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Nieuws van de ledenadministratie 
 
In de vakantiemaanden was het rustig met de aanmeldingen. Verheugend was, dat bij de jeugd wel 
sprake was van enige instroom. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Tom  Graat   Baarn   mini-pupil  27-11-2006 
Bas   de Jonge  Baarn   junior D  04-04-2001 
Marten  Krikken  Baarn   pupil C  16-03-2005 
Salomé Rijswijk  Leusden  mini-pupil  01-04-2007 
Huub  Sweep   Baarn   mini-pupil  21-08-2007 
 
De vakantieperiode blijkt echter ook vaak een periode om je te bezinnen over je activiteiten. In 
enkele gevallen leidt dit tot verandering van sport, in andere gevallen blijken blessures toch hard-
nekkiger dan gedacht en soms lijkt het verstandiger om toch wat activiteiten (al dan niet tijdelijk) 
af te stoten. Helaas leidde dit tot het onderstaande lijstje afmeldingen. 
We hebben per 1 juli afscheid genomen van of zullen vanaf 1 oktober moeten missen: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:     
Ruud  Breuker  Baarn  master 
Emilie  van Dammen  Baarn  recreant     
Dave  Dijkshoorn  Baarn  recreant 
Evelien Hogenkamp  Baarn  recreant 
Peter   Lusse   Baarn  master 
Isaac  Saad   Baarn  junior D 
Pieter  Tollenaar  Baarn  recreant 
Natascha Tomasi  Baarn  recreant 
Job  Verkuijl  Baarn  junior C 
Sterre  Weaver  Baarn  junior C 
Lou  Witte   Baarn  pupil A 
 
Bram Willems verzocht ons zijn nieuwe tijdelijke adres door te geven aan onze lezers.  
Dit luidt: Zuidereind 23 te Baarn. Zijn email adres is geworden: bw.willems@online.nl. 
 
Namens de ledenadministratie, 
 
Hans Oostindiën. 
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Nieuwe leden BAViaanredactie 

 
Vanaf oktober nemen Albert de Weijer en Desiree Olivieira afscheid van de Baviaanredactie. Zij 
en Lenneke Bakker, die al eerder dit jaar het stokje overgaf aan Marina Bos, hebben zich enige 
jaren met hart en ziel ingezet voor het ontwikkelen van ons clubblad. Hartelijk dank hiervoor, Al-
bert, Desiree en Lenneke! 
 
Met dit septembernummer zijn Yannicke Kruiswijk (junioren A), Katharina Keller (Moeder van 
A2-pupil Emma en C-pupil Jesse) en Linda Groot (Moeder van A2-pupil Floran en C-pupil 
Merijn) ingewijd in de geheimen van het tekst-redigeren en opmaken.  
 
In eerste instantie zullen er zeker geen grote dingen veranderen aan de vertrouwde Baviaan. Wel is 
de nieuwe redactie met veel enthousiasme gestart met een paar nieuwe items, zoals de rubriek 
‘Ken je BAV-vriendje’ en ‘De doe-pagina’ voor de jeugd en wie weet volgen er meer.  
Blijf dus lezen! 

 

Plastic flesjes? 
Niet meer in de vuilnisbakken gooien alstublieft. 

 
Het lijkt misschien een tegenstrijdig bericht, maar de bedoeling is plastic afval  
zoveel mogelijk via de hiervoor bestemde zakken af te voeren. Er hangt er  
één achter de bar, dus als een ieder na het leegdrinken van zijn flesje dit bij  
de bar afgeeft, komt het keurig in orde. Tot op heden probeer ik bij het  
opruimen van het vuilnis de plastic flesjes er zoveel mogelijk uit te halen,  
maar zelf opruimen bespaart mij een hoop tijd en levert waarschijnlijk  
nog meer op.Dit leidt niet alleen tot een beter milieu, maar bespaart de  
vereniging ook een flink bedrag aan vuilafvoer. Het blijkt namelijk, dat 
we met de huidige scheiding al bijna twee keer zo lang doen met onze  
container (hetgeen dus nog langer zou kunnen) en dat is mooi  
meegenomen bij ons streven naar kostenbesparing. 
 
Alvast bedankt voor de medewerking. 
Hans Oostindiën 

V.l.n.r. Linda Groot, Marina Bos, Yannicke Kruiswijk en Katharina Keller 



Audivio draagt de BAV een warm hart toe

Wij sponsoren jaarlijks de geluidsvoorzieningen van 
onder andere de Wintercup. 
Audivio verhuurt en verzorgt beeld-, licht- en geluids-
apparatuur voor een vergadering, presentatie, 
bijeenkomst of feest. 
Daarnaast leveren we vaste audiovisuele oplossin-
gen voor elk bedrijf.

www.audivio.nl       035-5422411       info@audivio.nl

De juiste ingrediënten voor elke  
Oriëntaalse maaltijd!



Laanstraat 37
Tel: 5412987

Baarn

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
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   VACATURE-
OVERZICHT           

Commissie functie / taak aantal taken aantal uren  opmerkingen verlangde competenties 
Bestuur 2e penningmeester 1 ondersteuning en zn 

vervanging penningmeester. 
Controleert en coördineert 
financiële beleid. Aanwezig 
bij bestuursvergaderingen 

6 uur per maand vacature vacant, lid alge-
meen bestuur. Voorkeur 
vanuit jeugd/recreanten 

financieel onderlegd 

Bestuur 2e secretaris 1 lid alg bestuur, zn vervanging 
secretaris. Aanwezig bij 
bestuursvergaderingen 

6 uur per maand vacature vacant, lid alge-
meen bestuur. Voorkeur 
vanuit jeugd/recreanten 

organisatorisch onderlegd, 
communicatief vaardig 

Bestuur Voorzitter bestuur 1 voorzitten vergaderingen. 
Organiseren ALV. Con-
tactpersoon commissies. 
Beleid bepalen 

6 uur per maand vacature vacant, voor-
zitter treedt eind 2013 af 

bestuurservaring, kennis van 
atletiek 

Bestuur Vice-voorzitter bestuur 1 vervanging voorzitter 3 uur per maand lid algemeen bestuur   

Jeugdcommissie voorzitter 1 voorzitten vergaderingen.  
Contactpersoon commissies. 
Beleid bepalen 

4 uur per maand lid algemeen bestuur betrokken bij jeugd en  com-
municatief vaardig 

Materiaalcommissie Materiaal beheer 1 onderhoud en voor-
raadbeheer materialen 

1 uur per maand   handig 

Technische  
commissie 

beleids bepaler 1 atletiek technisch beleid bep-
alen 

1 uur per maand   AT trainer 

SW train(st)er Sportief Wandel train(st)er 2  di.av/ za. Ochtend 2 uur per week URGENT   

Sponsor-commissie Lid 2 Onderhouden relatie met 
huidige- en werven nieuwe 
sponsoren en adverteerders 

3 uur per maand   Enigszins commercieel, bij 
voorkeur netwerker, maar 
vooral enthousiast ingesteld 

PR commissie, valt 
onder Sponsor-
commissie (?) 

Nog nader te bepalen 2 Communicatiebeleid BAV 
ontwikkelen, en uitvoeren. 
Nauwe samenwerking met 
Website beheerder 

4 uur per maand Is een nieuw op te 
starten commissie 

Communicatief, creatief,  

Kantinecommissie organisatie kantinediensten 2 Barbezetting organiseren. 
Inkoop. Taakomschrijving 
maken kantinecommissie 

1 uur per maand beide dames stoppen 
m.i.v. nieuwe jaar 

communicatief vaardig 
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Studiecentrum Baarn is een 
kleinschalig instituut voor 
huiswerkbegeleiding. In een 
rustige omgeving leren 
leerlingen naast goed plannen, 
strategieën om op een 
effectieve manier hun huiswerk 
te maken en te leren. 
 
Voor meer informatie: 
www.studiecentrumbaarn.nl of  
035-6246840 / 06-53819272 
 
 

Carla - Zuiderstraat 4 - Baarn - Tel. 035-54 22 933

KLEURCONSULENT
Professioneel Kleding Kleur Advies K

A
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Lange afstand gebeuzel 
 

Hehe, na een hele tijd van gerommel in de marge is de spirit in de a-b en c groep weer 
helemaal terug. Er worden prijzen gewonnen, plannen gemaakt, gesmeed, en geconcre-
tiseerd  en last but not least: André van der Vuurst traint weer mee. Laat de herfst maar 
komen. Dat is sowieso wel een keer lekker want het weer heeft ons de afgelopen 10-11  
weken aangenaam verrast. Waar je ook op vakantie geweest bent deze zomer, Holland was 
the place to be. Velen hebben dan ook lekker in Nederland vakantie 
gevierd en stiekem doorgetraind.  
 
Wel slim natuurlijk want de komende drie maanden staan bol van de 
wedstrijden. Het begint een beetje los te gaan bij de Dam-dam loop 
waar vaak veel recreanten aan de start staan. Diezelfde dag zien we 
een aantal wedstrijdatleten bij de Halve van Hoogland. 
Een weekje later doet zo’n beetje de voltallige a-b en c selectie mee 
met de heuvelrugestafette. Dan een weekje herstellen en trainen en op naar de Bosmara-
thon in Soest…  
Effies uitrusten, weekje niks en hup, marathon van Amsterdam. 
Weer een week later doen twee atleten hetzelfde… maar dan in Nairobi. Het moet niet gek-
ker worden. Na wat gedoe bij de Maple Leaf hollen we ons helemaal gek bij de Zeven-
heuvelenloop, die een week later gevolgd wordt door de Wintercup. 
Twee glazen wijn later staan we in Bunschoten bij de Sinterklaasloop en nadat we de 
pakjes hebben uitgepakt rammen we er nog een Wintercupje tegen aan.  
Linschoten komt in zicht en na het eerste kerstdiner staan we in ‘s-Graveland. Tussen de 
vuurpijlen door de Sylvestercross en dan….welkom in 2014. Hoe snel kan het gaan… 
 
Het goede nieuws… Je hoeft niet aan iedere wedstrijd of trimloop mee te lopen. Eerlijk 
gezegd is dat zelfs af te raden, waar je in ieder geval je schoenen even voor moet aan-
trekken is voor de clubkampioenschaapen en estafettemarathon die georganiseerd wordt 
tijdens de clubkampioenschappen ter gelegenheid van de officiële BAV ingebruikname 
van onze atletiekbaan. Lees hier meer over elders in het clubblad. 
 
Trainen op deze nieuwe baan is voor velen een aangename bezigheid, zelfs bij 25 graden. 
We krijgen zelfs complimenten van externe lopers dat onze baan zo lekker loopt. En snel 
is. En dat gaat wat beloven voor de clubkampioenschappen. Het mooie weer is besteld, de 
organisatie draait op volle toeren, kortom, een dag om niet te missen. 
 

Naast al die wedstrijden wordt er natuurlijk ook getraind en zeker bij 
de duurlopers op de dinsdag en donderdagavond wordt het voorzichtig 
tijd om de hesjes, de lampjes en de reflecterende kleding van zolder te 
halen. Om 19.00 uur ziet het er prachtig uit, maar een uurtje later, oeps 
loop je al in het donker. Houd hier rekening mee. Het zal je toch niet 
gebeuren dat je vlak voor de estafettemarathon ineens voor de sokken 
gereden wordt. Dat kunnen we niet hebben.  
 

Heel veel loop- en wedstrijdplezier de komende tijd… een geruststellende gedachte hierbij 
is “je traint nooit zo hard als bij een wedstrijd”. Geniet ervan! 
 
Jos Hakvoort 
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BAV clubkampioenschappen 2013 
 
Dit jaar zullen de BAV-clubkampioenschappen gehouden worden op “onze” eigen echte 
atletiekbaan en wel op zaterdag 28 september 2013! 
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 en een lange afstand. 
D en C pupillen gaan balwerpen.  
 
Als de wedstrijd is afgelopen zullen alle deelnemers mee doen aan een spectaculaire 
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 
roosteren 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 woensdag 
21 september!!!!!!! 
 
Mailen kan ook naar: tinekebos@casema.nl 
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De BAV heeft weer wat!!!  
 

Zaterdag 28 september 2013. Clubkampioenschappen op de nieuwe atletiekbaan. Van 
10.00 uur tot 15.29 uur voor alle atleten, jong, iets ouder, serieus ouder, recreant, etc etc. 
een fantastisch evenement waar je bij hoort te zijn. Compleet met nieuwe baanrecords!! 
Zaterdag 28 september 2013. 15.30 uur ESTAFETTEMARATHON op de nieuwe atle-
tiekbaan voor alle BAV leden!! 
JAA, u leest het goed voor ALLE bav leden. Dus ook voor jou, sportief wandelaar, recre-
ant, pupil, supersnelle wedstrijdatleet, nordic walker, junior of bestuurslid!! (zelfs gebles-
seerde atleten zijn hartstikke welkom, ook hinkelen mag!!) 
 

Wat gaan we doen? We gaan een poging wagen om met zoveel 
mogelijk BAV atleten een marathon (42.194 km) te lopen. Hoe 
meer deelnemers, hoe minder de te lopen afstand. En om het een 
beetje spannend, leuk en snel te maken loopt iedere deelnemer 
steeds 100 meter. 
Doen alle BAV-leden mee dan hoef je maar 1x 100 meter te lo-
pen. Doet de helft van alle bav leden mee. …loop je dus 2 x 100 
meter. Zijn alleen Camiel en ik zo gek…. Oeps lopen we beiden 
212 x 100 meter….  
En dat kunnen jullie ons ECHT niet aan doen. 
 

Dus hierbij de oproep aan alle leden. Geef je op bij je trainer of via de mail die je in je 
mailbox krijgt en loop mee met deze knotsgekke marathon. Het wordt niet alleen reuze 
leuk, gezellig en bijzonder je krijgt ook een spectaculaire oorkonde van deelname met je 
naam en de eindtijd. En dat is géén souvenir, maar een collectors item!! 
Daarnaast zijn er superleuke prijzen te winnen als je de eindtijd goed raad. Het kost je een 
euro (dat inderdaad besteedt gaat worden aan materiaal voor onze prachtige baan) en je 
mag net zo vaak meedoen als je wilt. 
Meedoen dus. De start van deze marathon is op zaterdag 28 augustus om 15.30 uur. De fi-
nish… dat ligt mede aan jou supersnelle 100 meter tijden! Maar we rekenen erop dat we 
ongeveer 3 uur bezig zijn……. 
…Gelukkig hoef je je deze tijd niet te vervelen. Voorzitter Bob regelt een geweldige BBQ, 
er is een omroeper die de atleten motiveert. Er zijn verrassingen, die we niet verklappen, en 
ja je kunt na je supersprints gewoon lekker douchen!!  
 
Sport verbroedert!! Wedden!!  
 
We zien jullie allemaal graag op zaterdag 28 september. Meer info volgt via de website en 
via je mailbox als je je digitaal opgeeft.  
Aarzel niet. Schrijf je gewoon in en doe mee. Het wordt net als de bav-plaza, weer ontzet-
tend veel leuker dan je denkt.. echt waar!! 

En om je niet helemaal in verwarring te brengen hebben we een soort van tijdschema ge-
maakt zodat je ongeveer weet wanneer jij met je trainingsgroep aan de beurt bent. Let op, 
deze tijden zijn bij benadering. Het is natuurlijk veel leuker als je er vanaf het begin al bij 
bent. Wat moet Voorzitter Bob anders met al die lekkere hapjes… 
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15.30 start met de nordic walkers, sportieve wandelaars senioren en de A, B en C Lange 
afstand groep. 
16.30 De jeugd en junioren neemt het stokje over 
17.00 De recreanten gaan voor de laatste 17 km. 
18.30 Ongeveer finish… 
 
Daarna… gezellig samenzijn in en rondom het clubhuis met hapje en drankje. 
Vragen… Stel ze gerust.  
 
Stuur een mailtje naar emmie-jos@ziggo.nl of ikbenca-
miel@hotmail.com en je krijgt zo snel mogelijk antwoord. 
Namens de organisatie. Camiel Kruiswijk en Jos Hakvoort  
Ps… en het weer werkt ook mee!!  

-------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave estafettemarathon. 

 
Jaa, ik doe mee met die knotsgekke estafettemarathon 

op zaterdag 28 september om 15.30 uur. 
 

Mijn naam is: 
Mijn leeftijd is: 
Ik train bij de: 
Mijn trainer heet: 
Ik wil wel vaker dan 1 x 100 meter lopen:  0  ja        0 nee 
 
Inleveren voor 25 september bij je trainer!! 

Heb je ook iets te koop, ge-
vonden of aan te bieden? 
Stuur dan een mail naar:  
baviaanredaktie@hotmail.com 
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OPROEP  

Voor iedereen die het leuk vindt om te helpen tijdens een 
wedstrijd. 
 
28 september 2013 hebben we weer onze eigen clubkam-
pioenschappen. Daar hebben we veel juryleden en helpers 
bij nodig. Ieder onderdeel heeft zijn gediplomeerde jurylid 
en daarbij zijn ongeveer 3-4 helpers nodig. Dat is voor het 
meten, harken, kogels terug rollen en alles wat je maar 
kan bedenken. Ook hebben we mensen 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 
 
 
 

Het reserveren van de atletiekbaan op het sportpark, 

Hoe Moet Dat? 
 
Op 16 juli jl. was het dan zover, we mochten de baan op! Ondanks het aanbreken van de 
zomervakanties hebben al vele BAV-leden hun rondjes op de baan gemaakt. Wanneer mo-
gen we eigenlijk op de baan, is dat onbeperkt en wat als we een evenement of een extra 
training willen organiseren?  
 
De baan mag sowieso gebruikt worden tijdens de reguliere trainingstijden zoals deze op de 
site vermeld staan. Naast deze reguliere trainingen kan de baan voor evenementen 
gereserveerd worden via de sportparkmanager. Om deze reserveringen zowel voor de 
sportparkmanager als voor de BAV inzichtelijk te houden hebben we Wim Oostveen 
bereid gevonden om vaste ‘baanplanner’ van de BAV te worden. Wim is het vaste con-
tactpersoon namens de BAV voor de sportparkmanager, alle aanvragen voor baanreserver-
ingen lopen dus via Wim.  
 
Je kunt Wim bereiken via e-mail: wimoostveen@zonnet.nl. 
We hopen dat er vele sportieve en gezellige activiteiten op de baan georganiseerd gaan 
worden. 
 
Namens het bestuur, 
Irma Karssen 
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VERJAARDAGEN 

Van harte 
gefeliciteerd 

1 Evelien Hogenkamp 18 Bernadette  Vink 

4 Minka Vulpen, van 19 Frank Thienen, van 

9 Saranda Andel, van 22 Camiel Kruiswijk 

10 Dick Wessel, van 22 Sabine Bos, van den 

11 Geka Bleker 23 André Groen 

12 Johan  Leeuw, de 27 Desiree Olivieira 

12 Hieke Boer v.d. Schaaf, de 28 Jos Goede, van de 

12 Jeanette Steenis-van Dijk, van 29 Wim Oostveen 

13 Janco Blonk 30 Carine Lovett 

16 Rob Vink 30 Ria Voorneman 

17 Ad Roozekrans 30 Sonja Post 

   30 Trudy Zetten, van 
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Van harte 
gefeliciteerd 

VERJAARDAGEN 

1 Berry Ruitenbeek 18 Jan  Koops 

2 Susanne Claessen 18 Cobie Gabel - Nieuwenhuis 

2 Evert Schaftenaar 19 Wilma Blonk 

5 Fiona Looijengoed, van 20 Ellie Schaik, van 

6 Vera Geelen 21 Ian  Hayne 

6 Shariva Koops 22 Ada Westerink 

7 Peter Keppel 22 Jeen Bouma 

9 Sylvain Staveren, van 22 Hans Jong, de 

10 Hennie Bosselaar 24 Ruud Breuker 

14 Ria Koops-de Bruyn 24 Han Kooy 

14 Iwan  Broek, van den 24 Walter Poppeliers 

15 Carla Zwanikken 25 Annet Stormmesand 

16 Bea Brink 30 Marije Jansen 

17 Henk Maris, van 30 Jeroen Hooijer 
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FIETSTOCHT 
 

Wat? 
Fietstocht van circa 35 km 

Evert en André hebben een leuke en afwisselende route uitgezet! 
 

Wanneer? 
Zondag 29 september 2013 

 
Waar verzamelen? 

Clubgebouw van de BAV 
 

Hoe laat? 
13.00 uur stipt 

 
Indeling? 

Koek en koffie halverwege de route 
Buffet aan het eind van de dag 

 
Kosten? 

€ 5,00 per persoon, incl. 1 drankje 
 

Opgeven? 
Uiterlijk 19 september aanstaande bij Evert of André 
of via tibor1@tele2.nl of   bav-baarn@hotmail.com 

 
Doorgang? 

Bij minimaal 15 personen gaat de fietstocht & eten door. 
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RUGGE(N)GRAAT 
 

Zaterdagochtend half acht, de wekker gaat. Ik tik hem uit en draai me nog eens om. Een 
kwartier later schrik ik op en ‘klim’ uit bed. Effe opschieten. Voor achten wil mijn ontbijt 
binnen hebben. Dan kan het een uurtje zakken voor we gaan hardlopen, dat loopt lek-
kerder.  Als ik mijn vertraagde opstaan aan anderen vertel hoor ik voortdurend; “Oh, heb 
jij dat ook”.  En steeds volgt daarop; “En toch kom ik graag op de training, daar ligt het 
niet aan. Het lopen doet me ontzettend goed, de training is hartstikke leuk en vooral de 
sfeer is super. Ik voel me welkom en opgenomen. Eén grote familie. Als er ergens van toe-
passing is dat sport verbroedert/verzustert, dan is dat wel bij de BAV recreanten”. Dat is 
steevast de conclusie, vertraagd opstaan of niet.  
 
Het is negen uur, tijd om te lopen. Drie 60 plussers lopen dit keer voorop: Jan, John en 
ikzelf. John moet Jan Zwart telkens terugfluiten, zodat hij er niet als een haas vandoor gaat. 
“Jan, we zijn aan het inlopen, we willen iedereen erbij houden!”. Tevreden kijkt John om 
naar de grote schare lopers achter hem. “Als we geen Bikkelcursussen hadden gedaan dan 
liepen we hier hooguit met zijn tienen, constateert hij. En moet je nu eens zien wel 
60/70/80 ‘man’ ieder zaterdag, niet te geloven”.  
 
Een paar verlate lopers komen ons tegemoet en 
voegen in. Ik groet enkelen bij naam. “Het valt me 
wel op, Pim dat je alleen de dames bij naam kent”! 
“Dankzij  jouw ijzeren discipline John, dat iedereen 
elke zaterdag tijdens de bikkelcursus zijn/haar naam-
badge droeg, ken ik de anderen bij naam. Bedankt 
John.  
Trouwens over naambadges gesproken, op het mo-
ment dat de bikkels doorgaan naar de A-B-C groepen 
worden ze in het gunstigste geval voorgesteld. Maar 
hoe die anderen heten komen ze op dat moment niet te 
weten. Misschien zouden we uit solidariteit allemaal, 
als de bikkels ‘aansluiten’, weer eens een maandje 
onze naambadges moeten opspelden. Ook goed voor 
de notoire ‘naamvergeters’ onder ons. 
 
John Mozes is even mentaal afwezig, hij geniet volop van de schare lopers/volgelingen 
achter hem. Een brede grijns tekent zijn gezicht en zal de komende uren uur niet ver-
dwijnen. “Allemaal mensen met rugge(n)graat constateert hij intens tevreden, anders liepen 
ze hier niet op dit uur op hun vrije zaterdagmorgen. En bijna allemaal ‘oud-bikkels’, eigen 
kweek zo gezegd. Prachtig”.  
 
Ik ben blij dat ik op tijd opgestaan ben anders zat ik nu zonder rugge(n)graat. Alhoewel.  
Ja, inderdaad met een (n) volgens de spellingscorrectie. Gelukkig heb ik taalkundig dus 
nog meer rugge(n)graten, naast mijn lichamelijke een aantal geestelijke rugge(n)graten. En 
de sportruggegraat is daarvan zeker één van de belangrijkste. Voelde me al zo sterk staan 
sinds ik bij de BAV sport. 
 

Pim, 17 augustus 2013 
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BAV Estafetteteam loopt prima tweede plek op 

marathonestafette 
 

De 14e Maas en Waalse dijkenloop in Beneden-Leeuwen was wederom een geslaagd 
evenement. Zeker voor de deelnemende BAV atleten. In de categorie marathon 
estafette wist het kwartet, Ronald Pothuizen, Hans de Jong, Berry Ruitenbeek en Jos 
Hakvoort een prima tweede prijs te behalen op de marathonafstand. 
 
In het land van Maas en Waal waait het altijd. Ook nu weer. Voor Hakvoort, die de eerste 
etappe voor zijn rekening nam, was dit geen belemmering om voluit weg te gaan. En dat 
heeft hij geweten. Zes km ging het goed en toen was het kaarsje uit. Op karakter wist hij 
nog als 5e het stokje door te geven aan Pothuizen. Zijn hele etappe was pal tegen de wind 
in over de dijk. 
 
Pothuizen, in voorbereiding op de Marathon van Nairobi liet zien goed in vorm te zijn. In 
een weergaloze stijl liep hij zijn etappe en wist als 2e door te komen bij het derde wissel-
punt. Hier stond jonkie De Jong al te popelen om zijn 13 km af te raffelen. Hij was gebrand 
op een goede tijd en op het vasthouden van de tweede plaats. Dit lukte hem goed en met 
een goede minuut voorsprong kon Ruitenbeek starten voor zijn afsluitende 9 km.  
De tweede plek kwam niet meer in gevaar en onder luid gejuich van coach en fietsbegelei-
der  Sacco van Wessel finishte Ruitenbeek in een uitstekende tijd van 2.55.11 
 
Het is een tijdje stil geweest rond de BAV wedstrijdploeg. Maar vandaag bewezen de 
heren er weer helemaal te staan. Dat beloofd wat voor de komende wedstrijdmaanden!! 
 
De individuele tijden van de atleten waren: 
Jos Hakvoort (7.7 km)   32.28 
Ronald Pothuizen(12.2 km) 50.42 
Hans de Jong(13.3 km)  55.14 
Berry ruitenbeek(9km)  36.45 
 

 



Zandvoortweg 1b, 3741 BA Baarn
telefoon: 035 - 5412881

Ouderwetse service van 
de moderne vakman. 

E-bikes en (sport)fietsen van o.a. 
Koga, Batavus, Sparta, Giant,  

Haibike, Brompton en ION 

Zorgeloos 
fietsplezier



www.vanvuurenmode.nl

Laanstraat 55A
Baarn

035-5410121

altijd iets nieuws
Iedere week nieuwe mode.
Het hele jaar door.
Dus loop regelmatig even

bij ons binnen.
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Loopagenda 
 
De zomervakantie is voorbij dus er mag weer gewerkt worden aan de conditie!!!! 
Onderstaand een overzicht van loopjes tot eind van het jaar 2013:  
 
September: 
• 14 september geen reguliere training maar LINT 10km, vertrek vanaf het clubgebouw BAV om 
9.00 uur stipt. 
• 22 september Dam tot Damloop, details voor de lopers volgt via een aparte mail. De trainingen 
zijn al gestart! (op de site van de BAV staat het schema, iedere maandag) 
 
Oktober: 
• 13 oktober, Bosmarathon Soest, via onze hardloopcollega’s uit Soest een leuke loop in de 
bosrijke & meest groene omgeving van Soest, 5, 10,5, 12, halve of hele marathon.  
Meer info -> www.bosmarathon.nl 
• 20 oktober hele, halve en 8 km in Amsterdam, inschrijven kan nog tot 29 september aanstaande. 
Details voor de lopers volgt nog. Trainingen starten direct na de Dam tot Damloop op de  
maandagavond.  
Meer info ->www.tscamsterdammarathon.nl 
• 27 oktober Wolfskamerloop Huizen, 5 of 10 km. Wederom een leuke loop in de buurt.  
Meer info -> www.wolfskamerloop.nl 
 
November: 
• 3 november Maple Leaf Run 3,6 of 9 km, bij Anna’s Hoeve, kleinschalige & gezellige loop in de 
buurt! Erg leuk om mee te doen.  
Meer info ->www.mapleleafcross.nl 
• 9 november Dokter & Zustersloop in Amersfoort, met z’n allen in een Dokters of Zustershort 
lopen. Keuze uit 2 afstanden 5 of 10 km. Details voor de lopers volgen later via de mail. 
Meer info -> www.loopnu.nl 
• 17 november Zevenheuvelenloop Nijmegen, 15 km. Opgave kan nog geef even een tijd op van 
1.15 minuten door dan hopen we gezamenlijk te kunnen starten. Speciale heuveltraining zal medio 
oktober (direct na Amsterdam) starten op de maandagavond.  
Meer info -> www.zevenheuvelenloop.nl Inschrijven kan tot 20 oktober aanstaande. 
• 24 november, 1e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn! 
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Sportrecept van de maand 
 
  

Clubsandwich 
met sinaasappel 

 
Eet smakelijk!! 

December: 
• 15 december, 2e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn 
• 19 december Kerstmannenloop Amersfoort, sociaal run van 5 km door de binnenstad van Amers-
foort in Kerstmannenpak. Deze editie apart een pak voor vrouwen en mannen. Na afloop doen we 
een drankje in één van de Baarnsche kroegen. Dit wil je gewoonweg niet missen!! Vorig jaar de-
den ruim 40 BAV’’ers mee. Dat kan meer!!   
Meer info -> www.loopnu.nl 
• 25 december, 2e kerstdag, Kerstloop Graveland, 7 km+. Wat is er nu leuker dan voorafgaand aan 
een kerstbrunch/lunch/diner met een groep te gaan hardlopen, en na afloop een glaasje glühwein te 
drinken? Meer info -> www.svsgraveland.nl (info pas eind november beschikbaar) 
• 31 december, allerlaatste dag van het jaar 2013!! Inmiddels zeer bekend onder de BAV-lopers de 
Sylvestercross in Soest. Lekker door de duintjes heen stappen en trappen. Keuze uit 3, 6 of 9 km. 
De helft van de inschrijfkosten betaalt de BAV, details voor opgave volgen later. 
Meer info -> www. sylvestercross.nl 
 
Januari 2014: 
• 19 januari, 3e Wintercup! Onze eigen BAV LOOP, daar moet je bij zijn! Kortom genoeg mo-
gelijkheden om aan de conditie te werken en belangrijker nog…. Gezellig sociaal bezig te zijn met 
een gezamenlijke hobby en passie. 
 
Voor nu is bekend dat we met een groepje (ik hoop dat groepje GROEP wordt…..) na 
onderstaande lopen te gaan: 
• Dam tot Damloop 
• Zevenheuvelenloop 
• Marathon, halve van Amsterdam 
• Dokters & Zustersloop 
• Kerstmannenloop 
Loopgroetjes van Diana 
 
 
 
6 sneetjes brood 
pittige belegen kaas 
handjevol rucola 
1 sinaasappel 
3 blaadjes kropsla 
20 gram pecannoten 
limoensap 
olijfolie 
peper en zout 
 
1. Leg de sneetjes brood even onder de grill tot ze een lekker kleurtje krijgen 
2. Snijd met een scherp mesje de partjes van een kwart van de sinaasappel los van de velletjes en 
snijd voorzichtig de partjes doormidden. 
3. Maak met behulp van wat limoensap en olijfolie (verhouding 1:4) en peper en zout een sausje. 
4. Besmeer nu elk sneetje brood met roomboter en beleg met plakjes kaas. 
5. Leg op de kaas een paar blaadjes rucola op en schik de helft van de sinaasappelplakjes boven op 
de rucola. 
6. Strooi de pecannoten erover, druppel wat sinaasappel en vinaigrette erover. 
7. Leg als laatste een blaadje sla erop en sluit af met een met roomboter besmeerde boterham. 
TIP: beleg de rest van de sneetjes brood op de zelfde manier en leg de boterhammen tot slot op 
elkaar. Snijd ze schuin door en houd ze bij elkaar met een prikker of spies. 
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BAV atleten bij NK Atletiek in het Olympisch stadion 

 
20 en 21 juli stond Amsterdam in het teken van de Nederlandse Kampioenschappen atletiek. Voor 
atleten uit het hele land, de mogelijkheid om zichzelf van hun beste kant te laten zien. Ook top at-
leten zoals Churandy Martina, Michel Butter en Daphne Schippers streden voor de Nederlandse 
titel. 
Een aantal pupillen van de BAV kregen de kans om met de finalisten het stadion in te lopen en 
hun naar de start te begeleiden. Op zaterdag liepen Amber Pieterse en Danny van Schaik van de 
BAV mee met de finalisten van de 100m. Amber kwam hand in hand het stadion binnen lopen met 
Mediea Ghafoor, die vlak daarna Nederlands kampioenen werd. 
Zondag was de grote dag met alle finales. Voor de pupillen was er een 1000m kidsrun. Hier deden 
enkele pupillen van de BAV aan mee. Van de BAV waren Jesse van de Beek, Jan Vriesman en 
Mich Sweep vertegenwoordigd om met de finalisten mee te lopen. Een ontzettend mooie ervaring 
voor de pupillen. Tevens is dit een goede stimulans, wie wil er nou niet deelnemen aan zo'n groot 
evenement?! 
 

 
 

Ik vond het heel erg leuk!   
Ik vond Nick van Tol heel erg aardig. 

Ik ben samen met Nick het stadion ingelopen. 
De high five voor de start, was ook leuk! 

 
‘’Jesse v.d. Beek, C-pupil’’ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ik mocht op zaterdag met de dames finalisten van 
de 100m sprint, mee het veld op lopen. Ik vond het 
heel erg leuk! Ik vond dat ook de andere atleten het 

top hadden gedaan! Ik hoop dat het de volgende 
keer net zo leuk is! 

 
‘’Danny van Schaik, A1-pupil’’ 
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Zondag 21 juli was ik in Amsterdam in het 
Olympisch Stadion uit 1928.  Ik was daar 
omdat het NK Atletiek daar het weekend 

plaats vond. Daar heb ik de 1000 meter gelo-
pen en 26 handtekeningen gevraagd. De 

handtekeningen staan nu achterop mijn BAV
-singlet. Het was super leuk!!!! 

 
‘’Emma v.d. Beek, A2-pupil’’  

 
 
 
 

Samen met mijn vader ging ik naar het Olympisch stadion in Amsterdam. Om bij het NK 
atletiek te gaan kijken. We konden het dames verspringen van heel dichtbij zien. Met de al-
lerlaatste sprong werd Brenda Baar Nederlandse Kampioene en ik stond er met mijn neus  

bovenop!! Ook mocht ik hand in hand meelopen met Mediea Ghafoor.  
Ze werd Nederlands Kampioene op de 100m sprint!  

Het was een super gave dag! 
 

‘’Amber Pieterse, A2-pupil’’ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ken je trainer! 
 

 Mijn naam is: Iwan van den Broek. 
 Ik ben 39 jaar oud. 
 Mijn lievelingseten is Indisch. 
 In mijn jeugd heb ik aan voetbal en schaatsen gedaan. 
 Mijn functie bij de BAV is: trainer op de zaterdag van 

de D, C en B pupillen. 
 Ik ben bij de BAV gekomen doordat mijn oudste 

dochter op atletiek ging en ze een 'hulpvader' nodig 
hadden. Dit doe ik nu alweer zo’n 6 jaar. 

 Ik vind de sprint onderdelen en verspringen erg leuk. 
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Jarig in september 

 

Jarig in oktober 

Ge
fel

icit
eer

d! 

2 Rohmana Koops 
5 Jesse Beek, van de 
6 Floran Groot 
7 Febe Bakker 
10 Marijn Maanen, van 
11 Guus Roskamp 
13 Mick Wouden, van der 
24 Pieter Heij 
30 Sterre Weaver 

Fijne  verjaardag! 

1 Mats Roskamp 
4 Thom Wouden, van der 
4 Max Meer, van der 
6 Lou Witte 
13 Isabel Broek, van den 
16 Bauke Taylor 
18 Maaike Kannegieter 
27 Jelmer Pastoor 
28 Yves Meer, van der 
28 Tijmen Hoogendoorn 
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 C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN  

Mijn naam is Fenna IJntema, ik ben geboren op 17 januari 2007.              

Ik woon in Baarn. 

Ik heb 1 broer. 

Ik ben 6 jaar. 

Ik heb bruin  haar en blauwe ogen. 

In mijn vrije tijd speel ik graag . 

Ik vind andijviestamppot erg lekker. 

Ik houd niet van spinazie. 

Later wil ik balletjuf worden. 

Mijn favoriete film is; Mickey krijgt schurken op bezoek. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat ik het erg leuk vind. 

 
 

Mijn naam is Bouwe Ypma,   

ik ben geboren op 11 augustus 2007.              

Ik woon in Baarn. 

Ik heb 1 zus, Lieke.                

Ik ben 6 jaar. 

Ik heb blond haar en groene ogen. 

In mijn vrije tijd speel  ik graag buiten en ski ik graag. 

Ik vind pasta erg lekker. 

Ik houd niet van groente. 

Later wil ik rijk worden. 

Mijn favoriete film is Arthur. 

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen. 

Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind. 
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Mijn naam is Huub Sweep ,  ik ben geboren op 21-08-2007.                        

Ik woon in Baarn 

Ik heb 1 broer(tjes) Mich.  

Ik ben 6 jaar oud 

Ik heb blond  haar en blauwe ogen 

In mijn vrije tijd speel ik graag buiten, en knutselen  

en op de trampoline bij de buurjongen springen vind ik ook erg leuk 

Ik vind frietjes erg lekker. 

Ik houd niet van uien. 

Later wil ik burgemeester worden. 

Mijn favoriete film is Ernst Bobbie en de rest      

Mijn leukste atletiek onderdeel is verspringen  

Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind en mijn broer er ook op zit. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rectificatie!! 
 
In de vorige BAViaan stond er een 
stukje geschreven over de A-
Games in Soest. In de tekst stond-
en meerdere fouten.  
Vooral Catharina van Lange had 
pech. In het stukje stond haar naam 
op drie verschillende manieren 
geschreven. Onze excuses hier 
voor! Hierbij nog een foto van 
Catharina, terwijl zij een mooie 
bronzen medaille om had hangen, 
verdiend bij het balwerpen! 
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PR-weekend bij de BAV, 55 PR’s verbroken 

 

Eindelijk was het zover na maanden van voorbereiden, de PR-Avondwedstrijd (7 en 8 sep-
tember) voor de BAV pupillen. Meestal een wedstrijd die in April word georganiseerd.  
Maar omdat de atletiekbaan nog niet klaar was hebben we het verschoven. Het programma 
bestond uit op zaterdagavond een wedstrijd, daarna film kijken en overnachten in het club-
gebouw. Afgerond met een training op zondagochtend. 
 
De eerste kinderen waren zaterdag thuis niet meer te houden en kwamen een half uurtje 
voor aanvang al aan bij het clubgebouw. Om 16:00 uur was iedereen aanwezig en kon het 
feest beginnen. Eerst pasta eten en om 18.15 uur begon de wedstrijd met de onderdelen: 
sprint, verspringen, kogelstoten, balwerpen en de afsluitende lange afstand. 
 
De weersvoorspellingen waren niet erg positief maar uiteindelijk kwam de regen pas 
zondagochtend en verliep de wedstrijd vlekkeloos. Bij alle onderdelen sneuvelden PR’s. In 
het totaal zelfs 55!! Om 19.45 uur hebben we de veldverlichting aangedaan. Dat is wel echt 
gaaf! Met ook nog een gezellig muziekje op de achtergrond was het feest helemaal com-
pleet. Om 22.00 uur was alles afgelopen en hebben we nog twee leuke films gekeken voor-
dat de kinderen en begeleiding met z’n allen in de kantine gingen slapen. Slapen? Dat doen 
we niet, was het motto. Tegen half twee was het toch echt nodig om te slapen, want de vol-
gende ochtend stond er nog de afsluitende training op het programma. Helaas kon deze niet 
doorgaan vanwege het slechte weer. Toen het toch even droog werd konden we toch even 
een korte training doen. Het weekend werd afgesloten met het uitdelen van de prestatie-
kaarten en de PR Challenge medailles. 
 
Dit weekend is medemogelijk gemaakt door de sponsors: Boni Baarn, Bakker Olivers en 
Slagerij Chris van Boeijen onze dank hiervoor! 
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Kinderdagverblijf *Sterre  

Verbindingsweg 3a, Baarn 
 

Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres voor 
kinderopvang in Baarn: 

  kleinschalig (max. 16 kinderen per dag) 
  professioneel 
  kwalitatief hoogwaardige zorg voor en 

begeleiding van kinderen tot 4 jaar 
 

Regelmatig inloopavonden, zie onze site voor de eerstvolgende datum. 
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:  
www.kidscompanion.nl  of 035 - 542 98 62 (Mirjam van Elsloo-Dizij) 

 

De Duursport specialist van Midden Nederland 
 

Meten = Weten 
Sportmaster hanteert het 7-stappen plan voor het optimaliseren 

van de aankoop van nieuwe loopschoenen. 
 

                  
 

Makkelijk bereikbaar en vrij parkeren. 700m2 sportplezier 
www.sportmaster.nl; info@sportmaster.nl 
Koningsweg 4     Soest  035-8200180 

Asics, Saucony, 
Mizuno, etc. 

Loopkleding & 
Accessoires 



 

 

   Brinkstraat 14-16  3741 AN Baarn  tel 035 5413107            
   www.juweliervandoorm.nl info@juweliervandoorm.nl 

 

 Ebel 
 
 Maurice Lacroix 

 
 Aero Watch 

 
 Bruno Söhnle 

 
 Seiko 

 
 Breil 

 
 Pulsar 

 
 Tommy Hilfiger 

 
 Esprit 
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Van pupil naar junior: hoe gaat dat? 

 

Na de groepswissel in oktober behoren de huidige jongens en meisjes pupillen A2 (JPA2 
en MPA2) officieel tot de junioren van de BAV. Voor sommigen een bekend fenomeen, bi-
jvoorbeeld omdat een oudere broer of zus je voor ging. Maar dat geldt niet voor iedereen. 
Daarom volgt hieronder een korte uitleg over deze belangrijke stap in je 
‘atletiekloopbaan’. Lees het aandachtig door en laat het ook aan je ouders lezen, want er 
gaat best veel veranderen. 
 
Wat je moet weten  
Deze informatie gaat over vier zaken waarin wat dingen veranderen. Dat zijn:  

categorie 
onderdelen 
competitie 
andere wedstrijden 

 
1 Categorie  
Ieder jaar val je, net zoals bij de pupillen het geval was, in een andere groep. Dat heeft met 
je leeftijd te maken. Samengevat ziet dat er als volgt uit: 
1e jaar  JD1 of MD1 (J=jongen, M=meisje, D=D-junior, 1=1e jaars) 
2e jaar  JD2 of MD2 
3e jaar  JC1 of MC1 
4e jaar  JC2 of MC2 
5e jaar  JB1 of MB1 
6e jaar  JB2 of MB2 
7e jaar  JA1 of MA1 
8e jaar  JA2 of MA2 
Daarna senior, master  
 
2 Onderdelen  
Junioren krijgen te maken met andere onderdelen. Bovendien zal een aantal onderdelen 
aangepast of zwaarder gemaakt worden dan bij de pupillen. Maar dat is logisch, want je 
bent ouder en je wordt ieder jaar weer sneller en sterker. Hieronder lees je met welke 
onderdelen je te maken krijgt: 
Nieuw:    hordenlopen (jongens 80m, meisjes 60m) 

discuswerpen (jongens 1 kg, meisjes 0,75 kg)  
speerwerpen (400 gr.)  

Aangepast/zwaarder:  80m sprint (i.p.v.60 m.)  
kogelstoten 3 kg (i.p.v. 2 kg.)  
verspringen (gemeten vanaf de balk i.p.v. de afzetplek) 
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3 Competitie  
De crosscompetitie in de winter is dezelfde als bij de pupillen. Daarover niets nieuws dus.  
De zomercompetitie gaat wel anders in zijn werk. Bij de pupillen deed je allemaal dezelfde 
onderdelen, waarna de vijf beste atleten doorgingen naar de finale. Bij de junioren gaat dat 
anders. Er wordt namelijk een opstelling gemaakt, waarbij de deelnemers worden ingezet 
op verschillende onderdelen. Je doet dus niet langer allemaal hetzelfde. Het leuke is, dat je 
hierdoor als ploeg punten gaat halen. Kortom, de beste ploeg valt in de prijzen!  
 
Het is aan de trainer om de sterkste opstelling te maken. Daarbij komen de volgende negen 
onderdelen om de hoek kijken: 80m, 80m horden, 4x80m, 1000m, hoogspringen, ver-
springen, kogelstoten, discuswerpen en speerwerpen.  
 
Elke deelnemer (atleet) mag maximaal twee onderdelen doen per wedstrijd en eventueel de 
estafette.  
Op de loopnummers doen maximaal 3 atleten mee en de punten van de twee snelsten tellen 
mee voor het ploegresultaat. 
Bij de technische onderdelen (= werpen en springen) doen maximaal 2 atleten mee en de 
punten van alleen de beste atleet tellen mee. 
Voor de estafette (4x80m) worden vier atleten ingezet, plus een eventuele reserve.  

 
Het is met deze nieuwe opzet extra belangrijk dat de trainer weet wie er meedoet, omdat 
hij anders geen ploeg kan samenstellen. De trainer mailt daarom alle informatie en de com-
petitiedata zo snel mogelijk door. Geef aan het begin van het seizoen je e-mailadres nog 
even door aan je trainer, ook dat van je ouders. Ben je ziek of verhinderd, meld je dan di-
rect af bij je trainer, zodat de opstelling gewijzigd kan worden.  

 
Voor deze zomercompetitie worden drie rondes gehouden. Als je team genoeg punten 
haalt, volgt er zelfs deelname aan de landelijke finale. Spannend!  

 
4 Andere wedstrijden  
Als junior atleet kan je ook zelf aan wedstrijden meedoen, zowel in de zomer als in de win-
ter. Daardoor doe je ervaring op en dat is natuurlijk alleen maar goed voor je ontwikkeling. 
Vraag je trainer welke wedstijden daarvoor geschikt zijn. Die mailt je ook de nationale 
wedstrijdkalender voor het komende seizoen. Kijk ook op http://www.atletiekunie.nl/
index.php?page=80&agendapage=8 naar wedstrijden in de buurt en schrijf je in voor het 
onderdeel dat je leuk lijkt. Meestal gaat dat via www.inschrijven.nl.  
 
Vragen?  
Stel ze gerust aan je trainer. Die helpt je graag verder. Veel plezier als junior! 
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Mooie Prestaties BAV Junioren 
Op Nationale D-spelen ! 

 
Afgelopen zondag 8 september gingen er 9 atleten van de Baarnse Atletiek Vereniging op 
weg naar het Olympisch Stadion in Amsterdam om deel te nemen aan de D-spelen. Dit is 
de wedstrijd waar de beste D junioren uit heel Nederland  het tegen elkaar opnemen. 
 
De jongens en meisjes hadden zich goed voorbereid op de nieuwe baan en dat bleek ook 
uit de resultaten. Bij de jongens D waren het Koen Roskamp en Thijs van miltenburg die 
op de 80 m horden starten. Ze liepen beide goed in de series en Koen liep zich zelfs naar de 
finale wat uiteindelijk een 7e plek opleverde. De beide mannen wierpen ook met de speer 
een mooie afstand en waren tevreden over hun deelname. Bij het verspringen sprong Jelle 
van Miltenburg tegen de 4 meter aan, maar lukte het hem niet die 4 metergrens te passeren. 
 
Jelle startte ook op de 1000m hindernis wat hem heel goed afging en zo veroverde hij daar 
een 4e plek., Ook Wessel Terpstra  deed het goed, hij liep een mooie 1000m en met discus 
wierp hij zich  naar een 7e plaats.  
Bij de meiden de 1ste jaars stond Issabel van de Broek aan de start van de 60m sprint, en 
liep in een snelle tijd van 9.36 over de streep. Ook startte ze op de 1000m die ze in een 
mooie race finishte in 3,47 met net daarachter Winnie de Groot die in 3.52 haar goed gelo-
pen race eindigde. Winnie verbeterde  haar pr bij het verspringen en landde op 3.45 in het 
Amsterdamse Zand.  
Bij het kogelstoten wierp Julie Hey de kogel tot een afstand van 7.63, een mooie prestatie 
en ze behaalde de 21e plek op dit NK.  
Intussen waren ook de meiden D 2e jaars  bezig. Laura van Surksum liep haar sprint in een 
mooie tijd van 9.56 en sprong over de 4 meter met verspringen. Bij het hoogspringen 
sprong Sophie Bleijerveld over 1.35, geen pr daar maar bij het kogelstoten wierp zij de ko-
gel tegen de 10 meter aan. 9m78 was het resultaat en een welverdiende 18e plaats op dit 
strak georganiseerde evenement.  
 
Een mooie dag met mooie prestaties voor deze jonge junioren. 
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Jongens D1 
Series 80mhorden 

 
Finale 80mhorden 

 
1000m 

 
1000mhindernis 

 
Speer 

 
Discus 

 
 
MEISJES D1 
60m 

 
Ver 

 
1000m 

 
Kogel 

 
 
MEISJES D2 
60m 

 
Hoog 

 
Ver 

 
Kogel 

 
 

           2 131 Koen  Roskamp BAV 14,58 

6 130 Thijs van Miltenburg BAV 16,28 

7 131 Koen  Roskamp BAV 14,43 

Ver 
  

  
  
            

17 129 Jelle van Miltenburg BAV 3,79 

41 133 Wessel  Terpstra BAV 3.46.97 

4 129 Jelle van Miltenburg BAV 3.29.10 

17 131 Koen  Roskamp BAV 23,92 

21 130 Thijs van Miltenburg BAV 21,24 

7 133 Wessel  Terpstra BAV 19,28 

6 126 Isabel van den Broek BAV 9,36 

41 127 Winnie de Groot BAV 3,45 

24 126 Isabel van den Broek BAV 3.47.48 

28 127 Winnie de Groot BAV 3.52.97 

21 128 Julie  Heij BAV 7,63 

7 132 Laura van Surksum BAV 9,56 

16 125 Sophie  Bleijerveld BAV 1,35 

26 132 Laura van Surksum BAV 405 

18 125 Sophie  Bleijerveld BAV 9,78 
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Bestuur 
Voorzitter  Bob Heinis 
Penningmeester  Willy v. Ruitenbeek 
Secretaris  Irma Karssen 
Algemeen lid  Edan van der Meer 
Vrijwilligerscoörd. Vacature 
 
Jeugdcommissie 
Contactpersoon vacature 
Kantinecommissie 
Contactpersoon Wilma Blonk 
Lange Afstands Commissie 
Contactpersoon Jos Hakvoort 
Recreantencommissie 
Contactpersoon Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communicatie 
Contactpersoon Evelien Hogenkamp 
Sponsorcommissie 
Contactpersoon Edan van der Meer 
  sponsoring@bav-baarn.nl 
Redactiecommissie 
Contactpersoon Désirée Olivieira 
Onderhoud clubgebouw 
Coördinatie  Gerard Koppen 
Schoonmaak clubgebouw 
Coördinatie  Gerard Koppen 
Materiaalbeheer 
Contactpersoon John Rapati 
Ledenadministratie 
Contactpersoon Hans Oostindiën 
Commissie Wedstrijdorganisatie 
Contactpersoon Bob Heinis 
Website Commissie 
Contactpersoon Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat 
Jeugd   Karin v. Buuren 
   Mathilde Hoogstraten 
Trainerscoördinator 
Pupillen  Wim Oostveen 
Trainerscoördinator 
Junioren/ Baanatl. Vacature 

Trainers Recreanten 
Hardlopen woensdag 
A-groep  John Rapati 
B-groep  Diana Rubini 
     Carlo Oudenbeek 
C-groep  Wout Natter 
 
Hardlopen zaterdag 
A-groep   John rapati 
      Frans van eijk 
B-groep   Diana Rubini 
      Carlo Oudenbeek 
C-groep   Ria Oostindiën 
 
Trim Clinic 
John Rapati 
Jeanette Mijwaart 
Anita Frankena 
Carlo Oudenbeek 
 
Sportief Wandelen 
Wil den Blanken 
Wilma v. Marle 
Diny Koppen 
Frans Langeweg 
Evert Schaftenaar 
 
Nordic Walking 
Wim den Blanken 
Wilma v. Marle 
Nico Westbroek 
Inez van der Linden 
Evert Schaftenaar 
 
Trainers Recr. Dames 
(zaaltraining) 
Birgitte Hekkelman 
Carly Michels 

Trainers Jeugd 
Pupillen D + C 
Tineke Bos 
Henk van Maris 
Wim Oostveen 
 
Pupillen B 
Nathalie Blijerveld 
Liesbeth Sitters 
Iwan v.d. Broek 
 
Pupillen A 1e-jaars 
Marina Bos 
Menno Zahradnik 
 
Pupillen A 2e-jaars 
Bianca Koops 
Bas v.d. Vuurst 
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 
Dorine Schmitt 
Andries Blijerveld 
 
Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  
Karel Jan Tusenius  
035 6015644 
Jeugd 
Corien Kruiswijk  
035 5420949 
 
 

Trainingen Winter 2012-2013 
Zaterdag   Bos 
Pupillen D/ C/ B  09.30-10.30 
Jeugd Niveau A1/ C  09.30-11.00 
Maandag   Baarnsch Lyceum 
Damestrimgroep  19.30-20.30 
Dinsdag   Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren D/ C   19.00-20.30 
Dinsdag   vrm. Waldheim MAVO 
Junioren D   19.00-20.30 (1-11 tm 1-03) 
Junioren C/ B/ A  20.00-21.00 
Woensdag   vrm. Waldheim MAVO 
Pupillen D/ C   14.30-15.30 
Pupillen A2   15.30-16.30 
Pupillen B   16.30-17.30 
Pupillen A1   17.30-18.30 
Krachttraining Clubgeb. 15.30-16.30 
Jun. A/B/C/ Sen. di/wo/do 19.00-20.00 
Donderdag   Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren D1/D2  19.00-20.30 
Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19.00-20.30 
Recreanten   “Groeneveld” 
Woensdag   19.00-20.00 
Zaterdag   09.00-10.00 
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW    19.00-20.00 Sportpark 
Za-SW/ NW/ wegatl. 09.00-10.00 Groeneveld 
 

Belangrijke tel.nrs. en email 
Clubgebouw   035 5424491 
Chris de Baan  035 5415350 
Tineke Bos-Hofman  035 5411793 
Marina Bos    035 5411793 
Diana Rubini   06 54933744 
Rob v. Ginkel   06 52302127 
Jos Hakvoort   035 5422642 
Bob Heinis   035 5423102 
Birgitte Hekkelman  035 5432975 
Simone Hiensch  035 5430913 
Irma Karssen   035 5424471  
 (mobiel)   06 29112443  
Bianca Koops v. Ee  035 5421847 
Diny Koppen   035 5418853 
Corien Kruiswijk  035 5420949 
Henk van Maris  035 5430993 
Wilma van Marle  035 5414832 
Edan v.d. Meer  06 18501950  
Carly Michels  035 5415350 
Wout Natter   035 5432304 
Marc Nieuwenhuizen 035 5424075 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen  035 5423017 
John Rapati   06 51233367 
Fred Reijmerink  035 5312679 
Dik Riphagen   035 5415245 
Liesbeth Sitters  035 5420051 
Menno Zahradnik  035 5430913 
Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl 
Redactie  baviaanredaktie@bav-baarn.nl 
Secretaris  secretaris@bav-baarn.nl  
               
           Inschrijfgeld 
   Contributie  Licentie    Atletiekunie 
Pupillen   € 39,00 per kwart. €07,75 per jr (verplicht)  €19,85 
Junioren   € 45,00 per kwart. €13,50 per jr (verplicht)  €20,55 
Master    € 45,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Wegatleten   € 37,50 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Recreanten   € 37,00 per kwart. n.v.t.     €21,70 
Gezinnen  €122,40 per kwart. Afhankelijk van categorie gezinsleden 
Student-uitwonend € 60, 00 per jaar 21,50 per jr (facultatief)  €21,70 
Sportief Wandelen € 37,50 per kwart.      €21,70 
Nordic Walking € 37,50 per kwart.      €21,70 
G-leden  € 27,50 per kwart.      €21,70 
Inschrijfgeld  € 15,00 éénmalig nieuwe leden 
Bedragen gelden voor betaling per incasso,  
betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro 



Birkstraat 103 te Soest, telefoon 035-6030004. Gratis parkeergelegenheid!
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C
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D
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OPENINGSTIJDEN:
 Maandag 13:00 tot 18:00 uur
 Dinsdag 10:00 tot 18:00 uur
 Woensdag 10:00 tot 20:00 uur
 Donderdag 10:00 tot 20:00 uur
 Vrijdag 10:00 tot 20:00 uur 
 Zaterdag 09:00 tot 17:00 uur

Ga naar de winkel en  
doe de gratis scan! 
Fit for Feet geeft gratis een duidelijk  

schoenadvies. De scan i.c.m. de 

camera voetanalyse stelt snel en 

objectief vast welke schoeneigen-

schappen voor jou belangrijk zijn. 

Met de Fit for Feet kleurcodering 

zie je in één oog opslag welke 

schoenen voor jou geschikt zijn.

Fit for Feet. Blessurevrij  
sporten voor iedereen! 

www.intersportvandam.com 
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