp. 

 

Intussen waren de drie BAV dames ook al begonnen met hun meerkamp. Ze stonden klaar bij de verspringbak voor 

hun eerste sprongen. Lotte Bleijerveld sprong maar liefst 3.22 en Emma van Beek landde op 3.32 in het Apeldoornse 

zand. Ook met Sabien Hilhorst ging het goed zij kwam tot 2.74. Hierna stond de 60m sprint op het programma, Emma 

was het snelste BAV meisje in 10.23 een mooi PR. Daarna was het Lotte die in 10.38 over de streep kwam, Sabien 

ging in 11.31 over de eindstreep. 

Bij het kogelstoten was het Lotte gelukt om na 3 pogingen een afstand van 5.73 neer te zetten. 
Sabien stootte haar kogel tot 5,47. Het lukte  Emma om haar kogel op 4.08 te laten neerkomen. 

Als laatste onderdeel was de 600m aan de beurt,  alle 3 de meiden waren snel mee in het begin, maar er werd een hoog 

tempo gelopen door de concurrentie. Lotte kwam als eerste van de BAV over de streep in een tijd van 2.16, daarna 

kwam Emma een tijd van 2.20. Sabien eindigde in een mooie tijd van 2.27 en kon zeer tevreden zijn. 

 

Over drie weken is de Jos Arends Memorial Indoor in de Trits, wie weet sneuvelen er dan wel clubrecords. 

 

 
Trainingstijden en lokatie  

vanaf 16 maart voor de pupillen! 
 
Omdat de BAV nog niet op de eigen baan mag trainen, zijn we genood-
zaakt een andere oplossing te zoeken voor het baanseizoen. Die hebben 

we gevonden bij de vereniging Pijnenburg in Soest. 

Vanaf zaterdag 16 maart mogen we op hun baan trainen. 

 

 

 

De trainingstijden zijn als volgt: 

  

Woensdag van 15.00 uur tot 16.30 uur voor alle pupillen 

Zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur voor de D’s, C’s en B’s. 

Zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur voor de A1’s en A2’s. 

  
Zodra we op onze eigen baan kunnen trainen gaan we dat natuurlijk doen,  

maar daarvoor moet het eerst droog en warm weer worden om de aanleg van  

het tartan mogelijk te maken. 

  

Dit zijn de contactgegevens van A.V. Pijnenburg: 

Wieksloterweg o.z 10, 3766 LS Soest 

 

A.V.Pijnenburg is niet te bereiken vanaf de Wieksloterweg Westzijde  

richting Oostzijde, een gedeelte van deze route is afgesloten voor  

gemotoriseerd verkeer (accommodatie ligt aan het einde van de Bosstraat). 

GPS Coordinaten: N 52.156163, E 5.283844 
TomTom/Routeplanner: het volgende adres intikken: Bosstraat 96, 3766 AJ Soest 

Telefoonnummer : 035 - 6010434 
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BAV- jeugdtrainers uitje, in het donker..... 
 

Afgelopen 2 maart hadden we als jeugdtrainers 

van de BAV ons jaarlijkse uitje. Dit jaarston-

den er uitdagende activiteiten op het program-

ma. Bij de trainers was er een onderlinge strijd 

vanaf het eerste moment. We begonnen met 

lasergamen. Hierbij werd de groep in tweeën 

gesplitst, de groene tegen de rode. Het was de 

bedoeling om als team het andere team uit te 

schakelen door met het laserlicht elkaar te ra-

ken op het vest wat iedereen aan krijgt. Het ro-

de team wist dit onderdeel met groots verschil 

te winnen. (Team rood: 6778 punten. Team 

groen: 466 punten.) Er waren ook individueel punten te behalen. Tineke wist hierbij de lei-

ding te nemen. Zij werd deze avond, laser-kampioen!  

 

Daarna zochten we de lichtgevende balletjes op om te gaan 

midgetgolven in glow in the dark. We kwamen verschillen-

de holes tegen waar we piraten, haaien en zeemeerminnen 

te lijf moesten gaan. Sommige trainers lieten zien dit te be-

heersen en lieten diverse spectaculaire hole in ones zien. 

Ook hier was er weer een kampioen. Wim wist alle trainers 

met overmacht te verslaan. Na een verfrissing, lekkere hap-

jes en een bierdouche voor Alexander, werden we ver-

wacht bij de laatste uitdaging: LED-bowlen. Ook hierbij 

werden we in twee groepen opgesplitst en was er weer een 

hevige onderlinge strijd. Er werden vele strikes en spares 

gegooid. Iwan wist dit onderdeel te winnen en werd ge-

kroond tot mister-bowling!  

 

Na de activiteiten werd er nog lang gepraat onder het genot van een hapje en een drankje. 

Daarna ging iedereen voldaan naar huis...... Tenminste, dat was de bedoeling. We zullen 

geen namen noemen, maar er was een trainster waarvan de moeder ook trainster is. Doch-

terlief lag al lekker te slapen in haar bedje, toen moeder ook naar huis wilde gaan bleek 

dochterlief de sleutels van de auto nog bij zich te hebben. In het kort: Liesbeth was zo aar-

dig om rond een uurtje of 12 ’s nachts 

nog even gezellig Baarn op en neer te 

rijden om te zorgen dat de rest van de 

trainers ook naar huis kon gaan. 
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Jeugdkalender 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun 

za 9-mrt finale crosscompetitie Castricum pup, jun 

zo 24-mrt Jos Arends Memorial (indoor) 
Baarn, 

Trits 
pup, jun 

za 13-apr 1e wedstrijd pupillen competitie 
Huizen 

(Zuidwal) 
pup 

zo 14-apr 1e wedstrijd B competitie 
nog 

onbekend 
jun 

za 20-apr 1e wedstrijd D competitie 
nog 

onbekend 
jun 

za 25-mei 2e wedstrijd D competitie 
nog 

onbekend 
jun 

zo 26-mei 2e wedstrijd B competitie 
nog 

onbekend 
jun 

za 8-jun 2e wedstrijd pupillen competitie 
Amersfoort 

(Atverni) 
pup 

za 15-jun 3e wedstrijd pupillen competitie 
Utrecht 

(Hellas) 
pup 

za 22-jun 3e wedstrijd D competitie 
nog 

onbekend 
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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Voorzitter  Bob Heinis 

Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 
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Contactpersoon Rob v. Ginkel 
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Contactpersoon Edan van der Meer 
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Coördinatie  Gerard Koppen 
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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   Andy v. Duinen 

B-groep   Diana Rubini 

      Carlo Oudenbeek 

C-groep    Ria Oostindiën 

 

Trim Clinic 

John Rapati 

Jeanette Mijwaart 

Diana Rubini 
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 

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 

Sylvain v. Staveren  035 5421273 
Menno Zahradnik  035 5430913 

Sigrid Zwolsman  035 5413537 

Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 

Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 

Secretaris  secretaris@bav-baarn.nl                 

           Inschrijfgeld 

   Contributie  Licentie    Atletiekunie 

Pupillen   € 38,50 per kwart. €07,75 per jr (verplicht)  €19,85 

Junioren   € 44,00 per kwart. €13,50 per jr (verplicht)  €20,55 
Master    € 44,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 

Wegatleten   € 37,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 

Recreanten   € 37,00 per kwart. n.v.t.     €21,70 

Gezinnen  €120,00 per kwart. Afhankelijk van categorie gezinsleden 

Student-uitwonend € 60, 00 per jaar 21,50 per jr (facultatief)  €21,70 

Sportief Wandelen € 37,00 per kwart.      €21,70 

Nordic Walking € 37,00 per kwart.      €21,70 

G-leden  € 27,00 per kwart.      €21,70 

Inschrijfgeld  € 19,85 -  €21,70 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!
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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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