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Van de voorzitter 
 
 

Beste leden, 
 
 
Mijn eerste voorwoord 
 
Tijdens de algemene ledenvergadering, op donderdag 8 mei, begon ik in de kantine. Ik moest iets 
nuttigs doen, want ik had een brok in mijn keel. Er stond een tafel voor het bestuur en we waren 
bezig om de stoelen voor de leden neer te zetten. Ik mocht nog niet aan de bestuurstafel zitten, 
pas nadat er gestemd was. 
De vergadering werd heel goed bezocht. Lopers kwamen naar binnen. Sommigen nieuw voor mij, 
maar ook voor mij bekende gezichten zag ik binnen komen. 
Het voelde goed, thuis, welkom.  
 
Na een rondje koffie bij de bar opende Bob de ALV. De agenda werd serieus besproken. Heel 
even voelde ik, als nieuwe BAViaan, een gespannen sfeer. Maar toen de vergadering vorderde 
zag ik veel betrokken leden die allemaal willen helpen. Bob hoorde ik zeggen dat betrokkenheid 
van de leden nodig is en dat de BAV een hele hechte vereniging is. Punt voor punt werd agenda 
doorgenomen. Aan het einde werd er gestemd voor de nieuwe voorzitter en nam ik de hamer 
over van Bob. 
 
Ik hoop dat ik Bob kan evenaren, maar ik begin pas: eerst een goede “loopscholing” en daarna 
een mooie uitdaging tegenmoet. Het komt goed. Ik ben heel trots om de voorzitter te mogen zijn. 
Ik bedank jullie allemaal voor jullie vertrouwen. 
Er staat al een hele solide basis bij BAV en we zijn klaar voor de volgende stap.  
Ondertussen blijven we allemaal rennen op de baan en over de mooie bospaden rondom Baarn.  
 
 
Sportieve rungroeten allemaal, 
 
Suzana 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 

 

Tussen half april en begin mei was er sprake van een mooie aanwas. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:   Categorie:  Geboortedatum: 
Esmee  Adam   Baarn    recreant  06-01-1994 
Frans  Hogenkamp  Amersfoort   jury   05-05-1968 
Lotte   de Jong   Eemnes    junior C   12-09-1999 
Jolanda  Kannegieter  Baarn    recreant  28-10-1972 
Suzana  van Keulen  Loosdrecht   voorzitter  21-11-1968 
Geraldine Verhoef  Baarn    recreant  22-07-1975 
Monique Vernoy   Baarn    jury   11-10-1967 
 
Helaas stapten er ook weer enkele leden per 1 juli op. 
Het betrof: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:     
Manon  Bossewinkel  Baarn   recreant 
Floor  Mulder   Baarn   junior B 
Ria  Voorneman  Leusden  recreant 
 
Van de Atletiekunie kregen we nieuwe wedstrijdlicenties binnen voor: 
 
Voornaam Naam   Licentienummer: Categorie: 
Maarten Arnoldus  832253   pupil D 
Erik  Gaasbeek  832255   pupil C 
Lotte  de Jong   569829   junior C 
Rens  Kelder   832258   pupil D 
Remo  Mongen  832259   senior 
Jeroen  Zuidwijk  832263   senior 
  
 
Namens de ledenadministratie, 
 
 
Hans Oostindiën. 
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Mijn Race, de halve marathon van  
Geneve op 4 mei 2014 

 
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Sandra Peters en ben sinds februari 2013 lid van de BAV.  
Daarvoor liep ik bij loopgroep 2000(Zeewolde) en vooral voor mezelf.  Ik ben heel blij dat ik lid ben ge-
worden om gezamelijk te trainen voor een individuele of gezamelijke uitdaging.  De mooie baan is een 
enorme aanwinst. Ik train bij de recreanten op maandag, woensdag en zaterdag.   

Na al enkele halve marathons te hebben gelopen heb ik 
afgelopen zondag  4 mei 2014 mijn eerste buitenland 
ervaring. De halve marathon van Geneve voor Unicef. 
Dat het voor Unicef is geeft wel een extra loopdimentie. 
Een deel van het startgeld gaat naar de bouw voor wa-
terputten in Afrika.  De achterliggende gedachte daarbij 
is dat je als “marathon”loper als geen ander weet hoe 
nodig water is. 
De dag van de race extra vroeg op, om half zes. Lekker 
ontbijt met vers fruit en een kop koffie. Ben nog tot laat 
in de avond met mijn outfit bezig geweest. Maar gelukkig 
geven mijn trainingsmaatjes over de Whatsapp advies. 
Met 5 graden is deze ochtend toch wel iets fris voor mei 
en besluit ik toch een korte broek aan te doen, een korte
-mouw T-shirt en losse mouwtjes. 
Dan met de auto naar Chêne-Bourg waar de start is. 125 
nationaliteiten en ongeveer 14.000 deelnemers staan 

aan de start voor de halve marathon om 8 uur en om 9 uur voor de hele marathon. Natuurlijk ga ik voor 
de start nog even inlopen, rekken en 3 keer plassen. 
Dan naar startvak C waar ik besloten heb om voor een pacer van 1.55 te blijven. Een drager van een op-
vallende zwarte ballon. Het startschot klinkt onder het nummer van “Lets do it” en we starten richting 
een heuvelachtige “zeven heuvelen omgeving” door een geweldig weids landschap met de alpen op de 
achtergrond.  

Na 7 km worden mijn benen pas echt warm en zit ik lekker in 
een flow. De pacer blijft achter me.  Ik ben echt aan het genie-
ten van de omgeving. 
Na het weidse heuvellandschap volgen leuke dorpjes als 
Thonex, Choulex en uiteindelijk loop je zonder de stijging echt 
in de gaten te hebben boven met uitzicht over het meer van 
Geneve. Wat een parel met de Mont-Blanc op de achtergrond.  
Ik laat me door de heuvels naar beneden “vallen”. 
Daarna een kilometer of 5 langs het meer,  ongeveer 3 km 
door de stad om vervolgens via een laatste beklimming door 
het park naar beneden richting de finish af te dalen. Met nog 
steeds de pacer achter mij ga ik over de finish en zie mijn bruto 
tijd van 2.00,16. De 1.55 pacer finished achter mij.  Later zie ik 
mijn netto tijd 1.55,14 en ben ik enorm blij met mijn PR. De tijd 
van 1.59,16 van de Amsterdam halve uit 2013 is verslagen. 
Prachtige marathon, goed georganiseerd, geweldig afwisselend 
parcours en chocoladecake bij de finish, wat wil je nog meer. 
Hopelijk volgend jaar weer, nu gezellig trainen voor de Amers-
foort halve op 15 juni. 

 



 

 8 

Na een zeer geslaagd uitje van vorig jaar 
hadden de jeugdtrainers dit jaar weer een 
sportieve avond. Vrijdag 16 mei zijn de 12 
jeugdtrainers naar Superfun geweest waar 
ze deelgenomen hebben aan het hoogte 
parcours. Wat voor sommige een makkie 
was, maar andere moesten her en der toch 
wat hindernissen overslaan. Tijd voor koffie 
was er daarna niet. Direct door naar het 
lasergamen. Het was de heren tegen de 
dames en de winnaars.... de dames!!! Als 
afsluiter van de avond nog een uurtje bow-
len. En met onze sportieve achtergrond 

werd ook hier weer fanatiek aan meegedaan! Ook dit jaar was het weer een geslaagde avond! 

Trainersuitje 2014 

Foto-impressie: Survaton 31 mei 2014 
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Onderzoekers: Muziek beïnvloedt je snelheid 
 

Steeds meer mensen luisteren naar muziek tijdens het hardlopen. Dit is vooral ter ontspanning, 
maar muziek kan je ook helpen tijdens een training of een wedstrijd. Belgische onderzoekers 
hebben onlangs namelijk aangetoond dat muziek van invloed is op je snelheid. 
Hiervoor voerden zij een onderzoek uit onder lopers waarbij zij tijdens het lopen 52 verschillen-
de geluidsfragmenten kregen te horen. Alle fragmenten hadden een tempo van 130 beats per 
minuut en de lopers moesten in het ritme van de muziek lopen waardoor het beentempo bij 
alle lopers gelijk was. De onderzoekers ontdekten dat de snelheid waarmee de lopers zich 
voortbewogen verschilde per geluidsfragment en concludeerden dat de paslengte varieert al 
naar gelang het soort muziek waar men naar luistert. Het gaat hierbij dus niet om het tempo 
van de muziek maar om de expressie. 
Waar dit door komt hebben de onderzoekers niet kunnen aantonen. Er zijn verschillende ver-
klaringen voor te bedenken. Maar ook zonder het onderliggende mechanisme te begrijpen is 
dit gegeven dus goed te gebruiken door lopers. Wil je een snellere tijd lopen tijdens een wed-
strijd dan kun je overwegen om eens met flink agressieve muziek te lopen. Maar je kunt het net 
zo goed andersom gebruiken. De meeste lopers hebben nog wel eens de neiging om te hard te 
lopen. Een beetje rustgevende muziek op je oren en je komt een keer niet helemaal afgebeuld 
thuis. 
 
bron: womenon.nl 

Hardlooptip van de maand 

Bewegen heeft alleen zin als je het heel intensief doet 
 
Fabel!! 
 
Heel intensief bewegen is niet noodzakelijk om fit te blijven. Een half uur matig tot redelijke inspanning 
per dag is al voldoende. Stevig wandelen (5 km per uur) is dus voldoende. Zelfs de ramen wassen, de 
vloer dweilen, stevig stofzuigen of tuinieren geeft voldoende inspanning. Het gaat er om dat je hart snel-
ler gaat kloppen van de inspanning, buiten adem raken is niet nodig! 

FEIT of FABEL?  

http://womenon.nl/
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EVEN VOORSTELLEN………… 
 
 

Wij zijn Anne-Marie van den Brom en Karla Roskamp en we hebben sinds kort de kantinecommissie 
overgenomen van Wilma en Ria. 
Anne-Marie is twee jaar geleden samen met haar dochter begonnen bij de Bikkels en sindsdien 
heeft het loopvirus haar te pakken. Zij loopt bij de gezellige B-recreanten. 
Karla is begin 2013 begonnen bij de Bikkels en heeft zich daarna aangesloten bij de C-recreanten. 
 
Voortaan krijgen jullie dus van ons het kantinerooster en kunnen jullie bij ons terecht voor vragen, 
opmerkingen en tips wat betreft de kantine. 
Jullie kunnen ons bereiken via het volgende emailadres:  kantinedienstbav@gmail.com  
 
Inmiddels zijn we vol enthousiasme begonnen maar bij het maken van het nieuwe rooster bleek dat 
er een ernstig  tekort is aan vrijwilligers waardoor diegene die nu kantinedienst draaien te vaak in-
geroosterd moeten worden. 
We zoeken mensen voor de dinsdagavond, woensdagavond,donderdagavond en zaterdagochtend.  
Uit eigen ervaring weten we dat het na de trainingen altijd erg gezellig is om nog wat te drinken en 
te blijven kletsen dus het zou jammer zijn als dit, door gebrek aan vrijwilligers, niet meer zou kun-
nen. 
Aangezien de BAV ontzettend veel leden heeft zijn er vast veel enthousiaste mensen die ongeveer 
één keer per 2 maanden kantinedienst willen draaien. 
Opgeven kan via ons emailadres kantinedienst@gmail.com of via het formulier wat in de kantine 
hangt. 

mailto:kantinedienstbav@gmail.com
mailto:kantinedienst@gmail.com


 

 11 

Hoe warm het was  
en waar doe ik mijn plas?  

 
 

Zaterdagmorgen, training bij Groeneveld. “Pim, ik kom even naast je lopen”, zegt Irma. Mijn geest gaat op 
scherp, dit klinkt serieus. “Ik heb gehoord dat je de Eemmeerloop wel wil doen. Ik zoek nog een 5e loper 
voor mijn team, voor de langste afstand. Jij moet dat makkelijk kunnen doen en je past prima in mijn fan-
tastische team. Je zult er geen spijt van krijgen. Het wordt een geweldige dag. Een dergelijk aanbod kun je 
niet weigeren, toch”. Ze is de derde die me vraagt mee te doen. En na deze lofprijzingen kan ik niet anders 
dan ja zeggen”. Maar toch nog even sputteren, voor de vorm.  

 
“Maar Irma waarom pas ik eigenlijk zo goed 
in je team”? “Oh, dat had ik nog even voor 
je verzwegen, maar mijn team heet de Af-
dankertjes, vandaar”. Juist ja, ik ben meteen 
weer met beide benen op de grond en val 
heel even stil. “Heel lief van je Irma, dat je 
uitgerekend aan mij gedacht hebt bij dat 
beeld van een afdankertje. Maar ik beloof je 
dat ik er de komende weken keihard voor zal 
trainen. Trouwens wie zijn eigenlijk die an-
dere vier uitverkoren, afgeschreven en ho-
peloos afgedankten”? Toen ik de namen van 
die kanjers hoorde kreeg ik weer hoop. Wij 
zouden zeker niet als hekkensluiters eindi-

gen. Sterker nog een goede tijd zat er absoluut in. Het werd uiteindelijk 4u.36min. Lang niet slecht voor 
een team van hele en halve debutanten die het parcours niet kenden. Er zit absoluut meer in! Dus voor 
volgend jaar zijn de andere teams alvast gewaarschuwd voor de Afdankertjes van 2014, als ze weer aan-
treden! Nu moet ik wel even wat kanttekeningen plaatsen. Het lijkt alsof het allemaal zo eenvoudig was 
om die 8, 9, 9, 10 en 14km af te raffelen. Maar zo simpel was dat niet met die warmte, weinig wind, plak-
kerig asfalt en toeristisch verkeer dat in de weg fietste, liep of reed. Meerdere lopers bezweken zelfs on-
der de warmte, de druk en volgens Wout, door ongetraindheid! 
 
En dat was nog niet alles. Want als je goed 
luisterde en geloof me, ik zuig niets uit mijn 
duim en volgens Irma is mijn gehoor nog 
heel goed, dan komt er nog heel wat voor 
kijken dat je behoorlijke kopzorgen geeft 
alvorens  je gestart bent. Wat te denken van 
het plassen en poepen onderweg? Er zijn 
weinig bomen en bosjes en op ‘s.huisjes’ 
langs het traject moet je ook niet rekenen. 
Moet ik nu veel of weinig drinken vooraf en 
of tijdens het lopen,  zal ik maar preventief 
een loperamide tablet nemen? Men kwam 
er niet altijd uit, maar wel van af, zo hoorde 
ik. “Ze bekijken het maar, figuurlijk en letter-
lijk wel te verstaan, ik moet nu en ga hier 
zitten! Geen foto's maken hoor!!!" 
 

“Het snelste team, geen wonder in zo’n snelle cabrio”!  
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En wat te denken van de rokjes in plaats van strakke, war-
me broekjes. “Wat leuk zeg, zit er een ingenaaid broekje 
in, laat eens zien?  Zonder is wel makkelijk plassen, hoef je 
niet met de billen bloot”. En wat te denken van de BAV-
sporttopjes, met BAV logo, discussie in de vorige Baviaan. 
Ook dat was vooraf in Spakenburg op de ‘Lopersboulevard’ 
een dankbaar onderwerp. Jaloerse blikken naar blote na-
veltjes van andere loopsters, bij deze warmte. Voor som-
migen was zelfs een topje nog te veel. Dus kijk niet vreemd 
op als er volgend jaar een '(Top)Less is More' of '(Top)
Swingers' team verschijnt. Misschien nog een uitdaging 
voor Diana om met Body Painting creaties (met BAV logo?) de gemoederen in Spakenburg-Bunschoten 
iets te kalmeren.  

 
Leuk toch zo’n gemengd team. Daar vallen je eigen kleine 
zorgen toch helemaal bij in het niet. Dacht echt, zoals 
Roland zei/zag, nou dat doen we toch even zo’n stukkie 
lopen. Niet dus. Maar ik heb volop genoten. De maat-
schappelijke problemen met zijn generatieconflicten, 
standsverschillen, strijd tussen de seksen, gebrek aan soli-
dariteit, zorgzaamheid, rivaliteit, …., even helemaal op 
afstand gezet. Eén grote blije, zwetende, zwoegende, 
maar voldane familie. Quo Vadis? Waarheen gaat gij? 
Rond het meer en niet erover. Was wel korter geweest. 
Zou het snelle Pauluskerk team die route gevolgd zijn? 
 

Sportvereniging Quo Vadis Bunschoten bedankt voor de organisatie en de geweldige dag. 

2 van de BAV-teams. Voor 
meer foto’s van de andere 
teams kijk op de BAV site! 

Fotograaf: Gertjan Hooijer 
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Te koop: 
 
Twee BAV kindersinglets te koop 

Onze kinderen zijn gestopt met atletiek dus wij hebben twee BAV kindersinglet 
over. Te koop: 1 x maat 164 voor 12,50 euro (als nieuw) en 1 x maat 164 voor 7,50 
euro (met een paar vegen rode verf die er in de was niet uitgaat). 

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

baviaanredaktie@hotmail.com 

Wedstrijd terugblik: 
Zomeravondcup, Utrecht 

 
Voorafgaand aan de zomeravondcup, 6 mei in Utrecht: 
Henny Bosselaar 
Afstand: 10 kilometer 
Verwachte eindtijd: onder de 52 minuten 
 
John de Vries 
Afstand: 10 kilometer  
Verwachte eindtijd: circa 1 uur 
 
Terugblik na de zomeravondcup, 6 mei in Utrecht: 
 
Henny Bosselaar 
Verwachte eindtijd: onder de 52 minuten 
Werkelijke eindtijd: 51.01 minuten 
Ik vind dit altijd een leuke wedstrijd! Het is een mooie loop, in de buurt, behoorlijk bezet en rede-
lijk wat oud gedienden die we al langer her en der zien. Het waren deze keer prima omstandighe-
den en het was gezellig druk. Ik heb de wedstrijd vlak gelopen. Helaas zit een PR er niet meer in, 
maar ik ben zeer tevreden met mijn eindtijd. 
 
John de Vries 
Verwachte eindtijd: circa 1 uur 
Werkelijke eindtijd: 59.37 minuten 
Op mijn leeftijd zit een PR er niet zo snel meer in. Maar wel heb ik mijn verwachtingen waarge-
maakt! Ik loop deze wedstrijd al een aantal jaren. Dit jaar heb ik me voor het eerst ingeschreven 
voor het 4-luik. Het is een goed georganiseerde wedstrijd met een leuk parcours. 
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

JUNI 

1 Krista  Wamsteker 13 Arie  Post 

1 Herma  Zoodsma 13 Koen  Zweers 

3 Diederick  Lentz 14 Jan  Gieskens 

6 Nathalie  Bleijerveld 14 Pieter  Schouten 

6 Sander Gisbergen, van 15 Toos  Bogaard 

6 Remko  Jager 17 Lenny  Kievit 

8 Bram  Mol Lous 18 George  Lengkeek 

8 Anita  Frankena 21 Michelle  Vossenberg 

8 Edwin  Wilke 23 Rob  Kuik 

9 Cecile  Vossenberg 23 Marc  Dral 

10 Armanda  Brouwer 28 Henk  Hop 

10 Nico  Klaver 28 Willianne  Muntz 

11 Peter  Leijen 29 Wouter  Natter 

12 Hans  Oostindien 29 Lisette  Rapati 

12 Bob  Heinis 30 Michiel  Schrijver 
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JULI 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Greetje  Leeuw, de 12 Nico  Muts 

2 Sandra  Gisbergen, van 14 Christel  Greef, van der 

2 Henk  Landman 14 Kees  Dijk, van 

4 Baukje  Goedknegt 15 Anne-Marie  Brom, van den 

5 Gabrielle Kooiman 15 Ronald  Pothuizen 

6 André Hagelen 15 Steven  Harst, van der 

8 Alberti  Post 16 Gerda  Leeuwen, van 

8 José  Boerma-van Heusden 21 Menno  Zahradnik 

8 Harald  Molen, van der 22 Geraldine  Verhoef 

9 Willy  Ruitenbeek, van 24 Anke  Rotink 

9 Monique  Korver 26 Wil  Blanken, den 

9 Coby  Holstege 29 Jos  Franck 

9 Hansien  Marez Oyens, de 31 Hans  Wester 

9 Wilma  Marle-Wiegers, van 31 Paul  Wal, van der 

10 Liesbeth  Sitters-de Jongh    
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Pasta met zalm, spinazie en asperges 
 
hoofdgerecht - 4 personen - 435 kcal - 15 min  
 
Benodigdheden: 
350 g groene asperges 
300 g pappardelle (pasta, zak 500 g) 
225 g verse pastasaus spinazie-ricotta (bakje, 
koelvers) 
300 g spinazie 
150 g gerookte zalmblokjes 
 
 
Bereiding: 
1. Verwijder de houtachtige onderkant van de asperges. Snijd ze in stukken van 3 cm en kook 4 min. in wa-
ter met zout. Spoel af onder koud stromend water (blancheren). 
2. Kook ondertussen de pasta in ruim water met zout beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. 
3. Verwarm de pastasaus op middelhoog vuur in een hapjespan of wok. Voeg de aspergestukjes, pasta en 
spinazie toe en verwarm al omscheppend. De spinazie hoeft niet helemaal geslonken te zijn. Bestrooi met 
de zalm en (versgemalen) zwarte peper. 
 
 

Eetsmakelijk!! 

Sportrecept van de maand 

Voel je fit en vitaal met voeding 
 

Het is zaterdag 10 mei, de beginnersclinic is klaar met de training en het bruist 
het van de energie in de bestuurskamer. We hebben het over voeding! Er is veel 
te doen over voeding en met het enthousiasme van de groep vloog de tijd. Ik 
maak dan ook graag van deze gelegenheid gebruik om nog wat tips en achter-
grond informatie met jullie allemaal te delen. Wie ik ben? Ik ben Annouschka 
Bolwerk en ben voedings- en leefstijl coach.  
We hebben zelf grote invloed op hoe we ons fysiek en mentaal voelen. JIJ kan 
aan de knoppen draaien die jouw energielevel en vitaliteit bepalen! Hoe energiek 
en vitaal je je voelt wordt beïnvloed door voeding, beweging, je psyche, ademha-

ling, spanning en ontspanning. De prijs die we betalen voor het ontbreken van optimale vitaliteit zien we terug in 
de kwaliteit van leven. Weten wat goed voor je is 1, ingesleten patronen doorbreken is 2. Met kleine stapjes, even-
tueel met begeleiding, kan je je leefstijl veranderen en je kwaliteit van leven verbeteren. 
 
Verbeter je kwaliteit van leven met de volgende tips over voeding: 

Eet voedingsmiddelen herkenbaar zoals ze in de natuur voor komen  
Eet veel groente en fruit, bij voorkeur van het seizoen 
Eet voldoende eiwitten en gezonde vetten 
Eet noten en zaden 
Drink voldoende water 
Minder voedingsmiddelen met lange ingrediëntenlijst en/of  uitspreekbare ingrediënten 
Minder bewerkte voedingsmiddelen en pakjes 
Minder suikers (glucose, sucrose, fructose -stroop etc.) en zoetstoffen 
Minder E-nummers (E621 = smaakversterker) 
Kauw goed, eet met aandacht en geniet 
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Voorkeur voor zoet met alle gevolgen van dien 
Vanuit de evolutie hebben we een voorkeur voor zoete voeding die ons veel energie geeft zodat we in tijden van 
schaarste konden overleven. Tegenwoordig vind je in elke wijk wel een supermarkt met een breed aanbod aan 
(bewerkt) voedsel. Schaarste kennen we niet meer, de behoefte voor zoet nog wel.  

In veel van de bewerkte voedingsmiddelen zitten verborgen suikers (snelle koolhydraten) om producten op 
smaak te brengen. En wat wij lekker vinden, daarvan eten en kopen wij meer….dat is de winst van de voedingsmid-
delenindustrie. Echter, wij krijgen zo ongemerkt veel meer suikers binnen dan we ons realiseren met alle gevolgen 
van dien…. Snelle koolhydraten veroorzaken grote schommelingen in de bloedsuikerspiegel waardoor we ons moe 
en futloos kunnen voelen. Op de lange termijn krijgen we te kampen met zwaarlijvigheid, diabetes type 2, hart en 
vaatziekten. 

In hartige producten wordt vaak een smaakversterker toegevoegd. Ook weer voor meer smaak (beleving) 
en meer verkoop ten koste van onze gezondheid (zwaarlijvigheid, verhoging insuline productie, verhogen ver-
slavingsgevoeligheid). 

Veel welvaartziekten worden veroorzaakt door onze moderne leefstijl! Het goede nieuws is dat leefstijl te 
beïnvloeden is en daarmee je gezondheid en vitaliteit. 

 
Wat kunnen we hier zelf aan doen?  

Let op de etiketten ‘koolhydraten, waarvan suiker’ en eet deze met mate;  
Kies voor producten met langzame koolhydraten zoals groenten, peulvruchten, noten, volkoren producten, zil-

vervliesrijst;  
Eet fruit (medium koolhydraten) en voldoende vezels. Voedingsvezels zijn onverteerbare koolhydraten, dragen 

bij aan langzamere opname van de koolhydraten en ondersteunen de darmwerking. 
Let op de etiketten ‘E621’# = smaakversterker en eet dit met zeer beperkte mate.  
 

 
Wat zit er in onze voeding – suiker !! Let op de etiketten… 

 

 

 
# Enkele gebruikte namen voor E621 zijn: mononatriumglutamaat, glutamaat, glutamaatzuur, toegevoegde gist, mout extract/aroma. Helaas 

worden er heel veel verschillende namen gebruikt voor deze smaakversterker waardoor wij ze als consument moeilijk herkennen. 
Per 1 januari 2014 mag de industrie ‘gistextract’ niet meer gebruiken als benaming voor deze smaakversterker. Blijf wel opletten, 
zeker bij langhoudbare producten (die voor 1-1-2014 geproduceerd zijn en nog in de winkel liggen).  

 
We gaan steeds bewuster om met onze voeding en dat is een goede zaak! Vind je weg in het oerwoud van pro-
ducten, meningen en diëten met Food & Mood. Met workshops over voeding of een persoonlijke voedingsanalyse 
krijg je eerlijke informatie over wat goed voor je is en waarom. 
Annouschka Bolwerk 
annouschka@foodenmood.com 
 

Boektip: 
OERsterk, Richard de Leth 
 

Ontbijt Energie 
(kCal per 100g) 

Koolhydraten (suikers) 
(g per 100g) 

Prijs 

Havermout 356 1,1 0,78 

Cruesli Balans 
minder vet maar wel veel suiker 

395 24 2,61 

Ontbijtkoek 311 39,5 1,16 

Pasta saus Energie 
(kCal per 100g) 

Koolhydraten (suikers) 
(g per 100g) 

Prijs 

Pomodoro 24 4 0,39 

Tomato blokjes Kruiden 23 3,9 0,97 

Sugo Basilico 60 3,5 1,79 

Honig mix Macaroni 
Bevat smaakversterkers # 

320 23 0,94 

mailto:annouschka@foodenmood.com
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Lange afstand gebeuzel 

Vorig jaar werd er met ontzettend veel plezier meegedaan aan de openingsact van onze nieuw 
baan:   De estafettemarathon. Met ruim 80 deelnemers wisten we een prachtige eindtijd van 
2.21. en een beetje neer te zetten op de marathon. Een geweldige prestatie natuurlijk, zeker als 
je bedenkt dat  we elke keer maar 100 meter hadden om echt op snelheid te komen. 
Al snel werd de vraag gesteld… kunnen we dat een keertje overdoen? Het antwoord is natuur-
lijk JA, LEUK,  maar dan wel een beetje anders. 
 
Dus… wat dachten jullie van het volgende plan.  
4 teams…  waarbij iedere atleet (oeps) steeds 400 meter loopt, zodat de kans op een blessure 
vermindert én.. je meer tijd hebt om op snelheid te komen. 
Teams zouden kunnen bestaan uit bv. 

Recreantenteam. Te weten, recreanten, nordic walkers, sportief wandelaars. 
Een jeugdteam bestaande uit alles en iedereen die bij de jeugd traint (die lopen ieder 200 

meter) 
Een ABC-team bestaande uit alle atleten die op de di- en do- avond lopen 
Een senioren team met alle senioren atleten (dames, heren en jonge moeders) 

De inzet…. Het snelste BAV-team van 2014 worden. 
De spelregels. Plezier voorop, stokkie doorgeven, blijven lachen…en presteren. 
De diverse teams hebben het wisselpunt op eigen locatie. Bv recreanten wisselen alleen op 300 
meter punt. Het ABC-team op 200 meter punt enz. De jeugd kan dit mooi doen op het 150 en 

350 meter punt.  
Het meest leuke is natuurlijk dat dit evenement dan 
weer plaatsvind direct na de clubkampioenschappen 
op de laatste zaterdag in september. Dan is het na-
melijk ook in 2014 weer heel mooi weer!! 
Vragen we aan onze wereldberoemde ICT-specialist 
of hij een leuk programma zou kunnen schrijven, zo-
dat we de rondetijden van 4 ploegen kunnen volgen, 
kijken we Bob lief aan voor Bob’s barbecue… oja en 
sponsort het bestuur ons uit de algemene reserves 
(begreep uit de algemene ledenvergadering dat dit 
potje vast toereikend is)hihi. 

 
Nu zet ik dit natuurlijk zomaar in het clubblad en weet ik dat ik direct een lading vragen en kri-
tiek over mee heen krijg, maarre…. Echt waar, volgens mij kan dit een doldwaas leuk en ook 
sportief evenement worden.  
Ik zou zeggen denk er eens over, overleg eens binnen je eigen recreanten/jeugd/senioren/en di
-do- avond commissie en schiet terug met jullie ideeën hierover. Kijken we wat we kunnen rea-
liseren. 
 
15 juni is de marathon van Amersfoort. Veel atleten van de BAV hebben zich ingeschreven voor 
de 10 km en halve marathon. Het parcours is vernieuwd. Twee rondjes door de polder en geen 
vervelende tankbanen en heuvels meer. Berry en Ik gaan voor de hele en zijn best blij met dit 
besluit van de organisatie!! Zin om aan te komen moedigen. De halve en hele starten om 10.30 
uur bij het Eemplein in Amersfoort. Er is koffie, fris, bier, kindervermaak….. en er zijn zwetende 
atleten, dat dan weer wel!! 
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Jarig in mei 
Jarig in april 

1 Salomé Rijswijk 

19 Lotte  Bleijerveld 

21 Rutger Smulders 

25 Sabien  Hilhorst 

29 Danny  Schaik, van 

2 Elise Stijger 

4 Jan  Vriesman 

9 Winnie  Groot, de 

14 Maarten  Arnoldus 

16 Jarno  Krikken 

17 Beyza  Kazmiroglu 

24 Bas  Ostendorf 

25 Maja  Gisbergen, van 

31 Jelle Miltenburg, van 

31 Thijs  Miltenburg, van 
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BAV junioren scherp  
tijdens 2e competitiewedstrijd 

 

Zaterdag 24 mei stond de 2e competitiewedstrijd voor de BAV junioren op het programma. Dit keer 
onder goede weersomstandigheden. 
 
Meisjes junioren D 
Met twee goede teams aan de start hadden de meiden er veel zin in. Op de 60m sprint was het Isabel 
van den Broek die super snel finishte in 9.3 sec. Ook Lotte Bleijerveld was snel en liep 9.82 sec. Aicha 
Meke ging knap in 10.01 sec over de streep. 
Bij de 60m horden ging Sabien Hilhorst heel snel over de horden. Zij liep een tijd van 13.86 sec. Ook een 
mooie tijd voor Famke Terpstra die 14.28 sec liep. 
Op de 1000m was het Winnie de Groot die net als Juno Bakker finishte in 4:01 minuten. Femke van Dier-
men eindigde in 4:13. Goede resultaten bij het discuswerpen, Julie Heij wierp over de 17 meter. En ook 
Amber Pieterse ging goed, zij wierp over de 14 meter. Bij het kogelstoten een goede dag voor Catharine 
van Lange die 7.57 meter stootte. Iris van Gisbergen stootte haar kogel ver over de 4 meter, namelijk 
4.81. 
 
Jongens junioren D 
Een spannende dag voor de jongens. Zij staan dan ook met twee teams aan de start waarvan team A 
hoog in de top 20 van de landelijke lijst staat (in totaal 170 deelnemend ploegen). 
Ze startten met een goede estafette, dus een mooie start van de dag. Ook team B liep een PR op de es-
tafette. Op de 80 meter sprint werd goed gepresteerd. Jelle van Miltenburg liep 12.10 sec en ook Max 
van der Meer was snel. Hij eindigde in 15.13 sec. 
Op de 80m horden waren Lucas Beckering en Arman Yildiz goed bezig, ondanks een eerdere val van Lu-
cas toch goede tijden. 
Bij het verspringen vele PR's: Daan Timmer sprong 2.32 meter en Bas Ostendorf sprong naar de 3.47 
meter. Ook voor Thom van der Wouden een PR met 3.57 meter. 
Wessel Terpstra had een goede dag met de discus. Deze liet hij landen op 21.38 meter. En ook een 
mooie prestatie voor Remco Martens die zijn discus naar een nieuw PR met 10.88 meter wierp.  
Bij het kogelstoten een uitschieter voor Koen Roskamp die naar de 10.40 stootte. Bij speerwerpen be-
haalde hij ook nog een PR met 32.86 meter. Thijs van Miltenburg wierp zijn speer naar de 22.81 meter. 
Ook Jarno Krikke wierp goed. Zijn speer landde op 14.54 meter. 
Bij het hoogspringen een mooie piekdag voor Floran Groot die 1.35 sprong en ook Marijn van Maanen 
sprong een PR met 1.15 meter. Het hoogtepunt kwam van Jelle van Miltenburg met een PR en een club-
record van 1.60 meter. 
 
Meisjes junioren C 
De meiden openden goed op de estafette met een mooie tijd van 47.86 seconden. Op de 80m sprint liep 
Laura van Surksum een mooie tijd in 12.04 sec. Laureanne Schalij was ook snel in 12.45 sec. Op de 1000 
meter liep Elise Stijger een mooie race in 3:40 minuten en was het Lotte de Jong die een tijd neerzette 
van 3:18. 
Sophie van de Burgh ging bij het verspringen ruim over de 4 meter. Zij landde op 4.14. 
Bij het discuswerpen was het Sophie Bleijerveld die 17.66 meter wierp en op hoog ging zij over de 1.40 
meter. 
 
Een mooie warme dag die werd beloond met 21 PR's, een clubrecord en mooie klasseringen in de over-
all lijsten. 
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BAV pupillen verbreken weer veel PR's tij-
dens 2e competitiewedstrijd 

 
Zaterdag 17 mei stond de tweede competitiewedstrijd voor de pupillen op de agenda. Het was prachtig zonnig weer met 
weinig wind. Een ideale dag om goede prestaties te behalen. 
 
D pupillen 
Thorsten Berghegen, Huub Sweep, Chiel Brouwer, Bouwe Ypma en Rens Kelder hadden er veel zin in. Ze begonnen met sprin-
ten. Daar hebben de jongens allemaal een PR gelopen. Dan gelijk door naar het vortexwerpen. Chiel gooide maar liefst ruim 2 
meter verder dan de vorige keer. 
Vervolgens verspringen: je afzet afmeten en dan gewoon gaan. Iedereen had dan ook geldige sprongen en een hele goede af-
zet. Bouwe sprong een PR. Als laatste onderdeel de 600 meter, anderhalf rondje. Hier liep Huub de hele tijd vooraan, maar in 
de laatste bocht werd hij helaas voorbij gelopen. 
Bij de D pupillen meisjes deden Fenna IJtema en Majken Berends mee. Zij jutten elkaar lekker op. Bij vortexwerpen haalde Fen-
na een PR. Bij verspringen sprong Majken voor het eerst over de 2 meter, dat is een dikke PR. Ook voor beide meisjes als afslui-
ting de 600 meter. Dat is voor de meiden niet echt een leuk onderdeel, maar ze hebben allebei lekker gelopen en ook nog hun 
PR verbeterd. 
C pupillen 
Bij de C pupillen waren Friso van Kuijk, Wessel van Velsen en Pien de Vooght van de partij. Pien was niet lekker, maar wilde het 
toch gaan proberen. Heel knap wist ze bij het vortexwerpen het verste van alle meisjes te werpen. Bij het sprinten bleef ze 
slechts 0,03 seconden van haar PR verwijderd. Daarna is ze ziek naar huis gegaan, het ging niet meer. Friso en Wessel werkten 
met z'n tweeën de onderdelen af. Friso wist maar liefst drie PR's te verbreken en Wessel verbeterde er twee. 
B pupillen 
Voor deze wedstrijd waren de B pupillen vertegenwoordigt met 2 estafetteteams. Team 1 bestond uit Mich Sweep, Jilles IJnte-
ma, Julian Hogenkamp en Jesse van de Beek. In team 2 werd gelopen door Sam Vroomman, Marten Krikken, Thijs Brouwer en 
Tim Lauterslager. De jongens van team 1 liepen een snelle tijd en behaalde hiermee een 2e plaats. Team 2 eindigde als achtste. 
Fluitraket werpen was voor de jongens B pupillen een nieuw onderdeel. Ook hiermee werden mooie resultaten behaald tussen 
de 15 en 20 meter. Mich had een flinke uitschieter van boven de 20 meter en dat leverde veel punten op. 
Op de 40 meter sprint werden er snelle tijden gelopen. Jilles en Mich hadden een zeer snelle start na een aanwijzing van de 
trainer welke zij feilloos uitvoerde. Het bracht hen naar een tijd van 7.14 seconden en 7.32 seconden naar de eindstreep. 
Vervolgens gingen we verspringen. Hier werd door iedereen zeer ver gesprongen. Met vier atleten boven de 3 meter en vier 
atleten heel dicht tegen de 3 meter aan. 
De 1000 meter werd door iedereen, met een goede opbouw en tactiek, in een mooie eindtijd afgerond. 
Bij de meisjes startte Febe Bakker met de 40 meter sprint. Zij behaalde een derde plaats met een snelle tijd van 7.07 seconden. 
Daarna kwam het onderdeel verspringen aan de beurt en sprong ze net over de 3 meter. Bij het fluitraketwerpen bereikte Febe 
een afstand van 7.86 meter. 
Het laatste onderdeel was de 1.000 meter, hier behaalde Febe een derde plek. 
A1 pupillen 
De A1 pupillen namen met 6 jongens deel aan deze 2de competitie. Zoals altijd begonnen we de dag met estafette. Jort Mol 
Lous, Jan Vriesman, Tijmen Hoogendoorn en Rens van Rhijn wisten zich, na een niet zo'n hele goede start, goed naar voren te 
lopen. Ze werden 3de in een tijd die ze nog niet eerder hebben gelopen! 
Daarna door naar het hoogspringen. Jort en Jan wisten met een hoogte van 1.15 meter gedeeld 2de te worden. Gelijk door 
naar het sprinten, 60 meter keihard rennen!! Ook dit leverde weer PR's op. Met kogel werden helemaal veel PR's verbroken. 
Rens wist zijn oude PR met 85 cm te verbeteren. Tijmen stootte de kogel 6.31 meter, wat voor hem een verbetering van 53 cm 
is en hem een 4de plek opleverde. Als afsluiter van de dag de 1000meter. Dinand te Pas, die  tot nu toe elke wedstrijd net ach-
ter Tijmen eindigde, heeft deze wedstrijd revanche genomen en wist de strijd onderling te winnen. Het leverde hem ook gelijk 
een PR op. Mick van der Wouden had helemaal een topdag, hij wist op alle onderdelen zijn PR's te verbeteren, wat een ont-
zettend knappe prestatie is!  
A2 pupillen 
Weer een goede dag voor de A2 jongens met veel PR's. Zij startten met een snelle estafette in 39.81. Boris van de Beek liep een 
snelle race op de 60 meter met een tijd van 9.8 seconden. Dat gold ook voor Luuk Versteeg die in 10.29 eindigde. Bij het ver-
springen ook weer PR's met name voor Yves van der Meer die 3.43 meter sprong. Danny van Schaik ging ruim over de 2.50 
meter met een sprong van 2.65 meter. Bij het kogelstoten was het Luka de Vrij die tegen de 6 meter grens aan wierp met een 
stoot van 5.91 meter. Danny stootte zijn kogel naar de 5.62 meter. Zelfs op de 1000 meter mooie prestaties ondanks het war-
me weer. 
Ook de A2 meiden maakten een goede start op de estafette, zij finishten in 40.16. 
Nadia de keizer was de snelste op de sprint in 9.47 seconden . Bij verspringen waren het PR's voor Rosa Bos met 3.22 meter en 
Maaike Kannegieter met een sprong van 3.38 meter. Bij het kogelstoten was het Beyza Kazmiroglu met een stoot van 3.81 me-
ter die een mooi PR haalde. Rosa en Beyza liepen ook nog een goede afsluitende 1000meter. 
Weer veel goede prestaties van de BAV pupillen, nu weer lekker trainen voor de laatste wedstrijd op 14 juni. 
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Laatste BAV-strip door Thom en Mick 

De competitie: ervaringen van een moeder 
 
Waar zijn Rens en Chiel?  
 
Tijdens de competitie bij AV Phoenix op 17 mei was het prachtig weer. Alle jongens D Pupillen hadden er zin in. De 
chronoloog zat strak in elkaar, we konden dus op tijd naar huis. Na drie onderdelen nog wel ruim een uur wachten 
op het laatste onderdeel, namelijk de 600 meter. Maar dat was geen straf, zittend in het zonnetje.  
 
Inmiddels waren de opa en oma van Rens helemaal uit Lelystad gearriveerd voor die prachtige 600 meter. 13.45: 
Het was zover… de 600 meter ging starten. Maar waar waren Rens en Chiel? Zoeken, zoeken, zoeken, waar konden 
ze toch zijn? Bij de start werden ze nog twee keer omgeroepen: ‘RENS EN CHIEL MELDEN VOOR DE 600 METER’. 
Maar niks hoor, geen mannetjes te bekennen. Hellup.. ze gingen toch echt starten.  

 
Het favoriete onderdeel van Rens en nu is hij er niet. Dat kan toch 
niet? Nog maar een keer een rondje om alle gebouwen. En ja hoor, 
daar stonden ze heel gezellig te voetballen met de broer van Rens. 
‘Snel, heel snel naar de staaaaaart!!!’ Ze schrokken zich natuurlijk een 
hoedje. In een lange sprint van 200 meter diagonaal de atletiekbaan 
over naar de start. Geen ideale voorbereiding, maar goed ze waren er 
gelukkig. Toch net op tijd. Ondanks hun rommelige start liepen de 
mannen een prachtige race. We hebben weer een lesje geleerd. Ook 
de pappa’s en mamma’s…  
 

Suzanne Torenvliet 
(mamma van Rens)  
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begelei-

ding 

BAV 
betaald 

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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