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Materiaal-hok bij de BAV weer op orde! 
 

Zaterdag 11 mei hebben de jeugd trainers van de BAV het materiaal-hok onder handen ge-

nomen. Omdat de jeugd en de trainers er de laatste tijd weinig komen, door het trainen op 

de baan in Soest. Was het hok bij de BAV de afgelopen maanden flink volgepropt. Maar 

dat is nu voorbij. Na een middagje hard werken hebben we alles weer op de goede plek 

gezet en kunnen we als de baan klaar is met een frisse start beginnen!! 

Zo moet het natuurlijk  

wel blijven. 

Dus pak je iets uit het hok, 

zet het op de goede plek  

weer terug!!! 
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Van de voorzitter 
 

Beperkte opkomst Algemene Ledenvergadering 
Echt heel druk was het niet bij de afgelopen maand gehouden Algemene Ledenvergadering en dat 
is nou eigenlijk de juiste plaats om eens op de hoogte gebracht te worden van de stand van zaken 
binnen onze vereniging. De nieuwe contributies voor 2013 zijn weer vastgelegd en goedgekeurd 
door de aanwezige leden. Er waren niet al te veel vragen van de kant van de aanwezige leden en 
daardoor kon het gebeuren dat na iets meer dan een half uur de vergadering alweer ten einde was, 
zoals gebruikelijk was er nog een gezellige nazit met drankje namens het bestuur. Wat mij betreft 
hebben we bij de ALV van 2014 eens een keer een volle bak in de kantine.  
Graag tot dan in ieder geval. 
  
SESTE en onze atletiekbaan 
Schreef ik vorig e maand nog dat we een beetje mazzel met het weer zouden moeten hebben. 
Inmiddels zit de drainage in de grond, is de sproei installatie aangelegd, middenveld geëgaliseerd 
en het gras ingezaaid. Het moet nu dus een paar dagen wat regenachtig weer blijven om het gras te 
laten kiemen. Ook weer niet te lang want intussen staan er tientallen 2m3 bigbags met rubbergran-
ulaat naast het clubhuis. Beetje lijm erbij en uitsmeren met die tartan. Er is een werkplanning 
rondgestuurd waarin een mogelijk einddatum van week 22 staat ingepland. Dat zegt natuurlijk nog 
niets, maar dat is al heel wat beter dan het eerder genoemde “ergens in September”. 
We gaan het zien en mogelijk zo snel als maar kan meemaken, wij zitten in ieder geval al in de 
startblokken 
 
Trainers aan de slag 
Zaterdag 11 Mei was het dan eindelijk zover, bijna alle jeugdtrainers en 6 junioren maakten zich 
op om eindelijk het materiaal hok eens schoon te maken. Alles spullen naar buiten, de helemaal 
opslag op de beneden plaatsen zou voor de atletiek. Alle Wintercup spullen maar ook Gerard Kop-
pen zijn onderhoudsmateriaal gingen naar de hoogste opslagruimtes. Het materiaalhok is een 
plaatje, Wim Oostveen is nog niet helemaal tevreden maar daar wordt nog aan gewerkt. 
Ook wat dit betreft zijn de trainers er klaar voor als straks het strakke rubber in gebruik genomen 
kan worden. 
Ik hoorde ook dat andere trainers, met name de recreanten, er over aan het nadenken zijn om in de 
toekomst eens een training te gaan geven op onze tartanbaan. Dat initiatief wordt door het bestuur 
van harte toegejuicht, hoe meer lopers op de baan hoe beter. Niets zo mooi om een samensmelt te 
zien van jongere en oudere gebruikers van de atletiekbaan. 
 
Cursussen Esther Jansen en Camiel Kruiswijk 
Vergeet je niet op te geven of in je agenda te zetten, de komende maand  zijn er twee interessante  
cursussen. 
Op 10 Juni Core Stability informatie gegeven door Camiel en op 13 Juni een loop ademhalings-
curcus van Esther Jansen, beide sessies worden in ons clubhuis gehouden. 
Meer informatie staat in ieder geval in het vorige clubblad van April. Het is een aanrader. 
 
 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 
 

Tussen half april en begin mei meldden zich enkele nieuwe recreanten aan. 

Een hartelijk welkom daarom voor: 

Voornaam: Naam:  Woonplaats:   Categorie:  Geboortedatum: 
Sabine  Balk  Hilversum   recreant  10-03-1980 
Sandra  Peters  Baarn    recreant  17-08-1973 
Evelyn   Westhof  Hilversum   recreant  19-12-1959 
 
Helaas stapten er ook weer enkele leden op. Het betrof: 

Voornaam: Naam:  Woonplaats:  Categorie:     
Jeroen  de Bruin Amersfoort  recreant 
Cees  van Essen Baarn   recreant 
Anouk  Kwantes Baarn   recreant 
Josephine  Vermeij Baarn   pupil B 
Xander  Westerveld Baarn   junior D 
 
Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor: 
 
Voornaam Naam   Licentienummer: Categorie: 
Jort  Mol Lous  703913   pupil B 
Lieke  van de Pol  526530   senior 
Isaac  Saad   654633   junior D 
Sophie  Sijmonsma  803696   pupil A 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën 
 

 
 

Waterlozings 
Wildplastactiek 

 
Sinds een half jaar loop ik op de maandagavond de recre-
antenlooptraining. In de winter vanaf De Generaal, via 
Soest en de polder weer terug naar Baarn. In het voorjaar-
zomer en herfst vanaf de voormalige Marechaussee 
kazerne door het Roosterbos- de Stulp-Lage Vuursche- De 
kuil- langs de camping De Zeven Linden en weer terug 
naar de kazerne.  Als ex-onderzoeker/consultant probeer ik 
altijd zoveel mogelijk waar te nemen wat er rondom me 
heen gebeurt, een soort tweede natuur. Ik kijk hoe ‘de ha-
zen lopen’, probeer patronen te onderkennen en pas mijn 
loopstrategie aan. 

 
Zo viel het me vanaf de eerste avond op dat bij de eerste stop, na het inlooptraject, som-
migen in het ‘donkere’ Baarnse Bos verdwenen (?). En ook weer bij een van de volgende 
tussenstops in de kant doken. Steeds ging het om vrouwen en elke keer weer dezelfde!  
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Je wilt niet meteen indiscreet zijn en vragen afvuren. Dus ik wachtte af tot er een geschikt 
moment zou komen om mijn nieuwsgierigheid te bevredigen. Vaak word je er dan onge-
vraagd over geïnformeerd. Zo ook over dit ‘donkerebosbezoek verschijnsel’ en wel mid-
dels een goed advies. 
 
Als ‘nieuweling’ wordt je bij de BAV met zorg en zorgzaamheid omringd en ontvang je 
vele goede adviezen. Eén ervan ging over de vochthuishouding voor en tijdens het lopen. 
“Vooral veel drinken, je zeker vooraf goed volgooien”, zei X. Dat deed zij ook. En omdat 
X één van de ‘donkerebosbezoeksters’ is en ik haar looptactiek tijdens de ruim een uur du-
rende training volgde, ging mij een licht op. Aldus mijn analyse. 
X neemt flink in voor de training, water naar ik aanneem. Met een klotsende maag en en-
kele kilo’s zwaarder, dwingt zij haar spieren, tijdens het ‘langzame’ anderhalve kilometer 
inlooptraject, flink op te warmen en kracht te leveren voor een hoger gewicht. Zij loopt dan 
altijd achter in het pak lopers. Dan volgt er tijdens de eerste rust een klaterende waterlozing 
in het donkere bos. 
 
Het volgende traject rukt ze op naar het middenveld van 
de lopers, verlost van haar eerste waterballast. Bij één van 
de volgende tussenstops, inmiddels weer in het donkere 
vrije veld aangekomen, duikt ze in de slootkant en volgt 
een tweede klaterende waterval. Haar lichaam heeft dan 
voldoende water opgenomen, de rest is afgevoerd en ze is 
weer een kilootje lichter. Langzaam maar zeker rukt ze op 
richting het front van het pak lopers.  
 
En uiteindelijk, na de begraafplaats, als de meesten tegen 
een ‘waterklop’ aan zitten, volgt er een demarrage die als 
een volleerd wielrenner ingezet wordt, na een onverwach-
te schijnbeweging naar de andere zijde van de weg. Ie-
dereen de mogelijkheid om aan te pikken ontnemend, laat 
ze ons week in week uit haar hakken zien. ‘Chapeau’, 
zouden de Fransen zeggen. 
 
Andere dames proberen zich inmiddels ook al te bekwamen in de Waterlozings-
Wildplastactiek. Maar mannen zie ik dit voorbeeld weinig volgen. Wel zijn er sommige 
mannen die een soort ‘dromedaristactiek’ ontwikkelen en een waterbult aan de voorzijde 
kweken of gekweekt hebben. Maar die bult zie ik nog steeds niet gedurende de training als 
een lege zak langs het lijf gaan hangen na een bosbezoek. En van snelheidsverbetering is er 
ook geen sprake. Kennelijk zit die klaterende Waterlozings-Wildplastactiek er voor ons 
prostaathouders niet zo in. Of zou mij nog iets essentieels ontgaan zijn? 
Ben overigens benieuwd hoe de Waterlozings-Wildplastactiek in het licht rijke seizoen uit-
pakt, letterlijk dan! Wordt het een ‘witte reeënspiegelshow’?   
                    
Pim,   
16.04.2013 
maandaglopers ABC 

foto’s Pim Molenaar, locatie:Theetuin Eemnes  
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GEEF JE NOG SNEL OP VOOR DE LAATSTE PLAATSEN! 

 
Workshop ademhaling op 13 juni 

 

Een goede ademhaling is belangrijk bij het hardlopen, maar ook in het dagelijks leven. Om 
te kunnen sporten heb je energie nodig. Voor de energieverbranding is zuurstof nodig. 
Vaak zal je ademhaling in de loop van de tijd verbeteren, omdat je tijdens je looptrainingen 
ook automatisch je ademhaling verbetert. Door looptraining worden niet alleen je spieren 
sterker, ook je longen (o.a. longblaasjes) ontwikkelen zich en je ademhalingsspieren (o.a. 
ribspieren) worden krachtiger. 
Maar een verkeerde ademhaling kan leiden tot maar liefst 200 verschillende en psychische 
klachten! 
 
Top 5 
Dit zijn de meest voorkomende symptomen waar je last van kunt hebben als gevolg van 
een verkeerde ademhaling: 
 Pijn in de schouders of nek 
 Vaak zuchten of gapen 
 Duizeligheid 
 Hartkloppingen 
 Licht gevoel in het hoofd 

 
Op 13 juni geeft ademhalingscoach Esther Jansen uitleg over de verschillende oorzaken 
van verkeerde ademhaling en hoe dit zich kan uiten in klachten die daardoor ontstaan. Ze 
neemt de klachtenlijst door en doet een klein testje. Natuurlijk is het mogelijk haar vragen 
te stellen. 
 
 
 
     Datum:  13 juni 
     Tijd:   20:45 uur 
     Locatie:  Clubgebouw BAV 
     Kosten:  geen! 
     Let op:  er is plaats voor maximaal 25 personen.  
 
     Dus geef je snel op: bav-baarn@hotmail.com 
 
     Bronnen: www.adem-amersfoort.nl  en www.inforun.nl 
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Kijk waar je loopt! 
 
Met de Eemmeerloop in zicht heb ik een tekst teruggezocht die ik jaren geleden met IVN collega 
Corry Kamphorst † heb geschreven voor een presentatie over het ontstaan van de Eempolder. 
 
Tweehonderdduizend jaar geleden heerste er in Nederland een bittere koude, een ijstijd. Een tien-
tallen meters dikke ijslaag schoof vanuit het Hoge Noorden over ons land zoals dat nu nog gebeurt 
met gletsjers in bijvoorbeeld Zwitserland. Deze dikke laag ijs was zo zwaar en hard dat de grond 
eronder werd meegeschoven als door een enorme bulldozer. Onder het ijs werd alles vlak, aan het 
eind en aan de zijkanten van de ijstong warden hoge stuwwallen opgeduwd. 
Zo is de Utrechtse Heuvelrug ontstaan. Enkele stuwwallen zijn nu in de polder te zien bij Amers-
foort, Soest en Eemnes. Met de Gelderse Vallei vormt Eemland een plat soepbord met de stuwwal-
len als opstaande randen. Alleen staat het bord een beetje scheef: in het westen is het lager dan in 
het oosten. 
Later (125.000-75.000 jaar geleden), werd het warmer en smolt het ijs. Waarschijnlijk was het nog 
warmer dan nu. Daardoor steeg de zeespiegel en ontstond hier een zee, de Eemzee. Deze periode 
wordt de Eemtijd genoemd, genoemd naar de Eem. 
 
Nog veel later kwam de volgende ijstijd, echter het ijs bereikte ons land niet in deze periode. Wel 
daalde de temperatuur aanzienlijk. Er heerste toen een toendraklimaat met een permanent bevroren 
ondergrond. Deze laatste ijstijd eindigde ongeveer 10 duizend jaar geleden. 
In Eemland, het soepbord, ontstond een groot moeras met de daarbij horende vegetatie. Het bleef 
er nat, erg nat door overstromende rivieren en de zee. Want heel geleidelijk aan, tot in de Middel-
eeuwen ontstond de Zuiderzee. En als het stormde stroomde de Zuiderzee vaak over, zodat het wa-
ter zelfs tot in Amersfoort kwam.  Door die overstromingen bleef Eemland zo plat als een dubbel-
tje. De laatste overstroming was in 1916. Daarna werd de Afsluitdijk (1932) aangelegd en bleef 
het land droog. Vanaf de Wakkere Dijk in Eemnes werd het land ontgonnen in langgerekte perce-
len welke nog in het landschap te herkennen zijn. 
 
De Eem voert het water af dat op de Veluwe 
van de stuwwallen afkomstig is, via o.a. de 
Barneveldse Beek en het Valleikanaal. In 
Amersfoort komen die stromen water samen en 
vormen de Eem. De Eem is de enige rivier in 
Nederland die zijn bron en zijn monding in Ne-
derland heeft. Omdat het land zo plat is, kron-
kelt hij erg. In de jaren 70 van de vorige eeuw 
werden enkele bochten voor de scheepvaart 
afgesneden, zoals bij gemaal Zeldert. Het ei-
land voor het gemaal is het puntje van het wei-
land dat oorspronkelijk aan de overkant van de 
Eem lag. Ook bij de Grote en de Kleine Melm 
in Soest zijn bochten afgesneden. 
 

Op de website van IVN Eemland  
(www.ivn-eemland.nl) is onder het kopje  

natuur nog veel meer informatie over  
Eemland en de Eem (en nog meer natuurgebie-

den in de omgeving) te vinden. 
 

Albert de Weijer 
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VERJAARDAGEN 

Van harte 
gefeliciteerd 

2 Chris Sitters 18 Yvonne Berkhof - Kooy 

5 Ybel Mercuur 20 Han Borst 

5 Jannette van der Heijden - Hei-
mensen 20 Andre Veerman 

6 Bill Tijmann 21 Anouk Kwantes 

7 Bianca van Beest 24 Tnatascha omasi 

8 Lies Kerker 25 Jeroen de Bruin 

8 Marlies Vogel 25 Eddy Boot 

9 Wineke Veerman-Plooy 26 Christine Oudebeek-
Brons 

9 Andy van Duinen 27 Corrie Vink-van Eijk 

10 Cora Pelt 27 Jan Koster 

11 John Rapati 29 Wim Rottier 

14 Hans Bijl 29 Ale Klaver 

17 Simone Hiensch 29 Rita Rijssel, van 

18 Dirk Boterenbrood 31 Roland Marges 

18 Fred Reijmerink   
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

1 Krista Wamsteker 14 Jan Gieskens 
1 Herma Zoodsma 14 Pieter Schouten 
3 Diederik Lentz 15 Toos Bogaard 
6 Nathalie Bleijerveld 15 Ilco van Woersem,  
6 Remco Jager 17 Lenny Kievit 
6 Sander van Gisbergen 18 George Lengkeek 
8 Bram Mol Lous 20 Wim Nieuwenhuizen 
8 Anita Frankena 22 Henk Radstok 
9 Cecile Vossenberg 23 Rob Kuik 
10 Nico Klaver 23 Mark Dral 
11 Peter Leijen 26 Peter Lusse 
12 Hans Oostindien 28 Willianne Muntz 
12 Bob Heinis 29 John Rapati 
13 Koen Zweers 29 Wouter Natter 
13 Arie Post 30 Michiel Schrijver 



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  11 

 

Lange afstand gebeuzel 
 

Het is al weer even geleden máár…. Ingrid, wat heb jij een onvoorstelbaar verschrikkelijk 
knappe prestatie neergezet op de marathon van Rotterdam. Dat je een dame bent die bij 
Fred over het algemeen redelijk onverstoorbaar haar trainingen doet, weten we. Dat je net 
zo onverstoorbaar een hele marathon loopt is nieuw voor ons. Beste lezer, deze kanjer 
loopt tussen de tien en dertig kilometer tijden die per 5 km maximaal 6 seconden van 
elkaar verschillen. Daar kan menig prof een voorbeeld aan nemen. Niks gedoe over warm 
weer, drukte en weet ik veel wat. Gewoon gaan met (of zonder) die banaan en werelds 
presteren. Het is op afstand de beste marathonprestatie bij de BAV in 2013 en ik moet nog 
maar zien of er iemand overheen gaat!! Ingrid, van harte gefeliciteerd met deze sublieme 
prestatie en ik neem oprecht mijn petje voor je af. 
 
Daar waar Ingrid nauwelijks tijd verliest op de laatste 12 km hebben de overige BAV-
leden redelijk stevig tijd moeten inleveren. Toch de warmte? Te enthousiast gestart? Mee 
laten gaan in die kippenvel bezorgende eerste 5 kilometer? Het blijkt maar weer dat een 
marathon lopen niet zomaar iets is. 
Wel een compliment voor trainer Fred, die steeds meer puike marathonlopers aflevert. 
Zelfs de A groep wordt er stil van, en dat gebeurt over het algemeen maar zelden. 
 
MAAR… misschien werkt de BAV-studieweek wel. Een studieweek? zie ik u denken. 
Echt waar. Week 24 wordt een echte studieweek. Op maandag 10 juni wordt afgetrapt met 
een info-avond over core-stability. Camiel Kruiswijk gaat vertellen waarom zelfs wij, net 
als supertoppers,  heel veel baat kunnen hebben bij core stability. Ik vrees het ergste. 
Zullen we aan de buikspieroefeningen moeten? Of moeten we bij inlopen toch serieus 
rekken? Een trainer vertelde mij dat je bij elke rek minimaal 14 seconden moet vast-
houden. Is dat zo? Krijgen de mannen van core stability weer zo’n strak six-pack?( nee niet 
in je boodschappentas maar gewoon op je buik.) 
Moet ik met trainen ineens m’n bekken kantelen? Statisch rekken, actief rekken? 
Krachttraining voor lage rugspieren helpt echt, Oja? Enne hoe vaak per week moet ik op 
mijn buitenstoelmatje binnen voor de buis die rare oefeningen dan doen wil het effect heb-
ben? Werkt het ook bij 45+ ers. Heeft dat core stability gedoe wel zin voor recreanten? Ik 
ben bikkel, en nu dan? Ze zeggen dat ik er harder van ga lopen…jaja. En dan zal je zien. 
Heb ik net al dat core stability technisch gedoe onder de knie gaan ze me op donderdaga-
vond vermoeien met ademhalingtechnieken… Hoezo?  
 
Ik bedoel…Denk jij na over je ademhaling als je slaapt? Seks hebt? Krom gebogen over je 
stuur tegen de wind jezelf een weg baant? Een boek leest of aan het schilderen bent? Nee. 
Waarom bij hardlopen dan wel? En waarom eigenlijk door je buik ademhalen, ja, dat is 
dieper ofzo. Maar hoe dan? En 
waarom eigenlijk door je neus inhalen 
en door je mond uitademen. Ik doe het 
net andersom? Gaat prima? Afijn. 
Loop JIJ ook met dit soort vragen 
rond? Aarzel niet en plan maandag 10 
en donderdag 13 juni ’s avonds lekker 
vrij. Nee, je krijgt geen certificaat van 
deelname maar…. Je wordt veel wijzer 
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over het functioneren van JOUW lichaam. 
En het lollige is. Al die opgedane kennis kan je dan op zaterdag 15 juni vrolijk toepassen 
op het eerst “zomaar” BAV  feest. Het kost wat, (een tientje) maar ik durf te wedden dat je 
de opgedane kennis OOK bij dansen prima kunt uitproberen!! 
 
Heel veel oefen en dansplezier…en denk erom, wat er ook gebeurt? 
Blijf ademhalen….       
Jos Hakvoort 
 
 

Ken je trainer! 
 

 Mijn naam is: Bianca Koops 
 Ik ben 46 jaar oud 
 Mijn lievelingseten is spinazie met een zacht gekookt 

eitje. 
 In mijn jeugd heb ik 15 jaar aan handbal gedaan. 
 Mijn functie bij de BAV is: trainster van de pupillen en 

junioren. 
 Ik ben bij de BAV gekomen omdat mijn oudste doch-

ter, Shariva Koops, lid werd van de BAV. Ik ben toen 
gaan helpen met de trainingen. Dit doe ik nu alweer 
zo’n 13 jaar met veel plezier. 

 Ik vind de meerkamponderdelen het leukste.. 
 Mijn vrije tijd besteed ik aan: mijn kinderen en de  

BAV. 

 

 

Scan de code 

en geef je op voor de  

digitale BAViaan 



 

 
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
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Sportrecept: Ananas – Banaan smoothie 

 
Frisse smoothie -  voor 4 personen - 5 minuten excl. invriezen producten 
 
4 ananasschijven 
1 banaan 
1 lepel honing (zoetstof of suiker kan ook)  
¼ liter yoghurt (mager,halfvol of vol is naar eigen smaak) 
1 glas koud water 
 
1. Verwijder de schil van de banaan en snijd de banaan in kleine stukjes. 
2. Doe de ananasschijven, banaan, honing, yoghurt en het glas water in de blender. 
3. Mix het geheel ongeveer 20 tot 30 seconden. 
 
Tip:  Om een heerlijke koude en frisse smoothie te krijgen kan je eerst de ananasschijven 
 en de banaan invriezen (ongeveer 1 tot 1,5 uur) voordat je de smoothie maakt. 
 
 

 
Fysiotherapeut voor de 
 
 
 

Achillespees, knie, rug, schenen, enkel. Iedereen heeft er wel eens last van gehad. Veel at-
leten gaan ondanks deze pijntjes gewoon door met sporten zonder iets aan de klachten te 
doen. Hierdoor wordt de blessure steeds pijnlijker en uiteindelijk kan het weken duren voor 
de blessure weer helemaal genezen is.  
Om dit te voorkomen zal het beter zijn om de blessure op tijd aan te pakken. 
 
Camiel Kruiswijk geeft u de kans om snel van klachten af te 
komen voordat het te laat is. Camiel is fysiotherapeut die zijn ken-
nis wil gebruiken om de BAV-leden aan het sporten te houden. 
Mocht u gebruik willen maken van de expertise van Camiel stuur 
dan een mail naar camielkruiswijk@gmail.com, vermeld in een 
paar zinnen de klacht die u ervaart. Er zal dan snel een afspraak ge-
maakt worden om de klacht te onderzoeken. 
 
 
Dus heeft u kleine of grote pijntjes waarvan u niet goed weet wat u er mee aan moet? 
Meld dit bij Camiel. Hij kan er naar kijken en een inschatting maken over de verwachte 
hersteltijd. Daarnaast kan hij advies en waar mogelijk behandeling geven om de klachten 
te verhelpen. Dit alles is geheel kosteloos. 
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Sportze! 
 
Dinsdagmiddag 2 april brachten Marina en Désirée een bezoek aan Sportze, de hoofdspon-
sor van de BAV. 
 
Sportze is de sportzaak van David Bosman en Guido Visee, die sinds mei 2011 is geves-
tigd aan de Laanstraat in het voormalige pand van Go-Sport. David werkte al in een sport-
zaak. Guido heeft de CIOS gedaan en is een actieve voetballer en recreatieve tennisser. 
De BAV is een van de eerste clubs met wie Sportze een contract afsloot om het clubtenue 
te leveren. Sportze en de BAV zijn voor elkaar van betekenis: In Baarn zijn geen bijzonder 
grote sportverenigingen èn er is geen vergelijkbare sportzaak.  
 
Sportze heeft een uitgebreide runningcollectie die telkens aan het seizoen aangepast wordt. 
Hierover is regelmatig overleg met  Greetje de Leeuw van de BAV. 
Individuele leden kunnen nu gemakkelijker in Baarn runningkleding aanschaffen en 
bovendien krijgen ze 10% korting bij de aanschaf van runningkleding en schoenen bij 
Sportze.  
 
Sinds deze winter hebben veel pupillen en junioren een zwarte BAV-sweater. Deze worden 
door Sportze zelf bedrukt. Het is mogelijk door Sportze alle kleding te laten bedrukken. 
Als schoenen hiervoor geschikt zijn, kan je zelfs je naam op je sportschoenen laten drukken. 
 
Sportze is te vinden op het internet, facebook en twitter:  
http://www.sportze.nl/, 
https://www.facebook.com/pages/Sportze/208357725849513 
https://twitter.com/SportZeBaarn 

                Guido Visee                  David Bosman 
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Loopt sinds  
‘’vanaf 2008 ben ik het lopen 
weer serieus gaan oppakken.’’ 
 
Alleen of in een groep  
‘’Ben niet zo’n held in het al-
leen trainen. Doe eigenlijk al-
leen mijn tempo duurloop op 
woensdag alleen. Vind vooral 
dat het je meer stimuleert in een 
groep.  
En het is natuurlijk een stuk 
gezelliger.’’ 
 
Favorieten afstand  
‘’Probeer me te specialiseren 
op de lange afstand. Vooral 
wegwedstrijden 10 km t/m  
halve marathon.‘’ 
 
Favoriete ondergrond  
‘’Voor wedstrijden de weg. 
Maar voor de training het bos 
en schelpen paden.’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zwaarste training  
‘’Trainingen op de baan over 
een korte afstand en in hoog 
tempo (bvb. 10x500)!  
En fartlek training in het bos, 
kan ook aardig pijn aan de 
beentjes doen ’’ 
 
Favoriete wedstrijd  
‘’Sinds vorig jaar is dat de 
Montferland Run in ’s Heeren-
berg. Een wedstrijd over 15 km 
over een fantastisch mooi par-
cours. Mooie natuur, pittige 
klimmetjes en een goede sfeer. 
Zeker een aanrader om een keer 
te lopen in plaats van de  
7 Heuvelen loop.’’ 

Favoriete loopbrandstof ‘’De 
avond voor de wedstrijd een 
pastaatje, op de wedstrijd dag 
adrenaline en een beetje cafeïne 
(koffie).’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als ik niet loop                 
‘’Hou vooral van lekker eten! 
In de weekenden dat ik geen 
wedstrijden loop, een wijntje 
drinken met vrienden of een 
avondje doorhalen in de kroeg. 
Ook ontspanning is belangrijk 
voor een atleet.’’ 

Mijn persoonlijke records 
zijn: 

800m:            2:08 min 
1500m:           4:24 min 
3000m:           9:32 min 
5000m:         16:34 min 
10km:          34:04 min 
15km:          53:01 min 
Halve marathon: 1:15:45 uur 

Profiel: 

Stefan Leeflang 
Heeft als persoonlijk record op de halve marathon een 
tijd van 1:15.45uur staan!! 



Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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Gefeliciteerd! 

 Fijne  
verjaardag! 

26 Sophie de Jong 

13 Fleur Brandsen 

Jarig in juni  

2 Elise Stijger 

4 Jan Vriesman 

9 Winnie de Groot 

16 Jarno Krikken 

Jarig in mei 

17 Beyza Kazmiroglu 

24 Bas Ostendorf 

31 Jelle van Miltenburg 

31 Thijs van Miltenburg 
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Bevrijdingsvuur 
 
BAV Junioren brengen Bevrijdingsvuur naar Utrecht voor de opening van het 
Bevrijdingsfestival door premier Rutte. 
 
Sinds 1948 wordt elk jaar in de nacht van 4 op 5 mei het bevrijdingsvuur in Wageningen 
ontstoken. Het Bevrijdingsvuur is afkomstig van de landingsstranden van Normandië. 
Sportgroepen vanuit het hele land komen naar Wageningen om het Bevrijdingsvuur op te 
halen en terug te brengen naar hun eigen gemeente. 
 
Vanaf 1991 wordt voor Baarn het vuur jaarlijks opgehaald door een groep van ongeveer 40 
basisschoolleerlingen met veel begeleiders, o.a. Kees Versluis die dit de afgelopen 20 jaar 
heeft gedaan. Na aankomst in Baarn en het ontsteken van het vuur bij het gemeentehuis 
vervolgt de fakkel al zeven jaar de weg via Paleis Soestdijk naar het Bevrijdingsfestival in 
Utrecht.  
 
Dit jaar waren weer negen junioren van de BAV Ina Van Woersem, Annabel Boonman, 
Rohmana Koops, Dorian Wevers, Suzanne Vink, Pieter Heij, Bas van der Vuurst, Tamara 
Went en Laura van Surksum actief bij deze feestelijke gebeurtenis betrokken.  
 
Deze atleten waren de week ervoor al voor een fotoshoot op pad geweest, die gebruikt 
werd tijdens de ceremonie in de Domkerk. Afgelopen vrijdag moest er ook geoefend 
worden in de Domkerk, zodat alles goed zou verlopen op de dag zelf. 
Vijf atleten mochten met een fakkel de Domkerk binnengaan om premier Rutte en zijn gas-
ten te begeleiden. Annabel Boonman mocht zelfs met de premier mee in zijn taxibusje om 
samen de fakkel naar het festivalterrein te brengen.  
 
Precies om 13.00 uur overhandigde Annabel de fakkel aan de premier, zodat hij het teken 
kon geven, dat heel Nederland met feestvieren kon beginnen. Voor deze BAV-groep was 
het een onvergetelijke dag en met elkaar brachten ze ons dorp zeer uitgebreid in beeld. 

Foto: Huisinga Fotografie 



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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JEUGDKALENDER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Let op: zaterdag 25 mei geen training voor de pupillen ivm de Eemmeerloop. 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun 

za 25-mei 2e wedstrijd 
D competitie 

Amersfoort (Altis) jun 

zo 26-mei 2e wedstrijd 
B competitie 

Groote Broek 
(SAV) 

jun 

za 8-jun 2e wedstrijd 
pupillen competitie 

Nieuwegein 
(Atverni) 

pup 

za 15-jun 3e wedstrijd 
pupillen competitie 

Utrecht (Hellas) pup 

za 22-jun 3e wedstrijd 
D competitie 

Lelystad (AV Spi-
rit) 

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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Junioren goed van start op 1e baancompetitie! 

 
Zondag 14 april en 21 april waren de eerste baancompetitiewedstrijden voor de junioren 

 
Op zondag 14 april was het voor de B junioren de 
eerste competitie dag, 7 meiden en 3 jongens gin-
gen op weg naar Hilversum om bij GAC deel te 
nemen. 
Het was een mooie dag met vele mooie prestaties.  
 
Annabel Boonman liep een mooie PR op de 100m 
in 13.9 sec. Juliette de Klerk liep 1:07 op de 
400m. Op de 800m was het Shirley Dolman die in 
een zware strijd op 3.:15 de streep passeerde. 

Ina van Woersem liep op de 100m horden een mooie tijd van 18.04. De twee jongste deel-
nemers Tamara Went en Sterre Weaver ( beiden nog C junioren) deden het prima op deze 
wedstrijd met pittige concurrentie. Sterre wierp haar speer naar 9.83 meter en Tamara 
stootte ruim over de 6 meter. 
Hoogtepunten waren de estafette die de meiden wonnen in hun serie en het clubrecord van 
Annabel met discus, zij kwam tot 26.42 meter. 
 
Bij de jongens geen compleet team maar wel goede individuele prestaties. Pieter Heij (C 
junior) wierp zijn speer (die in deze categorie 100gr zwaarder is) naar 37.79 meter. Rutger 
Smulders liep in zijn eerste wedstrijd de 100m in 14.9 sec. Bij het kogelstoten haalde Thijs 
Buwalda een PR met een stoot van 10.21 meter. 
 
Op 21 april was de beurt aan de D junioren die in Castricum aan hun eerste competitie be-
gonnen. Als eerste de estafette van de meiden die goed verliep. Ook bij de jongens die nog 
niet in deze nieuwe opstelling getraind hadden verliepen de wissels mooi.  
 
Bij de sprint was er een aantal snelle tijden, zo liep Laura van Surksum 9.5 sec. op de 60m. 
Isaac Saad liep zijn eerste 80m in 12.9 sec. Bij de horden was het Thijs van Miltenburg die 
een snelle tijd liep. Ook Bas Ostendorf had een mooie start, maar hij had bij de laatste hor-
de een valpartij en moest de concurrentie voorbij laten gaan. Bij 
het verspringen ging Koen Roskamp over de 4 meter. Ook bij 
kogel verbeterde hij een PR. 
Fleur Brandsen stootte haar kogel ver over de 6m en haalde 
hiermee ook een PR, bij het discuswerpen was het Sophie Bleij-
erveld die een mooie worp van over de 17 m liet zien. Julie Heij 
wierp met haar speer over de 15 m. 
Al deze prestaties bij elkaar vormden het ploegenklassement 
waarin de D meiden een 4e plek konden opeisen en de jongens 
D een mooie 7e plaats. 

 



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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BAV jeugd geslaagd voor reanimatie cursus 
 
Op maandag 6 mei heeft een groepje van 7 junioren in de leeftijd 15 en 16 jaar deelgeno-
men aan een cursus reanimatie. Deze cursus is hun aangeboden door de BAV en werd ver-
zorgd door een instructrice van de Nederlandse Hartstichting.  
 
Waarom een cursus reanimeren??  
Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hart-
stilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Hulp bieden binnen de 
eerste 6 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden. Tijdens een rea-
nimatiecursus leer je hoe je moet handelen. 
 
Binnen de BAV worden er al jaren cursussen en de nodige herhalingen gegeven aan de 
vrijwilligers. Sinds enkele jaren is de BAV ook in het bezit van een AED apparaat, ook 
daarmee wordt geoefend tijdens deze cursussen. 
 
Tijdens deze reanimatiecursus werd de jeugd geleerd hoe je moet handelen bij een hartstil-
stand. Welke stappen je moet volgen voor de meeste kans op succes. Het  controleren van 
de ademhaling en geven van borstcompressies. Beademen en aansluiten van een AED en 
ook stabiele zijligging werd doorgenomen. Zelfs werd de Heimlich-greep geoefend, die je 
kan gebruiken tijdens verstikking. Alles werd geoefend in een rollenspel op de oefenpop-
pen en op elkaar. 
 
Na 3,5 uur flink oefenen konden de atleten hun 
certificaat in ontvangst nemen. We feliciteren 
Ina van Woersem, Annabel Boonman, Sophie 
de Graaf, Shirley Dolman, Rohmana Koops, 
Juliette de Kerk en Pieter Heij met het behalen 
van hun certificaat. Deze atleten zullen elk jaar 
hun herhalingscursus gaan doen en er zullen 
ook zeker nog nieuwe cursussen volgen voor 
de andere atleten. 



 

 

   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 



De BAViaan  21 

 

BAV PR CHALLENGE 2013 
 
Tussenstand na 1 baancompetitiewedstrijd. 

 
 
 Naam Categorie Punten Medaille 

Friso van Kuijk JPD 0  

Wessel van Velsen JPD 0  

Pien de Vooght MPD 0  

Jesse van de Beek JPC 4  Brons 

Jilles IJntema JPC 0  

Julian Hogenkamp JPC 0  

Mats Dorrestijn JPC 0  

Merijn Groot JPC 2  

Mich Sweep JPC 0  

Sam Vrooman JPC 4  Brons 

Thijs Brouwer JPC 2  

Tim Lauterslager JPC 0  

Febe Bakker MPC 0  

Dinand te Pas JPB 2  

Pupillen 
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Jan Vriesman JPB 0  

Jelmer Pastoor JPB 1  

Jort Mol Lous JPB 2  

Mats Roskamp JPB 3  Brons 

Mick van der Wouden JPB 2  

Rens van Rhijn JPB 1  

Tijmen Hoogendoorn JPB 2  

Josephine Vermeij MPB 0  

Bauke Taylor JPA1 0  

Boris van de Beek JPA1 1  

Danny van Schaik JPA1 3  Brons 

Luka de Vrij JPA1 0  

Luuk Versteeg JPA1 0  

Yves van der Meer JPA1 2  

Arman Yildiz JPA2 0  

Floran Groot JPA2 3  Brons 

Jarno Krikken JPA2 2  

Lucas Beckeringh JPA2 0  

Marijn van Maanen JPA2 2  

Max van der Meer JPA2 0  

Remco Martens JPA2 0  

Thom van der Wouden JPA2 2  

Beyza Kazmiroglu MPA1 2  

Maaike Kannegieter MPA1 1  

Mara Brandsen MPA1 0  

Nadia de Keijzer MPA1 2  

Rosa Bos MPA1 3  Brons 

Aicha Meke MPA2 3  Brons 

Amber Pieterse MPA2 3  Brons 

Catharina van Lange MPA2 2  

Danielle Veendrick MPA2 4  Brons 

Emma van de Beek MPA2 4  Brons 

Lotte Bleijerveld MPA2 4  Brons 

Sabien Hilhorst MPA2 4  Brons 
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Naam Categorie Punten 

Bas Ostendorf JD1 0 

Isaac Saad JD1 0 

Jelle van Miltenburg JD1 0 

Koen Roskamp JD1 0 

Pieter Brandsen JD1 1 

Thijs van Miltenburg JD1 0 

Wessel Terpstra JD1 0 

Xander Westerveld JD1 0 

Isabel van den Broek MD1 0 

Julie Heij MD1 1 

Winnie de Groot MD1 0 

Elise Stijger MD2 1 

Fleur Brandsen MD2 1 

Laura van Surksum MD2 0 

Sophie Bleijerveld MD2 0 

Sophie de Jong MD2 0 

Sterre Weaver MC1 0 

Suzanne Vink MC1 0 

Tamara Went MC1 1 

Che van der Lee JC2 0 

Job Verkuijl JC2 0 

Pieter Heij JC2 1 

Rutger Smulders JC2 0 

Thijs Roskamp JC2 0 

Dorian Wevers MC2 0 

Lotte Buwalda MC2 0 

C/D Junioren 



 

Servicepagina (april 2013)  
Website : www.bav-baarn.nl      Email: info@bav-baarn.nl 
Correspondentieadres: Redactie BAViaan baviaanredaktie@hotmail.com 

Betalingen; Gironummer 75 97 38 t.n.v. Penningmeester BAV 

Bestuur 

Voorzitter  Bob Heinis 

Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 

Secretaris  Irma Karssen 

2e voorzitter  Sylvain v. Staveren 
Algemeen lid  Andy van Duinen 

Algemeen lid  Edan van der Meer 

Vrijwilligerscoörd. Vacature 

 

Jeugdcommissie 

Contactpersoon vacature 

Kantinecommissie 

Contactpersoon Wilma Blonk 

Lange Afstands Commissie 

Contactpersoon Jos Hakvoort 

Recreantencommissie 

Contactpersoon Rob v. Ginkel 

Commissie PR&communicatie 

Contactpersoon Evelien Hogenkamp 

Sponsorcommissie 

Contactpersoon Edan van der Meer 

  sponsoring@bav-baarn.nl 

Redactiecommissie 

Contactpersoon Désirée Olivieira 

Onderhoud clubgebouw 

Coördinatie  Gerard Koppen 

Schoonmaak clubgebouw 

Coördinatie  Gerard Koppen 

Materiaalbeheer 

Contactpersoon John Rapati 

Ledenadministratie 

Contactpersoon Hans Oostindiën 

Commissie Wedstrijdorganisatie 

Contactpersoon Bob Heinis 

Website Commissie 

Contactpersoon Alexander Martens 

Wedstrijdsecretariaat 

Jeugd   Karin v. Buuren 

   Mathilde Hoogstraten 

Trainerscoördinator 
Pupillen  Wim Oostveen 

Trainerscoördinator 

Junioren/ Baanatl. Vacature 

Trainers Recreanten 

Hardlopen woensdag 

A-groep  John Rapati 

B-groep  Diana Rubini 

     Carlo Oudenbeek 
C-groep  Wout Natter 

 

Hardlopen zaterdag 

A-groep   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 

Edan v.d. Meer  06 18501950  

Carly Michels  035 5415350 

Wout Natter   035 5432304 

Marc Nieuwenhuizen 035 5424075 

Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 

Wim Oostveen  035 5423017 

John Rapati   06 51233367 

Fred Reijmerink  035 5312679 

Dik Riphagen   035 5415245 

Liesbeth Sitters  035 5420051 
Sylvain v. Staveren  035 5421273 

Menno Zahradnik  035 5430913 

Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 

Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 

Secretaris  secretaris@bav-baarn.nl                 

           Inschrijfgeld 

   Contributie  Licentie    Atletiekunie 

Pupillen   € 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!

E

B
A

D
C

E

B
A

D
C

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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