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Beste BAV vrienden,  
 
Het jaar loopt weer ten einde, het is vroeg donker, we lopen allen met reflec ehesjes en verlich ng. Voor 
de ene een heerlijke jd, de ander verlangd naar de zomer. Maar zoals ik vorige maand al schreef over de 
eerste Wintercup edi e, het leek wel een lentecup! Op het moment van schrijven is het 15 graden(!), en 
hoop dat men dit jaar niet al te fors hee  geïnvesteerd in thermo kleding;-)! 
 
De 2e edi e van de Wintercup is weer geweest, en net als de eerste wedstrijd was het weer een strak 
georganiseerd evenement. Ondanks het zware parcours hebben velen boven gemiddeld gepresteerd, wat 
ik zoals zag en hoorde. De weersomstandigheden waren dan ook wel erg goed.  
 
De jeugd kijkt terug op een wederom erg leuk, gezellig en spor ef jaar met oa mooie presta es jdens de 
pupillenfinale en ook de junioren compe e, maar daarnaast ook het o zo gezellige BAV jeugd kamp, de 
avondvierdaagse en pas geleden nog de spannende Halloween disco en Sinterklaas vieringen. 
In 2016 maakt onze jeugd zich weer op voor eerst de tweede cross op 9 januari. Bijna een thuiswedstrijd, 
bij Triathlon  in Amersfoort. Daarna hopen we weer veel pupillen en junioren te zien bij de al jd vreselijk 
gezellige derde Wintercup op 24 januari. In dat weekend is ook het NK indoor voor de CD junioren in 
Apeldoorn. Voor 30 januari, de Hellas Utrecht Winterindoor in het Galgenwaard, hebben zich ook al veel 
junioren ingeschreven. We duimen dat ze ook allemaal aan de gewenste onderdelen deel mogen gaan 
nemen. 
 
Sinterklaas is op bezoek geweest bij de Recreanten. Het werd, zoals al jd, weer een dolle boel. 
Wonderbaarlijk dat de Sint zoveel info en details weet over de trainers, en kon ze daardoor mooi in het 
zonnetje ze en, als dank voor hun inzet! 
 
Zoals eerder gemeld, clubkleding is weer te koop bij Sportze in de Laanstraat. We hebben vernomen dat 
ze helaas nog niet alle maten kunnen leveren, vooral het kleinste singlet is las g leverbaar. Medio januari 
hopen ze ze weer op voorraad te kunnen hebben.  
 
Bij deze nogmaals een huishoudelijk mededeling: met ingang van heden kan er in de kan ne met PIN 
betaald worden. Het betalen met PIN is een proef, waarbij we de inten e hebben om volledig over te 
gaan stappen naar PIN betalingen. De reden hiervoor is dat de administra eve lasten niet opwegen tot de 
kan ne opbrengsten.  
 
Tot slot wil ik graag alle leden, mede namens mijn collega bestuursleden, van harte uitnodigen, voor de 
Nieuwjaarsrecep e. We hebben er voor gekozen om het eens op een andere dag te doen, nml zondag 3 
januari van 15:00 tot 17:00 uur, in ons clubgebouw.  
 
Bij deze wens ik een ieder alvast fijne kerstdagen, en een goed oud en nieuw, en wellicht zien we elkaar bij 
de Sylvestercross! 
 
Edan van der Meer 
Waarnemend Voorzi er 
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Nieuws van de ledenadministra e 

Door omstandigheden is in de vorige edi e van de Baviaan per abuis niet het bedoelde stuk geplaatst, doch 
nogmaals de versie uit de vorige Baviaan. Daarom hierbij het stuk alsnog, aangevuld met de nieuwe gegevens. 
In de periode oktober tot medio december kwamen er weer vooral jeugdleden bij. 
Daarom ditmaal een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: Geboortedatum: 
Daniëlle  van den Berg  Baarn  recreant  15-06-1969 
Isa  Bouwman  Eemnes   pupil D   19-12-2009 
Emirhan  Celikkaya  Baarn  junior A  19-01-2004 
Alex  Dijkhuizen  Amersfoort pupil D  05-07-2009 
Sepp  de Groot  Baarn  pupil C  07-08-2008 
Je e  de Jonge  Eemnes  pupil D  27-02-2009     
Julia   de Keijzer  Baarn  pupil C  (inmiddels weer opgezegd) 
Dennis   Kerkvliet  Baarn  recreant  29-07-1962 
Laura  van Maanen  Baarn  pupil D  03-04-2009 
René  van Moppes  Baarn  recreant  11-07-1959 
Maria  Navas   Baarn  pupil A  16-06-2006  
Ingrid  Wendel   Soest  recreant  03-10-1964 
Laura  de Wild   Soest  recreant  16-04-1971  
 
Helaas ontving ik een bijna even groot aantal afmeldingen, al gaan diverse hiervan pas in per eind 2015. 
Binnenkort zullen ons dus gaan verlaten (of hebben dit reeds gedaan): 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: 
Belinda  Huiden   Eemnes   recreant 
Julia  de Keijzer  Baarn  pupil C 
Janny  Kooij   Baarn  recreant 
Fiona              van Looijengoed  Baarn  recreant 
Ida  Lu khuizen  Baarn  recreant 
Paulien  Oosterhuis  Soest  recreant 
Sarwen  Perdeciyan  Amersfoort pupil B     
Jeanne e Piek   Baarn  recreant 
Rita  van Rijssel  Baarn  recreant  
Ruut               Schalij   Utrecht  recreant   
Laurenne Schalij   Utrecht   junior B     
Marjolein Seedrak   Baarn  recreant   
 
Van de Atle ekunie ontvingen we nog de volgende nieuwe wedstrijdlicen es: 
 
Voornaam Naam  Licen enummer  Voornaam Naam  Licen enummer  
Rachel  Berg  868845   Roel  Bouma  711725 
Twan  Duijst  868847   Jorieke  van Duinen 868833 
Joost  Hagens  868831   Dionne  Hop  868840 
Jessey  Jansen  868837   Djimmy  Jansen  868836 
Fenne  Kronemeijer 868843   Phine  Levert  868835 
Luuk  van Meerveld 868842   Julie e  van Oosten 868834 
Aron  Taanman 868841   Jelmer  Trip  868829 
Roos  Trip  868830   Saar  de Vooght 868846 
Bo  Wierts  868832 
 
Namens de ledenadministra e, 
 
Hans Oos ndiën.  
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Kopijdata 2016 

Voor 2016 zijn de volgende kopijdata vastgesteld. 
 
 12 januari 
 16 februari 
 22 maart 
 19 april 
 24 mei 
 28 juni 
 6 september 
 4 oktober 
 8 november 
 13 december 
 
Mocht je iets willen insturen, dan graag als volgt: 
Tekst in Word, in een mail of tektbestand. Tekst wordt gepubliceerd met le ertype Calibri, 11-punts. 
Foto’s als jpg-bestand aanleveren. 
PDF-bestanden worden in principe niet geplaatst. 
 
Stuur je kopij naar: baviaanredak e@hotmail.com. 
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Lopen in het donker 

Doe de check: Ken jij de verkeersregels als hardloper? 
 
Van het voetpad naar het fietspad en weer de stoep op. Soms links van de weg, soms rechts. Je loopt 
zigzaggend de stad door en probeert overige weggebruikers te ontwijken. Maar hoe zit het eigenlijk met 
de regels? Moet je als hardloper van het voet- of fietspad gebruikmaken? En aan welke kant van de weg 
loop je dan? 

 
Als hardloper val je onder de categorie ‘voetganger’. Ondanks dat je als fana eke loper misschien liever 
op het fietspad traint en sommige fietsers voorbij snelt, ben je ook als hardloper verplicht om gebruik te 
maken van het voetpad. Alleen als de stoep niet aanwezig is, mag je volgens de wet (RVV, ar kel 4) 
uitwijken naar het fietspad. Bij het ontbreken van zowel een voet- als fietspad, mag je de weg op. 
 
Links of rechts van de weg? 
Je bepaalt als hardloper zelf aan welke kant van de weg je loopt. Veel hardlopers hebben de voorkeur om 
tegen het verkeer in te lopen. Zo kijken ze de tegenligger in de ogen aan en zien ze het ‘gevaar’ 
aankomen. Soms kan het juist veiliger zijn om aan de rechterkant van de weg te lopen, dus met het 
verkeer mee. Zo is de kans op botsingen – van voren – kleiner. 
De Atle ekunie meldt op haar website het volgende: ‘Wie gebruik maakt van een vrijliggend fietspad kan 
het beste met de rijrich ng van de fietsers meelopen (rechts). Wie toch gebruik maakt van een weg 
zonder fiets- of voetpad moet zelf inscha en aan welke kant van de weg het veiligst gelopen kan worden. 
Daarbij moeten voetgangers en trimmers zich realiseren dat zij geen onveiligheid voor anderen moeten 
veroorzaken als ze een plaats op de weg kiezen die voor henzelf het veiligst is.’ 
 
Voorrang 
Voetgangers zijn wel weggebruikers, maar geen bestuurders. En dus gelden algemene voorrangregels niet 
voor voetgangers. Dat laat Veilig Verkeer Nederland op haar website weten. Kom je jdens je 
hardloopronde op een voorrangsweg of kruispunt terecht? Dan moet je dus alle bestuurders, zowel van 
links als van rechts, voorrang verlenen.  

Foto: Prommit Kitjapipat 
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Veiligheidsaspecten bij het lopen  
 
Loop in een groep 
Met een groepje lopers samen trainen hee  niet alleen zijn sociale voordelen, maar verhoogt ook de 
veiligheid. Als je bijvoorbeeld geblesseerd raakt, is er al jd iemand die een helpende hand kan bieden. Als 
je liever solo loopt overweeg dan om niet te ver van huis te lopen of loop in 'bewoond' gebied. Als er dan 
wat met je gebeurt, kun je hulp verwachten. 
 
Ken je grenzen en luister naar je lichaam 
 
Weg, tro oir of voetpad? 
De volgende we elijke verkeersregels gelden: 
1. Voetgangers gebruiken het tro oir of voetpad. 
2. Zij gebruiken het fietspad indien tro oir en voetpad ontbreken. 
3. Zij gebruiken de berm of de uiterste zijde van de rijbaan indien ook fietspad 

ontbreekt. 
4. De loper mag zelf bepalen aan welke kant hij loopt. Meest logisch is die kant te 

kiezen waar men het best zichtbaar is/je overzicht hebt. 
 
Kies al jd een tro oir of fietspad boven de weg. Indien je geen keus hebt en op de weg moet lopen 
overdenk of het wel zonder risico kan. Ga je toch, zorg er dan voor dat je zoveel mogelijk zichtbaar bent 
voor de weggebruikers en dat je een goed overzicht hebt. 
 
Je mag tegenwoordig zelf kiezen om links of rechts van de weg te lopen. Bij grotere groepen wordt 
geadviseerd om bij afwezigheid van tro oir, voetpad en fietspad aan de rechterkant van de weg te lopen. 
Dit om het achterop komende verkeer beter de gelegenheid te geven veilig in te halen of te passeren. Bij 
kleine groepjes (± 4/5 personen) of wanneer men alleen loopt kan eventueel gekozen worden om aan de 
linkerkant van de weg te gaan lopen.  
 
Buiten de bebouwde kom kan het bij bepaalde situa es veiliger zijn om de linker weghel  op te zoeken, 
bijvoorbeeld bij een onoverzichtelijke bocht. Spreek af met de groepsleden dat de voorste leden 
waarschuwen bij gevaar van voren en de achterste lopers dit zelfde doen bij gevaar van achteren. 
 
Ga, indien mogelijk, 2 aan 2 de weg op en indien deze te smal is achter elkaar. Meer dan twee lopers naast 
elkaar kan alleen in open terrein, zoals op brede bospaden of op het strand. 

 
Maak je zelf zichtbaar 
Zorg dat je gezien wordt. En dan in le erlijke zin, want daar begin je 
veiligheid. Misschien wel het belangrijkste aspect van hardlopen is je 
zichtbaarheid, vooral in de stad, maar ook op die 'landelijke' weggetjes! Zorg 
dat je in het donker, jdens mist en (zware) regenval al jd zichtbaar bent en 
blij !  
Draag ook: 
- reflecterende jack en/of hesje (meestal geel/groen of oranje van kleur 
voorzien van reflec estrips). 
- armbanden van reflec emateriaal, eventueel voorzien van lampjes. 
- lampjes speciaal gemaakt voor de hardloper (bijvoorkeur knipperend). 

Lopen in het donker - vervolg 



 

 9 

 
 
Tenslo e Tips voor veilig hardlopen samengevat: 
 Ga er ALTIJD van uit dat ze je niet zien lopen 
 Gezien worden is belangrijk: Draag goede verlich ng en reflecterende kleding of hesje). Draag 

verlich ng en het liefst knipperend 
 Loop bij voorkeur op het tro oir of fietspad. Kan dat niet dan over een goed verlichte weg. 
 Houd je aan de verkeersregels, loop bijvoorbeeld niet door het rode verkeerslicht. 
 Loop achter elkaar. Met zijn drieën naast elkaar is echt niet verantwoord. 
 Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Bijvoorbeeld bij het oversteken bepaal je zelf 

of het veilig is en niet degene die roept dat het kan! 
 Links of rechts lopen: Loop je alleen: bepaal zelf de meest veilige situa e! Dikwijls is links lopen voor 

je gevoel veiliger omdat je tegenliggers ziet aankomen. In de groep op de weg: loop rechts. Je 
verlich ng is zo goed dat je gezien wordt als een fietser. Door rechts te lopen raakt de automobilist 
niet in verwarring. Op voet of fietspad: loop bij voorkeur aan de linkse kant van de weg aan de 
rechter zijde van het pad. Je ziet tegenliggers aankomen. 

 Luister naar de instruc es van je trainer. Hij of zij is opgeleid om je goede adviezen te geven.  
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“Een goede voorbereiding is het halve werk”, zeker wanneer het de techniek en strategie betre  zoals die 
binnen het Recreanten A team ,kortweg The A-team, tot ontplooiing komt. De looptechniek (vooral door 
Carlo), de opzwepende mo va e (zeker bij John), het  hoogste niveau Steigerung (enthousiast met Frans) 
en om nog maar te zwijgen over de uitpu ng van Jurgen en de stagiaires zijn  allemaal van toepassing. 
 
De voorbereidingen starten thuis met  kledingkeuzes als laagjes, lengte van broekspijpen en mouwen, wel 
of geen pet en voor sommigen de kleur, al is het maar van de schoenveters. Regen speelt geen rol, omdat 
het volgens de sta s eken maar 2 tot 4% regent, dus te verwaarlozen. 
 
Daarna volgt de eerste “warming up” voor velen 
op de fiets met snelheden van soms  boven 40 
km/uur om daarmee  aan de juiste airo-
dynamica bij de sprintjes te wennen. Een 
teamlid gebruikt daarvoor een KOGA Myata 
tesla met meer dan 100 
versnellingsmogelijkheden. Daar kun je het druk 
mee hebben. 
 
De tweede “warming up”, het inlopen, hee  
meer een sociaal doel waarbij de week als 
voorleesopa, als koffiedrinker of de historie van 
de techniek in de rest van de wereld 
doorgenomen worden. 
 
Bij de opera onele training is ook de strategie 
van groot belang. Laat je je door Frans slopen of 
ga je John helpen bij het opnemen van de 
ronde jden?  Ook de juiste posi e in de groep 
bij de start van een oefening is belangrijk, zoals 
“hoe houden we de jonkies achter ons “, wie 
laat je klagen over zijn/ haar blessures en waar 
kom je op adem ? 
 
Veel , heel veel ervaring is er nodig om de 
hiervoor beschreven wetenswaardigheden 
opera oneel  te maken. Met 7 decennia 
ervaring hee  de nestor van The A-team , Pim 
Molenaar, hiermee geen moeite. Bij de 
clubkampioenschappen ves gde  hij het ene na 
het andere record. Binnenkort start Pim met zijn 8e decennium ervaring. Natuurlijk dit is nog niets 
vergeleken met de trainersnestor Wout Na er, maar die valt soms van zijn fiets. 
 
Voor de jonkies zonder AOW is Pim een inspirerend voorbeeld. Wij van The A-team gunnen elk team zo’n 
nestor en feliciteren Pim met zijn jubileumverjaardag. 
 
The A-teamjonkies.  

Techniek, Voorbereiding en Strategie in 
“The A-team”  
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Kerstwandeling 

  

 
Wanneer:  zaterdag 26 december aanstaande. 
Verzamelplaats: Voor kasteel Groeneveld. 
Vertrektijd:  9.30 uur (om circa 13.00 uur weer terug). 
Bestemming: Lage Vuursche. 
Waarom:  Om de extra calorieën van 1e kerstdag te verbranden. 
Kosten:  Voor leden gratis. Voor niet-leden € 2,50. 
Koffie drinken: In Lage Vuursche (1e kopje voor rekening van de 

Recreantencommissie). 
Aanmelden:  Uiterlijk 23 december bij Rob van Ginkel, email:  
   rvginkel@casema.nl 
 

De wandeling gaat ongeacht de weersomstandigheden door.  
Ik reken op een grote opkomst!!  

 
 

 
 

Namens de Recreantencommissie, 
Rob van Ginkel.  

mailto:rvginkel@casema.nl
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Te koop: super hardloopschoenen van Asics met perfecte gel demping! 
Maar 3 x gedragen dus zo goed als nieuw. 

Maat 41,5  
Van € 129,95 voor € 65,-  

 
Meer informa e: karlaroskamp@gmail.com 
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Beste Frans, Beste Paul  
’Over vliegende voorouders en wielbenen’ 

 
Beste Frans, je bleek niet te kunnen vliegen en bent nu vleugellam. Zelfs lopen schijnt moeilijk met een 
‘lamme vleugel’. Je kwam er hardhandig achter dat we in de loop van de evolu e onze vliegarmen zijn 
'kwijtgespeeld', zoals de Belgen zeggen. Ook de handige slingergrijpstaart hebben we afgestoten. Rest nog 
een klein staartbotje, stuitje. Zij hadden je allebei kunnen behoeden voor een harde val. Maar helaas, 
allebei verleden jd’.  

Al die evolu onaire ongemakken hebben ons veroordeeld tot instabiele tweebenigheid. Of zo je wilt 
evenwichtskunstenaars, als je geluk hebt dus. Maar goed, normaal gesproken maalt Frans daar niet om en 
rent hij het liefst over modder- en mountainbike paadjes. Die paadjes deden Paul eens verzuchten: 
‘waarom zijn in de loop van de evolu e onze benen niet in wielen geëvolueerd, dat zou heel wat 
makkelijker en sneller zijn om je op voort te bewegen. De evolu e loopt achter op onze technologische 

jd. Kun je niet eens uitzoeken hoe dat komt Pim?’ 
 
‘Beste Paul, misschien is het wel omgekeerd. Door de technologische ontwikkeling is er geen noodzaak 
meer tot verder lichamelijke ontwikkeling van de benen in wielen, die hebben we immers al gecreëerd, 
die wielen. Nu ze er eenmaal zijn is gasgeven en trappen eenvoudiger met ‘latbenen’ dan ‘wielbenen’. 
Overigens Paul, het is wel frappant dat de technologen, waar jij als werktuigbouwkundig ingenieur ook bij 
hoort, met ‘benige oplossingen’ komen. Denk aan de runnerblades, de looprobot voor verlamden, de 
(soldaat)robots, allemaal gebaseerd op het ‘tweebenige loopconcept’. Kennelijk wordt het ‘beenconcept’ 
als aantrekkelijk/superieur beschouwd. Waarom men in horizontale tweebenigheid is blijven steken weet 
ik niet. Cirkelvormige meerbenigheid, zoals een roterende spitmachine of traplopende steekwagens, hee  
toch voordelen lijkt me. Op twee benen loopt een sprinter tegen de 40 km per uur. Maak hem vierbenig 
en hij/zij zou, rechtlijnig gerekend, 80 km per uur kunnen halen. Natuurlijk wel met een helm op en een 
geweven zonnecellen lopersou it, om de elektromotortjes te voeden, plus een gyroscoop en 
vleermuismouwen, om overeind te blijven. Stel je eens voor wat dit voor effect zou hebben op de 
mobiliteit. Misschien moeten we als BAV eens  roterende meerbenigeprotheses ontwikkelen, Paul. Er 
lopen meer hooggeschoolde techneuten bij de BAV. Dus dat moet een eitje zijn!’  

Vervolg op pagina 14 
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Met beide onderwerpen heb ik overigens wel een klein probleempje, dat ik zou willen illustreren met een 
bewerkt citaat, naar aanleiding van een uitspraak van Donald Rumsfeld, de voormalige minister van 
defensie van de USA. Toen hij sprak over de mo even om de oorlog in Irak te beginnen, goochelde hij met 
de woorden Kown and Unkown. Toen ik dat zag moest ik aan jouw vraag denken Paul. Toegepast op de 
voorgaande tekst over wel of niet plaatsgevonden hebbende evolu onaire processen en wel of niet 
bedachte technologische oplossingen, zou een toepassing van de 4 mogelijke combina es van Bekend en 
Onbekend het volgende inzicht opleveren.  
 
1. Onbekend - Onbekend. We zijn onwetend over wat we niet weten. Of, gericht op jouw vraag, 
misschien bestaat jouw rollend mechanisme in de natuur wel, alleen weten we het niet, niemand weet 
het (onbekend immers)! Het is mogelijk nog niet ontdekt. We vinden iedere dag onnoemelijk veel nieuwe 
soorten organismen, met de meest bizarre lichaamsfunc es. Dus waarom niet een rollend voortbewegend 
organisme met de door jouw zo gewenste wielen en assen? Die we dan weer technologisch kunnen 
nabouwen. Dat doen we immers vaak, ons laten inspireren door de natuur!  
 
2. Bekend - Onbekend. Dat klinkt als een interne tegenstelling. Hoe kun je iets weten dat onbekend is? 
Het meest bekende voorbeeld hiervan is over het bestaan van de 'verlossende, vreugdevolle hemel na de 
dood'. Over de hel zullen we maar zwijgen. 'Deskundigen' zeggen dat 'dit onbekende' bestaat, maar 
ervaringsdeskundigen en harde bewijzen zijn er (nog) niet.   
 
3. Onbekend - Bekend. Dit komt weer dicht bij jouw vraag. Wie weet welke organismen er allemaal 
bekend zijn? Ik durf te zeggen niemand. Wel zijn er specialisten die alles pretenderen te weten over een 
bepaalde groep organismen. Maar niemand weet alles over alle bekende organismen. Dus misschien 
bestaat jouw organisme wel ergens, wederom zonder dat we het weten, zonder dat het algemeen bekend 
is.  

Beste Frans, Beste Paul - vervolg 
Vervolg van pagina 13 
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4. Bekend - Bekend. De verklaring lijkt op die van 3. Er is veel meer bekend op willekeurig welk terrein 
dan één persoon weet. Lang niet alles staat in computerbestanden, om de eenvoudige reden dat niet alles 
bekend is wat mensen weten en dat daarover ook niet alles gepubliceerd wordt (is). Alleen 'goden' 
worden geacht alles te weten en alle gedachten te kennen, van de miljarden mensen op de wereld en van 
hen die ons verlaten hebben. 
  
Een leuke goocheltruc die Bekend-Onbekend combina es, maar het beantwoordt je vraag niet met een 
zwart-wit, bestaat-bestaat niet en gee  ook weinig inzicht of het met wat we weten wel mogelijk zou 
kunnen zijn. Bovendien behoor ik niet tot het alwetende godenrijk en heb je vraag met een aantal 
gedachtenkronkels in het eerste deel van deze column getracht te benaderen. Voor de goede orde, ik 
filosofeerde uit de vrije pols en sloeg er geen wetenschappelijke werken op na.  
 
‘Beste Paul. Denk er onder de kerstboom eens over na. Van jou als erudiet techneut verwacht ik dan een 
gedegen antwoord, zoals je vorige week maandagavond toezegde. Ik sta er graag mijn columnruimte voor 
af in het januari nummer van de BAViaan’.  
 
‘Beste Frans. Veel sterkte de komende feestdagen met het herstel van arm en schouder. We zullen je 
karakteris eke trainingsaanpak zeker missen. En wie weet hee  Paul razendsnel een technologische 
oplossing om je voor een volgende valpar j te behoeden. Dan heb ik het natuurlijk niet over een betere 
trap, maar over een technologisch hoogstandje, een eenvoudig regelbaar zwaartekracht/
gewichtsloosheidspak of zo. Oh, en als hij er nog een motortje inbouwt, kan hij er zelf mee over de 
modder-/mountainbike paadjes zweven!  
 
Iedereen pre ge feestdagen gewenst en een spor ef, gezond en blessurevrije 2016. 
 
Foto’s: Gertjan Hooijer en internet 
Tekst: Pim Molenaar 
Baarn,  8 december 2015  

2016 
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VERJAARDAGEN 
JA

N
UA

RI
 

1  Ellen Snider 
3  Anton Krikke 
3  Majorie Dake 
5  Nancy Vries-Suik 
5  Marië e Groenhuijzen 
6  Peter Wevers 
8  Dorry Engelmann 
8 J. H. v.d. Veen-van Hunen 
9  Adri Hurkens 

11  Wina van Dijk 
12  Theo Berendsen 
12  Raimond Lammertse 
14  Gert Jan Versteeg 
16  Cok Verhoef 
17  Richard Koot 
17  Katherine Routley 
18  Josien Zwanikken 
20  Ton Slager 
21  Kees Kruijswijk Jansen 
27  Marian Nieland 
28  Peter Roomer 
29  Bianca Koops 
29  Edan van der Meer 
29  Judith Breijer 
29  Toon van Keken 
30  Henk van Vulpen 
30  Inez Stam 
30  Maartje Polvliet 
31  Marianne van Laarhoven 
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Verrassend veelzijdig in verse vis! 

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest 
Tel. 0356015288 
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Jarig in januari 
2  Sophie Bleijerveld 
2  Luuk Versteeg 
5  Wessel Terpstra 
5  Thomas Knol 

14  Daan Timmer 
15  Laureanne Schalij 
19  Emirhan Celikkaya 
20  Suzanne Vink 
24  Remco Martens 
24  Roel Bouma 
24  Aron Taanman 
25  Jort Mol Lous 
30  Julie Heij 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

Na onale junioren C&D indoorwedstrijden 
Omnisport, Apeldoorn 

 
Zaterdag 23 januari 2016: junioren D 
Zondag 24 januari 2016: junioren C 

2016 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV- 
betaald 

9 januari 2e crosswedstrijd Triathlon, 
Amersfoort 

pup/jun ja ja 

24 januari 3e wintercupwedstrijd Camping De Zeven 
Linden 

pup/jun ja nee 

6 februari 3e crosswedstrijd Almere 81, Almere pup/jun ja ja 

19 maart finale crosswedstrijd AV Wieringermeer, 
Wieringerwerf 

pup/jun ja ja 

30 januari Winterindoor Hellas, Utrecht jeugd - - 

6 maart Open stedenwedstrijd 
indoor 

Omnisport, 
Apeldoorn 

pupillen - - 

Er is nog 1 Wintercup wedstrijd te gaan. 
Je kunt nog gewoon meedoen. 

Schrijf je in! 
  

24 januari 2016  
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