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Beste mede BAV leden, 
 
Wat hebben we een mooie Wintercup achter de rug!  
Of, zoals de Gooi en Eemlander schreef: een mooie Zomercup! 
De weersomstandigheden waren weliswaar niet echt Wintercup waardig, maar het evenement 
liep voortreffelijk! Bijna 900 deelnemers, wat een record is (of bijna, Alexander?)!  
Mooi om te zien was dat er veel BAV leden (in ons mooie BAV gele T-shirt) aanwezig waren, van 
jong tot oud. We verwachten dat de komende editie, op 14 december, minimaal even veel BAV 
leden naar het evenement komen, en liefst nog wat meer;-). 
Graag wil ik bij deze Bob en Alexander, en de vele andere vrijwilligers, namens het bestuur harte-
lijk bedanken voor de perfecte organisatie! Zonder al deze mensen kunnen we een dergelijk eve-
nement niet organiseren. 
Over vrijwilligers gesproken: Het bestuur is verheugd om te kunnen melden dat een aantal vaca-
tures zijn ingevuld: 
Charlotte Dekker (recreant, helaas momenteel geblesseerd) heeft zich aangeboden om de vaca-
ture PR & Communicatie in te gaan vullen. Voor en tijdens de Wintercup is ze al actief geweest, 
met o.a. mooie PR in de Baarnsche Courant van 10 november j.l. 
Bas van der Vuurst (jeugdtrainer) gaat de Jeugd evenementen coördineren, hij zoekt nog een me-
de commissielid die hem wil assisteren. Welke ouder voelt zich geroepen om Bas hierbij te hel-
pen? 
 
Bij deze wil ik graag de oproep herhalen voor de vacature voor een trainer voor de maandag-
avond Dames Trimgroep. Welke sportieve Dame (of Heer), wil deze groep gaan begeleiden? Mail 
dan naar: secretaris@bav-baarn.nl. 
En nog een vrijwilligers punt: de invulling van de kantinedienst op dinsdag en donderdag kan niet 
altijd ingevuld worden. De reden is dat er een tekort aan vrijwilligers voor deze diensten is. De 
BAV is een vereniging Voor, maar tegelijkertijd ook Door, vrijwilligers. Wanneer er geen mensen 
zijn die de kantinedienst willen draaien (wat een gezellige en eenvoudige taak is), zal de kantine 
helaas dicht moeten blijven. Dus: met name,dinsdag/ donderdag lopers, ik roep jullie bij deze 
graag op om gezamenlijk dit op te pakken en af te stemmen met de kantine commissie! 
Tot slot: het blijkt dat niet voor iedereen helemaal duidelijk is wat de afspraken zijn wanneer je in 
een BAV shirt hoort te lopen, het bestuur wil daarom graag duidelijkheid hierover scheppen: 
Wanneer de BAV het inschrijfgeld voor een (estafette)loop betaald, dan wordt verwacht dat er in 
club tenue gelopen wordt. Verder zien we uiteraard bij andere loopjes ook graag veel BAV geel! 
BAV-shirts en singlets, en vele andere kleding is te koop bij onze huis-leverancier en hoofdspon-
sor Sportze, gevestigd in de Laanstraat in Baarn. 
 
Een hartelijke groet, 
 

Edan van der Meer 

Bestuurslid 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 

 

 
 
 

In de maand oktober en de eerste week van november meldde zich weer een aantal nieuwe leden. Ook Kees keerde na 
drie en een half jaar afwezigheid weer terug bij onze vereniging. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Dirk  Bigot   Baarn   recreant  16-12-1961  
Bas  Dalmaijer  Baarn   pupil C   12-04-2007 
Mariëtte Groenhuijzen  Baarn   recreant  05-01-1963 
Benthe  Hoppen   Baarn   pupil B   19-11-2006 
Kees  Kruijswijk Jansen  Baarn   recreant  21-01-1950 
Nicole  Sitters-Tol  Baarn   recreant  17-10-1981 
Zowie  Stuifbergen  Baarn   pupil C   10-09-2007 
   
Helaas kwam er ook een hoop nieuwe afmeldingen binnen. 
Het betrof ditmaal: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Vera  Geelen   Baarn   recreant     
Inge   Harwich   Baarn   recreant 
Rens  Kelder   Amersfoort  pupil C   (overschrijving) 
Aicha  Meke   Baarn   junior D 
Maud  Niemöller  Baarn/Almere  recreant  (overschrijving) 
Krista  van Nifterik  Baarn   recreant   
Brigitte  Verkuijl-Daems  Baarn   recreant 
André  van der Vuurst  Baarn   master 
Bert  Witteveen  Baarn   recreant 
 
Van de Atletiekunie kregen we nieuwe wedstrijdlicenties binnen voor: 
 
Voornaam: Naam:   Licentienummer:   Categorie: 
Naomi  de Boer   841662    pupil A 
Jamie  Hartog   841665    pupil A 
Bebèl  Kraeger   841658    pupil C 
Yorn  van Oijen  841660    pupil B  
 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Achillespees, knie, rug, schenen, enkel. Iedereen heeft er wel eens last van 
gehad. Veel atleten gaan ondanks deze pijntjes gewoon door met sporten 
zonder iets aan de klachten te doen. Hierdoor wordt de blessure steeds pijn-
lijker 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. Hij gebruikt zijn kennis om de BAV-
leden aan het sporten te houden. Mocht u gebruik willen maken van de ex-
pertise van Camiel stuur dan een mail naar camielkruiswijk@gmail.com, ver-
meld in een paar zinnen de klacht die u ervaart. Er zal dan snel een afspraak gemaakt 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. 

De fysiotherapeut voor de 

Wintercup Loterij 
 
Baarn, 9 november 2014 
 
Op het moment dat ik dit schrijf is de eerste Wintercup alweer voorbij! Het is altijd geweldig om te zien 
dat zoveel atleten het parcours weer weten te vinden en er met elkaar een sportieve dag van maken.  
 
Het is inmiddels de 40ste keer dat dit evenement wordt georganiseerd! 
Zoals gebruikelijk wordt tijdens de laatste uit de reeks van drie een extra dimensie toegevoegd: de lote-
rij! 
 
Ieder jaar worden de middenstanders uit Baarn bezocht en om een bijdrage gevraagd. Zij zijn altijd erg 
gul en daardoor kunnen we mooie prijzen op de prijzentafel leggen. Als er veel prijzen zijn kunnen we 
veel mensen blij maken en daarom wil ik ook nog graag een oproep doen aan alle leden van de BAV.  
 
Heb je iets gekregen waar je niets mee doet? Liggen er op je werk "oude"  kerstpakketten te verstoffen 
of wil je op een andere manier een bijdrage leveren aan de prijzentafel? Neem dan even contact met 
me op, want zeker bij deze 40ste editie willen we graag goed voor de dag komen. (Het gaat om onge-
bruikte spulletjes, dus geen tweedehands zaken.) 
 
Kom langs of bel even met: 
 
Corien Kruiswijk 
Meerkoetweide 20  
3742XS Baarn 

035-5420949 

mailto:camielkruiswijk@gmail.com
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Afscheid van trainster Marina Bos 

 

Na Liesbeth (zie vorige Baviaan) alweer een trainer weg! Hopelijk houdt het afscheid nemen nu 
even op.     
 
Per 1 november is Marina gestopt als jeugdtrainster bij de BAV. Ruim 7 jaar heeft ze training ge-
geven bij de BAV en deed dit altijd met veel enthousiasme. In die jaren heeft ze vele atleten suc-
cesvol begeleid naar goede prestaties op wedstrijden en veel plezier in hun sport gegeven. 

 
 
Sinds de zomer van 2007 is ze begonnen met het geven van trainin-
gen aan de pupillen als assistent bij moeder Tineke. Al snel had ze 
haar moeder niet meer nodig: sinds 2010 leidde ze haar eigen trai-
ningsgroepen. Ze heeft haar niveau 3 diploma gehaald in de baanat-
letiek en heeft sindsdien heel hard gewerkt aan het technisch niveau 
van de BAV-jeugd. Ook haar eigen achtergrond in de baanatletiek 
heeft haar geholpen zich te ontwikkelen tot een heel goede trainer. 
 
Naast het geven van trainingen deed Marina nog veel meer (zie fo-
to): mede organiseren van PR-weekend, uitreiken van PR-medailles, 
redactiewerk voor het clubblad, helpen bij de clubkampioenschap-
pen, jeugdkamp, etc., etc. Een aantal werkzaamheden blijft Marina 
gelukkig nog wel doen en ze blijft natuurlijk actief als lid. 
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Zoals jullie wellicht weten bewoont Marina sinds kort een eigen huis samen met BAV-atleet Ca-
miel. Daardoor heeft ze het privé veel drukker gekregen en kan ze wat extra tijd dus goed kan 
gebruiken. Ze blijft gelukkig nog wel beschikbaar als inval-trainer. En wie weet als het huishoude-
lijke werk meevalt, dat ze haar beslissing nog eens heroverweegt.  
 
We zullen Marina als trainer enorm gaan missen. We danken Marina uiteraard voor haar belang-
rijke inzet als trainer bij  de BAV.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Namens alle jeugdtrainers,  

Wim  
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40ste Wintercup voortvarend van start 
 
Zondag 9 november vond de eerste Wintercup van dit seizoen plaats in de bossen van de Lage 
Vuursche. Het is alweer de 40ste editie van dit drieluik, dat wordt georganiseerd door de Baarnse 
Atletiek Vereniging (BAV). Maar liefst 884 deelnemers kwamen aan de start. 
 
Het is halverwege de ochtend als het al gezellig druk wordt bij Allurecamping De Zeven Linden. 
Op het zonovergoten terrein verzamelt de jeugd zich voor de start van hun afstand. Om tien 
voor elf klinkt het eerste startschot van de dag, en de 41 D-pupillen zetten het letterlijk op een 
lopen. Florijn van der Vliet van AV Pijnenburg zet de snelste tijd neer bij de jongens, maar hij 
wordt op de hielen gezeten door Felix van der Poel van de Nieuwe Baarnsche School die daar-
mee tweede werd. “Maar ik was de eerste van de NBS!”, straalt Felix, die normaal gesproken 
alleen hardloopt op het voetbalveld. “Ik vond het heel leuk. Volgende keer wil ik weer meedoen 
en dan hoop ik te winnen”, aldus de ambitieuze zesjarige. 
Bij de C-pupillen is er succes voor Huub Sweep van de Baarnse Atletiek Vereniging: hij wordt 
tweede. En daar lijkt hij een abonnement op te hebben. “Dit is mijn vierde zilveren beker”, zegt 
hij trots na de prijsuitreiking. “Vorig jaar werd ik bij de Wintercup al drie keer tweede en was ik 
ook tweede in het eindklassement. Trainen vind ik het allerleukste, maar ik ben wel heel blij 
met deze prijs!”. 
Bij de B-pupillen was er BAV-succes voor Pien de Vooght, die fraai derde werd. Een getalenteer-
de jonge dame, want eerder dit jaar schreef ze al een BAV-clubrecord op haar naam! BAV-
jeugdlid Lotte de Jong pakte de derde positie bij de 3.5 kilometer tellende korte cross voor C2/
B1-junioren. 
 
Prachtig parcours 
Rond het middaguur laat de zon zich iets minder zien, en dat is misschien maar beter ook. Want 
het is tijd voor hoge snelheden en pr’s: de 10 kilometer Atletiekuniewedstrijd gaat van start. 80 
wedstrijdlopers zijn naar Baarn afgereisd voor de wedstrijd over het Wintercupparcours. Want, 
zo vertellen enkele deelnemers desgevraagd: “de organisatie is goed, het parcours is mooi en 
de sfeer is super”. Of zoals winnaar Paul Verkleij het verwoordt: “Het is een prachtig parcours 
met mooie lange stukken waar je lekker kan lopen”. De Leusdense atleet van loopgroep Aart 
Stigter won al eens de Marathon van Amersfoort, maar vond het naar eigen zeggen heerlijk om 
de spikes aan te trekken voor de wedstrijd nabij de Lage Vuursche. “Ik heb heel fijn gelopen, 
het was een topwedstrijd!” 
 
Trots 
Als de meeste wedstrijdlopers de finishlijn hebben gepasseerd, worden elders op het terrein de 
heupen losgegooid: de voor de Wintercup zo kenmerkende warming up van de recreanten is 
van start gegaan. Onder leiding van BAV-trainster Diana Rubini werken circa 340 recreanten 
zich op het ritme van de uit de boxen galmende opzwepende muziek hun spieren los. Door de 
inspanning van de BAV-trainers en de Recreantencommissie kwamen er bijna 100 BAV-leden 
aan de start van deze recreantenloop. Als vervolgens het startsein wordt gegeven gaat een ie-
der op weg om zijn of haar eigen doel te behalen: variërend van ‘gewoon lekker lopen’ tot een 
betere tijd halen dan tijdens een eerdere editie. De lopers hebben de keuze uit één, twee, drie 
of vier rondjes van 2.5 kilometer. BAV-leden Hans de Jong en Bas van der Vuurst werden res-
pectievelijk tweede en derde op de 7.5 kilometer. Maar de held van de dag was toch zeker de 
11-jarige Yves van der Meer: als jongste deelnemer bij de recreanten ging hij samen met zijn 
vader van start voor sowieso één rondje, misschien twee. Want de langste afstand die hij tot nu 
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toe liep was 3.5 kilometer. “Maar ik liep zo lekker, dat ik tegen mijn vader zei: ‘ik ga voor de 7.5.’ 
En toen ik die drie rondjes had gelopen, dacht ik ‘die vierde lukt me ook’. Als het even wat moei-
lijker ging dan hielp mijn vader me. En het was soms best even zwaar, maar het is me gelukt. Ik 
ben super trots!” Dat mag zeker, met zo’n geweldige prestatie! Het tekent het enthousiasme van 
de BAV-jeugd. Op naar de volgende editie van de Wintercup, op zondag 14 december.  
 
Sponsoren Wintercup 
De organisatie van de Wintercup zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van vele vrijwilligers en de 
financiële steun van diverse sponsoren. De sponsoren van de BAV Wintercup editie 2014/2015 
zijn MTH Accountants & adviseurs, Audivio Audiovisuele oplossingen, Sportze!, Het Baarns Re-
formhuis, Rijkeboer aannemersbedrijf, Autobedrijf Niels Renes, Bade creatieve communicatie, 
Hartog Dijkman Recycling en Inproba Oriental Food Products. Daarnaast hebben Allurecamping 
De Zeven Linden en Staatsbosbeheer het schitterende terrein ter beschikking gesteld, waarvoor 
hartelijk dank.  
 
Uitslagen 1e BAV Wintercup 2014/2015: 
BAV-jeugd: podiumplaatsen voor Huub Sweep (tweede C-pupillen), Pien de Vooght (derde B-
pupillen) en Lotte de Jong (derde C2/B1-junioren). Bij de 10 km-wedstrijd was er een podium-
plaats voor twee BAV-leden: Hans Oostindiën pakte de tweede plaats bij de M65, Mariëlle van 
Wegen werd tweede bij de V55. Ga voor alle andere uitslagen naar www.bav-baarn.nl. 

 
 

http://www.bav-baarn.nl
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Sportweekend? 
 

Aan het einde van de zomer hadden een aantal lopers van de recreanten elkaar een tijd niet 
gezien. Verschillende vakantie periodes, andere bezigheden, je herkent het vast wel. Toen wij 
elkaar weer zagen, waren we oprecht blij elkaar weer te zien en te spreken. En nee, we hebben 
niets met elkaar behalve hardlopen. Hoe komt dat nou, vroegen wij ons af. Wij kwamen tot de 
conclusie dat het delen van je passie en samen sporten gewoon heel erg leuk is. 
 
Een beetje filosoferend kwamen we op het idee een keer een weekend iets te gaan doen, sa-
men met een boel andere Bavianen. Voor we van alles gaan vastleggen, reserveren en organi-
seren is het wel nodig om te weten of er überhaupt animo is voor zo'n sportweekend. 
 
Globaal zou zo'n weekend er als volgt uit kunnen zien: 
– Vrijdags eind van de middag vertrekken. ‘s Avonds gezellig met elkaar kletsen en een glaasje 
prik (of zo). 
– Zaterdagochtend een intensief sportmoment, bijvoorbeeld kennismaken met trailrunning, 
mountainbiken, bootcamp of duurloop in een prachtige omgeving. 's Middags sportief spel. 's 
Avonds nader in te vullen. 
– Zondagochtend lekker stukkie rustig lopen, om de spieren (en het hoofd) wakker te maken na 
de inspanningen van zaterdag. Na de lunch weer huiswaarts. 
 
De datum? Afhankelijk van deelname en locatie, maar ergens tussen half april en half mei 2015. 
Waar? Er zijn 2 groepsaccommodaties in beeld. Eén in Epen (Zuid-Limburg) en de andere in Nij-
verdal.  
Voordeel Epen: Schitterende omgeving, goede mogelijkheden om eens aan trailrunning te 
proeven (geschikt voor alle lopers). Mountainbike te huur bij accommodatie, veel spelmogelijk-
heden voor zaterdagmiddag. 
Voordeel Nijverdal: Ook schitterende natuur en het is iets minder ver rijden. 
De Kosten? Ook weer afhankelijk van de deelname, maar ga grofweg uit van ongeveer € 75,00 
per deelnemer. 
 
Deze inventarisatie is puur om de animo te peilen. Het verplicht je nog helemaal tot niets! 
 
Als het je leuk lijkt om een paar dagen met een groep gezellige Bavianen sportief bezig te zijn, 
stuur dan een mailtje naar: frans.van.eijk@planet.nl en geef dan ook s.v.p. aan welke locatie 
jouw voorkeur zou hebben. 
 
De deadline is zaterdag 20 december 2014. 
 
Ook zijn er nog wat mensen nodig voor de organisatie en uitvoering. Denk aan de logistiek 
(vervoer, eten, drinken) en de invulling van de sportieve onderdelen, maar ook de zaterdag-
avond. Als dat je wat lijkt, geef het aan in de mail. 
 
Benieuwd wat jullie er van vinden; 
 
Frans van Eijk 
 

mailto:frans.van.eijk@planet.nl
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Doe mee met Harm’s marathon van  
Rotterdam 

www.harmholt.nl    
 

 
Harm Boerma wordt op 19 maart 2015 60 jaar en dat laat hij 
niet ongemerkt voorbijgaan. Die dag loopt Harm de Marathon 
van Rotterdam. Niet DE Marathon van Rotterdam, want die is 
pas op 12 april, maar ZIJN Marathon van Rotterdam. Zelfde 
stad, zelfde parcours, andere datum. 
 
“Al een paar jaar speel ik met de gedachte rond mijn 60e ver-
jaardag een grote marathon te lopen: Rome, Barcelona, Lon-
den”, zegt Harm. “Maar waarom niet op de dag zelf? En waar-
om niet in mijn geboortestad? Mijn ‘geboortehuis’ ligt nota 
bene aan het parcours. Ik moest het antwoord op mijn eigen 
vragen schuldig blijven. En dus wordt het Rotterdam! Zonder 
publiek, zonder Lee Towers, zonder burgemeester Aboutaleb, 
zonder blusboten op de Nieuwe Maas, zonder dweilorkesten. 
Zonder afgezet parcours ook, maar wel door dezelfde straten. 
Dwars door het verkeer. Over de Erasmusbrug, Stadionweg, 
Oldegaarde, Groene Kruisweg, Bosdreef, Kralingse Plaslaan, 

Nieuwe Boezemstraat, Blaak en dan na 42 kilometer en 195 meter de finish op de Coolsingel.” 
 
Harm vraagt je hem te helpen zijn marathon tot een succes te maken. Hij is op zoek naar jouw 
herinnering aan de marathon van Rotterdam. Dus heb je ‘m ooit gelopen, doe dan mee!  
 
Je verhaal krijgt een plek op de site www.harmholt.nl. Hier houdt Harm in de 100 dagen voor 
19 maart (dus vanaf 9 december) een blog bij. Hij schrijft over: zijn 60-jarig bestaan, een reis-
verslag door zijn leven aan de hand van foto’s, objecten en documenten. de voorbereiding op 
de marathon op zijn 60e verjaardag en de geschiedenis van de Marathon van Rotterdam, die in 
2015 voor de 35e keer wordt gelopen. Een geschiedenis aan de hand van persoonlijke verhalen 
van en over marathonvanrotterdamlopers, zowel wedstrijdatleten en prominenten als recrean-
ten. 
 
Voor die laatste verhaallijn is Harm benieuwd naar jouw verhaal. Als handvat geeft hij drie vra-
gen mee. Wat was jouw ‘moment of fame’, wat je ‘moment of pain’ en ‘wat maakt de mara-
thon van Rotterdam voor jou zo bijzonder?’ Maar je mag ook zelf je invalshoek kiezen. Het mag 
een kort stukje zijn, maar een wat langer verhaal is ook welkom. 
 
Wil aan je verhaal de volgende gegevens toevoegen: naam, geboortejaar, woonplaats, start-
nummer, tijd, gelopen in het jaar ….,  en zo mogelijk een actiefoto van je marathon van Rotter-
dam. 
 
Stuur je bijdrage naar verhalen@harmholt.nl (Harm zal het dan op de site zetten) of ga naar 
www.harmholt.nl en plaats je verhaal zelf in ‘Jouw Marathonverhaal’.  

http://www.harmholt.nl
http://www.harmholt.nl
mailto:verhalen@harmholt.nl
http://www.harmholt.nl
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BAV reflectiehesjes 
 

 
Het dragen van een reflectiehesje tijdens de trainingen op de 

weg in de wintermaanden is verplicht! 
 
 
 
 

 
 
 

Heb je geen reflectiehesje meer of is je oude hesje aan vervan-
ging toe? 

 
 

Alle leden kunnen een nieuw BAV reflectiehesje bij hun trainer 
kopen voor het bedrag van € 5,00.  

De hesjes zijn voorradig in het clubgebouw. 
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Ken je trainer 
 
Mijn naam is: Carlo Oudebeek 
 
Ik ben 52 jaar 
 
Mijn lievelingseten is: ik vind heel veel lekker maar als ik 
toch iets moet kiezen dan wordt het gebraden kip met 
patat en sla  
 
In mijn jeugd heb ik aan gymnastiek bij DEV en voetbal 
bij BVV Baarn gedaan 
 
Mijn functie bij de BAV is recreantentrainer 
  
Ik ben bij de BAV gekomen door een artikel in de 
Baarnsche Courant over de beginnersclinic. Dit was voor 
mij een uitstekende manier om, na bijna een jaar gebles-
seerd te zijn geweest, weer te leren hardlopen. Dit doe 
ik nu alweer zo’n 8 jaar 
 
Ik vind intervallen erg leuk 
 
Mijn vrije tijd besteed ik aan de BAV, in de tuin werken en genieten van het leven! 
 

Feit of fabel? 
 

Door krachttraining krijg je korte spieren 
 

Fabel : Spieren hebben een vaste lengte; je kunt 
dus geen korte spieren hebben, behalve als je 
botten krimpen of als de aanhechtingen van je 
spieren langer worden. Men associeert 
krachttraining vaak onterecht met het creëren 
van korte spieren en stijfheid. Niet waar dus, 
want stijfheid komt door te weinig stretchen en 
te weinig variatie in je training. 
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033-2852940 
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Geweldig, die eerste Wintercup 
 
Hier een kort verhaal over hoe ik de eerste Wintercup op zondag 9 november 2014 beleefde: 
 
Wat was het prachtig weer, het leek wel een Lentecup. Aangename temperaturen, bijna geen 
wind. Kortom....ideale weersomstandigheden. 
Zelf was ik zo blij toen het moment van de eerste Wintercup gekomen was. Op zaterdag 25 ok-
tober, tijdens onze reguliere zaterdagochtendtraining bij Kasteel Groeneveld, liet Diana Rubini 
ons weten dat op zondag 9 november de eerste Wintercup plaatsvond en dat iedereen daaraan 
mee moest doen. Ik kreeg er zoveel zin in dat ik me meteen liet inschrijven door Diana. 
Ik zat de dagen, ja....zelfs het aantal minuten af te tellen....dit is een hobby van mij.......ik kon 
gewoonweg niet meer wachten! 
Eindelijk was het zover. Startbewijs ophalen bij De Zeven Linden. Ik moest helemaal de weg 
zoeken. Een en ander vond ik als het ware nog meer werk dan de tien kilometer hardlo-
pen...echt lopen in de ruimste zin des woords. 
Diana zorgde zoals gewoonlijk voor een pittige warming up. Lekker opzwepende muziek. Ik 
kreeg het er goed warm van. 
Toen het startschot. In het begin ging het wat rommelig, maar al spoedig zat ik lekker in mijn 
ritme. De eerste 2,5 kilometer in 15,44 minuten. De volgende ronde, tijd van doorkomst 30,02 
minuten. Nog steeds ging het lekker. 
Natuurlijk nog een ronde. 7,5 kilometer binnen drie kwartier. Carlo Oudenbeek en nog meer 
BAV-leden stonden mij spontaan aan te moedigen. Echt een sportieve sfeer. Je hebt dan wel 
een (loop)nummer maar ik voel me bij een dergelijk evenement zeker geen nummer. 
De laatste 2,5 kilometer. Nog even doorzetten, jongens. Het ging toch niet meer zo gemakkelijk 
dan 20 a 25 jaar geleden, maar ja ....wat wil je. 
De eindtijd.....59,30 minuten. Ik was en ben best wel tevreden met deze eindtijd. Binnen het 
uur tien kilometer vind ik best redelijk. 
Zelf heb ik vaak de neiging om me met die snelle Kenianen te vergelijken, maar een dergelijke 
vergelijking loopt spaak. De Kenianen zijn heel anders gebouwd en zijn helemaal met (hard)
lopen opgegroeid. 
Na afloop lekker wat gedronken met zijn allen. Heel gezellig en heel geslaagd. Ik had en heb 
hier een goed gevoel over. 
Aan de tweede Wintercup kan ik helaas niet meedoen. Ik heb dan twee verjaardagen, te weten 
één van mezelf op 13 december en één van een zwager van ons op 14 december. Deze zwager 
wordt bij leven en welzijn 65 jaar en dit wordt groots gevierd. Ik zou het heel onsportief , a-
sociaal en ongezellig van mezelf vinden om daar niet bij aanwezig te zijn. 
Maar op deze festiviteiten verheug ik me ook heel erg. 
Tot slot wil ik aan de B.A.V.-organisatie mijn oprechte dank uitspreken.....mede voor het terug-
vinden van mijn zak met kleding. Deze was ik ineens kwijt. Toen was ik wel even in paniek, maar 
gelukkig kwam deze terecht. 
Al met al een heel geslaagd evenement. 
 
Edmond Pouderoyen, één van de BAV-leden. 
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Een verrassend weekend 
 
Al tientallen jaren kijk ik in onze badkamer aan tegen een foto waarop mijn vrouw op het erepodium 
staat van een hardloopwedstrijd. Ze heeft maar heel kort aan wedstrijden deelgenomen, maar hij hangt 
er wel. Ernaast een storende lege plek. Zelf doe ik al ruim 35 jaar gemiddeld elke 14 dagen wel aan een 
wedstrijd of loopje mee, maar een podiumfoto? Ho maar. En, toen ik rond mijn 59-ste qua tijden rich-
ting prijzen bij de 60+ers leek te gaan, besloot de Atletiekunie in al haar wijsheid de leeftijdgrenzen 5 
jaar naar voren te trekken, waardoor de 60+ klasse gewijzigd werd in 55+. Weg podiumkansen, want 
een 65+ klasse is er maar zelden. 
Tot zover de voorgeschiedenis. Voelt u de frustratie? 
Voor het einde van dit jaar wilde ik nog een halve marathon lopen. Linschoten wellicht, altijd leuk en 
snel. Doch helaas, dan zitten we in verband met de Kerst al op Texel en daar lopen ze alleen in de zomer. 
Dan de Twiskemolen-loop, in  één van mijn favoriete hardloopgebiedjes:  9  november, verdraaid, gelijk 
met de Wintercup. Daar wegblijven kan ik natuurlijk niet maken. Omdat ik altijd op zaterdag de kantine 
verzorg, loop ik vrijwel uitsluitend op zondagen mijn loopjes. Maar ik heb geluk! Komende zondag kan ik 
niet lopen (strandwandeling met ons kleinkind staat gepland), maar er staan voor zaterdag wel 2 halve 
marathons op de hardloopkalander met de start pas aan het begin van de middag (half twee, dat moet 
te halen zijn, als ik mijn kantine-gasten rond half twaalf de deur kan uitwerken). 
Renswoude of Epe, dat is de keuze. Iets meer tijd voor Renswoude (start 2 uur, doch geen voorinschrij-
ving meer mogelijk). Dus kost meer tijd. Bovendien 2 rondjes en in Epe maar één. Het lijkt een niet te 
warme dag te worden, gelukkig, want daar kan ik slecht tegen. Maar in de voorbereiding nemen de pro-
blemen toe. De temperatuurvoorspelling voor deze zaterdag gaat vrijwel elke dag met een graad om-
hoog om te eindigen op een recordverwachting van wellicht 21 graden. Hopeloos! Bovendien blijkt onze 
trainer de voorafgaande donderdag voor een extra lange training over de fietsbrug te hebben gekozen. 
En of dat nog niet genoeg is: komt mijn vrouw met de mededeling dat we de aansluitende vrijdag einde-
lijk weer eens een echt lange wandeling met de hond gaan maken, iets waar ik al weken om gezeurd 
had. Tot overmaat van ramp lopen we ook nog verkeerd, waardoor er  kilometers extra moeten  worden 
afgelegd. Voldoende ingelopen voor de zaterdag, zullen we maar denken! 
Zaterdagochtend moet op het laatste moment nog snel een vergadering worden opgeruimd, die onver-
wacht op het  BAV-terras bleek plaats te vinden en dan snel door naar Epe. Uiteindelijk valt de warmte 
mij nog mee, ik loop alleszins redelijk voor mijn doen en haal op de laatste kilometers nog de nodige 
atleten in. 
Na het uitlopen ga ik meteen door naar de kleedkamers om daar even een kruidensoepje te maken, 
want bij dit soort afstanden blijk ik vaak last van zoutgebrek te krijgen. Ik zie steeds meer mensen bin-
nen komen met een groot, smakelijk ogend chocolade-hart. Nee, dit zijn geen gewonnen prijzen, maar 
het is een herinnering, die voor alle deelnemers op het terras schijnt klaar te liggen. 
Ik snel naar buiten, want dat laat ik mij niet ontglippen. Daar blijkt de huldiging van de dames bijna afge-
lopen te zijn. Net als ik aan de beurt ben om mijn traktatie in ontvangst te nemen, hoor ik omroepen, 
dat een aantal heren zich moeten gereed houden voor de prijsuitreiking. Bij afwezigheid geen prijs, jam-
mer maar helaas.  
Maar dan gebeurt er iets vreemds: heb ik dat nou goed verstaan? Is dat niet mijn naam, die ik daar 
hoor? Dat moet een gigantisch misverstand zijn! Er was geen 65+ klasse, dus kwam ik uit bij de 55+ers. 
Maar ik bleek niet gedroomd te hebben. Zowaar een derde prijs in deze klasse, dat was wel het laatste, 
dat ik verwacht had. Gauw naar het podium en daar stond ik dan toch: Hiep, Hiep, Hoera! Ook de ver-
enigingsfotograaf was gelukkig present. Naast een bescheiden geldprijsje eindelijk de niet meer ver-
wachte podiumfoto voor in de badkamer, want daar komt hij zeker te hangen op het nog lege plekje 
naast die van mijn echtgenote. Er is echter nog wel een verschil: zij staat op het hoogste treetje en ik op 
het laagste. 
Maar een kniesoor, die daarop let! 
JoJo. 
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‘Athletics like never before’ 
 
Zo luidt de slogan van de Europese Kampioenschappen Atletiek in 2016. Zoals misschien wel 
bekend wordt dit Europese Kampioenschap gehouden in Amsterdam!  
Van 6 t/m 10 juli 2016 gaan 1500 atleten uit 50 landen op jacht naar medailles in 44 disciplines. 
Nederland is voor de eerste keer gastheer van de kampioenschappen, een unieke ervaring voor 
alle betrokken partijen, maar zeker ook voor  onze vereniging! 
De EK atletiek Amsterdam 2016 bieden de atletiekverenigingen in Nederland een unieke kans 
om veel mensen binnen én buiten de vereniging te enthousiasmeren voor de atletieksport. We 
zijn daarom op zoek naar een 
 

BAV Verenigingsambassadeur EK Atletiek 2016 
 

Deze verenigingsambassadeur gaat in aanloop naar dit grootschalige en unieke evenement fungeren als 
dé link tussen de leden van de BAV enerzijds en de Atletiekunie en de organisatie van de EK anderzijds. 
De ambassadeurs zijn de promotors van ‘Athletics like never before’ oftewel ‘Atletiek als nooit tevoren’, 
om zo nog meer mensen te enthousiasmeren voor de atletieksport. De ambassadeur speelt een sleutel-
rol in de communicatie naar de leden binnen de vereniging, maar is ook de vraagbaak en  informatie-
voorziener binnen de vereniging voor dit evenement. Bijvoorbeeld in de promotie van de EK binnen de 
vereniging, maar zeker ook in de informatievoorziening over de verkoop van toegangskaarten, het aan-
meldingstraject voor vrijwilligers en de inschrijvingsprocedure rond de recreatieve halve marathon. 
 
Iedere vereniging mag één ambassadeur voordragen. Heb je belangstelling om deze unieke rol van am-
bassadeur op je te nemen dan kun je contact opnemen met Irma Karssen via  
secretaris@bav-baarn.nl 

Recept van de maand 
Pasta met pompoen 

Hoofdgerecht - 4 personen - vegetarisch - 30min bereiden 
 
Nodig: 500 g pompoen + 1 ui + 1el suiker + 3el olijfolie + 70 g tomatenpuree (blik à 70 g) + 300 g spaghetti (pak a 
500 g) + 15 g peterselie (zakje à 15 g) + 100 g witte kaas + 50 g hazelnoten (bakje à 95 g) 
 
1. Maak de pompoen schoon, snijd hem in parten en verwijder de zaden en draderige binnenkant en snijd met een 
scherp mes de schil eraf. Snijd de pompoen in kleine blokjes en snipper de ui. 
2. Verhit olie in een pan met dikke bodem, fruit hierin de ui goudbruin. Roer de tomaten puree en suiker erdoor en 

bak 1 min. mee. Schep de pompoenblokjes door het ui-
mengsel. Bak ze 3-4 min. al omscheppend mee. Breng het 
mengsel op smaak met zout en peper. Laat de pompoen-
blokjes met de deksel op de pan in 8-10 min. zachtjes ko-
ken. 
3. Kook ondertussen de spaghetti volgens de aanwijzingen 
op de verpakking gaar.  
4. Hak de peterselie fijn, verkruimel de witte kaas en hak de 
hazelnoten met een keukenmachine. 
5. Serveer de pasta met de pompoensaus. Strooi er de ha-
zelnoten, kaas en peterselie over. 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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Vanuit de SESTE: Wat te doen bij  
calamiteiten op het sportpark 

Voor noodsituaties heeft: 

de politie een sleutel van het grote hek. Deze sleutel is aanwezig op het politiebureau. 

de brandweer een sleutel van het grote hek. Deze sleutel is aanwezig in een sleutelkluis in een 
van de palen van het grote hek. De kluis is alleen toegankelijk voor de brandweer. 

STEDIN een sleutel van het grote hek. Deze sleutel is aanwezig in een speciale sleutelkluis van 
STEDIN in de buurt van het grote hek. Op het sportpark staan namelijk twee transformator-
huisjes die niet alleen de voorzieningen op het sportpark van stroom voorzien, maar ook 
een behoorlijk deel van de noordkant van Baarn. 

de ambulance geen sleutel! Hiervoor is het nodig dat de sleutel van de vereniging gebruikt 
wordt. Elke vereniging heeft een sleutel. Het is immers zo dat als er een ambulance nodig is, 
er gesport wordt en er mensen aanwezig zijn in het gebouw. Voor deze werkwijze is o.a. 
gekozen, omdat ambulances overal uit onze regio vandaan kunnen komen en er daardoor 
geen uniforme regeling is af te spreken. Dit in tegenstelling tot de brandweer en de politie. 

 
Mocht er zich een calamiteit voordoen op het moment dat een verenigingsgebouw gesloten is, 
en zo ook het dichtstbijzijnde gebouw, dan uiteraard altijd 112 bellen. 
Uiteraard is doordeweeks overdag in veel gevallen de sportparkmanager en/of de terrein-
knecht aanwezig. 
Daarnaast is op gemeentehuis ook een sleutel aanwezig. Aanspreekpunt: Pieter Brandjes - be-
leidsambtenaar sport. 
Bij calamiteiten is en blijft 112 bellen ALTIJD aan te bevelen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur 
Han Borst, secretaris 

Baviaan digitaal ontvangen?? 

 
Lees je de baviaan nu nog in papieren versie? 
Waarom niet overstappen naar de digitale versie?! 
 
Enkel voordelen van een 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 digitalebaviaan@gmail.com 
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Runner’s High: wat is dat nu eigenlijk?                         
 
Runner’s high is het gevoel dat hardlopers hebben tijdens of na in-
tensieve inspanning. Voormalig wereldkampioen marathon Douglas 
Wakiihuri omschrijft het als "het abnormale gevoel dat je mentale 
verlangen je lichaam dwingt om te rennen."  
 
Een euforische rush 
Runner's high wordt vaak beschreven als een intense euforische 
rush, vergelijkbaar met de 'high' van sommige drugs. Voor anderen is runner's high echter een 
mythisch verschijnsel. Natuurlijk, van hardlopen kun je je heel goed voelen, maar het meest 
intense gevoel is toch gewoon opluchting als je de finish hebt gehaald. 
 
Voor Douglas Wakiihuri, de voormalig wereldkampioen marathon uit Kenia, is runner's high 
maar al te echt. "Het is iets dat iedereen kan ervaren. Maar als je als normaal persoon runner's 
high wil voelen, dan moet je eerst je fysieke conditie op een niveau krijgen waarop je minstens 
een uur of meer kunt hardlopen. Met andere woorden, je traint tot je comfortabel kunt hardlo-
pen terwijl je lichaam eigenlijk al uitgeput is. Je zou het kunnen omschrijven als het abnormale 
gevoel dat je mentale verlangen je lichaam dwingt om te rennen." 
 
Fysiek en Mentaal 
Wakiihuri verklaart runner's high door het onder te verdelen in een fysieke en een mentale 
high. "Fysiek moet je je lichaam veranderen van normaal naar abnormaal. Als je heel veel 
traint, dan ga je door een proces dat moeilijk in woorden te vatten is behalve dat je het gevoel 
krijgt dat je wilt rennen tot je niet meer kan. Maar trainen is meestal kort en met veel herha-
ling, en alleen tijdens wedstrijden geeft je echt alles. Dat is dan ook wanneer ik runner's high 
ervaar, en dat is waarom ik als ik een wedstrijd win gewoon wil blijven winnen!" “Als je heel 
veel traint, dan ga je door een proces dat moeilijk in woorden te vatten is behalve dat je het 
gevoel krijgt dat je wil rennen tot je niet meer kan.” "Het andere aspect is mentaal. Als je je 
concentreert op trainen dan ga je in je eigen wereld leven, tot winnen het enige 'echte' doel in 
je hoofd is. Je mentale drive werkt dan samen met je fysieke uitputting en creëert een perfecte 
runner's high. 
 
Hoewel Wakiihuri gestopt is met professioneel hardlopen, ervaart hij runner's high nog steeds. 
"Dat is waarom ik nog steeds dagelijks loop. Mijn drive is nog steeds heel sterk, en ook al is mijn 
fysieke conditie niet meer op topniveau, ik put mezelf nog steeds uit om die fysieke high te vin-
den. Dat is denk ik iets wat ik de rest van mijn leven zal blijven houden." 
 
 
Dat ook eenvoudige recreanten een runner’s high kunnen ervaren heb ik onlangs nog mogen 
meemaken. Na een reguliere zaterdagochtendtraining, die helemaal niet zo fantastisch ging, 
kreeg ik vlak voor afloop ineens de geest en besloot gewoon door te gaan tot ik een afstand van 
15km had gerend! En daarbij had ik ook na die 15km het gevoel dat ik nog uren door zou kun-
nen gaan, wat ik uit veiligheidsoverwegingen maar niet heb gedaan. Ik wil tenslotte wel zonder 
blessures aan de Zeven Heuvelenloop kunnen beginnen! 
Peter Bakker (bron: website Asics – gedeeltelijk bewerkt) 
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Hardlooptip van de maand 
 
Pijn is een signaal dat er iets mis is. Pijn negeren is wel het domste wat je kan doen, dus luister 
er naar!  

 
 
Loop je nog niet erg lang, 
dan openbaren kleine 
pijntjes zich hier en daar 
in spieren waarvan je 
misschien het bestaan 
niet eens kende. Naar-
mate je conditie toe-
neemt nemen deze pijn-
tjes af of verdwijnen. Je 
lichaam kan de belasting 
beter aan.  
 
 
 

Pijn kan ook duiden op overbelasting: je lichaam of een bepaalde spier trekt aan de noodrem 
en je komt gierend tot stilstand. Hardlopen veroorzaakt immers microruptuurtjes in spierweef-
sel, de voornaamste oorzaak van spierpijn. Acute spierpijn kan duiden op een spierscheuring.  
 
 
Loop daarom NOOIT door pijn heen. Neem een paar minuten gas terug, verdwijnt de pijn, loop 
dan rustig verder. Blijft het pijnlijk, of wordt het erger: stop en bel iemand die je op kan komen 
pikken. 
 
 
Niet te verwarren met de bekende spierpijn na het inspannen. Hoe sneller je hiervan herstelt, 
des te eerder je weer lekker kan hardlopen. Vijf manieren om je lichaam na inspanning snel te 
helpen herstellen: 
1. Cooling down - Toch even wandelen of dribbelen en wat oefeningetjes doen, afhankelijk van 
de gelopen afstand; 
2. Rekoefeningen - Toch rustig en beheerst in ieder geval de grote spiergroepen (kuiten, ham-
strings en  voorste dijbeenspieren ofwel quadriceps) even rekken, nooit door de pijn heen; 
3. Drinken - Wel of geen dorst, zorg toch voor een goede dorstlesser, simpel water is ook goed; 
4. Eten - Vanaf tien minuten na het lopen voor koolhydraten zorgen en in mindere mate ei-
witten. Denk aan bijvoorbeeld banaan, energiereep, bruine boterham, bordje rijst of pasta, etc. 
5. Koelen en ontspannen. Je doet je spieren veel plezier met een douche van lauw water, welke 
je met warm water eindigt. 
 
 
(Bart Hubert 
bron: Runnerworld) 
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December is een feestelijke maand en ook bij de BAV is er volop gezelligheid te 
vinden, wij rekenen dan ook op een grote deelname van de leden aan onderstaan-

de activiteiten! 
 

Op zaterdag 29 november wordt het onrustig in het clubgebouw van de BAV. Van-
af 10.30 uur worden de trainers (hopelijk) in het zonnetje gezet door de Sint en 
zijn trouwe knecht Piet. Wil je niets missen kom dan gezellig langs; de koffie en 

pepernoten liggen klaar. 
 

Op zaterdag 20 december is iedereen vanaf 10.30 uur welkom in het clubgebouw. 
“Onder” de mooi opgetuigde kerstboom en onder het genot van een gratis (het is 

nog steeds crisis……) kopje koffie of thee en een heerlijk plakje kerstbrood met 
roomboter.  

 
Op zaterdag 27 december hebben we Evert Schaftenaar & Andre Veerman weder-
om bereid gevonden om de heerlijke en alom wereldberoemde oliebollen te bak-
ken. Ruim voordat de trainingen beginnen zijn zij al in touw om deze bolletjes te 
bakken. Kom dus na de training in groten getale naar ons  clubgebouw om te ge-
nieten van deze lekkernij. De (olie)bolletjes staan (uiteraard met poedersuiker) 

vanaf 10.15 uur voor jullie klaar.  
 

Alvast hele fijne feestdagen toegewenst van de Recreantencommissie: 
Greetje, Diana, Rob, Ria, Janco en Peter. 

Nieuws van de recreantencommissie 
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

NOVEMBER 

1 Marina Bos 17 Edwin  Waal, de 

2 Mirjam  Blanken, van 19 Angela  Voort, van de 

3 Marja  Tap 19 Chris  Vlugt, van der 

7 Birgitte  Verkuijl-Daems 20 Gerard  Koppen 

8 Muriel  Wouden, van der 21 Suzana  Keulen, van 

10 Hans  Vries, de 22 Hans  Diermen, van 

11 Frans  Eijk, van 22 Alie  Natter-Sieben 

12 Frits  Sluijter 23 Irma  Karssen 

13 Gert  Broek, van den 25 Eric  Mathura 

13 Richard  Cousijnsen 28 Marian  Rapati 

14 Carly  Michels 28 Margriet  Zanten, van 

14 Anna  Weesie 29 Carlo  Oudebeek 

15 Ria  Oostindien-van der Hijden 29 Diana  Hogenaar 

15 Dirk  Kooiman 30 Stefan  Leeflang 

15 Pauline  Kattenberg    
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DECEMBER 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Frank  Louhenapessy 17 Pim  Molenaar 

5 Jeroen  Zuidwijk 18 Rob Ginkel, van 

7 Jan  Zwaan 19 Evelyn  Westhof 

9 Tho  Stoffelen 20 Brigitte  Koers 

12 Caroline Sterkman 22 Charlotte  Dekker 

12 Jaap  Sonnenberg 23 Sacha  Knopper 

13 Edmond  Pouderoyen 24 Mariëlle  Wegen, van 

14 Bertha  Wijngaarden-Jager, van 25 Belinda  Huiden 

15 Chris  Baan, de 26 Han  Witvoet 

15 Krista  Nifterik, van 27 Harold  Kuijpers 

16 Dirk  Bigot 30 Inge  Hartwich 

16 Henk  Hengeveld 30 Lenneke  Bakker-v/d Heijden 

16 Magda  Lammertse 31 Bert  Witteveen 

16 Martha  Braas-Seijts 31 Elly  Verhoef 

17 Conny  Dirksen 31 Bart  Klingeren, van 
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Jarig in december 
Jarig in november 

5 Mich  Sweep 

5 Chris  Kleine, de 

14 Nova  Snoek 

19 Benthe  Hoppen 

24 Anthony  Bullock 

27 Tom  Graat 

1 Fleur  Graaf, de 

1 Thijs  Roskamp 

5 Dorian Wevers 

6 Erik  Gaasbeek 

7 Amber  Pieterse 

7 Emma  Beek, van de 

7 Dinand  Pas, te 

8 Naomhy  Koops 

9 Boris  Beek, van de 

10 Rens  Kelder 

11 Maan  Samed 

18 Jonathan  Rijswijk 

25 Sarwen  Perdeciyan 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

2014 

 

 

 

 

2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

29 nov 1e crosscompetitie Soest pup/jun ja ja 

14 dec 2e wintercup BAV Iedereen Ja nee 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

10 jan 2e crosscompetitie Woerden pup/jun ja ja 

25 jan 3e wintercup BAV Iedereen Ja nee 

7 feb 3e crosscompetitie Zeewolde pup/jun ja ja 

14 maart Finale cross Amersfoort pup/jun Ja ja 
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