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Wat het bestuur ter ore kwam en ander nieuws… 
 
Deze keer aan mij de eer om namens het bestuur een voorwoord in de Baviaan te schrijven. 
Het zomerseizoen ligt achter ons en ik mag zeggen dat we weer op veel mooie en sportieve momenten terug kunnen kijken. 
 
Wat een prachtige dag was het tijdens de clubkampioenschappen en de marathonestafette op 27 september jl.  Vanaf 10 uur 
stonden oud, maar met name jong klaar om bestaande clubrecords te verbreken. Op alle onderdelen ging het er fanatiek aan toe, 
hier kwam weer eens aan het licht dat we echt een atletiekvereniging zijn en niet alleen een hardloopclub. Zelf mocht ik die dag 
bij de verspringbak staan om deze bij iedere sprong weer netjes te harken (ook dit is een behoorlijke workout kan ik verklappen). 
Het was een mooi gezicht hoe de atleten in alle concentratie begonnen met de aanloop om vervolgens met een verbeten gezicht 
zover mogelijk de bak in te springen. Op deze dag was goed te zien dat we zeer veel enthousiaste en talentvolle leden hebben, 
maar ook mensen die kunnen organiseren, alles was weer tip top geregeld door de jeugdtrainers. 
 
Nadat alle onderdelen voor de clubkampioenschappen waren afgerond en de prijzen waren uitgereikt was het nog niet afgelopen. 
Om half 4 stond de marathonestafette op het programma. Onder aanmoediging van speaker Bob Heinis liepen drie teams ieder 
een marathon: Baas Running Team + Edan van der Meer die bij toerbeurt een hele ronde liepen, de jeugd die bij iedere 200 meter 
rouleerde en een combinatieteam van BAV-recreanten en ouders van jeugdleden, die elkaar ook iedere 200 meter afwisselden. In 
totaal legde ieder team dus 42.195 km af, waarbij het Baas Running Team het snelst was in een tijd van 2.13.37. Maar ook de 
jeugd liet zich van zijn beste kant zien, ondanks dat zij al de hele dag in touw waren hebben zij een prachtige tijd neer gezet van 
2.24.50. Ook de ouders lieten zich niet onbetuigd (wellicht zitten hier potentiële BAV-leden tussen?), zij zetten samen met de 
recreanten een tijd neer van 2.24.32. 
Traditiegetrouw werd deze dag afgesloten met een gezellige en goed verzorgde barbecue van Bob.  
 
De dag daarna deden er maar liefst drie BAV-teams mee aan de Utrechtse Heuvelrugestafette, georganiseerd door AV Triahtlon 
uit Amersfoort. Dit jaar deden er voor het eerst vanuit de recreanten twee teams mee. Ondanks de ervaring met een estafette-
loop opgedaan met de Eemmeerestafette, was dit toch weer andere koek. Een prachtig parcours van 100 km met etappes van 10 
km over de Utrechtse heuvelrug met hierin ook etappes met een aantal pittige klimmetjes. 
Gezien het enthousiasme van iedereen heb ik er alle vertrouwen in dat de BAV volgend jaar zeker weer vertegenwoordigd is op 
dit evenement. 
 
Ook de jeugd ging gewoon door met activiteiten. Manege Zonneveld had een feestje ter ere van hun 10-jarig bestaan en had de 
BAV-jeugd uitgedaagd om een wedstrijd ‘Man tegen Paard’ te houden. Eerste onderdeel was hoogspringen, waarbij zowel het 
paard als atleet Bas van der Vuurst maar liefst 1.70 meter sprongen. Daarna was er nog een estafette tussen drie ruiters en drie 
hardlopers, ook hier lieten zowel de ruiters als de atleten zich van hun beste kant zien. 
  
Van al deze evenementen staan er foto’s op de website www.bav-baarn.nl onder het kopje foto’s, absoluut leuk om daar eens 
een kijkje te nemen. 
 
De BAV Wintercup 2014/15 staat er ook weer aan te komen, dit seizoen maar liefst de 40e editie!  
Op 9 november, 14 december en 25 januari kan iedereen weer meedoen aan de door onze vereniging georganiseerde loop vanaf 
camping De Zeven Linden. Onder aanvoering van Sandra Peters wordt er actieve PR verricht, scholen worden benaderd om mee 
te doen en ook onder de recreanten is er veel enthousiasme. We hopen dus op een grote opkomst op de diverse onderdelen van 
deze loop. Meer informatie over de Wintercup is terug te vinden op de website, inschrijven kan via www.inschrijven.nl 
Als afsluiting wil ik nog een oproep doen voor een trainer voor de maandagavond damesgroep. Iedere maandagavond traint er 
een groep dames onder leiding van Carly Michels en Birgitte Hekkelman in gymzaal De Driesprong. Carly en Birgitte hebben aan-
gegeven om na vele jaren het trainersstokje over te willen dragen. Mocht iemand hier interesse voor hebben of weet je iemand 
die dit heel leuk zou vinden dan horen we dit graag. 
 
Met sportieve groet, 
 
Irma Karssen, secretaris 
secretaris@bav-baarn.nl 
 
 

http://www.bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie 
 
 
In de maand september kwam er weer een flink aantal nieuwe leden (vooral pupillen)  bij.  
Een hartelijk welkom dit maal voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Irfaan  Adhien   Baarn   recreant  02-02-1989  
Ramón  ter Bogt   Baarn   pupil A   08-02-2004 
Isabel  ter Bogt   Baarn   pupil D   07-06-2007 
Wim  Huige   Baarn   recreant  06-07-1952 
Herbert  Jansen   Putten   senior   23-03-1982 
Chris  de Kleine  Baarn   pupil D   05-11-2006 
Thomas  Kok   Baarn   pupil D   01-07-2007 
Ria   Kuijt-van Essen  Baarn   recreant N.W.  02-03-1962 
Enique  van der Meer  Baarn   pupil D   04-08-2006 
Daan  Meijneken  Baarn   pupil B   25-06-2004 
Brigitte  Orthofer  Baarn   pupil D   05-07-2007 
Yvar  Riphagen  Baarn   pupil D   08-03-2007 
Nova  Snoek   Eemnes   pupil A   14-11-2004 
Ravi  Snoek   Eemnes   pupil D   13-04-2007   
 
Daarnaast hebben we er weer 3 nieuwe jury leden bij, te weten Frank Roskamp, Ronald van Miltenburg en Michael 
Terpstra. De laatste twee waren nog geen BAV-lid. 
 
Het aantal afmeldingen was echter ook aanzienlijk. Helaas moest ook Marianne Smit ons vanwege fysieke ongemak-
ken verlaten na een lidmaatschap van ongeveer 18 jaar. 
Daarom hebben we inmiddels afscheid moeten  nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: 
Geka  Bleker   Baarn  jury      
Lotte   Buwalda   Baarn  junior B 
Thijs  Buwalda   Baarn  junior B 
Femke  van Diermen  Bunschoten junior D 
Ingo  van Heusden  Baarn  senior 
Linda  Oostrum  Baarn  recreant   
Brechje  Sijnstra   Baarn  recreant 
Marianne Smit   Baarn  recreant 
 
Julian (en Frans) Hogenkamp hebben hun verhuizing moeten uitstellen en blijven nog een kwartaal lid van onze ver-
eniging. 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Alles heeft zijn tijd 
 

Na een aardige tijd van twijfel heb ik besloten mijn wel dertig jarig lidmaatschap van de BAV te 
beeindigen.  
 
Een jaar geleden werd ik ziek PMR, zpierreuma. 
Deze ziekte en de medicatie Prednison hebben veel verandert.   
 
Van het voorjaar heb ik de clinic Nordic Walking gevolgd en hoopte dat ik daardoor wat extra 
tempo kreeg. Helaas, ik kan jullie niet meer bijbenen.  
 
De BAV heeft me veel gegeven, heb er warme vriendschappen beleefd, veel plezier in de recre-
antencommissie, de “uit de running” geschreven en nu ben ik het zelf.  
 
Wens jullie allen veel loop, wandel en nordic plezier, 
Een sportieve groet Marianne Smit–Wijsman.  
 

LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN  
OPGELET ! 

 
 
Laatste mogelijkheid opzegging lidmaatschap per 1 januari 2015: 24 november 2014. 
 
Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits tijdig schriftelijk gemeld bij de ledenadmi-
nistratie. 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 niet voor 30 november ontvangen, niet meer verwerkt in 2014. Dit betekent, dat 
automatisch voor alle, niet voor deze datum afgemelde, leden licentie-kosten en basiscontributie 
voor heel 2015 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 licen-
tie-kosten en basiscontributie AtletiekUnie over geheel 2015) aan de betreffende (ex-) leden. 
Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de LEDENADMINISTRATIE en bij voor-
keur per e-mail (e-mail adres: hans@oostindien.com). 
 
Bedankt voor de medewerking ! 

mailto:hans@oostindien.com
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171 Persoonlijke records tijdens  
BAV Clubkampioenschappen 2014 

 
 Zaterdag 27 september hield de BAV haar clubkampioenschappen op de atletiekbaan. De 
meerkamp bestond uit de onderdelen sprint, verspringen, hoogspringen, kogelstoten en lange 
afstand. Voor de junioren en senioren was als extra onderdeel discuswerpen opgenomen. 
Naast de meerkamp stond er ook nog een 3.000 meter wedstrijd op het programma. 
 
Er werd zeer goed gepresteerd door de  85 atleten, ze wisten met z’n allen 171 PR’s te verbre-
ken. De wedstrijd begon met een gezamenlijke warming up. Iedereen had zijn Bav tenue aan, 
overal waar je keek was het Bav geel. Het weer zat mee en alles liep op rolletjes. Bij iedere cata-
gorie kreeg nummer 1-2-3 een mooie medaille. 
 
De eerste plaats op de 3.000 meter was bij de mannen voor Camiel Kruiswijk en bij de vrouwen 
voor Shirley Dolman.  

Looptip van de maand 
 

Veel gevorderde hardlopers ontwikkelen in de  loop van de tijd vaste trainings-gewoontes. Bij-
voorbeeld: woensdag: intervaltraining, donderdag: hersteltraining en zondag: een lange rustige 
duurloop. Op zich is daar nets mis mee, het geeft structuur in je trainingen. Het is echter beter in 
de loop van het trainingsjaar variatie aan te brengen in je trainingen. Zo kan je bijvoorbeeld aan 
het eind van het seizoen een periode geen extra lange duurlopen en/of intervaltrainingen doen. 
Het nut hiervan is dat je lichaam beter reageert op de trainingsprikkel als je weer meer gaat trai-
nen. Als je week in week uit altijd hetzelfde doet raakt je lichaam namelijk gewend aan de trai-
ningsprikkel.  
 
Bron: runinfo.nl 



 

 9 

Afscheid van trainster Liesbeth Sitters 

 

Per 1 oktober is Liesbeth gestopt als trainster bij de pupillen van de BAV. Twaalf en half jaar heeft ze zich 
met veel enthousiasme gestort op de begeleiding van de BAV-atleten. Met veel atletiekkennis  en oog 
voor detail heeft ze atleten begeleid naar steeds weer betere prestaties. Ook  heeft ze de kinderen geleerd 
om zich sportief te gedragen. 
 
Als oud atlete (vroeger was ze zelf actief in de baanatletiek) begon ze 12,5 jaar geleden als trainer bij de 
BAV. Ze heeft vervolgens vrij vlot een opleiding gevolgd bij de Atletiekunie, zodat ze als gediplomeerd trai-
ner aan de slag kon. Dit heeft ze al die tijd met veel plezier en enthousiasme gedaan. Ook heeft ze zich 
zeer verdienstelijk gemaakt voor het jurywerk bij de competitie wedstrijden. Ze is het aanspreekpunt bij 
de pupillen voor alle jury aangelegenheden. Denk hierbij aan opleidingen aanvragen bij de Atletiekunie, 
ouders vragen om de opleidingen te volgen, contacten onderhouden met andere verenigingen over de 
jury aanpak, etc.  Dit jurywerk blijft Liesbeth gelukkig voor de BAV voortzetten. 
 
Liesbeth stopt dus alleen als trainer. Privé krijgt ze namelijk meer om handen, waardoor ze de vrijkomen-
de tijd goed kan gebruiken. Hopelijk zal ze nog wel in de gelegenheid zijn om een keertje in te vallen als 
trainer. 
 
We zullen Liesbeth als trainer gaan missen. We danken Liesbeth uiteraard bijzonder voor haar belangrijke 
inzet als trainer bij  de BAV en hopen haar nog vaak bij de club te ontmoeten.   
 

Namens alle jeugdtrainers, Wim  
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Zaterdag 4 oktober tijdens het feestje ter ere van het tienjarig bestaan van manege Zonneveld 
gingen BAV atleten de strijd aan met ... paarden! Man tegen Paard. 
 
Als eerste onderdeel stond het hoogspringen op het programma. Zowel drie ruiters te paard als 
drie atleten gingen van start. Na een spannende strijd waarbij Rohmana Koops en Jelle van 
Miltenburg mee sprongen tot een hoogte van 1,40m, was het Bas van der Vuurst die zelfs 1,70 
sprong, precies even hoog als de laatst overgebleven ruiter en haar paard.  
 
Later op de dag werd de strijd te voet aangegaan: Guus Roskamp, Thom van der Wouden en 
Annabel Boonman liepen een estafette tegen weer drie ruiters. Guus startte als eerste en hield 
tijdens de nek aan nek race zijn tegenstanders steeds goed in de gaten. Tijdens de race van 
Thom maakten zijn tegenstanders even een extra ommetje, waardoor hij op ze uit kon lopen. 
Annabel liep daarna ook hard door en haalde als eerste het eindpunt.  
 
Al met als was het een zeer gezellige, sportieve, leuke en erg geslaagde middag. We danken 
manege Zonneveld voor deze sportieve uitdaging en gaan hem in de toekomst graag nog eens 
aan. 

Foto: www.fotohooijer.nl 

BAV atleten strijden tegen de paarden van 
Manage Zonneveld 
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Boni spaaractie  
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BAV met negen pupillen bij regio-finale 
 
 
Zaterdag 13 september was de regio-finale van de pupillencompetitie in Veenendaal. Negen pu-
pillen van de BAV hadden zich hiervoor geplaats. 
 
De jongens pupillen D, Thorsten Berghegen, Huub Sweep en Rens Kelder hadden er veel zin in. 
Thorsten en Huub mochten aan de meerkamp en de 600 meter mee doen. Rens Kelder liep ook 
de 600 meter finale.  
 
Maar we  begonnen met vortexwerpen, daar gooide Huub 14,4 meter, dat was gelijk de eerste 
PR. Dan anderhalf uur vrij, was niet erg de zon scheen al lekker.  Bij de 40 meter sprint zat de 
starter wat te slapen.  Hij begreep niet, dat als je een valse start maakt, je de jongens moet 
"terug schieten". TIneke gelijk naar de scheidsrechter, maar die was ook al onderweg naar de 
starter. Huub mocht opnieuw, maar in zijn eentje, beetje jammer! Dan naar verspringen, meestal 
een goed onderdeel van Huub en Thorsten, maar ze bleven allebei toch onder hun pr. Na een 
uurtje de afsluitende 600 meter. Tineke had Thorsten en Rens de opdracht gegeven zolang moge-
lijk bij Huub te blijven. Dat was voor Thorsten al snel te hard. Rens kon lang bij blijven en zelfs 
lang voor Huub blijven. Maar toen had Huub nog zijn eindsprint, hij werd daardoor toch eerste 
BAV-er. Alle drie hebben ze een PR gelopen.  
 
Als enige B pupil had Mich Sweep zich voor de 1000 meter finale geplaatst. Hij finishte in een 
groepje jongens dat vlak bij elkaar zat en haalde een mooie 10e plaats. Zijn tijd van 3:48:38 was 
ook een verbetering van zijn PR. 
 
De A1 pupillen jongens hadden zich als team voor de regio finale geplaatst. We begonnen de dag 
met de estafette, altijd weer een spannend onderdeel. Gaat het wel goed?? Bij de BAV jongens 
ging het heel goed!! Goede wissels en een hele snelle tijd! 
Direct door naar de 60 meter sprint. Jan Vriesman liet zien goed te zijn in dit onderdeel en wist 
zijn serie te winnen. Jort Mol Lous verbeterde zijn PR op dit onderdeel. Bij het vortex werpen, 
waar we als BAV A1 pupillen zeer goed kunnen presteren werden er punten gescoord! De BAV 
jongens wisten hoog te eindigen bij dit onderdeel. Jort wist ook bij vortex werpen zijn PR te ver-
beteren met wel 3,68m. Als laatste onderdeel stond het verspringen op het programma. Mats 
Roskamp en Rens van Rhijn wisten beide hun PR te verpulveren. Mats sprong zelfs 40cm verder 
dan zijn oude PR! Tijmen Hoogendoorn heeft zijn PR van verspringen heel scherp staan en kwam 
daar steeds maar niet bij in de buurt, maar bij deze wedstrijd wist hij er maar 2cm onder te blij-
ven. Aan het eind van de dag de prijsuitreiking, de jongens gingen als 5de geplaatste de finale in 
en wisten deze plek vast te houden! 
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Als voorbereiding op het cross seizoen, 
crosstraining in de Soesterduinen! 
11 oktober 2014 
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Vogelvlucht                                                                                                 
  Over JoJo’en en Emo-Rennen   

              
 
Het was weer zo’n zaterdagochtend van grote twijfel. Een warm bed, een beetje katterig van een lange 
vrijdagavond, op zondag nog een loopje en matige weersvoorspellingen. Even de denkbeeldige schop 
onder je kont en gaan. Eénmaal bij Groeneveld tussen al die BAVers, ben je blij er weer bij te zijn. En het 
weer, dat valt altijd mee. Want volgens Jos Franck regent het zelden, op slechts 2% van de zaterdagen in 
een jaar. Maar daarover een volgende column meer.  
 
John was vandaag de enige trainer van de A groep. Maar hij had duidelijk een spiekbriefje van Frans 
mee. We zouden een alternatieve route lopen. Veel droge paden nemen, na alle regen van de voorgaan-
de dagen. Mooi niet dus, we kennen Frans toch!  Al zijn ‘droge’ paden waren kleine meertjes geworden. 
En van die ‘bijna altijd droge zaterdagen’ van Jos was ook niets te merken. Het kwam met bakken uit de 
lucht.  
 
John hield het hoofd koel en droog onder zijn petje, hij wel! Hij zocht zijn en ons, heil door het onge-
baande bos. Een soort ‘boskros’, daar kon Frans nog wat van leren! Daar gingen we, zeiknat, modder-
spatten op de benen, soppende schoenen en overal zwart bruine brei. En dan, als de stemming een 
beetje baldadig en klagerig wordt, openbaart zich plotseling tussen het struweel, met enige fantasie, 
een soort 'Grieks amfitheater' in miniformaat. 
 
De stemming slaat om. John ziet er nog een fysieke uitdaging in om de ‘galerijen’ op en neer te rennen. 
Maar als we boven zijn en Jurgen nog beneden op ‘het podium’ staat, vraagt hij om een ogenblik stilte 
en ontpopt  zich voor ons als een stand-up literator, een Griekse woordkunstenaar. Hij citeert uit het 
hoofd een gedicht van Vasalis. Tientallen jaren geleden op de middelbare school in zijn kop gestampt, 
waarschijnlijk tot vervelens toe. En nu valt alles op zijn plaats en komt het gedicht er wonderschoon en 
vloeiend uit. Met passie gebracht, door brede gebaren en stembuigingen begeleid en met een perfecte 
dictie. Enkele minuten van vervoering omringen ons en dringen binnen, als de regen die ons doorweekt.   

 
De zwaluwen  
De zwaluwen houden de avonddans  
Boven het water in avondglans  
Zwenken ze en keren  
In sierlijk scheren  
De één na de ander  
En door elkander  
In rij op rij  
Elkander voorbij  
Alsof ze vlechten, alsof ze weven  
Alsof ze het licht uit de wolken zweven.  
De zwaluwen houden de avonddans. 
 
De acteur valt stil. Het bos houdt de adem in. Het zwerk 
opent zich. Een mager zonnestraaltje piept tussen de 
regenwolken door die ook voor heel even stoppen met 
wenen. De zwaluwen lijken in een schicht voorbij te 
schieten voor een ochtendregendans, in deze korte och-
tendglans. En dan ontroert van al die schoonheid van 
woord, licht en beweging, lijken de wolken de tranen 
niet meer op te kunnen houden. Even plotseling als dit 
gewijde, verlichte moment opkwam is het weer verdwe-
nen.  
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Wij applaudisseren stevig voor dit ogenblik van hartverwar-
mende vervoering, door onze Classicus opgeroepen.  
 
De rest van de training verliep als in een roes. Het bos was 
nog even nat en modderig en het regende harder dan voor-
dien. Het deerde ons niet, want  alles was anders. Onze geest 
was verlicht door deze onverwachte acties van het trainers 
duo van de ‘BAV Emo-Ren Sectie JOJO’ (Joerg & John).   
 
Heren bedankt. Jullie hebben gevoelige snaren geraakt. Of 
om met Jos Franck te spreken: ‘Ik vind dat het niet 
“heftiger” (onstuimig, hevig, krachtig, vurig, hartstochtelijker) 
moet worden. Tegenwoordig mogen wij mannen ook iets 
meer onze emoties tonen. Vandaar deze gevoeligheid van 
een zaterdag-A-recreantloper die veel meer niet meer aan 
kan". Hoe zou het de anderen vergaan zijn, er waren toch ook 
vrouwen bij. Konden die het wel aan? 
  
Acteur: Jurgen Lentz (In avondglans en 'the making of') 
Foto's: Gertjan Hooijer 
Tekst  : Pim Molenaar  
Baarn, 7 oktober2014   

Jurycursus 
 

Frank Roskamp Michael Terpstra en Ronald van Miltenburg hebben alle drie de jurycursus bij 
Zuidwal in Huizen met goed gevolg afgerond. Gelukkig weer 3 nieuwe juryleden erbij zodat zij 
goed kunnen helpen met de zomercompetitie en eerst nog met de indoor wedstrijd in de Trits. 
De BAV is er heel erg blij mee. Tegenwoordig heeft de Atletiekunie de cursus laagdrempelig ge-
maakt, zodat je niet meer veel uit je hoofd hoeft te leren uit het juryboekje en er aan het einde 
geen examen wordt afgenomen De lesstof wordt doorgenomen en je oefent met elkaar hoe je de 
afstand moet meten.  
 
Iedereen die intresse heeft kan zich opgeven bij Liesbeth Sitters 035-5420051, of mail chrjsi-
ters@online.nl met vermelding van naam adres tel. No. mail en geboortedatum en dan hoor je 
wanneer er weer een cursus in de buurt gegeven gaat worden.  
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Dit keer geen feit of fabel maar, 
Wist je dat 
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Te Koop 
 
Zgan Running longsleeve. Maat 158-164 (er staat 
mt. 152 in, maar valt ruim).  
 
Slechts een enkele keer gedragen bij wedstrijd.  
 
Vraagprijs €22,50 
 
 
Bij interesse: Desireevandiermen@gmail.com  
of 06-48 918 119 

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

baviaanredaktie@hotmail.com 

Overdag trainen bij de  
Baarnse Atletiek Vereniging 

 
Lekker hardlopen onder begeleiding 
De BAV biedt de mogelijkheid om elke woensdagmorgen van 9.00 – 10.00 uur te gaan hardlopen 
onder begeleiding van een zeer ervaren trainster. Verzamelpunt: voor kasteel Groeneveld. 
 
Wie kan mee doen: Degenen die in staat zijn om minimaal 3 km te lopen (enige loopervaring is 
dus noodzakelijk). 

 
Nadere informatie kun je inwinnen bij: Suzana van Keulen tel. 06-
30205765, Ria Oostindien, tel. 035-5417383 of  Rob van Ginkel, tel. 06-
52302127. 
 
Wees er snel bij want er is plek voor maximaal 20 personen. 
Inschrijven bij: suzana@fitlijfstijl.nl 
 
Kosten: Je kunt 4 x gratis meetrainen, daarna kun je lid worden van 
de BAV. De contributie bedraagt slechts  € 39,00 per kwartaal. Als lid 
kun je op meerdere dagen en tijdstippen trainen. Gezellig, in groeps-
verband en verantwoord.  

mailto:suzana@fitlijfstijl.nl
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

OKTOBER 
1 Berry  Ruitenbeek 17 Henk  Maris, van 

2 Evert  Schaftenaar 18 Cobie  Gabel - Nieuwenhuis 

5 Dunja  Nijholt 18 Jan  Koops 

5 Fiona  Looijengoed, van 19 Wilma  Blonk 

6 Vera  Geelen 21 Ian  Hayne 

6 Shariva  Koops 22 Hans  Jong, de 

7 Peter  Keppel 22 Ada  Westerink 

9 Sylvain Staveren, van 22 Jeen  Bouma 

9 Maud  Niemöller 24 Han  Kooy 

10 Hennie  Bosselaar 24 Walter  Poppeliers 

11 Monique  Vernoy 25 Annet  Stormmesand 

14 Ria  Koops-de Bruyn 26 Ilona  Sluis 

14 Iwan  Broek, van den 28 Jolanda  Kannegieter 

15 Carla  Zwanikken 29 Aart Brink van den 

16 Bea  Brink 30 Jeroen  Hooijer 

   30 Marije  Jansen 
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NOVEMBER 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

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 Richard  Cousijnsen 25 Eric  Mathura 

13 Gert  Broek, van den 28 Margriet  Zanten, van 

14 Carly  Michels 28 Marian  Rapati 

14 Anna  Weesie 29 Diana  Hogenaar 

15 Ria  Oostindien-Hijden 29 Carlo  Oudebeek 

15 Pauline  Kattenberg 30 Stefan  Leeflang 

15 Dirk Kooiman    
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033-2852940 
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Jarig in november 
Jarig in oktober 

1 Mats  Roskamp 

4 Thom Wouden, van der 

13 Isabel Broek, van den 

16 Iris  Gisbergen, van 

18 Maaike  Kannegieter 

27 Jelmer  Pastoor 

28 Tijmen  Hoogendoorn 

28 Yves  Meer, van der 

5 Mich  Sweep 

14 Nova  Snoek 

24 Anthony Bullock 

27 Tom  Graat 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

2014 

 

 

2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

9 nov 1e wintercup BAV iedereen Ja nee 

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 



 

 32 



 

 33 



 

 34 



 

 35 


