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Van de voorzitter 
 
Beste leden, 
 
 
Wintercup toch weer op een andere locatie 
In het vorige clubblad sloot ik het voorwoord met de Wintercup af en nu open ik ermee. Een andere loca-
tie voor de 39e editie, zo snel kan het gaan in paar weken. De afspraken met Feel Good Tent Event waren 
al helemaal rond, de grote tent zou weer drie keer voor de BAV Wintercup geplaatst worden door Ruud 
en Inez Kroon en van catering worden voorzien. Alexander Martens en ondergetekende hadden het par-
cours al een keer bekeken en dat zag er goed uit, vergunningen aangevraagd, folder gemaakt, vrijwilligers 
gemaild, kortom, we waren er klaar voor. Tijdens een uitvoerig overleg met de landgoedeigenaar konden 
we echter niet tot een overeenstemming komen over aanvullende eisen van de heer Insinger. 
Via Fred Reijmerink, trainer B-groep LAC, had Pim van Gestel van Allure camping de Zeven Linden al eens 
laten weten dat hij het leuk zou vinden als de Wintercup weer op zijn terrein zou terugkomen. 
Met nog een maand te gaan moesten we snel handelen. Alexander ging met het loopwiel het bos achter 
de camping in om mogelijke en bruikbare parcoursen op te meten, Staatsbosbeheer werd benaderd en 
ging snel akkoord voor een vergunning. Zaterdag 2 November hebben we met Pim en zijn zoon Sjors om 
de tafel gezeten en zijn we overeengekomen dat het campingterrein een goede locatie voor onze Winter-
cup zal zijn. Het liefst voor meerdere jaren. 
Nog een puntje van aandacht, ook in dit bos staan gebleste bomen, die staan dus op de nominatie om ge-
kapt te worden, gelukkig nog niet in November en December en mocht het voor 19 Januari beginnen dan 
zal Staatsbosbeheer de paden die wij gebruiken gladtrekken. 
“Fingers crossed”. Voorlopig heeft de Wintercup weer een mooie plek voor de drieluik. De eerste inschrij-
vingen zijn al binnen. We begroeten jullie allen van harte , te beginnen op zondag 24 November op de 
nieuwe locatie aan de Zevenlindenweg 4. 
 
Storm 
Helaas heeft de storm ook bij de BAV wat schade veroorzaakt. De stalen platen voor het bekleden van de 
polsstokhoogspringbak lagen provisorisch opgeslagen op het stalen frame. Tegen die hoge windkracht was 
de tijdelijke opslag niet opgewassen. Het resultaat is dat de platen door de wind over de baan verspreid 
werden en hier en daar stukjes tartan uit de baan sneden. De baan kan wel gebruikt worden, we zullen 
later van SESTE horen hoe de schade hersteld zal gaan worden.  
 
Atletiekunie regio voorzittersoverleg   
Tijdens het najaarsoverleg met de 10 andere voorzitters van atletiekverenigingen uit onze regio, kwam 
o.a. naar voren dat er in de regio een nog steeds groeiende aanwas van nieuwe leden is, iets wat wij bij de 
BAV ook ervaren. De nieuwe baan valt bij iedereen goed in de smaak. Ik hoor meerdere enthousiaste reac-
ties, niet alleen bij de baanatleten. Op dinsdag komen steeds meer leden hun snelheid en loopstijl verbe-
teren onder leiding van onze enthousiaste trainer Fred. Op woensdagavond zie ik, als ik in de buurt ben, 
ook veel recreanten op de baan. Een succes dus, die kunststofbaan in Baarn.  
    
 
 
Met sportieve groeten, 
 

Bob Heinis 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 

Van medio oktober tot begin november kregen we toch weer de nodige nieuwe aanmeldingen 
binnen, waaronder een deel van de familie van Gisbergen, die terugkeerde op het oude nest. 
Daarom een hartelijk welkom voor: 

 
Voornaam: Naam:  Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Femke  van Diermen  Bunschoten  junior D  17-07-2002 
Iris  van Gisbergen  Baarn   junior D  16-10-2002  
Roos  van Gisbergen  Baarn   senior   09-03-1994 
Maja  van Gisbergen  Baarn   junior B  25-05-1997 
Maroljub  Kostic   Baarn   master  10-07-1958 
(met excuses voor de schrijfwijze) 
Pelle  Schmidt  Baarn   pupil B  17-03-2005 
Annette van de Wegen  Baarn   recreant  26-09-1954 

 
 
Helaas ook enkele afmeldingen, waaronder de familie Brandsen. 
We zullen hierdoor moeten missen: 

 
Voornaam: Naam:  Woonplaats: Categorie:     
Fleur  Brandsen  Baarn  junior C 
Pieter  Brandsen  Baarn  junior D     
Mara  Brandsen  Baarn  pupil A 
Stephanie van den Oosten Baarn  recreant 

 
 
Voorts verzocht Marjanne Roël ons te melden, dat zij is verhuisd naar de:            
Eemnesserweg 76 (3741 GB). 

 
 
Van de Atletiekunie ontvingen we de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 

 
Voornaam: Naam:  Licentienummer: Categorie: 
Tom  Graat   816874  pupil C 
Bas  de Jonge  816875  junior D 
Marten Krikken  816876  pupil B 
Jonathan Rijswijk  808289  junior D 
Salomé Rijswijk  816877  mini-pupil 
Huub  Sweep   816878  mini-pupil 

 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
 
Hans Oostindiën.
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Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 januari 2014: 24 november 2013. 
 
Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de ledenadministratie. 
Voor de jaar ultimo gelden echter afwijkende regels. 
Hoewel we natuurlijk hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op attenderen, 
dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 24 NOVEMBER bij de 
ledenadministratie binnen moeten zijn. Door de Atletiekunie worden namelijk mutaties, die zij na 30 no-
vember ontvangen, niet meer verwerkt in 2013. Dit betekent, dat automatisch voor alle, niet voor deze 
datum afgemelde, leden licentie-kosten en basiscontributie voor heel 2014 bij de BAV in rekening worden 
gebracht. 
Opzeggingen op een later tijdstip leiden dus voor de BAV tot extra kosten en overlast.  
Voor OPZEGGING VAN WEDSTRIJDLICENTIES geldt hetzelfde. 
 
Door de BAV zullen dan ook helaas de extra kosten moeten worden doorbelast (eventuele licentie-kosten 
en contributie over het 1e kwartaal 2014) aan de betreffende (ex-) leden. 
Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de LEDENADMINISTRATIE en bij voorkeur per  
e-mail (e-mail adres: hans@oostindien.com). 
 
Bedankt voor de medewerking ! 
 
Hans Oostindiën. 

Wat vliegt de tijd hè? 29 juni was het dat voor de BAV recreanten voor de eerste maal een crosstraining 
werd gegeven. Het was voor iedereen afwachten hoe het zou gaan. Is er voldoende animo? Is het te doen 
voor recreanten? Vinden de deelnemers het leuk? Na afloop was het wat de trainers betreft wel duidelijk, 
het was een enorm succes. 56 deelnemers en bijzonder veel positieve reacties. 
 

En nu de herfst op zijn hoogtepunt is en de winter nadert, wordt het tijd op weer een crosstraining te 
gaan doen. Cross is echt iets voor de wintermaanden, kijk maar naar onze eigen BAV wintercup en de Syl-
vestercross in Soest die ieder jaar populairder wordt. 
 

De deelnemers van de vorige crosstraining hoef ik niets uit te leggen hoe het er aan toe gaat. Voor de 
mensen die het niet kennen: Het is afwisselend, zwaar, goed voor je conditie + kracht, maar het is vooral 
ontzettend leuk! Oneffen paden, heuveltjes en zand zijn ruimschoots aanwezig in de Soester Duinen en 
om het compleet te maken is er dan hopelijk ook modder, kou, storm en regen! 
 

De trainers zorgen wel voor een afwisselend programma. Als de recreanten weer voor een grote opkomst 
zorgen gaan we met z'n allen weer een leuke training meemaken. 
 

We verzamelen op het parkeerterrein bij Groeneveld en rijden dan naar de parkeerplaats aan de Foeken-
laan te Soest, bij Kiosk “De Lange Duinen”. Het is ongeveer een kwartiertje rijden en om te voorkomen dat 
we heel erg laat terug zijn, is het vertrek om 08.45. De training zal ongeveer een uur duren en na een coo-
ling down (erg belangrijk, vooral na een crosstraining) rijden we terug. We zijn naar verwachting rond 
10.45 terug bij Groeneveld. 
Voor de lopers die een crosstraining niet leuk vinden of om andere redenen niet mee willen/kunnen doen 
is er een gewone training om 9 uur bij Groeneveld. 
 

Tot 7 december! 

 

De trainers 

Crosstraining zaterdag 7 december 2013 

Leden & ouders van jeugdleden: opgelet! 

mailto:hans@oostindien.com


24 NOVEMBER  -  15 DECEMBER  -  19 JANUARI

WINTERCUP 2013/14

Inschrijven via internet:
www.inschrijven.nl

Informa  e en uitslagen:
www.bav-baarn.nl

12.00 uur Korte Cross 3,5 km, 
 incl. C2/B1 junioren   
 (1998/1999)
12.30 uur Wedstrijd 10 km
13.30 uur Recrea  eloop, 
 Nordic Walking /
 Spor  ef wandelen
 2,5 - 5 - 7,5 - 10* km
* niet voor NW/SW

PROGRAMMA

BAARNSE ATLET IEK  VERENIGING

Baarnse Atletiek Vereniging
Opgericht 23 oktober 1962

39e edi  e Gewijzigde loca  e
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fo

@
ba

vw
in

te
rc

up
.n

l

Onder de ”Rieten Dakjes”
www.baarnsreformhuis.nl

Laanstraat 29  -  3743 BA Baarn  -  Telefoon 035 - 5416674

Laanstraat 42 - Baarn                                                  www.sportze.nl

10.50 uur D Pupillen (2007/8) +/- 900 m
11.00 uur C Pupillen (2006) +/- 900 m
11.10 uur B Pupillen (2005) +/- 900 m
11.20 uur A1 Pupillen(2004) +/- 1400 m
11.30 uur A2 Pupillen(2003) +/- 1400 m
11.45 uur D, C1  Junioren (2000-2002) 
 +/- 1400 m

033 - 2852940 - www.audivio.nl - info@audivio.nl

R I J K E B O E R
A A N N E M E R S B E D R I J F

  Grondwerk     Rioleringswerk
  Straatwerk     Transport

Telefoon 035 - 5416815    Fax 035 - 5414895   www.rijkeboerbaarn.nl



Per dag
Geen herinnering

Serie van drie
Geen herinnering

Per dag
Geen herinnering

Serie van drie
Geen herinnering

Jeugd t/m 15 jaar * € 5,50 € 13,50 € 6,50 € 15,50

Korte Cross 16+ € 6,50 € 16,50 € 7,50 € 18,50

Wedstrijd 10 km € 7,00 € 18,00 € 8,00 € 20,00

Recrea  eloop € 6,50 € 17,00 € 7,50 € 19,00

Nordic Walking/
Spor  ef wandelen € 6,50 € 17,00 € 7,50 € 19,00

www.inschrijven.nl Inschrijven op de dag zelf

Inschrijven via internet: www.inschrijven.nl

* Jeugd uit geboortejaar 1998/1999 loopt bij Korte Cross.

Wedstrijd 10 km (licen  ehouders Atle  ekunie)
Er zijn geldprijzen in elke categorie:

Categorie mannen: Categorie vrouwen:
mannen   vrouwen
mannen masters 35-39 vrouwen masters 35-39
mannen masters 40-44 vrouwen masters 40-44
mannen masters 45-49 vrouwen masters 45-49
mannen masters 50-54 vrouwen masters 50-54
mannen masters 55-59 vrouwen masters 55-59
mannen masters 60-64 vrouwen masters 60-64
mannen masters 65-69 vrouwen masters 65-69
mannen masters 70+ vrouwen masters 70+

PRIJZENSCHEMA:
1-3 deelnemers 1 prijs /  4-5 deelnemers 2 prijzen
 6 of meer deelnemers 3 prijzen

Korte cross 3,5 km
(licen  ehouders Atle  ekunie)

Geldprijzen voor
vrouwen en mannen.

Apart klassement met
waardebonnen voor

jeugd 1998/1999.

WEDSTRIJDREGLEMENT:

www.bav-baarn.nl

LOKATIE (NIEUW!)
Allurecamping De Zeven Linden, 
Zevenlindenweg 4 
3744 BC Baarn

In omgeving Baarn borden BAV Wintercup volgen.

Bosparcours, verkeersvrij, lopen op spikes mogelijk. 
Horeca aanwezig.  Er is gelegenheid tot omkleden en 
beperkte douches (werkt met 50 eurocent munten).

Lindenlaan 40 - 3741 WP Baarn - Tel. 035-6837767
www.autorijschool-keppel.nl
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Heb je ook iets te koop, gevonden of aan te bieden? 
Stuur dan een mail naar: 

baviaanredaktie@hotmail.com 

Te koop: 
 
Spikes  
Maat: 37 (5,5)  
(alleen gedragen tijdens 1 seizoen  
meerkampwedstrijden) 
Prijs: €15,00 
Mail naar: iwan.mathilda@ziggo.nl 

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 

Gezocht: 
 

Ik ben opzoek naar knuffeltjes van ongeveer 20 cm. Ik zou deze graag gebruiken tij-
dens de training om leuke spelletjes mee te doen. Dus heb je oude knuffeltjes, gooi 
ze niet weg, maar geef ze aan mij. Ik wil ze ook wel komen ophalen.  
Stuur een mailtje naar: tinekebos@casema.nl 

mailto:tinekebos@casema.nl
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VERJAARDAGEN 
NOVEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Marina  Bos 15 Ria  Oostindien-Hijden 

2 Mirjam  Blanken, van 17 Edwin  Waal, de 

3 Wouter  Schepers 18 Marjolein Holsboer 

3 Marja  Tap 19 Angela Voort, van de 

7 Birgitte  Verkuijl-Daems 19 Chris  Vlugt, van der 

7 Linda  Bokhorst 20 Gerard  Koppen 

8 Muriel  Wouden, van der 22 Hans  Diermen, van 

10 Hans Vries, de 22 Alie  Natter-Sieben 

11 Frans Eijk, van 23 Irma  Karssen 

12 Frits  Sluijter 25 Eric  Mathura 

13 Gert  Broek, van den 28 Marian  Rapati 

13 Richard  Cousijnsen 28 Margriet  Zanten, van 

14 Anna  Weesie 29 Carlo  Oudebeek 

14 Carly  Michels 29 Diana Hogenaar 

15 Dirk  Kooiman 30 Stefan Leeflang 
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VERJAARDAGEN 
DECEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Frank  Louhenapessy 19 Evelyn  Westhof 

7 Jan  Zwaan 20 Brigitte  Koers 

9 Tho  Stoffelen 22 Charlotte  Dekker 

12 Jaap  Sonnenberg 23 Sacha  Knopper 

12 Caroline  Sterkman 24 Mariëlle  Wegen, van 

13 Edmond  Pouderoyen 25 Belinda  Huiden 

14 Bertha  Wijngaarden-Jager, van 26 Han  Witvoet 

15 Chris  Baan, de 27 Harold  Kuijpers 

16 Martha  Braas-Seijts 30 Lenneke  Bakker-v/d Heijden 

16 Magda  Lammertse 30 Inge  Hartwich 

17 Pim  Molenaar 31 Bart  Klingeren, van 

17 Conny  Dirksen 31 Bert  Witteveen 

18 Rob  Ginkel, van 31 Elly  Verhoef 
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Baviaan digitaal ontvangen? 
 
Lees je de baviaan nu nog in papieren versie?  
Waarom niet overstappen op de digitale versie?! 
 
Enkele voordelen digitale baviaan:  
- kleurenversie      
- beter voor het milieu    
- je ontvangt de baviaan eerder 
- Minder drukkosten voor onze vereniging 
- betere kwaliteit van de foto’s  
 

Overtuigd?  
Stuur dan een mail naar baviaanredaktie@hotmail.com 

Of het nu een barre winter wordt of een natte zomer, je schoenen kunnen wel wat onderhoud gebruiken. 
Zo is de kans groter dat ze meer dan 1000 kilometer meegaan. 
 
De grootste fout die je kunt maken is die dampende en misschien stinkende exemplaren na afloop van 
je run in de schuur te zetten. Als het daar koud en vochtig is, wordt de levensduur van je dempende 
zolen aanzienlijk verkort. Het tegenovergestelde geldt ook: zet je natte schoenen nooit voor de kachel 
(en droge evenmin). Dat is niet bevorderlijk voor de aanwezige lijmsoorten. Natte schoenen moet je op 
een ouderwetse manier volproppen met krantenpapier en wachten totdat al het vocht is opgenomen. 
Het liefst meteen nadat je bent thuisgekomen. 
 
Alles wat je voor het onderhoud in principe nodig hebt, is een goede borstel en koud water. Daarmee 
kun je het ergste vuil wel van je schoenen en zolen verwijderen, eventueel geholpen door een mesje of 
schroevendraaier. Om de diverse lijmlagen niet aan te tasten, zijn ook wasmachines en drogers uit den 
boze. 
 
Verder is de levensduur van je schoenen vooral afhankelijk van de vitaliteit van de tussenzolen en de 
daarin verpakte dempingsmaterialen. De kwaliteit daarvan neemt, naarmate je loopt, steeds verder af. 
Zelfs als je ze niet gebruikt, en ze drie jaar onaangeroerd in de kast blijven liggen, kun je ze afschrijven. 
 
Je verlengt de levensduur van de demping als je je schoenen na de training voldoende rust geeft. Hé, 
klinkt je dat niet bekend in de oren? Het rubber heeft net als jouw spieren de tijd nodig om te herstel-
len (zeker een dag) en dat gaat nog beter als je van twee of meer paar schoenen gebruikmaakt. Loop op 
allround trainingsschoenen tijdens je langere duurlopen en lichtere exemplaren in je snelheidstrainin-
gen en wedstrijden. 
bron: runnersweb.nl 

Hardlooptip van de maand:  
Zo doe je langer met je loopschoenen 
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Uitdaging voor het goede doel:  
het schrijven van een boek 

 
In het leven gaan we vele uitdagingen aan. 
Vele ervan worden aangegaan op basis van 
zelf gestarte acties, maar helaas zijn er ook 
uitdagingen die je opgedrongen worden. 
Ziek worden is geen keuze en dan ben je blij 
dat er organisaties zijn die zich bezig houden 
met onderzoek naar die ziekte.  Of die zich 
bezig houden met jou op te vrolijken waar 
mogelijk. Trainen en lopen voor een goed 
doel is een bewuste keuze die door heel veel 
zieke mensen op prijs gesteld wordt, maar 
er zijn ook andere mogelijkheden om fond-
sen te werven voor een goed doel. 
 
Wellicht dat u mij kent, wellicht ook niet, 
maar ik heb regelmatig bij de BAV gelopen.  
Hekel aan kou en regen, en dus in de winter 
nagenoeg nooit aanwezig. Jaren jeugdtrai-
ner geweest totdat ik die kleine spruiten niet 
meer kon bijhouden. Hardlopen is verwor-
den tot joggen.  
 
Na weer eens geconfronteerd te zijn met 
een zieke in mijn nabijheid, ben ik op zoek 
gegaan naar een uitdaging die voor mij 
zwaarder zou zijn dan een marathon lopen, 
maar die wel 1000 euro zou kunnen opleve-
ren om te doneren aan goede doelen. Drie jaar geleden ben ik die uitdaging aangegaan en deze maand is 
een belangrijk deel afgerond.   
 
Zonder enige schrijverservaring ben ik begonnen aan het schrijven van een detectiveroman. Lezen is niet 
aan mij besteed, dus dit was een behoorlijke uitdaging. Soms had ik spijt dat ik begonnen was, maar 
meestal had ik veel plezier in deze bijzondere uitdaging. Uiteindelijk heeft het mij veel tijd gekost, meer 
dan dat ik ooit getraind heb voor een marathon (die ene dan, want ik heb er maar 1 gelopen). Je hoort me 
niet klagen: mijn inspanning valt nog altijd in het niet bij wat mensen met ernstige ziektes elke dag moe-
ten doormaken. 
 
Om een lang verhaal kort te maken: ik heb 100 boeken laten drukken en verkoop deze voor 15 euro per 
stuk. Hiervan gaat 10 euro per boek naar drie goede doelen: KWF Kankerbestrijding, het Longfonds en de 
Cliniclowns. De overige 5 euro is voor de drukkosten.  
 
Steunt ú de genoemde doelen met 15 euro, dan krijgt u van mij gratis de detectiveroman “Het Reliek”. 
Overigens is dit ook een leuk cadeau om weg te geven. Het is echt uniek; slechts in een oplage van 100 
stuks gedrukt. Hoe te bestellen? Gewoon een email naar ram.schaap@planet.nl.  
 
 
 
Met vriendelijk groeten van Alexius Marie 
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Afgelopen zondag hebben twee BAV atleten, Berry Ruitenbeek en Ronald Pothuizen, met succes de Nai-
robi marathon in Kenia gelopen. Een Marathon in Nairobi is van een heel ander kaliber. Lopen op 1600 
meter vraagt andere capaciteiten van een atleet. Dit, in combinatie met de warmte maakte deze mara-
thon tot een ware uitdaging. 
 
 
En dat het zwaar was bleek wel uit de winnende 
tijd van Kenneth Mburu Mung’ara, die met een 
winnende tijd van 2:11:40 zo'n 6 minuten trager 
liep dan waartoe hij in staat was. 
 
In een veld van voornamelijk zeer goede Keniaan-
se atleten wisten beide atleten toch zeer goed te 
presteren. Ruitenbeek liep 3:38 en Pothuizen liep 
een tijd van 3:31. Al met al goede tijden als je be-
denkt dat hardlopen op een dergelijke hoogte 
voor Nederlanders erg lastig is. 'Zodra het een 
beetje omhoog ging schreeuwden je benen om 
zuurstof' aldus Pothuizen. En het ging regelmatig 
flink omhoog.  
 
 
Ondanks dat dit een stadsmarathon is zijn beide atleten erachter gekomen dat er eigenlijk in Nairobi geen 
weg echt vlak is.  Ruitenbeek geeft aan dat het de strategie was om zeer rustig te beginnen zodat er niet 
teveel in zuurstofschuld werd gelopen. Het was de verwachting dat het op de helft van de marathon erg 
warm zou worden. Te hard starten zou dan grote problemen opleveren. De warmte viel uiteindelijk mee 
maar het parcours was onverwacht erg zwaar. 

 
Ruitenbeek ging iets sneller van start dan Pothui-
zen, maar het verschil bleef klein. Op 30 km wist 
Pothuizen het gat te dichten en kon hij het ver-
schil met Ruitenbeek uitbouwen tot uiteindelijk 7 
minuten.  
 
 
De laatste kilometers konden beide atleten goed 
voelen wat de hoogte met je doet. De benen ver-
zuurden enorm en voor beiden was het knokken 
om op een goede manier de finish te bereiken. 
Dat er na de finish twee zeer vermoeide maar 
ook tevreden atleten elkaar in de armen vielen 
moge duidelijk zijn. 

Pothuizen en Ruitenbeek lopen samen op tijdens de Nairobi marathon  

BAV atleten Ruitenbeek en Pothuizen  
lopen Nairobi marathon 
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Technische hulpmiddelen en andere drugs 

Zwetend, zwoegend , zwalkt ze door het ‘zware’, mulle zand                                                                                                                                  
De prachtige grote bruine ogen, vragend om een duwende hand 
De immer aanwezige, glanzende glimlach voor even gedoofd  
Op deze zwoele zomeravond, druppels parelend op haar hoofd. 
 
“Wil je misschien een duwtje?”, vraag ik weifelend. Zou het misschien een ongepast vraag zijn, denk ik te 
laat?  “Jaaa, graaaag”. En zo overwinnen we gezamenlijk het laatste heuveltje tot de slagboom bij de Ma-
rechaussee kazerne, op deze zeer warme maandagavond. Geen zevenheuvelenloop, maar toch. Wie heeft 
er niet bij tijd en wijle behoefte aan ‘Een duwtje in de rug’? En hoeveel fietsen met trapondersteuning rij-
den er niet rond? Ook bij de BAV recreanten. Zelf reed ik met zo‘n fiets ‘dagfietsmarathons’  naar mijn 
werk, van Baarn naar Naarden en terug. Beviel me uitstekend. 
 
Zou dat principe niet iets voor een loper zijn bedenk ik. Een rugzak met een accu en vandaar een draadje 
naar  loopschoenen met dubbele zolen waar zuigertjes tussen zitten, die door de stroom uit de accu lucht 
inblazen. Of via magneten, een soort MagLev (magnetische levitatie) loopschoenen bijvoorbeeld, die geac-
tiveerd worden als je neerkomt en steeds weer een duw omhoog en of naar voren geven. Een soort 
‘zweefloop-schoen’. Het gevoel alsof je op de maan loopt, je weet wel, de zwaartekracht ontstijgend, zo-
iets. Wie kent dat gevoel niet? Misschien is voor de masochisten onder ons een stroomstootje op de blote 
voetzool al voldoende om omhoog en vooruit te vliegen. Of zou het gewicht van de accu’s het voortstu-
wend effect te niet doen? Zo droom ik al wandelend, vrijuit. 
 
Een passant met verende skischoenen, althans daar lijkt het op, brengt me op een ander idee. Niet dat die 
verende kolossen en het tempo indruk maken. Maar die veren, dat is toch een werkbaar idee. Mijn ge-
dachten schieten verder en komen uit bij de ‘Blade Runners’. Waarom alleen voor minder validen en niet 
voor valide mensen. Daar moet je toch een behoorlijke snelheid mee kunnen ontwikkelen en een lange 
krachtige pas mee kunnen oefenen. Wat een sensatie gevoel, kick van snelheid zal je er door krijgen.  Zou 
op zijn minst als training bruikbaar zijn, lijkt me. Of is dat een weinig origineel en onmogelijk idee, Camiel? 

 
Na mijn wandeling is 
de behoefte aan 
koffie groot en be-
land ik bij één van 
onze sponsors, De 
Golden Coffee Box 
(DGCB). Minstens één 
maal per week laat ik 
mij op mijn favoriete 
Baarnse stek verwen-
nen met een voor-
treffelijke dubbele 
espresso en een 
overheerlijke Lemon 
Meringue taart. Van 
harte aanbevolen! 
Bovendien koop ik er 
mijn koffie. Wisten 
jullie overigens dat  
DGCB 10% korting 
geeft op je koffie aan-
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Recept van deze maand:  
Warme kaneelappeltjes met speculaasijs   
Nagerecht - voor 4 personen – p.p 200 kCal – bereidingstijd ca. 10 minuten 

 

Benodigdheden: 
2 grote appels (Jonagold)  
1 theelepel kaneel 
1 eetlepel suiker  
40 gram boter  
1 bak speculaasijs (875 ml)  

Beschrijving: 
1. Schil 2 de appels, verwijder het klokhuis en snijd 
ze in dunne partjes.  
2. Bestrooi de appels met kaneel en  suiker.  
3. Smelt de boter in een pannetje en bak de appel-
tjes in 8 min. goudbruin.  
4. Serveer met een bolletje speculaasijs.  

koop tegen inlevering van hun advertentie uit de Baviaan?  
Wat heeft dit allemaal met een ‘duwtje in de rug’ te maken, zul je je afvragen? Nou, op de leestafel in 
DGCB zag ik een artikel in het blad ‘Koffie T Cacao, nr 5-2013’, over koffie en sportprestaties. Er stond 
letterlijk: ‘Drink maar eens een mok thee, koffie of chocolademelk voordat je gaat sporten. Al heb je geen 
‘air’ in je schoenen, met cafeïne in de aderen loop je als op wondersloffen!’ Dus geen ‘technische drugs en 
trucs’ met zuigertjes, luchtpufjes of magneetjes, zoals hierboven gedroomd, maar gewoon koffie, sorry 
cafeïne. Zo simpels lijkt het. En volgens het artikel is dat geen mooie droom, maar wetenschappelijk aan-
getoond. Cafeïne ingenomen één uur voor aanvang van een training verbetert de duurprestaties. Twee 
tot drie koppen koffie en je laat je trainingsmaatjes achter je, aldus het artikel. Het werd me meteen dui-
delijk waarom DGCB een goede sponsor is van de BAV en dat een wereldtijd op de marathon er weer in zit 
voor me na 50 jaar. 
 
Bedenk wel dat filterkoffie 2 keer zoveel cafeïne bevat als espresso en 30 keer zoveel als cafeïnevrije 
koffie. En dat blends van Robusta bonen weer cafeïnerijker zijn dan Arabica bonen. Aangezien ik cafeïne-
vrije koffie drink thuis mis ik dus helaas dit duwtje in de rug. Dus Ellen, wil je me zo af en toe als ik wegzak 
ook even een helpende hand toe steken?         
 
               
 
Pim Molenaar 

http://www.internetrecepten.nl/warme-kaneelappeltjes-met-speculaasijs/
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Jullie raden nooit wat ik vanmorgen voor het eerst in jaren weer eens gedaan hebt. Nee, stofzuigen is  
fout en de was doen  ook. Dat zijn van die regelmatig terugkomende activiteiten dat er weinig zinnigs over 
te melden valt. Ik heb het rondje Stompert weer eens gelopen… 
 
“De Stompert, vroeger de soesterberg geheten, vormt een hoge 
top (70 meter boven nap) op een van oost naar west lopende heu-
velkam van de utrechtse Heuvelrug. De zandgronden in het gebied 
zijn door de gletsjers in de ijstijden opgestuwd tot grote hoogten.” 
 
Jezelf conditioneel opstuwen tot grote hoogte is hier prima te 
doen. Vandaar dat, met dank aan een aantal Soester oud BAV-ers, 
hier ooit het rondje Stompert zijn intrede heeft gedaan. 
In het winterseizoen verzamelden zich iedere zondagmorgen tus-
sen de 2 en 12 BAV atleten zich bij de Foekenlaan in Soest voor 14 interessante kilometers over de Stom-
pert. Klokslag half 10 werd het startsein gegeven. Weer of geen weer, zodra de zomertijd overging naar de 
wintertijd stond rondje Stompert op het programma. Een geweldig rondje dat zich in een paar regels laat 
omschrijven als:  
Stukkie blauwe paaltjesroute, Mul zand, berg op, modder, paardenpad met en paardenpad zonder stront, 
duinen door, spoor oversteken, meer zand, weg oversteken, bergie op, af en weer op, nog steeds op. Blij-
ven stijgen, op de top uithijgen, omlaag, linksaf door mulzand, versnellen, over hek door waterwingebied 
(dit niet doorvertellen svp) Altijd hertjes spotten, Weer over hek, over spoor,  korte duinen oversteken, 
even uithijgen, op, af, op, af langs het hek, weg over steken terug richting foekenlaan en tot slot… De lan-
ge duinen dwars oversteken. De rest van de zondag lag je uitgeteld op de bank of staarde je compleet ge-
lukkig maar zinloos naar buiten. Wat een prachtig rondje.  
Aangezien over twee weken de 7-heuvelenloop is besloot ik dus het rondje weer eens op te zoeken en aan 
te vallen, enne…eh…. Eh…. Inderdaad het viel niet mee.  70 meter stijgen lijkt niks, maar over de paden 
waarop gelopen moet worden lijkt het wel het dubbele. En dat je de paden deelt met honden en moun-
tain bikes doet daar niets aan af. Na 75 minuten kwam ik dampend met van die heerlijk zware bovenbe-
nen terug bij de auto. Trots dronk ik mijn flesje isostar en trok ik een droog shirtje aan en dacht ik terug 
aan al die jaren dat we hier iedere winter liepen. Berry die stoer nog terug naar huis liep. Henk die altijd 
van Niels wist te winnen in het mulle zand, Frans die een beetje afsneed, er was een malloot die altijd uit 
de broek moest. Een ieder ging wel eens ongehoord op zijn plaat en menig enkel had het zwaar te verdu-
ren, maar wat mij betreft,  na vandaag. Snel terug op het programma dit rondje. Want wat een genot is 
het om hier te kunnen en mogen afzien. 

 
En afzien is meteen het bruggetje naar Ronald en Berry die ontdekt hebben dat 
kenia-flat niet zo flat is als het lijkt. Lees hun marathonverslag elders in dit blad en 
huiver.  
En huiver is meteen het bruggetje naar de Soester bosmarathon. Het was huive-
ringwekkend slecht weer die dag. Zo slecht dat na 2 ronden de wedstrijd werd 
afgelast. Geheel terecht, dat wel, want menig atleet liep inmiddels tot halverwege 
zijn knieën in de blubber.  
 
En blubber is meteen het bruggetje naar het  komende winterseizoen toe. Want 

dat we regelmatig in de blubber zullen lopen is een ding wat zeker is. Tenminste als je van crossen houdt. 
En wie doet dat nu niet.  
Geniet ervan, blijf crossen, stofzuigen en de was doen deze winter. Dan ben je goed bezig. 
 
Loop ze.  
Jos Hakvoort 

Lange afstand gebeuzel 
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Op dinsdag 29 oktober 2013 werd, voor het 
eerst op de nieuwe baan, de coopertest georga-
niseerd. Op de grasbaan was dit al een terugke-
rend evenement wat in het voor- en najaar werd 
gelopen. 
12 minuten lang, zo snel mogelijk, hardlopen om 
zo veel mogelijk meters te maken was de op-
dracht. Ruim 80 deelnemers gingen deze uitda-
ging aan. Tijdens de laatste coopertest, in april 
2012 deden er slechts 46 deelnemers mee. Hier-
uit bleek dat een grote groep atleten zich wilde 
testen op de nieuwe, snelle atletiekbaan. 
Als eerste ging de jeugd van start voor hun 12 

minuten. De opmerkelijke prestaties in deze serie kwamen voornamelijk van de jongste jeugdleden. Zo 
liep Jesse van de Beek 2540 meter. Een geweldige prestatie voor deze 8-jarige, waarmee hij nog twintig 
volwassenen achter zich wist te houden! Ook Dori-
an Wevers wist een prachtige prestatie neer te 
zetten. Deze 14-jarige dame wist, met 2963 meter, 
net geen 3 kilometer te lopen. Ze liep een gemiddel-
de snelheid van 14,8 km per uur! 
Nadat de jeugd was uitgeraasd moesten de recrean-
ten en wedstrijdatleten nog maar bewijzen of ze de 
sterk lopende jeugd nog konden overtreffen. Ieder-
een probeerde het beste in zichzelf naar boven te 
halen om zo veel mogelijk te lopen in deze 12 minu-
ten. De snelste loper van de avond was Rik Goethals 
van AV Pijnenburg. Hij in de laatste ronde weg te 
lopen van zijn concurrenten en liep zo naar een af-
stand van 3545 meter. Snelste BAV atleet was Stefan Leeflang die met 3500 meter een prima prestatie 
neerzette.   

Ook Bas van der Vuurst wist een goede prestatie 
neer te zetten. Hij ging lang mee met de kop-
groep en moest deze groep pas in de laatste 
twee minuten laten gaan. Hij liep uiteindelijk 
3440 meter, een knappe prestatie van deze A-
junior. 
Al met al was het een geslaagde avond waarbij 

veel lopers hun persoonlijke record wisten te 

verbeteren. In het voorjaar zal de volgende coo-

pertest worden georganiseerd. Dan zullen alle 

atleten opnieuw de race tegen de klok aangaan 

om zichzelf wederom te overtreffen. 

 

Ga voor alle uitslagen van de coopertest naar de BAV-site: http://www.bav-baarn.nl/?page_id=37  
Onder het kopje ’nieuws’ vind je een pdf bestand.   

Coopertest BAV 

http://www.bav-baarn.nl/?page_id=37
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 Mijn naam is: Marina Bos 
 Ik ben 23 jaar oud 
 Mijn lievelingseten is: Boboti, maar ik houd ook 

van pasta! 
 In mijn jeugd heb ik aan turnen gedaan 
 Mijn functie bij de BAV is: Trainster van de A1 pu-

pillen en ik loop zelf op de dinsdag en donderdag. 
 Ik ben bij de BAV gekomen doordat ik graag een 

andere sport wilde gaan doen dan turnen. Ik 
kwam eens kijken bij een training en vond atletiek 
gelijk heel leuk. Ik doe dit nu alweer zo’n 13 jaar. 

 Ik vind kogelstoten en verspringen de leukste on-
derdelen om als training  te geven. Zelf houd ik 
het bij hardlopen en dan de 5 of 10 km. 

 Mijn vrije tijd besteed ik aan: Koken, shoppen, 
training geven, het maken van de BAViaan en ik 
maak graag kilometers op de racefiets. 

Ken je trainer 

Als deze baviaan in uw brievenbus of mailbox valt is het alweer half november. Nog even en we gaan de 
1e Wintercup weer lopen!  

 
Terwijl de 1e nog moet worden gelopen, zijn mijn gedach-
ten al bij de 3e Wintercup in Januari. Dat is toch wel de 
leukste uit de serie , want dan hebben we de altijd zo gezel-
lige BAV-loterij! Om er voor te zorgen dat iedereen dan 
weer met een leuk prijsje naar huis gaat, moeten de voor-
bereidingen nu al van start gaan. De Baarnse middenstand 
wordt door mij bezocht en laat zich altijd van zijn beste kant 
zien en geven gul! Toch wil ik hierbij ook graag onze BAV– 
leden betrekken. Je kunt tenslotte niet genoeg prijzen heb-
ben voor deze loterij!  
 

Daarom het volgende; heb je iets in je kerstpakket gekregen, gewonnen bij de bingo of de vriendenloterij 
of cadeau gekregen bij het tanken of ………., waar jezelf niets mee doet, maak er dan iemand anders blij 
mee en schenk het aan de BAV-loterij.  Bel of mail even en dan kom ik even langs om het op te halen.  
 
Alvast bedankt en natuurlijk veel sportief succes gewenst! 
 
Groetjes, 
Corien Kruiswijk 

Wintercup Loterij 
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19 en 20 oktober is voor het tweede jaar het kamp ‘voor junioren, door junioren’ in de BAV kanti-
ne gehouden. Net als vorig jaar werd het weer georganiseerd door Rohmana, Pieter en Annabel 
en ook Bas hielp dit jaar mee.  
Nadat we zaterdagavond pannenkoeken gegeten hadden, stond de avondwedstrijd op het pro-
gramma. Het eerste onderdeel was kogelstoten en de meeste junioren waren erg tevreden over 
hun prestaties. Daarna zijn we begonnen aan het verspringen, maar helaas zat het weer ons niet 
mee en moesten we halverwege stoppen door de harde regen. 
Tijdens de trainingen in de herfstvakantie hebben we de overige onderdelen van de avondwed-
strijd ingehaald en daar kwamen goede resultaten uit.  
 
Na de avondwedstrijd hebben we met z’n allen film gekeken en verder was het nog een hele ge-
zellige nacht. Voor de meeste junioren was er dan ook geen tot weinig slaap.  
Zondagochtend hebben we met z’n allen de kantine opgeruimd (wat hard nodig was) en daarna 
hebben we nog een soort ochtendtraining gedaan waarin we vooral gingen slootjespringen.  
 
Ook dit jaar was het dus weer een geslaagd kamp  
vooral ook door iedereen die mee geholpen heeft. 
 
 
Annabel Boonman (MJB) 

Junioren kamp 
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Een BAV-strip gemaakt door Thom en Mick 
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Jarig in november 

Jarig in december 5 Mich  Sweep 

13 Lotte  Buwalda 

27 Tom  Graat 
1 Thijs  Roskamp 

5 Dorian  Wevers 

7 Dinand  te Pas 

7 Emma  van de Beek 

7 Amber  Pieterse 

8 Naomhy Koops 

9 Boris  van de Beek 

11 Maan  Samed 

18 Jonathan  Rijswijk 
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2013 

 
 

2014 

 
  

Zie ook: http://www.tigch.nl/cross/20132014  voor de informatie over de crosscompetitie (poule Zuid). 

Zie http://www.jahoma.nl/pupillen/ voor de informatie over de pupillencompetitie. 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding BAV? 

za 9-nov 1e crosswedstrijd AV Pijnenburg, soest pup/jun Ja 

zo 24-nov 1e BAV Wintercup Camping De Zeven Linden, Baarn pup/jun Ja 

zo 15-dec 2e BAV Wintercup Camping De Zeven Linden, Baarn pup/jun Ja 

Datum Wedstrijd Plaats Pup/jun Begeleiding BAV? 

za 11-jan 2e crosswedstrijd AV Clytoneus, Woerden pup/jun Ja 

zo 19-jan 3e BAV Wintercup Camping De Zeven Linden, Baarn pup/jun Ja 

za 1-feb 3e crosswedstrijd AV Zeewolde, Zeewolde pup/jun Ja 

za 8-mrt finale cross nog onbekend pup/jun Ja 

Wedstrijdkalender Jeugd 

http://www.tigch.nl/cross/20132014
http://www.jahoma.nl/pupillen/
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