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Van de voorzitter 
 
Zomer  

Na mijn toetreding bij de BAV gingen een aantal zaken als een 
sneltrein voorbij. Bestuursvergaderingen, vergadering met de 
commissies en een nieuwe kantine commissie met Karla en 
Anne-Marie. En daarna nog de verbouwing van het clubhuis. 
Bob heeft deze verbouwing prachtig begeleid. Het Clubhuis is 
veel ruimer geworden en als je binnen zit ben je toch een on-
derdeel van wat buiten gebeurt.  
Ik wil iedereen uitnodigen om langs te komen, trainen en ge-
nieten als BAV lid. En zet alvast ook de datum van zaterdag 27 
september in je agenda, dan worden de clubkampioenschap-
pen gehouden.  
 

Royal Run 
Wat een prachtig nieuw evenement. Gelijk 1800 deelnemers met een top warming-up door Diana gedaan. 
Diana schitterde met alle moves, zon scheen en een grote groep BAV leden deed mee als lopers dan wel 
als vrijwilligers.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spierkracht, balans en souplesse  
Als hardlooptrainster ben ik in aanraking gekomen met een zeer interessante nieuwe ontwikkeling in 
hardloopwereld: “hardlopers doen te weinig aan spieropbouw”. Het is nog waar ook. In het algemeen lo-
pen we hard, duurloop of/en interval. Dit breekt spierweefsel af en is belastend voor botten en pezen.  
Hardlopers hebben meer kracht nodig om souplesse te behouden. Geen spieren kweken maar versterken.  
Bij hardloop kracht oefeningen gebruik je je eigen lichaam, zwaartekracht en balans. Een onderdeel van 
de oefeningen is voor romp stabiliteit, ook wel core stability genoemd, maar armen en benen worden ook 
op kracht getraind.  
Een paar maanden verder heb ik veel oefeningen geleerd, zelf bedacht of mijn eigen twist aan gegeven. 
Steeds vaker pas ik het toe tijdens de trainingen. Ik merk dat mensen het leuk en afwisselend vinden. Dit 
moeten we vaker gaan doen en oefenen. Voor sterke botten en spieren.  
Maar deze oefeningen doe je in groepsverband onder begeleiding van een trainer. Zo wordt steeds be-
langrijker dat mensen zich aansluiten bij vereniging en zo minstens een keer per week profiteren van een 
training onder begeleiding.  
 
Veel training plezier, 
Suzana 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 

 
In de maanden juli en augustus meldden zich een verheugend aantal nieuwe leden aan. Wederom betrof 
het merendeels  pupillen. 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:  Woonplaats:  Categorie: Geboortedatum: 
Naomi  de Boer  Baarn   pupil B  27-05-2005 
Rian  Boot  Baarn   recreant 22-07-1974 
Jamie  Hartog  Baarn   pupil A  11-07-2004 
Ine  Kelderman Baarn   recreant 27-03-1964 
Babèl  Kraeger  Baarn   pupil D  07-09-2007 
Yorn  van Oijen Baarn   pupil C  23-07-2006 
 
Helaas ook weer een flink aantal afmeldingen. 
Daarom moeten we per 1 oktober of al eerder afscheid  nemen van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Aljoscha Gielkens  Baarn   recreant 
Frans  Hogenkamp  Amersfoort  jury   
Julian  Hogenkamp  Amersfoort  pupil B 
Marjolein Holsboer  Baarn   recreant 
Annemarie Laseur   Baarn   recreant 
Che  van der Lee  Soest   junior B 
George  Lengkeek  Baarn   recreant 
Max   van der Meer  Baarn   junior D 
Bert  van Schaik  Baarn   recreant 
Ellie  van Schaik  Baarn   recreant 
Wouter  Schepers  Baarn   master 
Hans  Wester   Baarn   recreant 
 
Van de Atletiekunie kregen we voorts de volgende nieuwe wedstrijdlicenties binnen: 
 
Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 
Linde  Bouma   655988   junior C 
Fleur  de Graaf  836927   pupil A 
Tiziano   de Kruijf  836932   pupil A 
Sarwen  Perdeciyan  836934   pupil B 
Lotte  Salazar Vasques 836937   junior C 
Marije  Vriesman  836938   pupil D 
Alina  Yildiz   836939   pupil C 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Voor iedereen die het leuk vind om te helpen tijdens een wedstrijd: 
 
Zaterdag 27 september 2014 hebben we weer onze eigen clubkampioenschappen. Daar hebben we 
veel juryleden en helpers bij nodig. Ieder onderdeel heeft zijn gediplomeerde jurylid en daarbij onge-
veer 3-4 helpers nodig. Dat is voor het meten, harkers, kogels terug rollen en wat je maar kan beden-
ken. Ook hebben we mensen voor in de kantine nodig, achter de bar. Vind je het leuk om te helpen, 
stuur dan een mail naar: 
dernison@hotmail.com 
 
Wil je graag bij een bepaald onderdeel staan vermeld dat dan.  
Wij kunnen niet zonder jullie! 
 
Alvast bedankt 
Tineke Bos en  Silvia Jansen 

OPROEP! 

Conditietest: Sporttest en Sportze! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meerdere malen per jaar organiseren Sportze! en Sporttest , testmomenten voor de BAV beginnersclinic. Maar deze 
fitheidstesten zijn ook leuk voor recreanten en andere lopers, daarom een oproep: schrijf je snel in voor een fit-
heidstest en schoenanalyse! 
 
Tijdens de fitheidstest wordt op basis van EPOC en hartslagwaardes uw fitheid bepaald en een loopanalyse met een 
bijpassend schoenadvies gemaakt. De Fitheidstest bestaat uit een laagdrempelige interval shuttleruntest in sporthal 
‘De Spoorslag’. Tijdens de test heeft u een hartslagmeter om die iedere hartslag registreert. Aan de hand van deze 
inspanning analyseert Sporttest uw sport specifieke conditie en uw herstelvermogen, als u twee keer komt is een voor-
uitgang (hopelijk) duidelijk zichtbaar. Dit is een ideale leidraad om te kijken waar u staat of om te kijken hoe de voor-
uitgang is dankzij uw trainingen. 

Sportze! filmt uw voetafwikkeling met analyse software, om u zo de ideale schoen te kunnen adviseren. Hierbij wordt 
gekeken naar de manier van landen, afwikkelen en afzetten van uw lichaam tijdens het lopen. 

Achteraf ontvangt u een uitgebreid rapport met uitleg en grafieken over uw conditie en een schoenadvies, specifiek 
voor u en de sport die u doet. Voorbeelden van hoe dit er ongeveer uit ziet kunt u hieronder vinden.  

 

De kosten zijn € 10,- per persoon voor een fitheidstest (normaal € 67,50!), voor een 0- en vervolgmeting zijn voor 
BAV leden de kosten € 15,-.  

Inschrijven kan via www.sporttest.nl/fitheidstesten-in-samenwerking-met-sportze of bij Anita Frankena. 

mailto:dernison@hotmail.com
http://www.sportze.nl/
http://www.sporttest.nl/fitheidstesten-in-samenwerking-met-sportze/
http://sportze.nl/


 

 8 

BAV clubkampioenschappen 2014 
 
Dit jaar zullen de BAV-clubkampioenschappen gehouden worden op “onze” eigen echte atletiek-
baan en wel op zaterdag 27 september 2014! 
Iedereen D-pupil tot en met masters 65+ kan zich inschrijven d.m.v. onderstaand strookje. Dit 
jaar is er gekozen voor een meerkamp, pupillen hebben 5 onderdelen en de junioren hebben 6 
onderdelen  met als extra onderdeel discuswerpen.  
De onderdelen zijn, sprinten, verspringen, hoogspringen, kogelstoten (D/C pupillen balwerpen) 
en een lange afstand. Als de wedstrijd is afgelopen zullen alle deelnemers mee doen aan een 
spectaculaire marathon-estafette.  
 

       
De wedstrijd begint om 10:30 uur. Zorg dat je uiterlijk om 10:00 uur op de baan bent dan kunnen 
we met alle deelnemers tegelijk inlopen en daarna de warming up doen. 
Na afloop van alle sportiviteiten zullen we zoals ieder jaar weer saté/hamburgers/worstjes roos-
teren op de barbecue en frieten bakken. 
Ook als het onverhoopt druilerig weer is zullen we er een fijne, gezellige maar vooral sportieve 
dag van maken. 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ja Natuurlijk doe IK mee !!!!!!!!!! 
 
Naam :----------------------------- 
Geboortejaar :----------------------- 
M / V ( doorkrassen wat je niet bent ) 
Trainingsgroep ( bijv. pupil a, sen.) :----------------------------- 
Knip dit strookje af en lever het zo snel mogelijk in bij je trainer maar uiterlijk zaterdag  20 Sep-
tember !!!!!!! 
Mailen kan ook naar: tinekebos@casema.nl 
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Hardlooptip: Hoe voorkom je steek in je zij? 
 
 
Een steek in je zij kan behoorlijk vervelend zijn en zelfs je training dwarsbomen. Gelukkig is dit probleem 
eenvoudig op te lossen. Te beginnen met je voeding. In dit artikel drie tips om steken in je zij te voorko-
men. 
 
 
Let op wat je eet. Voedingsmiddelen die rijk aan vezels en vetten zijn, worden langzamer door het lichaam 
verteerd. Eet je dit vlak voor je training dan kan dit zorgen voor buikpijn, steken en andere maagklachten. 
Probeer uit wat het beste voor jou werkt. Eet lichte voedingsmiddelen voor je training en geef je lichaam 
de tijd om het te verteren. 
   
Goede warming-up. Gelijk beginnen aan je training kan je tijd besparen maar kan ook zorgen voor onre-
gelmatige ademhaling wat weer steken kan veroorzaken. Zorg voor een geleidelijke opbouw in je training. 
Doe een warming-up of wandel drie minuten en ga dan langzaam over in joggen. Loop daarna pas je ge-
wenste trainingstempo. 
   
Pas je ademhaling aan. Pas je ademhaling, net zoals zwemmers, aan op je tempo. Waar iemand die de 
borstcrawl doet, ademhaalt wanneer zijn gezicht uit het water is (tegelijk met een armslag), kan je tijdens 
het hardlopen je ademhaling aanpassen aan je looppas. Bijvoorbeeld twee tot vier passen inademen en 
ook weer hetzelfde aantal passen uitademen. Dit helpt niet alleen tegen steken in de zij. Het kan ook je 
zuurstoftransport verbeteren. 
   
   
Krijg je toch een steek in je zij? Verlicht de steek door langzamer te lopen en door rustig uit te ademen. 
Herhaal deze stappen tot het over is. Als je een steek hebt in je rechterzij kan het helpen om uit te ade-
men wanneer de tegenovergestelde voet (links) de grond raakt. Dat betekent niet dat je het bij elke stap 
doet, alleen op het moment dat je moet uitademen. Bij het uitademen worden de spieren van het mid-
denrif gebruikt. Als je net op dat moment stapt op de voet aan de kant van je steek worden juist die spie-
ren aangespannen waardoor de steek erger wordt.  
 
bron: runnersweb.nl 

Beste sportvrienden, 

  

Aangezien het voorlopig niet mogelijk is om iedereen persoonlijk te bedanken, wil ik hiermee ie-

dereen bedanken voor de vele attenties in de vorm van bloemen, kaarten, fruit etc. na mijn thuis-

komst uit het ziekenhuis in Zwitserland. 

  
Het zal nog wel enige tijd duren voordat ik weer in de gelegenheid ben om diver-
se activiteiten voor de B.A.V te doen en op zaterdagmorgen een (meestal door Hans) gezet bakje 
te doen. 

  

Nogmaals hartelijk dank en verder wens ik iedereen veel loopplezier. 

  

Met vriendelijke sportgroeten, 

Aart van den Brink    

http://runnersweb.nl/
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Crosstraining zaterdag 11 oktober Soestdui-
nen 

 
Alweer voor de vierde maal is er voor de BAV recreanten een crosstraining. De locatie is, zoals gebruike-
lijk, in de Soesterduinen. Natuurlijk zijn de lopers van de LAC ook van harte welkom! 
 
Ik denk niet dat ik jullie nog hoef uit te leggen dat Crosstraining leuk is, maar het is vooral erg goed voor je 
conditie! De laatste keer hebben we geprobeerd de training voor het grootste deel in één grote groep te 
doen, maar dat bleek voor de meeste lopers geen onverdeeld genoegen. Deze keer doen we dus alleen de 
warming-up en het eerste gedeelte van de training (met de krachtoefeningen) als complete groep. Direct 
hierna splitsen we de groepen, zoals bij iedere gewone training, in de groepen A, B en C.  
 
Er zijn wat recreanten, met name afkomstig uit de laatste “Bikkels”, die nog nooit een crosstraining heb-
ben meegemaakt. Speciaal voor deze nieuwelingen: Kom gewoon en zie met je eigen ogen (of voel met 
eigen benen ;)  ) wat deze training precies is. Echt heel goed voor de kracht in je benen, opbouw van je 
conditie en het ontwikkelen van stabiliteit in de enkels en knieën. Als je meer wilt weten, bel, mail of 
spreek mij gewoon aan tijdens één van de reguliere trainingen. Oké, het is zwaar en je wordt moe, maar 
het is echt erg leuk en goed voor je.  
 
We vertrekken op zaterdag 11 oktober om 08.45 uur vanaf de grote parkeerplaats bij Groeneveld en rij-
den vervolgens naar de parkeerplaats aan de Foekenlaan te Soest (bij kiosk De Lange Duinen 
www.kioskdelangeduinen.nl ). Voor je navigatie: Foekenlaan 25 te Soest. 
 
De training begint zodra iedereen er is. Naar schatting is dit om 09.10 uur en zal ruim een uur duren. Hou 
er voor de zekerheid rekening mee dat we rond 10.30 klaar zijn. 
 
Voor recreanten die niet kunnen deelnemen en voor hen die niet van Cross houden, zijn er om 09.00 uur 
een paar trainers bij Groeneveld aanwezig om de reguliere training te geven. 
 
Ik heb er al zin in, jullie ook? 
 
Frans van Eijk 

http://www.kioskdelangeduinen.nl
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VERJAARDAGEN 
SEPTEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Annemarie  Laseur 18 Bernadette  Vink 

4 Minka  Vulpen, van 19 Frank  Thienen, van 
5 Cardine  Kleij-Wijnhoud, van 19 André  Meer, van der 

9 Saranda  Andel, van 22 Sabine  Bos, van den 

10 Gabriëlle  Vries, de 22 Camiel  Kruiswijk 

10 Dick  Wessel, van 23 André  Groen 

11 Geka  Bleker 26 Annette  Wegen, v.d. 

12 Jeanette  Steenis-van Dijk, van 27 Michiel  Naus 

12 Johan  Leeuw, de 28 Jos  Goede, van de 

12 Hieke  Boer v.d. Schaaf, de 29 Wim  Oostveen 

13 Janco Blonk 30 Trudy  Zetten, van 

16 Rob  Vink 30 Carine  Lovett 
17 Ad  Roozekrans 30 Sonja  Post 
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VERJAARDAGEN 
OKTOBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Berry  Ruitenbeek 18 Jan  Koops 

2 Evert  Schaftenaar 18 Cobie  Gabel - Nieuwenhuis 
5 Fiona  Looijengoed, van 19 Wilma  Blonk 

5 Dunja  Nijholt 21 Ian  Hayne 

6 Shariva  Koops 22 Jeen  Bouma 
6 Vera  Geelen 22 Ada  Westerink 

7 Peter  Keppel 22 Hans  Jong, de 

9 Sylvain  Staveren, van 24 Walter  Poppeliers 

9 Maud  Niemöller 24 Han  Kooy 
10 Hennie Bosselaar 25 Annet Stormmesand 
11 Monique  Vernoy 26 Ilona  Sluis 

14 Iwan  Broek, van den 28 Jolanda  Kannegieter 

14 Ria  Koops-de Bruyn 29 Ingo  Heusden, van 

15 Carla  Zwanikken 30 Marije  Jansen 

16 Bea  Brink 30 Jeroen  Hooijer 
17 Henk  Maris, van    
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Zondag 31 augustus was net een iets andere zondag dan anders in de tuinen rond Paleis Soestdijk. Het zag 
er namelijk letterlijk oranje van de mensen. Een geweldige opkomst! Naast de 1.800 lopers die hun zinnen 
hadden gezet op een, twee of drie rondjes rond het bordes en door de tuinen van het paleis, waren er de 
talloze vrijwilligers die van de eerste Royal Run een groot succes maakten.  
 
Uiteraard was de BAV sterk vertegenwoordigd met een team van zo’n 25 lopers. Het was vooraf duidelijk 
dat iedereen popelde om de normaal niet voor het publiek toegankelijke delen van de tuinen eens in snel-
treinvaart te bekijken.  
 
De inzet van een aantal leden mag niet onvermeld blijven: Jan Koops trad op als parcoursverkenner en 
fietsbegeleider, Diana Rubini slaagde erin de 1.800 lopers binnen een kwartiertje van makke schaapjes tot 
wilde paarden op te hitsen tijdens de energieke warming-up, daarbij geholpen door het door het Baarnse 
Audiovisuele bedrijf Audivio verzorgde podium en geluid.  
 
Iets later dan gepland omdat de laatste bussen nog onderweg waren naar het paleis, klonk rond 13:25 dan 
het startschot. De weergoden bleken ons goed gezind, want na een regenachtige ochtend brak de zon 
ruim op tijd door. Onder luide aanmoedigingen van de speaker en het volop aanwezige publiek wurmden 
de lopers zich door de nauwe doorgang naar de Koninklijke bospaden. Al snel werd duidelijk dat toptijden 
lastig te realiseren zouden zijn gezien de drukte en de modderige conditie van het parcours. Maar als je de 
kans krijgt in zo’n omgeving te mogen hardlopen, dan is de tijd natuurlijk van ondergeschikt belang. De 
groene route voerde langs tuinen met varens, diverse prieeltjes en gezellige bankjes. Op de weg terug 
naar het paleis hoorden we de opzwepende klanken van de Brassband “Beatrix Brass” die zich bij het pas 
gerestaureerde witte bruggetje had opgesteld. Samen met de aanblik van het bordes na de bocht een goe-
de 100 meter verderop de kers op de taart en de motivatie voor velen om toch dat rondje extra nog maar 
te lopen. 
De lopers van de BAV kijken in ieder geval uit naar de tweede editie op 30 augustus 2015!  

Bav leden actief op eerste  Royal Run 
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Feit of fabel 
 
Tijdens het sporten (korter dan 60min.) is het drinken van sportdrank beter dan 
water 

FABEL! Tijdens een intensieve training (langer dan 60min.) waarbij je veel zweet en een grote in-
spanning levert, worden sportdranken aangeraden omdat ze je energie aanvullen en omdat ze 
helpen om de zogenaamde hongerklop (een te lage bloedsuiker) te voorkomen. In sportdrank 
zitten namelijk koolhydraten, zouten en vitamines die het vocht in je lichaam vasthouden zodat je 
niet uitdroogt. Sport je minder dan een uur, dan heb je praktisch geen sportdrank nodig. Zoals ik 
al schreef, bevatten sportdranken veel suikers (koolhydraten) en calorieën en zeg nou zelf: het is 
toch eeuwig zonde om alle calorieën die je met je inspanning verbrandt hebt er met één flesje AA
-drank weer aan te drinken? 
Op een rij: water bevat 0 suikerklontjes (0 kcal), een blikje Coca Cola bevat zeven suikerklontjes 
(130 kcal) en een flesje AA-drank bevat veertien suikerklontjes (263 kcal). 

 27 september 2014 

BAV Clubkampioenschappen 

 
 
 
 

3000meter 

Start 13:00uur 

 
 

Inschrijven kan  tot 12:30uur  bij  
Marina Bos! 

BAV Clubkampioenschappen 
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Voorkomen is beter dan genezen 
 
Sportkeuringen hebben zich binnen de BAV al lang bewezen. Tijdens zo’n keuring ben je in professionele 
handen en het is op de sportintensiteit gericht.  
Neem de verantwoording en wees zuinig op het functioneren van je lichaam! 
Er zijn een aantal mogelijkheden die in het onderstaande artikel van de organisatie worden vermeld. 
  
De BAV heeft met de Sportartsen Groep een stukje sponsoring kunnen sluiten: Bij aanmelding van mini-
maal 10 personen (die hoeven overigens niet tegelijkertijd te verschijnen) gaat er 10% van de kosten naar 
de club! De keuringen worden in de meeste gevallen door de verzekeringen via de aanvullende verzeke-
ring vergoed. Check dit svp wel goed bij je eigen verzekering! 
 
Voorbeeld:  
15 personen laten een Groot Sportmedisch Onderzoek doen. Kosten voor de keuring € 199.-  En bijna € 
300.- gaat naar de BAV. 
10 personen doen het Basisplus Sportmedisch Onderzoek  van € 138,00  En er gaat ook nog eens € 138,00 
naar de club. 
  
De belangrijkste reden om de test te doen is natuurlijk je eigen gezondheid, maar dit is wel een mooie ma-
nier om tegelijkertijd iets voor je club te kunnen doen. 
  
 Hoe werkt het?  
* Bepaal de voor jou meest geschikte keuring. 
* Ga bij je eigen verzekeraar na of dit (uit je aanvullende pakket) wordt vergoed  
* Maak de afspraak bij de Sportartsen Groep en meld dat de keuring uit het BAV collectief komt. 
* Laat het svp even weten door een mail te sturen naar:  sponsoring@bav-baarn.nl, 
 
 
Hartelijk dank. 
De sponsorcommissie van de BAV 

Sportkeuring 

Sportkeuring (voorheen SMA). 
   
Sporten is leuk en gezond, indien dat echter niet op een verantwoorde wijze plaats vindt heb je kans op blessures of 
andere gezondheidschade. Daarom is het ter preventie van sportgerelateerde klachten raadzaam om periodiek een 
sportmedisch onderzoek te ondergaan. Dit kan bij De Sportartsen Groep in het Meander Medisch Centrum te Baarn. 
  
Voor sporters onder de 35 jaar wordt een Basisplus Sportmedisch onderzoek geadviseerd. Deze keuring omhelst o.a. 
een uitgebreid onderzoek van het houding- en bewegingsapparaat, bloedonderzoek, een longfunctieonderzoek en 
een elektrocardiogram (“hartfilmpje”). Het doel van deze keuring is o.a. het opsporen van aangeboren hartafwijkin-
gen en blessurepreventie. 
Voor sporters ouder dan 35 jaar is het raadzaam deze keuring uit te breiden met een maximale inspanningstest met 
controle van het elektrocardiogram en de bloeddruk. 
Dit zgn. Groot Sportmedisch Onderzoek heeft, naast de eerder genoemde doelen,  als doel om ook verworven hart-
aandoeningen, bijv. kransslagaderlijden, uit te sluiten en om risicofactoren t.a.v. het krijgen van hart- en vaatziekten 
in kaart te brengen. 
De wedstrijdsporter kan ook kiezen voor een inspanningstest met ademgasanalyse (“spiro-ergometrie”). Het doel 
hiervan is om het omslagpunt (“punt van verzuren”) te bepalen en op basis daarvan de verschillende hartslagzones 
te bepalen en gerichte trainingsadviezen te kunnen geven. 
Voor meer informatie zie onze website: www.desportartsengroep.nl. 

Voor het maken van een afspraak en nadere inlichtingen: 0900-9879. 

mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
http://www.desportartsengroep.nl/
tel:0900-9879
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Het spijbelsyndroom van Paul 

 

De zomer is bijna weer voorbij. Opgeladen en schoongewassen door een zonovergoten en zondvloedachti-

ge zomer. We kunnen er weer volop tegenaan. Om pootje te baden hoefden we niet ver te gaan. Dat kon-

den we vooral  in de straten en kelders van Baarn. Wat heb ik die dagen Frans gemist. Een training door en 

langs alle volgelopen straten, gebouwen en kelders zou pas een echte ‘Toer de Frans’ geweest zijn. 

Misschien komt er nog een herkansing in de herfst in het 

bos, zoals we in het voorjaar ons als kinderen eens uitge-

leefd hebben op een zaterdagochtend. Klotsend, wa-

dend en springend van plas tot plas, tot we drijfnat wa-

ren. Niet iedereen natuurlijk. Maar wat een ontlading. Of 

zoals Paul zei: “Als je er eenmaal door bent, gaan alle 

remmen los en is geen plas te diep”. 

Hij bekeek het van een spatvrije afstand en genoot. En 

zegt me dan als we verder lopen: “Wat een bonte verza-

meling mensen toch bij de BAV. Misschien vind ik het 

daarom zo leuk iedere keer. Je kunt jezelf zijn. Je kunt 

komen wanneer je tijd en zin hebt. Het is altijd goed en 

je voelt je steeds weer welkom. Geen gezeur over waar 

was je? Hooguit een vraag of je misschien ziek geweest 

bent, of heb je een blessure gehad?” 

Ik val even stil, terwijl we verder lopen, herkauw die 

woorden en probeer de diepere achtergrond van die ontboezemingen te bevroeden. Hij gaat verder: “Ik 

zou daar iets over moeten schrijven, over hoe fantastisch ik het bij de BAV vind, een column in de Baviaan. 

Maar ik ben niet zo’n schrijver. Misschien moet jij het voor mij doen”. 

Zoals op ieder training heeft Paul het na enige tijd lopen en bijkletsen in het ‘peleton’ weer gezien en gaat 

er met grote passen energiek vandoor. Nauwelijks bij te houden als hij er echt voor gaat. Mijn ogen wat 

samenknijpend, door mijn wimpers kijkend,  zie ik een jonge Paul voor mij.  Slim, gedreven en het trage 

tempo op school regelmatig beu. Hij wil verder, ervandoor en liever zijn eigen gang gaan en spijbelen als 

het te saai wordt. Maar ja het mag niet. Ze zeuren je aan je kop. Je krijgt straf en slechte briefjes naar je 

ouders. Maar bij de BAV mag het allemaal, niemand zeurt en iedereen is blij als je er weer bent. En Paul 

rent zijn spijbelsyndroom er ook deze zaterdagochtend weer met grote passen uit. Helemaal tevreden en 

opgeladen voor een nieuwe week. 

Hardlopen blijft toch een geweldige therapie voor allerlei psychische kwaaltjes! Jogien heeft er vast wel 

een passende psychologische verklaring en theorie voor. 

tekst en foto: Pim Molenaar 
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Nieuwe BAV reflectiehesjes 
 

 
Het dragen van een reflectiehesje tijdens de trainingen op de weg in de winter-
maanden is verplicht. In het jubileumjaar hebben alle leden een reflectiehesje ont-
vangen met daarop het BAV-jubileum logo. Inmiddels zijn deze hesjes allemaal uit-
gedeeld en niet meer op voorraad. 
 
Om als vereniging zichtbaar te zijn tijdens de wegtrainingen in het donker heeft het 
bestuur besloten om nieuwe BAV-reflectiehesjes aan te schaffen. 
Alle nieuwe leden krijgen van de trainer als welkomstgeschenk een reflectie hes.  
 
Huidige leden kunnen een nieuw hesje bij hun trainer kopen voor het bedrag van € 
5,00. De hesjes zijn voorradig in het clubgebouw. 
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C- & D-pupillen 

 
 
Mijn naam is Chiel Brouwer, ik ben geboren op 08-02-2008 
Ik woon in Baarn 
Ik heb 1 broer, dat is Thijs, hij zit ook op atletiek 
Ik ben 6 jaar 
 
Ik heb licht bruin haar en bruin/groene ogen 
In mijn vrije tijd doe ik graag steppen en buiten met de au-
to's spelen 
Ik vind patat en "rode" bonen met een boomstammetje erg lekker 
Ik houdt niet van spruitjes 

 
Later wil ik stunt piloot worden. 
Mijn favoriete film is Incredibles 
Mijn leukste atletiek onderdeel is de spelletjes bij de training. 
Ik zit op atletiek omdat ik rennen leuk vindt en bij atletiek ge-
beurt dat heel veel. 

12 BAV pupillen  
door naar finale baancompetitie 

 
Na lang wachten zijn de finalisten voor de baancompetitie bekend. De BAV heeft 12 atleten in 
de finale staan. 
 
Meerkamp: 
Team A1 jongens bestaande uit: Rens van Rhijn, Mats Roskamp, Jan Vriesman, Tijmen Hoogen-
doorn en Jort Mol Lous. 
 
Meerkamp individueel: 
Huub Sweep en Thorsten Berghegen 
 
Lange afstand (600m/1000m): 
Mich Sweep, Febe Bakker, Huub Sweep, Thorsten Berghegen en Rens Kelder 
 
De finale is op 13 september bij VAV Veenendaal. Alle finalisten gefeliciteerd. 
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Jarig in september 

Jarig in oktober 

FEEST! 

2 Rohmana  Koops 
4 Naima  Ali 

5 Jesse  Beek, van de 

6 Floran  Groot 
7 Bebel  Kraeger 
7 Febe  Bakker 

10 Marijn  Maanen, van 
11 Guus  Roskamp 
12 Lotte  Jong, de 

13 Mick  Wouden, van der 

20 Tiziano  Kruijf, de 
24 Pieter  Heij 

27 Famke  Terpstra 

1 Mats  Roskamp 
4 Max  Meer, van der 

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 
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Nog gauw voor de zomervakantie is de jeugd 
van de BAV op kamp geweest. De meeste 
van de 25 junioren vertrokken vrijdagmiddag 
onder begeleiding van een aantal trainers op 
de fiets, de 26 pupillen werden met de auto 
gebracht. Bestemming: de YMCA in Leusden.  
 
Op deze mooie kampeerlocatie sliepen de 
kinderen en hun trainers in tenten. De slech-
te weersvoorspelling viel gelukkig reuze 
mee! Zo konden de waterglijbaan, de bungee
-run, het lasergamen, bezoek naar een boer-
derij in de buurt, het midget golfen en ook  

 
de barbecue allemaal lekker in het zon-
netje worden gedaan. Zowel op vrijdag-
avond als zaterdagavond was het na-
tuurlijk tijd voor avondspellen zoals Le-
vend Stratego en het Douanespel, dat 
daar in de bossen erg leuk en spannend 
was. Groot en klein renden door elkaar 
om te horen wie de Maarschalk was of 
de Generaal, en bij het Douanespel 
probeerden de “dieven” geld te pak-
ken, wat “politieagenten” probeerden 
te voorkomen. Er werd veel gerend, 
verstopt en gelachen! 
 

 
 
Op zondag bleek dat het populaire Le-
vend Stratego ook overdag en zelfs 
met een plens regen nog steeds leuk 
was. Daarna in droge kleren nog de 
estafette bingo en ’s middags fietsten 
en reden alle kinderen en trainers 
weer naar huis. Volgend jaar weer! 

BAV-kamp 2014 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

2014 

 

 

2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

7 sept Nationale D-spelen BAV D jun ja ja 

13 sept finale baancompetitie pup VAV, Veenendaal pup ja ja 

13 sept finale baancompetitie CD jun onbekend jun ja ja 

21 sept finale baancompetitie AB jun onbekend jun ja ja 

27 sept Clubkampioenschappen BAV alle BAV 
leden 

nee nvt 

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 
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