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Van de voorzitter 
 

Beste leden, 
 
In Memoriam Wim Nieuwenhuizen 
Op woensdag 12 Maart ontvingen wij het droevige bericht dat totaal onverwacht ons erelid Wim Niewen-
huizen in de leeftijd van 81 jaar was overleden. Op donderdagmiddag 20 Maart vond de crematieplechtig-
heid plaats in de aula van Crematorium Den en Rust, te Bilthoven. 
Wim is ruim 46 jaar lid van de Baarnse Atletiek Vereniging geweest, zijn lidmaatschap is van grote invloed 
geweest op de ontwikkeling van onze vereniging. 

In het begin van de negentiger jaren heeft Wim de technische ver-
antwoording van de bouw van ons huidige clubhuis op zich geno-
men. Een grote groep leden heeft langdurig en met veel enthousi-
asme talloze uren in de opbouw van het gebouw gestoken, Wim 
begeleidde het hele proces. 
Daarnaast ontwikkelde Wim met behulp van de informatie uit de 
eerste uitgaven van de Runnersworld  
zijn kennis van het hardlooptrainen. Hij boekte daarmee voor zich-
zelf grote vooruitgang in zijn hardloopprestaties. Later legde hij 
zich toe op het trainen van de snelle A-ploeg wegatleten. Ook be-
kwaamde Wim zich in de sportmassage, mening BAV-atleet heeft 
voor of na een hardloopwedstrijd de hardloopbenen door Wim 
onder handen laten nemen. 
Ook werd door BAV-teams aan vele grote estafette-evenementen 
deelgenomen onder de bezielende leiding van Wim, o.a. Soest-
Soest, de IJsselmeer ronde, Eemmeer estafette, de Roparun en de 
Utrechtse Heuvelrug-estafette. 
Daarnaast niet te vergeten de maandag- en woensdagavond race-
fietstochten rond Baarn. 
Vanaf 2003 heeft een groep BAV-leden, opnieuw onder de bezie-
lende leiding van Wim, vele verbouwingen en aanpassingen aan 
ons clubhuis uitgevoerd. 
In chronologische volgorde: de bouw van het eerder afgebrande 
materiaalhok, uitbreiding kantine, vergroting krachthonk en ver-
plaatsing toiletten, vervanging CV-installatie en als laatste de con-
structie van een hoogspringoverkapping.  
Voor al dit werk maakte Wim de tekeningen, deed de contructie 
berekeningen en liet zelf ook flink zijn handen wapperen bij de 
uitvoering. 
Zonder iemand binnen de BAV tekort te doen, is van waar we nu 
als vereniging met ons clubhuis zijn   
veel aan Wim te danken. 

Wim was een spontaan, vrolijk en enthousiast lid van onze vereniging. Zijn vaste plek aan de “stamtafel” 
van de A-ploeg blijft vanaf nu leeg.  
Wij zullen Wim heel erg gaan missen. 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
Van half februari tot half maart meldde zich een verheugend aantal nieuwe leden aan. 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Maarten Arnoldus  Baarn   mini-pupil    14-05-2007 
Armanda Brouwer  Baarn   recreant  10-06-1992 
Erik  Gaasbeek  Soest   pupil C   06-12-2006 
Hedwig  Van den Heuvel  Baarn   recreant  25-03-1950 
Rens  Kelder   Amersfoort  mini-pupil  10-12-2007 
Remo  Mongen  Amsterdam  senior   26-01-1985 
Henny  Nieberg  Baarn   recreant  20-02-1948 
Jose  Saalbrink  Baarn   recreant  10-03-1958  
Jan   Zaagman  Baarn   trainer   20-08-1957 
Jeroen  Zuidwijk  Baarn   senior   05-12-1979 
 
 
Het aantal afmeldingen bleef daarentegen beperkt. 
We zullen vanaf 1 april daarom afscheid moeten nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Thea   Feijen-Beekhof  Baarn   recreant 
Henk  Radstok  Baarn   recreant 
Sacco  van Wessel  Baarn   master 
(overschrijving aangevraagd) 
 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
 
Hans Oostindiën. 
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Kandidaat voorzitter: Suzana van Keulen 
 
Zoals bekend zal Bob Heinis, na 9 jaar de voorzittershamer gehanteerd te hebben, aftreden als bestuurs-
voorzitter van de BAV. Na een lange zoektocht heeft het bestuur  een goede kandidaat voor het voor-
zitterschap van de BAV gevonden, haar naam is Suzana van Keulen. Het bestuur zal Suzana tijdens de 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 8 mei a.s. voordragen aan de leden. We hopen op een posi-
tieve uitslag van de stemming, zodat we Suzana kunnen verwelkomen als nieuwe voorzitter van de BAV. 
 
Wie is Suzana van Keulen? 
Suzana is hardloopster, hardlooptrainster en voedingsdeskundige.  
“Enthousiast inspireer ik mensen om te gaan hardlopen. Als ik fit ben, voel ik dat ik alles  
aan kan, dan ben ik blij en dat gevoel breng ik graag over naar andere mensen”.  
Haar leven draait om sport, sporters en sportproducten. Tijdens haar elf jarige carrière  
bij Nike, werkte zij als Ekin – technische product Manager voor Europa, Event manager  
wereldwijd en Nike B2B manager voor Europa.  
 
Vijf jaar was zij Directeur van Be Interactive. Be Interactive organiseert wandel- en hardlooptrainingen 
voor allochtone vrouwen met als doel het versterken van de fysieke en mentale conditie en de sociale 
positie van allochtone vrouwen en meisjes. Hiervoor ontving zij een Appeltje van Oranje. Het Appeltje 
van Oranje is een prijs die jaarlijks door het Oranje Fonds wordt toegekend aan drie bijzondere, innova-
tieve of succesvolle projecten op het gebied van maatschappelijk welzijn. 
 
Suzana ontving de prijs, bestaande uit een oorkonde en een bronzen beeldje vervaardigd door koningin 
Beatrix, uit handen van prinses Máxima, de beschermvrouwe van het Oranje Fonds. 
Vanuit haar eigen bedrijf Fit Lijfstijl organiseerde zij mede de ‘Utregse Meidenloop’, Singelloop Utrecht 
en Utrecht Marathon. 
 
Tegenwoordig runt Suzana samen met haar man Louran de hardloopspeciaalzaak  
Run2Day Hilversum. Naast haar dagelijkse werkzaamheden in de winkel geeft Suzana graag hardloop-
trainingen en lezingen over gezonde voeding. 
Sinds enkele weken heeft ze ook de nieuwe woensdagochtend hardloopgroep van de BAV onder haar 
hoede. 
 
Het mag duidelijk zijn dat Suzana de hardloopsport een warm hart toedraagt. We hopen in haar dan ook 
een enthousiaste en gedreven nieuwe voorzitter gevonden te hebben. 

Inmiddels zijn de RAGE trainingen bij AV Zuidwal begonnen. De Baviaanredactie is op zoek naar deelne-
mende junioren die iets over hun ervaringen voor de volgende Baviaan willen schrijven. Daar kan je bij-
voorbeeld de volgende vragen in verwerken: 
•    Wat was voor jou de reden om deel te nemen? 
•    Wat was jouw verwachting en jouw uitdaging? 
•    Hoe ging de training in z’n werk? 
•    Hoe was het om met andere verenigingen te trainen? 
•    Wat vond je van de trainer? 
•    Wat heeft je het meest verrast? 
•    Wat viel je op? 
•    Wat heb je geleerd? Heb je het idee dat je vooruit bent gegaan? 
Uiteraard zijn dit een aantal voorbeeldvragen. Als je zelf goede ideeën hebt, zijn ze natuurlijk van harte 
welkom. Je kunt je tekst voor 22 april aanleveren bij baviaanredaktie@hotmail.com 

Oproep: Welke junior wil een stukje  
schrijven over de RAGE trainingen? 
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LET OP— LET OP— LET OP 

Hallo dames en heren van de dinsdagavond wandelgroep, 
Het mooie weer komt er aan, de klok gaat weer om, dus gaan we weer lekker het bos in. 
Wanneer:   LET OP DIT IS GEEN GRAP,  maar we starten op Dinsdag 1 April. 
Hoe laat: om 19.00 uur. 
Waar: Groeneveld. 

Groetjes Wil den Blanken 

Wandelgroep: let op! 

De PSILORITISRACE op het eiland Kreta. 
 

 

De berg Psiloritis, hoogte 2456 mtr., is onderdeel van 

het Nida gebergte. 

Op 1 juni aanstaande wordt voor de 5de keer een 

trialrace georganiseerd die hoog in dit gebergte be-

gint en afdaalt naar de finishplaats Kouroutes. 

 

 

Ik mag nu voor het 2de jaar ondersteunend vrijwilliger bij dit evenement zijn en 

ik kan niet anders zeggen dan dat dit een geweldige ervaring is. 

 

In het verleden zijn er BAV-atleten geweest die aan een soortgelijk evenement 
in Europa hebben meegedaan. 
Mogelijk zijn er ook nu BAV-atleten die dit willen en kunnen combineren met 
een verblijf op Kreta?! 
Meer informatie kun je vinden op www.psiloritisrace.com 

 

Han Borst, 

hbasteri@gmail.com 

"Exact 2 months to go" tot de HMS Vindictive Run, een parcours van 25 km zee, strand, dijk, 
duinen,haven en bos langs de Belgische kust van Zeebrugge tot Oostende dit in steun van de 
Marine Kadetten en ter herinnering aan HMS Vindictive's heldendaden. 
Voor meer informatie: 
 
www.hmsvindictivememorialrun.com  
info@hmsvindictivememorialrun.com  
https://www.facebook.com/vindictivememorialrun 

HMS Vindictive run 

http://www.psiloritisrace.com/
mailto:hbasteri@gmail.com
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Winwinweken bij de HUBO 
 

Hubo SEURE Baarn (faas eliaslaan) en de BAV doen samen mee aan de WINWINWEKEN. 
Iedereen die de BAV een warm hart toedraagt én zijn klusspullen, -materialen bij de HU-

BO haalt, ontvangt bij besteding van elke €20,- een bon van €1,- klustegoed voor de 
BAV. Deze bon kan direct bij de HUBO in de bak gedaan worden. De actie loopt tot 21 

juni. Dan zullen de bonnen opgeteld worden en wordt er bepaalt welk bedrag de BAV bij 
de HUBO mag besteden. We gaan natuurlijk voor een zo hoog mogelijk bedrag. Maak 

zoveel mogelijk mensen dan ook attent op de actie bij de HUBO! 
 

Voor meer informatie zie: www.winwinweken.com 
Groeten Bav sponsorcommissie  

http://www.winwinweken.com
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Feit of fabel? 
Hoge hakken zijn slecht voor je spieren? 

 
FEIT!! 
Hoge hakken drukken je kuit- en bilspieren 
naar boven en veroorzaken onnatuurlijke 
spiersamentrekkingen. Op lange termijn 
kan dit chronische stijve kuiten en achilles-
pezen opleveren. Ook komen de landings-
krachten op de bal van je voet terecht. Hoe 
hoger de hak, hoe groter het lichaamsge-
wicht dat je voorvoet moet opvangen. Dit 
kan voor allerlei klachten zorgen zoals eelt-
plekken, botbreuken, likdoorns en hamer-
tenen. Rek regelmatig je kuiten als je op 
hoge hakken wilt lopen en leg een zachte 
inlegzool onder je voorvoet. Zo wordt de 
bal van je voet beschermd. 

Te koop: 
 
Kinderspikes (Adidas), voor jongen of meisje  
Maat: 36 (ze vallen klein en smal) 
Inclusief: spikepuntjes 6 mm + sleutel 
kleur: fel oranje en neongeel gebruikt, maar nog prima in orde 
Prijs: € 15,00 
Bel: 06-43099391 of mail: katharina@euronet.nl 

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

baviaanredaktie@hotmail.com 
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Zorg ervoor dat je veel plezier blijft houden in je looptrainingen en wedstrij-
den. Als het loopplezier de laatste tijd wat minder is geworden ga dan na hoe 
dat komt. Mogelijk is je loopkleding te warm of te koud. Of stel je te hoge 
eisen aan je zelf. Of loop je te veel wedstrijden. Of loop je juist geen wedstrij-
den door faalangst. Loop je trainingsschema nog eens goed na. Je kunt ook je 
looprondje eens andersom lopen. Of gewoon een tijdje niet hardlopen, maar 
een andere sport gaan doen. 
 
bron: runinfo.nl 

Hardlooptip van de maand 

Lekker doortrainen in het bos en goed presteren tijdens de Cross wedstrijden afgelopen winter. Dat was de basis 
voor de uitnodiging om mee te mogen doen aan de finale van de crosscompetitie bij AV Nova in Warmenhuizen op 
8 maart j.l. 

 
D en C pupillen 
De D jongens, Huub Sweep, Thorsten Berghegen en Bouwe Ypma 
waren lekker warm door het inlopen en hadden er zin in. Hier en 
daar wat zenuwen, maar dat had gelukkig geen invloed op de pres-
taties. Wat heet! Ze gingen er uiteindelijk met de tweede prijs in 
het ploegenklassement vandoor! 
Daarna was het de beurt voor de C pupillen jongens. Hier had alleen 
Wessel van Velsen zich geplaatst. Hij liep een mooie wedstrijd en 
was blij met zijn vaantje.  
 

B pupillen 
De jongens Tim Lauterslager, Julian Hogenkamp, Jesse van de Beek en Mich Sweep, stonden als een sterk team aan 
de start. 
Vanaf de brede startlijn werd er door de jongens hard gesprint om een goede positie in het deelnemersveld te 
veroveren. Het was Mich die als eerste van de BAV over de finish kwam. Snel daarna volgde Julian. Jesse en Tim 
zaten elkaar op de hielen. Beide wisten er nog een eindsprint uit te halen, Jesse eindigde voor Tim. Voor deze jon-
gens een super prestatie op deze finale. 
Febe Bakker was als enige meisje van de B pupillen geplaatst voor de cross finale. Met een enorme sprint begon zij 
aan de start. Door haar beweeglijkheid en souplesse wist ze veel atleten in te halen en zat ze al snel in de voorhoe-
de. Ze kon haar positie goed vasthouden tot enkele meters voor de finish. Met de eindstreep in het vizier wist ze er 
nog een eindsprint uit te halen en werd ze uiteindelijk 20e van de 65 meisjes. Ook een hele mooie prestatie voor 
Febe Bakker. 
 
A1 pupillen 
Bij de A1 pupillen had zich een jongensteam geplaatst. Direct na het startschot moesten de jongens een klein gaat-
je laten gaan met de eerste lopers. Daar merkte je meteen aan dat het een finale was en dat er heel hard gestart 
werd. Thijmen Hoogendoorn en Mats Roskamp maakten er onderling een sterke strijd van. Ze wisten elkaar steeds 
weer in te halen en het nog spannend te maken bij de eindstreep. Waar toch uiteindelijk Mats voor Thijmen over 
de finish kwam. Dinand te Pas liep keurig zijn eigen tempo en wist met een eindsprint nog een aantal andere fina-
listen in te halen.  
 
Junioren 
Als eerst aan de start de meiden A en B junioren. Zij startten gezamenlijk maar hadden hun eigen klassement. Voor 
de BAV deden Shirley Dolman (A junior) en Dorian Wevers (B junior) mee. Beide meiden liepen in een deelnemers-
veld met sterke concurrenten, waaronder de Nederlands kampioene op de cross. 
Shirley en Dorian waren beiden goed weg voor hun 3000 m. In de eerste ronde liepen ze redelijk voorin en hielden 
het goed vol tot aan de finish. Dorian werd in haar categorie 11e en Shirley eindigde op een mooie 10e plaats. 

BAV jeugd met 27 atleten bij finale cross, 
jongste ploeg wint 2e prijs 
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Belangrijk hardloopnieuws van de BAV! 
 
TRAININGEN HALVE MARATHON AMERSFOORT, dd 15 JUNI 2014 
 

 

Dag Tijd Vertrekpunt Afstand 

Maandag 31 maart 2014 19.00 – 20.30 Groeneveld 12 km 

Maandag 7 april 2014 19.00 – 20.30 Zeven Linden 13 km 

Maandag 14 april 2014 19.00 – 20.30 Groeneveld 14,3 km 

Maandag 21 april 2014 19.00 – 20.30 Groeneveld 14 km (interval) 

Maandag 28 april 2014 19.00 – 20.30 Zeven Linden 14,7 km 

Maandag 5 mei 2014 19.00 – 20.30 Groeneveld 15,4 km 

Maandag 12 mei 2014 19.00 – 20.30 Zeven Linden 15,9 km 

Maandag 19 mei 2014 19.00 – 20.30 Groeneveld 14 km (interval) 

Maandag 26 mei 2014 19.00 – 20.30 Zeven Linden 16,3 km 

Maandag 2 juni 2014 19.00 – 20.30 Zeven Linden 17,8 km 

Maandag 9 juni 2014 19.00 – 20.30 Breemeentje 18,8 km 

Cursus Nordic Walking 

De wandelafdeling van de Baarnse Atletiek Vereniging organiseert komend 
voorjaar een cursus Nordic Walking .  
In deze cursus gaat het om de techniek op de juiste wijze aan te leren.  
Onder begeleiding van ervaren Nordic Walking trainers kunt u meedoen aan 
deze cursus ( max. 15 cursisten) en kennismaken met deze vorm van loop-
sport.  
De cursus vindt plaats op dinsdagavond van 19.00- 20.00 uur. 
Startplaats: Kasteel Groeneveld. 
Aantal lessen: 6. 
Data: 1, 8 en 15 april, 6, 13 en 20 mei 2014. 
Kosten: € 30,00 incl. gebruik NW-poles. 

 
Informatie bij:  Wim den Blanken, tel. 06-30653391  
                            Rob van Ginkel, tel. 06-52302127 

Hierna stonden de jongens D2 klaar, zij hadden een sterke ploeg aan de start. Ook deze mannen waren erg snel weg 
en hielden het prima vol in de harde strijd die er geleverd werd om sommige plekken. Thijs van Miltenburg kwam als 
eerste van de BAV over de streep op een 23e plaats. Direct erachter was het Wessel Terpstra op de 24e plek. Ook 
Koen Roskamp zat er dicht op en werd 30e. Daarachter werd Jelle van Miltenburg 40e. Als jongensteam werden ze 6e 
in het ploegenklassement. 
Isabel van de Broek stond als enige van de BAV bij de meiden D2 aan de start. Isabel was super goed weg en zat flink 
voorin na een paar honderd meter. Helaas kon zij het erg hoge tempo niet volhouden en kon zij op de smalle paden 
geen eindsprint inzetten zoals ze gewend is. Toch kwam zij op een prachtige 19e plek binnen.  
Bij de meiden D1 weer een complete ploeg aan de start met vier gemotiveerde dames die stonden te popelen. Ze 
waren snel weg en konden de eerste ronde goed mee komen. De meiden finishten op mooie plekken. Emma van 
Beek werd 26e. Daarachter was het Lotte Bleijerveld die op een 48e plek binnenkwam. Ook Sabien Hilhorst liep een 
mooie wedstrijd zij werd 57e. Juno Bakker eindigde op een welverdiende 59e plek in dit grote en sterke veld. Als 
ploeg eindigden ze op een 10e plek. 
Van de BAV kregen de finalisten een Buff(nekwarmer) en een mooie gele handdoek. Het crossseizoen is hiermee 
afgesloten, iedereen kan zich weer opmaken voor het zomerseizoen op de baan. 

http://www.animaatjes.nl/sport-plaatjes/nordic-walking/nordic_walking_14-528506/


 

 13 

Noteer de data vast in de agenda of print deze uit! 
Het complete schema met route en parcours staan op de website. 
Het is belangrijk dat je minimaal 10 km kan lopen. 
Suggestie: maandag 24 maart duurloopje van 11 km om alvast in de stemming te komen! 
GEZOCHT!!!: Fietser die de groep naast Wout kan begeleiden. Wie kan? 
 
 
BAANTRAINING 
Wegens succes verlengen wij de baantrainingen voor het voorjaarsseizoen. 
Opmerking: de baantrainingen starten woensdag 9 april vanaf het clubgebouw en betreffen alleen de trainingen  
op de baan! De andere groepen die geen baantraining hebben vertrekken vanaf Groeneveld! 

 
*** Wie kan helpen voor de koffie/thee en gezelligheid na afloop van de training? Geef je op. 
 
 
FITHEIDSTEST SPORTZE! ZATERDAG 29 MAART 
Op 29 maart organiseert Sportze! weer een Fitheidstest, het testmoment voor Baarnse sporters. 
Tijdens de fitheidstest wordt op basis van EPOC (= zuurstofschuld, Excercise Post Oxygen Consumption) en hartslag-
waardes je fitheid bepaald en een loopanalyse met een bijpassend schoenadvies gemaakt. SportZe! biedt de moge-
lijkheid na ca. 12 weken een tweede test te doen waarmee je vooruitgang heel inzichtelijk wordt gemaakt. 
De Fitheidstest bestaat uit een laagdrempelige interval shuttleruntest in sporthal 'De Spoorslag' in Baarn. Tijdens de 
test draag je een hartslagmeter om die IEDERE hartslag registreert. Aan de hand van deze inspanning analyseert 
Sporttest jouw sportspecifieke conditie en je herstelvermogen. Dit is een ideale leidraad om te kijken waar je staat of 
hoe je vooruit gaat dankzij je trainingen.  
Tijdens de test filmt Sportze! je voetafwikkeling met analyse software. Hierbij wordt gekeken naar de manier van 

Dag Baantrai-
ning, clubge-
bouw 

Normale training, 
Groeneveld 

Barbezetting??*** 

Woensdag 2 april Alle groepen training bij Groeneveld!!!!! 

Woensdag 9 april A B/C   

Woensdag 16 april B A/C Harrie 

Woensdag 23 april C A/B   

Woensdag 30 april A B/C   

Woensdag 7 mei B A/C Harrie 

Woensdag 14 mei C A/B   

Woensdag 21 mei A B/C   

Woensdag 28 mei B A/C Harrie 

Woensdag 4 juni C A/B   

Woensdag 11 juni A B/C Wim R 

Woensdag 18 juni B A/C Harrie 

Woensdag 25 juni C A/B   

Woensdag 2 juli A B/C   

Woensdag 9 juli B A/C Harrie 

Woensdag 16 juli C A/B   

Woensdag 23 juli A B/C   

Woensdag 30 juli B A/C Harrie 

Woensdag 6 augustus C A/B   

Woensdag 13 augustus A B/C   

Woensdag 20 augustus B A/C Harrie 
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landen, afwikkelen en afzetten van je lichaam tijdens het lopen. 
Na de test ontvang je een uitgebreid rapport met uitleg en grafieken over je conditie. Hieronder een voorbeeld van 
hoe dit er ongeveer uit ziet. 
Kosten zijn € 10,- per persoon per fitheidstest (normaal € 67,50!).  
De tweede testmogelijkheid in in juni, details daarover volgen nog! 
ZATERDAG 26 APRIL ivm KONINGSDAG GEEN TRAINING!!! 
 
 
EEMMEERLOOP ZATERDAG 17 MEI 2014 

Voor de lopers die deze estafetteloop nog niet kennen in het kort: 
Datum: zaterdag 17 mei aanstaande 
Hoe laat: 10.00 uur vertrek vanaf de Woningbouwvereniging 
Hoe lang: 11.00 uur start de eerste loper. Gemiddeld 15.00 – 16.00 uur is  het einde in zicht bij de Haven van 

Bunschoten. 
Afstand: totaal 50 km verdeeld over 5 etappes: 8,2 / 9.5 / 9.2 / 14,1 en 8,8 km 
Aantal lopers: 5 
Aantal fietsers: 1 die elke loper tijdens zijn of haar etappe begeleidt, voorziet van water en stimuleert 
Aantal auto’s: 1 auto benodigd die de overige lopers naar het volgende wisselpunt brengt. 
Eten: na afloop van de Eemmeerloop is de bedoeling om met z’n allen lekker Grieks te eten in het clubgebouw, 

kosten € 10,00 voor BAV-leden en € 15,00 voor niet BAV-leden 
Mijn uitdaging voor 2014 is om minimaal 8 teams te kunnen samenstellen vanuit de recreanten A,B en C. Helpen 
jullie mij daarin??? 
Graag voor 1 april aanstaande je team doorgeven aan Diana of via de mail (bav-baarn@hotmail.com) 
 
 
CROSS TRAINING SOESTDUINEN ZATERDAG 10 MEI 
Binnenkort is het weer zover. We gaan weer een training in het zand doen. Lekker zwaar maar heel erg goed voor 
kracht en conditie. Alle spiergroepen komen aan bod, daar kun je op rekenen.  
 
Natuurlijk kun je in de omgeving van Groeneveld ook best een pittige krachttraining uitzetten, maar het specifieke 
terrein van Soestduinen is onovertroffen en daardoor o zo geschikt voor een cross training. Zand, hoogteverschillen, 
oneffen paden en onbekend terrein. Allemaal ingrediënten voor een leuke training. 
 
Waarom af en toe een crosstraining?: 
1: Je gebruikt andere spiergroepen en je gebruikt je spieren anders dan tijdens een reguliere training. 
2: Door de kracht die je moet leveren, worden je hardloopspieren sterker. 
3: Je hart moet harder werken en daardoor verbetert je conditie. 
4: Het is ontzettend leuk! 
5: En omdat het eerste half uur van de cross training voor alle lopers gelijk is, leer je ook de lopers uit de andere 
groepen kennen. 
 
Redenen genoeg zou ik zeggen. Voor de voorbereiding van de training heb ik hulp gevraagd van recreanten uit alle 3 
de groepen, om een training te kunnen neerzetten die voor alle niveaus aantrekkelijk is. 
 
We vertrekken op zaterdag 10 mei om 08.45 uur vanaf de grote parkeerplaats bij Groeneveld. Vervolgens rijden we 
naar de parkeerplaats aan de Foekenlaan te Soest, bij kiosk De Lange Duinen http://kioskdelangeduinen.nl/. Dus 
NIET naar de spoorwegovergang bij de baan van A.V. Pijnenburg! Voor je navigatie: Foekenlaan 25 te Soest. 
 
De training begint zodra iedereen er is, naar schatting om 09.10 uur en zal ruim een uur duren. Hou er voor de zeker-
heid rekening mee dat we rond 10.30 uur klaar zijn. 
Voor recreanten die niet kunnen deelnemen en voor hen die niet van Crossen houden, zijn er om 09.00 uur een paar 
trainers bij Groeneveld om de reguliere training te geven. 

mailto:bav-baarn@hotmail.com
http://kioskdelangeduinen.nl/
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‘Help, mijn partner sport!’ 
Op mijn column ‘Hoe dom kun je zijn!’ heb ik veel reacties gekregen. Veel meer dan op de alle andere co-
lumns. Sommige reacties hadden een vleugje leedvermaak, andere getuigden meer van medelijden. Bij 
beide denk je, wat zouden ze echt bedoelen/denken? De meest ‘recht voor zijn raap’ reactie kwam van 
één van mijn zoons: “Wat las ik ouwe, kun je niet meer op je poten blijven staan of is je kop wat labiel aan 
het worden?” Zo’n opmerking zet je wel weer met ‘beide benen op de grond’. 
Maar ook partners van lopers werden enigszins ongerust en vroegen zich af of partnerlief wel goed bezig 
is en wel rustig aan doet! Rustig aan doen???  Niet echt de bedoeling van hardlopen. En is dat rustig aan 
doen wel zo goed? En hoe rustig is nog goed genoeg? Of, zou er iets anders achter die bezorgdheid zitten?  
In mijn map ideeën voor BAV columns (er kunnen  nog veel meer ideeën bij, dus roep gerust wat!) vond ik 
nog een artikel uit de NRC van 7/8 september 2013, geschreven door Wim Kohler en getiteld: ‘Een zittend 
leven duurt niet lang’. De grafische weergave bij het artikel (zie foto) trok mijn aandacht. 
Kohler begint zijn column met de opmerking: ‘Veel zitten is dodelijk, zelfs voor mensen die dagelijks een 
half uur sporten. Gezondheidsepidemiologen komen met nieuwe inzichten, namelijk dat een uur of 10 
zitten per dag de kans op sneller overlijden met 40 tot 60 procent verhoogd, vergeleken met minder dan 
4 uur zitten per dag! De sterftekans door ‘zitten’, zit hem in de balans tussen zitten en lichtintensief bewe-
gen. Zie in de grafiek het verschil tussen zittend en staand lezen en denk aan de zit-/stabureaus. Zet een 
dergelijk bureau op je verlanglijstje voor  thuis en/of op het werk! 
De grafiek toont vier bewegingscategorieën oplopend van zitten en licht-, matige- tot zware inspanning. 
De indeling is gebaseerd op de MET waarde van de beweging. Eén MET is een maat voor de hoeveelheid 
kilocalorieën die iemand per uur voor zijn ruststofwisseling verbruikt. In het bewegingsonderzoek ziet 
men dat matige en intensieve inspanningen gezondheidswinst opleveren. Dus vanaf alle activiteiten met 
een MET-waarde van 3 of meer (zie grafische weergave). Van sommige activiteiten had ik trouwens een 
hogere MET waarde verwacht, zoals …. nou ja, bedenk het zelf maar!  
Het grote verschil in gezondheidswinst zit in het gebruik van de grote beenspieren, de grootste spieren in 
je lichaam. Je moet ze niet uren achtereen ongebruikt laten is de stelling van de gezondheidswetenschap-
pers.  Zoals je ziet ‘zitten’ wij wel goed met ongeveer 7 MET (C groep) tot 12 MET (A groep). En als Frans 
zijn favoriete programma’s kan draaien halen we met crosstraining, traplopen (Austerlitz) en ‘duursprints’, 
met gemak de 18 MET. Allemaal potentiele 100 plussers. 
Maar waar zou hem toch die bezorgdheid - ‘Help, mijn partner sport!’- van de ‘bewegingloze’ partners (en 
ouders van de apenkoppen) in zitten? Zouden ze bang zijn dat we ze overleven of dat ze te lang met ons 
opgescheept zitten?   

Dames en heren partners (ouders), ik zie 
maar één gezonde oplossing voor jullie 
ongerustheid, meld je massaal aan bij de 
BAV en ga zelf rennen. Er zijn genoeg groe-
pen en ‘inspanningsniveaus’.  Dus je hoeft 
niet bang te zijn om met partnerlief in één 
groep te lopen. Trouwens, sommige part-
ners kunnen dat prima ‘handelen’!  
Er is net een ‘Bikkelclinic’ gestart, maar in 
de herfst is er weer één. Dus nog even tijd 
om na te denken en uit te rekenen hoe je 
overlevingskansen liggen ten opzichte van 
je eventuele partner! Iedereen is welkom. 

Zeker (vrouwelijke) 40 minners!, niet waar John? En alhoewel wij rekenen op een ‘lang lopersleven’, moet 
er toch wel verjonging plaatsvinden om de vereniging ‘levend’ te houden. 
 

Pim Molenaar                                                                                                                                                                              

Veel zitten is dodelijk                                                                                                      
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Ook zo’n zin in de grote  
voorjaarsschoonmaak? 

 
Kom dan op zaterdag 5 april a.s. van 11.00 – 13.00 uur naar het 

clubgebouw. 
 We zijn op zoek naar dames en heren die zowel de binnen- als 
de buitenkant van het gebouw een grote schoonmaakbeurt wil-
len geven. Hoe meer helpende handen hoe sneller de klus ge-

klaard is. Voor schoonmaakspullen, koffie, broodjes en gezellig-
heid wordt gezorgd! 

Laat even weten of je komt helpen via dgkoppen@hetnet.nl 
 

 
 
 

Als vrijwilliger ben je natuurlijk ook van harte welkom op de jaarlijkse 
vrijwilligersavond op 11 april a.s.! 

Aanmelden via secretaris@bav-baarn.nl 

mailto:dgkoppen@hetnet.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.google.nl/imgres?sa=X&hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL405NL405&biw=1920&bih=931&tbm=isch&tbnid=-iVuWzZGLvCNyM:&imgrefurl=http://www.inspirerend-wonen.be/outdoor/terras/voorjaarsschoonmaak-onderhoud-terras.html&docid=aEZrB0e0iIrNfM&imgurl=http://www.inspirere
http://www.google.nl/imgres?hl=nl&rlz=1T4ADRA_nlNL405NL405&biw=1920&bih=931&tbm=isch&tbnid=9Sxrog0DrCY-qM:&imgrefurl=https://www.sp.nl/nieuwsberichten/7731/100531-speel_nu_operatie_grote_schoonmaak.html&docid=JILRo46yQqU4NM&imgurl=http://www.sp.nl/nav/nieuws/
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VERJAARDAGEN 
MAART 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

3 Edith  Gits 17 Petra Efferen, van 

5 Marc  Nieuwenhuizen 19 Harm  Boerma 

5 Heleen  Staveren, van 19 Marina  Heij 

6 Marjanne Roël 20 Jeannette  Piek-Groenewegen 

6 Ruut  Schalij 20 Beet Schaik, van 

6 Inez Linden, van der 21 Francien  Duinen-Meeldijk, van 

7 Paula  Gast, de 23 Karin  Buuren, van 

8 Hugo  Vries 24 Joep  Rozendal 

9 Roos Gisbergen, van 24 Anke  Schotman 

10 Sabine  Balk 24 Jan-Willem  Krol, van der 

10 Frans Gouverne 25 Andrea  Renes 

11 Jos  Hakvoort 26 Marion  Veldhuizen 

15 Ron Jansen 27 Diny Koppen-Voorveld 

15 Dik  Riphagen 29 Diana Rubini 

16 Karla Roskamp 29 Jasper  Goëtjes 
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VERJAARDAGEN 
APRIL 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

3 Reinier  Clercq, de 18 Cari Sänger 

3 Ingrid Arnoldus-den Oude 18 Tjitske  Lambeck 

4 Hannie Bos 18 Dorine  Schmitt 

4 Aljoscha  Gielkens 18 Albert  Wee, van 

8 Alexander Martens 19 Peter  Maassen 

8 Tineke  Bos-Hofman 21 Albert Weijer, de 

10 Jan  Laan, van der 25 Etienne Berends 

10 Wim  Blanken den 27 Niels Sitters 

14 Lieke Pol, van de 28 Paul  Friederichs 

14 Ine  Lintel, van 29 Inge  Nijhof 

15 Tineke Bakker 30 Corien  Kruiswijk 

17 Jeanette  Mijwaart 30 Davor  Susak 

   30 Manon  Bossewinkel 



 

 19 

 
Zaterdag 15 maart hield de BAV 
haar jaarlijkse opening van het 
baanseizoen. 
Het weer was lekker, mede daar-
door stonden er om 09:30 uur 
maar liefst 100 atleten, familiele-
den en trainers op het veld. Na het 
inlopen van twee rondjes (dat was 
voor sommige ouders al een zware 
opgave) deed iedereen actief mee 

met de warming-up in een grote kring. Nadat de 
spieren goed opgewarmd waren gingen de atleten 
naar de eigen trainersgroep vergezeld door de fa-
milieleden. 
 
Elke trainersgroep werkte een aangepaste training 
af waaraan de familieleden ook dapper meededen. 
Zo kon iedereen in een ongedwongen sfeer atle-
tiekonderdelen beoefenen zoals balwerpen, esta-
fette lopen, verspringen of sprinten. Als laatste on-
derdeel werd er een 600 meter gelopen. 

 
Als afsluiting was er voor iedereen 
koffie, thee of limonade met een 
plakje cake. Al met al weer een zeer 
geslaagde en gezellige opening van 

het baanseizoen! 

Opening van het baanseizoen van de BAV 
jeugd met ouders weer een groot succes. 
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Ken je trainer! 

Mijn naam is: Bas van der Vuurst 
Ik ben 18 jaar 
Mijn lievelingseten is: Patat 
In mijn jeugd heb ik aan: Atletiek gedaan 
Mijn functie bij de BAV is: Trainer van de pupillen en junioren. 
Ook ben ik atleet bij de BAV. 
Ik ben bij de BAV gekomen omdat ik sporten altijd leuk vond. 
Mijn 3 proeftrainingen vond ik zo leuk, dat ik me toen heb inge-
schreven en heb het altijd leuk gevonden. 
Dit doe ik nu alweer zo’n 11+ jaar. 
Het leukste onderdeel vind ik: Hardlopen 
Mijn vrije tijd besteed ik aan: sinds kort aan fitness en ik ga 
graag uit met vrienden. 

Havermoutshake met vers fruit 
Voor 1 persoon – bereidingsduur: 5 minuten  

 
 
Benodigheden: 
3 eetlepels havermout  
1 banaan  
50 gram frambozen (uit de vriezer)  
4 eetlepels yoghurt  
Evt. wat honing  
 
 
 

Bereidingswijze: 
Week de havermout in 100 ml kokend water en laat dit afkoelen. Snij de banaan in stukjes. Pureer de havermout met 
het water, banaan, 50 gram frambozen (uit de vriezer) en vier eetlepels yoghurt tot een romige shake. Roer er even-
tueel nog wat honing door. 
 

7 goede redenen om havermout te eten 
1. Havermout verlaagt het cholesterolgehalte 
2. Havermout houdt de honger in toom 
3. Havermout is van nature glutenvrij 
4. Havermout is lief voor de lijn 
5. Havermout bevat antioxidanten 
6. Havermout biedt variatie 
7. Havermout is snel 
 

Sportrecept van de maand 
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Jos Arends startte als jongen van 7 jaar met atletiek. Hij was geen dun gespierd jongetje, maar al stevig gebouwd 
voor een 7-jarige. Dat hij vooral goed was in krachtonderdelen zoals kogel en bal, verbaasde dan ook niemand. 
Maar dat hij tevens zeer lenig was en soepel over de horden heen kwam, was toch wel een verrassing. Atletiek was 
voor Jos een sport waarvoor hij wilde trainen, maar hij kwam ook naar de BAV voor zijn sociale contacten. Na de 
training gezellig bijkletsen in de kantine in zijn eigen hoekje op de bank. 
Toen hij zijn MAVO diploma had gehaald, koos hij voor een studie aan de PABO. Hij wilde leerkracht worden. Dat 
was zijn roeping: werken met jonge kinderen en die iets leren. Eén van zijn stagescholen was de Bestevaerschool in 
Baarn, zijn eigen lagere school, waar hij 6 maanden stage liep bij de kleuters. Een bijzondere keus voor een man, 
want het zijn toch meestal vrouwen die voor kleutergroepen staan. Jos deed meerdere scholen aan om stage te 
lopen en ontdekte dat zijn voorkeur voor het overdragen van kennis toch meer bij de iets oudere basisschoolleer-
lingen lag. 
Op ongeveer 17-jarige leeftijd begon Jos als trainer van de A1 pupillen bij de BAV. Hij was een zeer geliefd trainer 
bij de pupillen. Zijn positieve instelling en bereidheid om alles voor de jeugd te doen, maakten hem dat. Niet alleen 
als trainer, maar ook als atleet. De laatste wedstrijd die Jos begeleidde als trainer, was de Vuursche Cross op 7 fe-
bruari 2004, waar de prijsuitreiking werd gedaan door Gerrie Kneteman. Maar wie meer indruk maakte op de atle-
ten van de BAV, dat was Jos. Iedereen was dol op hem, daar kon geen bekende Nederlander tegen op. 
Jos leed aan epilepsie en gebruikte daar medicijnen voor. Op 11 februari 2004 is Jos overleden aan de gevolgen van 
een epilepsieaanval. Jos is 23 jaar geworden. 
Om Jos niet te vergeten is zijn trainersvergoeding, die hij nog te goed had, besteed aan een trofee en een medaille. 
De indoorwedstrijd van de BAV is naar hem vernoemd. Op de trofee staat een tekst die door Pim, de vader van Jos, 
is geschreven: 
”Met inzet, plezier en doorzettingsvermogen win je meer dan een wedstrijd”. 

 
Zondag 23 februari werd voor de 15e keer de jaarlijkse indoor van de BAV gehouden. 56 atleten, zowel 
pupillen als junioren, streden om de beste plaats in hun leeftijdscategorie. Naast de grote opkomst van 
jeugdige atleten was de tribune ook goed gevuld met ouders, broers en zussen en opa’s en oma’s. Het 
was weer een gezellige en sportieve wedstrijd waar goede prestaties neergezet werden. Vele atleten 
verbeterden hun persoonlijke records bij de onderdelen 30 meter sprint, hoogspringen en kogelstoten. 
Voor de C en D pupillen  stond balwerpen op het programma in plaats van kogelstoten. Er zijn verschil-
lende clubrecords verbroken of geëvenaard.  Een vast onderdeel tijdens deze J.A.M. indoor is de uitrei-
king van de Jossie. Dit jaar alweer voor de 10de keer. De Jossie is een prijs die in het leven is geroepen 
om een atleet met veel inzet en doorzettingsvermogen te waarderen. De prijs is genoemd naar een 
jeugdatleet van de BAV welke, een aantal jaren geleden, op jonge leeftijd is overleden. De prijs ging dit 
jaar naar Thijs Roskamp. De trainers van de jeugdafdeling binnen de BAV bepalen gezamenlijk wie in 
aanmerking komt voor deze prijs. De prijs werd uitgereikt door de ouders van de overleden atleet. Op 
de site kunt u de uitslagen van indoor wedstrijd terug vinden. 

J.A.M. indoor BAV groot succes 
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Lange afstand gebeuzel 
 
Ja, hij was 20 jaar ouder dan de rest, maar dat kon je aan zijn lopen niet merken. De lange jaren van in-
tensieve training hadden hem een dermate duurvermogen verschaft dat hij die jonkies op de 25 km bij 
Soest-Soest nog makkelijk de baas kon. En natuurlijk werd het lijf wat strammer, maar zijn intrinsieke 
motivatie was van dien aard dat dat geen belemmering hoefde te zijn. Net zo min als het feit dat hij, als 
organisator van de BAV-groep, er voor gezorgd had dat hij die vervelende  8ste etappe naar Hamm wel 
voor zijn rekening  nam.  Want na 7 keer Soest-Soest had geen enkele etappe meer een verrassing voor 
hem. En dat konden zijn andere loopmaatjes niet zeggen. 
 
Er was maar een piepklein probleem. Hij moest alweer plassen. Hij vertelde aan zijn atleten altijd dat ze 
als een spons aan de start moesten staan. Zeker als je 25 km moest lopen. Zelf gaf hij natuurlijk het goe-
de voorbeeld…met als gevolg:  
“Ho jongens, stop de bus even. Ik moet even plassen.” 
“Goed idee, Wim, gaan wij gelijk ook even.” En nog geen minuut later staan er zes BAV atleten bij een 
eenzaam weiland hun plasje te doen. Loper A kijkt naar de oude nestor en zegt: “Nou jij hebt daar ook 
een miezerig klein piepie hangen!!”  Waarop de oude nestor attent reageert met de volgende woorden. 
“Jochie, jij mocht willen dat die van jou op mijn leeftijd zo afgesleten was!!”  
5 atleten schoten in de lach, met de nodige bizarre taferelen tot gevolg… en nummertje 6.. eh  …. eh wist 
niet hoe snel die ‘m in zijn broek moest stoppen. Geweldig!! 
 
Zo was Wim Nieuwenhuizen .  Ad rem, direct en met een gaaf gevoel voor humor.  
Als trainer had hij duidelijke ideeën.  “Wil jij harder lopen, moet jij harder trainen”. Zo simpel houden we 
het. Hij maakte dan ook trainingschema’s waar menig atleet met enige verwarring naar keek. Schier on-
mogelijk leken de opdrachten… Dat de winst zich in de wedstrijden uitbetaalde zagen we vaak pas later 
in. Maar toen was Wim al weer bezig met het organiseren van een volgend knettergek evenement.  
 
Toen het actief lopen hem teveel werd besloot hij op de fiets de lopers te begeleiden. Zo makkelijk kom je 
niet van een Nieuwenhuizen af!! Ooit heb ik de eer gehad om hem bij me te hebben tijdens de elfsteden 
estafette. Etappe nummer 5. Van Sloten naar Stavoren, 25 kilometer lang.  Wim op de fiets erbij. Op-
dracht 1 voor Jos: Mond houden!! Opdracht 2:  Die man die jou net inhaalde moet je voor het halve ma-
rathon punt weer teruggepakt hebben. En zo geschiedde. Ietwat saggerijnig besloot ik geheel tegen mijn 
gewoonte in mijn mond te houden en adem te sparen voor het echte werk. Na een kilometer of 16 keek 
ik Wim aan, die gaf een knikje…. En ik mocht los. 3 km later hadden we onze tegenstander te pakken en 
die wisten we uiteindelijk ruim 2 minuten los te lopen. Zeldzaam gaaf was het hoe Wim daarvan kon ge-
nieten. Harder trainen…doet harder lopen.  Maar tactiekje Nieuwenhuizen toepassen was af en toe zo 
slecht nog niet. 
 
En zo zijn er vele anekdotes te vertellen over één van de meest kleurrijke personen uit de legendarische 
BAV geschiedenis. ”Wim bedankt voor je wijze woorden, je geweldige humor, je directe manier van aan-
spreken, maar vooral bedankt voor wie je was. Ik heb het een eer gevonden door je begeleid te worden…
en dat vele jaren lang.  De wijze lessen van je neem ik mee en vertel ik door!!” 
 
Dank je wel.        
Jos Hakvoort 
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033-2852940 
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Jarig in april 

Jarig in maart 

15 Laura Surksum, van 

16 Marten  Krikken 

17 Pelle Schmidt 

18 Catharina Lange, van 

20 Aicha Meke 

20 Merijn  Groot 

20 Annabel Boonman 

30 Arman  Yildiz 

30 Rosa  Bos 

30 Luka Vrij, de 

1 Salomé Rijswijk 

12 Ina  Woersem, van 

19 Lotte  Bleijerveld 

21 Rutger Smulders 

25 Sabien  Hilhorst 

29 Danny  Schaik, van 
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Tennis athletics bootcamp 2014  
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BAV-strip deel 5 
door Thom en Mick van de Wouden 

C-pupillen en D-pupillen 
 

Mijn naam is: Maarten Arnoldus 

Ik ben geboren op 14 mei 2007 , ik ben 6 jaar                    

Ik woon in Baarn 

Ik heb 1 broertje   

Ik heb bruin haar en groene ogen 

Ik mijn vrije tijd doe ik graag spelen met vriendjes             . 

Ik vind patat erg lekker 

Ik houd niet van spruitjes  

Later wil ik een piloot worden 

Mijn favoriete film is Madagascar 1-2-3   

Mijn leukste atletiek onderdeel is: rennen 

Ik zit op atletiek omdat ik snel ben! 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begelei-

ding 

BAV 
betaald 

5 april Trainingspakkenwedstrijd 
AV Zuidwal 

Huizen 
pup/
jun 

ja ja 

12 april 
1e baancompetitie pup 

 
U-Track 
Utrecht 

pup ja ja 

10 mei 
1e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

11 mei 
1e baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 

17 mei 
2e baancompetitie pup 

 
Phoenix 
Utrecht 

pup ja ja 

24 mei 
2e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

14 jun 
3e baancompetitie pup 

 
Almere pup ja ja 

15 jun 
2e baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 

21 jun 
3e baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

6 & 7 
sept 

PR– avondwedstrijd  BAV Pup Ja ja 

13 sept 
finale baancompetitie pup 

 
VAV 

Veenendaal 
pup ja ja 

13 sept 
finale baancompetitie CD jun 

 
onbekend jun ja ja 

21 sept 
finale baancompetitie AB jun 

 
onbekend jun ja ja 
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