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Terugkijkend op 2014… 
In december is het gebruikelijk om terug te kijken op het jaar, door middel van lijstjes en rijtjes enz. Bij de jeugd is dit jaar zoveel 
gebeurd en behaald, dat ik hoop dat ik het allemaal op 1 A-4tje kan houden… 
 
Sportief gezien was het een heel geslaagd jaar met 501 PR’s . Dat waren er vorig jaar 415. Bij de PR Challenge werden in totaal 69 
bronzen medailles behaald (brons = bij 3 PR’s), 43 zilveren (= bij 6 PR’s), 23 gouden (= bij 9 PR’s). Bij de pupillen werd dit jaar zelfs 
1 TOPPR behaald! Een TOPPR betekent 15 PR’s in 1 seizoen: een super prestatie! Maar eigenlijk zijn alle jeugdleden wel héél erg 
goed bezig door met z’n allen zóveel medailles bij elkaar te verzamelen. 
 
De clubkampioenschappen waren zoals altijd weer erg goed georganiseerd (met dank ook aan alle meehelpende ouders!). Heer-
lijk dat zelfs het weer goed meewerkte waardoor ook dit een hele gezellige dag werd, waarbij veel clubrecords werden verbroken. 
Na afloop van het competitieseizoen hadden zich flink wat pupillen geplaatst voor de finale. Heel knap! Het eerste team van de 
junioren D-meiden eindigde na de competitie op de 76ste plek, van de 186. Toch goed voor “het linker rijtje”, zou Tom Egbers zeg-
gen. Het eerste team van de jongens D junioren eindigde zelfs als 23ste van de 185.  Top! 
 
We zijn met een aantal jeugdleden aanwezig geweest op het NK Atletiek, waar een paar pupillen hand in hand liepen met helden 
zoals bijvoorbeeld Dafne Schippers en Giovanni Codrington. We weten denk ik allemaal hoe het daarna zeker met Dafne ging. Ik 
verwacht nog wel een bedank kaartje richting onze jeugd.  
Bij de NK voor junioren deden onze eigen BAV-junioren ook mee en haalden ook daar mooie PR’s! 
 
Maar naast al deze sportiviteit hebben de kinderen vooral ook veel plezier gehad met elkaar: bij de wedstrijden, maar zeker ook 
bij evenementen zoals de Survaton (inmiddels beter bekend als de wedstrijd “Wie wordt het smerigst?”), het jeugdkamp van de 
pupillen en junioren samen in de YMCA in Leusden, de PR avond van de pupillen die daarna bleven slapen in het clubhuis, de 
“speciale sporten-avond” van de junioren, waarbij een heuse Zweedse estafette werd gelopen, in de mist nog wel, heel bijzonder! 
Ook zij bleven daarna (een paar uur) slapen in de kantine.   
Dit jaar liep de BAV jeugd ook weer mee met de avondvierdaagse. Dat was zeer gezellig en we hopen voor komend jaar op nog 
meer lopers en dus nog meer gezelligheid.  
 
In de maanden oktober en november stonden er in de BONI in Baarn bakken waar het winkelend publiek d.m.v. sponsormunten 
hun favoriete vereniging konden helpen. Met het motto “Leg hem tot aan de lat voor onze nieuwe hoogspringmat” heeft de BAV 
ook meegedaan. Op twee zaterdagen heeft onze jeugd in de winkels al hun kunsten en charmes in de strijd gegooid om zo veel 
mogelijk  munten te verzamelen. De uiteindelijke opbrengst is geworden: €678,-. Een heel mooi begin voor een nieuwe mat! 
Onze jeugdleden doen deze “winter” weer mee aan de BAV Wintercup en ook nog drie crossen in de regio. Verder vast vooruitkij-
kend naar januari kunnen we zeggen dat je de 31ste vast in je agenda mag noteren: de Jeugd-Elfstedentocht! Als je dit zo leest is 
het verbazingwekkend dat de kinderen allemaal nog tijd vinden om naar school te gaan.  
 
Om nog even af te sluiten met een mooi getal: op januari 2014 startten we het jaar met 38 pupillen en 50 junioren = 88 jeugdle-
den. De teller staat nu op 53 pupillen en 54 junioren.  Dus ruim 100 jeugdleden, een dik kwart erbij. Wow!  
Dank daarvoor aan alle kanjers van jeugdtrainers die we hebben: zij maken samen toch iedere week de trainingen zo leuk en spor-
tief aantrekkelijk dat zelfs bij de meest barre weersomstandigheden we altijd op grote groepen kinderen kunnen rekenen. Jam-
mer genoeg zijn Marina en Liesbeth het afgelopen najaar allebei als jeugdtrainer gestopt. Maar Marina heeft inmiddels een mooie 
nieuwe taak op zich genomen: zij wordt onze verenigingsambassadeur voor het EK Atletiek 2016 dat in Amsterdam wordt gehou-
den. Dus het is goed om te weten dat ze met haar enthousiasme voor de sport èn de BAV gewoon bij ons verder gaat. 
Liesbeth vervangt Carly af en toe bij de damesgymclub èn ze blijft jurylid bij de jeugd, dus ook haar blijven we zeker nog binnen de 
vereniging zien. 
 
Wat de volwassenen betreft was het ook een mooi jaar met veel mooie lopen, runs enz. Om er een paar te noemen: de  schitte-
rende Royal Run in de tuinen van Paleis Soestdijk en in de afgelopen weken de Maple Leaf, de Zevenheuvelenloop en natuurlijk 
onze eigen BAV Wintercup. Misters Wintercup Bob & Alexander hebben met wat aanpassingen in het parcours de run nog pretti-
ger gemaakt. Er zijn al veel positieve reacties op zijn geweest. Het had een zeer goede start met 884! deelnemers. 
Ook was 2014 het jaar van de voorzitterswissel: Bob heeft het stokje doorgegeven aan Suzana. Gelukkig kan ook Bob de BAV niet 
echt missen, wat in zijn geval betekent dat hij druk bezig is (geweest) met de verbouwing van onze kantine.  
 
Namens het bestuur mag ik jullie uitnodigen voor de Nieuwjaarsborrel. Deze zal worden gehouden op maandagavond 5 januari, 
vanaf 20.30 in de BAV kantine. Voor de jeugd organiseren we in die week tijdens de trainingsuren de Oliebollenrace.  
 
Allemaal een mooi uiteinde van 2014 gewenst en vast de allerbeste wensen voor 2015. Dat het voor iedereen maar een mooi, 
liefdevol, gezond en sportief jaar mag worden. 
 
Muriel 
(Jeugdcommissie) 
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Nieuws van de ledenadministratie 
 

In de periode half november/ half december leek er sprake van een bescheiden aanwas, doch net voor het sluiten 
van de inzendtermijn van de Baviaan stroomden de meeste lidmaatschapsaanmeldingen van de recent beëindigde 
beginnerscursus binnen. Zodoende kwam ons ledenbestand weer aardig op peil. 
Een hartelijk welkom daarom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie:  Geboortedatum: 
Brechje   van Asperen  Baarn   recreant  25-10-1977 
Dirk  Bergman  Baarn   recreant  07-09-1966 
Nikki  van Cleef  Baarn   pupil B   18-05-2006  
Majorie  Dake   Baarn   recreant  03-01-1972 
Hugo  Das   Baarn   recreant  17-10-1967 
Yara  Janssen   Baarn   junior D   29-09-2003 
Nienke  Kosters   Baarn   recreant  11-03-1987 
Ida  Luttikhuisen  Baarn   recreant  01-07-1964 
Martine  de Mol   Baarn   recreant  06-06-1984 
Madelief van Orsouw  Baarn   pupil C   26-06-2007 
Dylan  Posthumus  Baarn   pupil C   13-04-2007 
Anne-Marijke Soesman  Baarn   recreant  N.W.  07-07-1948 
Maria  Spijker   Baarn   recreant  13-02-1982 
 
Helaas kwam er ook een aantal nieuwe afmeldingen binnen per 31 december. Henk moest zich o.a. vanwege zijn 
heupoperatie na een ruim 30-jarig lidmaatschap  afmelden. Ik wens hem een voorspoedig herstel toe. Ook Lies maak-
te ruim 27 jaar deel uit van onze BAV-familie. 
 
De opzeggingen betroffen ditmaal: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Hans  van Diermen  Baarn   recreant     
Pieter   Heij   Baarn   junior B 
Lies  Kerker   Baarn   recreant 
Juliette  de Klerk   Baarn   junior A 
Henk  Landman  Baarn   recreant 
Lotte  Salazar Vasques  Baarn   pupil A   
 
Van de Atletiekunie kregen we nieuwe wedstrijdlicenties binnen voor: 
 
Voornaam: Naam:   Licentienummer:   Categorie: 
Ramón  ter Bogt   844706    pupil A 
Isabel  ter Bogt   844704    pupil C 
Chris  de Kleine  844725    pupil B 
Thomas  Kok   844724    pupil C  
Enique  van der Meer  844721    pupil B 
Daan  Meijneken  844726    pupil A 
Britte  Orthofer  844710    pupil C 
Yvar  Riphagen  844717    pupil C  
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Dit is alweer de laatste baviaan van 2014. in 2015 zal de baviaan 10 keer uitkomen. Dit betekent gemid-
deld om de 5 weken met een langere pauze in de zomerperiode. Wil je tekst aanleveren, let dan goed op 
de datum.  
 
Kopijdata 2015: 
 
 13 januari 
 17 februari 
 24 maart 
 21 april  
 26 mei 
 30 juni 
 1 september 
 6 oktober 
 10 november 
 15 december    

Nieuwe kopijdata 

Baviaan bezorgers bedankt! 
 
Zoals al vele jaren het geval is, hebben diverse trouwe clubleden er ook dit jaar weer voor ge-
zorgd: Alle BAV-leden, woonachtig  in Baarn en Soest, hebben ongeacht de weersomstandighe-
den, hun Baviaan zo tijdig mogelijk thuis bezorgd kregen. Voor zover zij tenminste nog niet waren 
overgegaan op de digitale versie. En dat zijn er nog heel wat, ondanks de grote inzet van Marina 
om digitalisering te promoten! 
 

 
Ook vervanging van bezorgers, 
die er door diverse omstandighe-
den mee moesten stoppen, ver-
liep gelukkig erg soepel. Met 
dank aan: Cora, Peter, Dirk, 
Henk, Dik, Dick, Jan, Aart,  me-
vrouw van der Velden en hun, 
mij niet altijd bekende, vervan-
gers. 
 
 
 
 
 
 

 
Hans Oostindiën. 
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2 columns van Pim Molenaar 
 

De november column van Pim Molenaar heb ik, helaas, over het hoofd gezien en is dus vorige maand, niet 
geplaatst. Daarom deze (feest)maand 2 columns van Pim!  

Yannicke Kruiswijk, redactielid 
 

Hoop 
 

Over verdedigingslinies, paddenstoelennecrologie, het waterschap en trainingsasfalt 
Oktober 2012.  

Ik loop het Grebbelinie pad. 
Vandaag een stukje over de 
liniedijk aan de oostkant van 
de Eem. Vanaf het Malege-
maal, iets voorbij de Kleine 
Melm over de nieuwe fiets-
brug (Malebrug) en dan direct 
langs de Eem en een aantal 
bunkers, in de richting van 
Amersfoort. Na ongeveer een 
kilometer zie ik vlakbij een 
bunker een heksenkring met 

prachtige grote paddenstoelen. Ik fotografeer ze, ook onder de rokken. Bij paddenstoel mag dat.  
 
Dit stuk van de Grebbeliniedijk is afgesloten voor publiek, verteld de schaapherder die ik ontmoet op mijn 
pad. Hij laat hier jaarlijks zijn kudde grazen. Van hem mag ik hier lopen en genieten van het uitzicht op de 
Eem en over de weilanden en bosschages. De eigenaar van dit gebied, het waterschap, is niet gechar-
meerd van publiek op dit deel van de liniedijk. Verderop vanaf Leusden naar Veenendaal mag dat wel. Een 
prachtig wandeltraject. 
 
 
Oktober 2014.  

Voortschrijdend inzicht. Het 
boven beschreven deel van de 
Grebbeliniedijk, bij Amersfoort, 
is in het kader van de dijkverste-
viging ontdaan van vele bomen 
en planten, die het dijklichaam 
zouden ondermijnen. Daarna is 
de dijk opgevuld en opgehoogd 
met zware klei. En in het kader 
van: ‘Waar voor uw geld dierba-
re burger’!, geeft het water-
schap ons een toeristische 
attractie terug voor de belas-
tinggelden die wij hen ter be-
schikking stellen. Waarvoor hul-
de. Ga zo door Waterschap. 
Bovenop het dijklichaam ligt 
inmiddels een vers en gladge-

streken, hier en daar glooiend en kronkelend, asfalt pad voor fietsers, wandelaars, rolstoelers, scootmo-
bielers, skaters, skykers, hardlopers, ….. Het pad is officieel nog niet open, maar ze hebben het allen al 
ontdekt en in gebruik genomen. Het is niet alleen een toeristisch pad, maar ook een snelle, schilderachtige 
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autovrije (fiets)verbinding tussen Baarn en Amersfoort en ook met het nieuwe Meander Ziekenhuis. 
Hoop. Mijn paddenstoelen van twee jaar terug zijn verdwenen, bedolven onder de aangestampte zware 
klei. Als ik op hun oude standplaats kom schiet me een tekst te binnen die ik eens op een grafzerk in het 
buitenland zag. Ik heb veel alleen gereisd over de wereld en in de luttele vrije uurtjes zwervend door (on)
bekende steden zocht ik als er tijd was ook begraafplaatsen op. Mo(nu)menten van rust. Vaak prachtige 
parkachtig aangelegde dodenakkers.  
Op die bewuste grafzerk stond vrij vertaald: ‘Zoals jij daar staat, stond ik. Zoals ik nu begraven lig, zal ook 
jij liggen’. Een toepasselijke tekst voor de verloren gegane paddenstoelen op die dodenakker, die de Greb-
beverdedigingslinie ook eens was.  
 

Eens ja. Toen ik de dijk ontdekte, vele eeuwen en tientalen jaren na de laatste strijd, stonden daar die 
prachtige paddenstoelen. Hun nazaten zullen vast nog eens opbloeien uit het mycelium dat nog ergens 
onder de klei begraven ligt. Bio-archeologische schatten om nog eens te ontdekken. Een hoopvolle ge-
dachte over de overleving van de soort. En waarom niet te ontdekken door ons. Want dit 3 kilometer lan-
ge meanderende pad is een prachtig oefen traject (Wout) voor de training van de bijvoorbeeld de mara-
thon van Amersfoort, volgend voorjaar. Bovendien zou het mij niets verbazen als dit traject onderdeel 
wordt van Amersfoorts Marathon!  
 
Droom. Als het waterschap zijn plannen met (fiets)paden langs de hele Eem doorzet, dan kunnen we in 
de toekomst een Eemloop van Amersfoort tot Eemmeer en terug organiseren. En waarom niet halverwe-
ge starten en eindigen in Baarn? Moet de genie wel even een pontonbrug aan de monding van de Eem 
aanleggen voor die gelegenheid. Mooie oefening voor ze.  
Tekst en foto’s, Pim Molenaar, 05.11.2014 

Hardloopschoenveterfetisjist                                         
Over ‘Hoe geef ik de mannen meer kleur?’ 

 
Achter mij, tijdens de inloopronde, hoor ik onze weerman weer een voorspelling doen over de kansen op 
een regenachtige zaterdag. Maar vandaag wil ik het zo vlak voor de feestdagen eens hebben over een an-
der geliefd onderwerp van Jos Franck, onze hardloopmodekoning. Hij komt oorspronkelijk uit Venlo en 
daar in Limburg zit kennelijk toch iets in de lucht dat de inwoners gevoelig maakt voor kleurschakeringen 
en modeverschijnselen. Zouden de heuvels, de bomen en de Limburgse luchten hem inspireren, zoals de 
Hollandse schilders vermaard werden om ‘hun luchten’. Zou het de carnaval invloed zijn? Of simpelweg, 
zoals Erasmus 500 jaar geleden al schreef over ons 60+ers, ‘hoe ouder, hoe zotter’. Ik herken daar wel iets 
in, eerlijk gezegd. 

 
 
Er gaan weinig zaterdagen voorbij zonder dat Jos mij attent maakt op fraaie, 
kleurrijk en smaakvol gecombineerde hemdjes, broekjes, sokken, schoenen en 
veters. Zelden verrast hij mij omdat ik daar ook gevoelig voor ben. Dus mis-
schien toch die 60+ leeftijd? Want anderen hoor ik er niet zoveel over, behalve 
John natuurlijk, maar die hoort ook in die categorie der zotten. De aandacht 
gaat uiteraard bijna altijd uit naar de dames. Wat zien wij mannen toch af op 
die zaterdagochtenden! Jos zijn betoog wordt dan ook meestal afgesloten met 
de zucht: “Waarom doen wij mannen niet iets meer moeite om er modieus bij 
te lopen, met uitzondering van Frits natuurlijk! Het is allemaal zo fantasieloos, 
kleurloos en saai. Zou het met de centen te maken hebben?”  
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Ja Jos, geld speelt een rol. Nu moet je Jos niet onder-
schatten, niet voor niets een cijferende Delftenaar. Hij 
had er al snel iets op gevonden voor de ‘zuinige’, of fanta-
sieloze mannen om er toch wat modieuzer bij te lopen. 
Het was hem opgevallen dat je je ook met schoenveters 
kunt onderscheiden en die dingen zijn niet zo duur, € 3,- /
€ 5,- per set. Dat moet voor de doorsnee man te doen zijn 
qua investering. Dus Jos ontwikkelde zich tot een echte, 
laten we er een nieuw woord voor bedenken, 
‘loopschoenveterfetisjist’. 
 
 
 
 

Wellicht kunnen we het mannenkleur programma nog wat uitbreiden met nieuwe accessoires, Jos. Wat te 
denken van de zeer kleurrijke compressie sokken. Voor ons 60+ers een mooi hulpmiddel om de opkomen-
de spataderen te verhullen. Een bekend merk op dat kousen gebied heeft een prachtige lijn uitgebracht, 
onlangs op Faceboek te bewonderen. Ook veters of serpentines onder de pet in de winter zien er gewel-
dig uit. Aandacht verzekerd. Iets voor de Wintercup? Ik heb alvast een plaatje toegevoegd. Het moet Eras-
mus voorstellen en staat op de cover van het Spectrum prisma boek ‘Lof der Zotheid’ uit 1972. Wat kleur-
rijk moet dat zijn, zo’n huppelende massa BAV lopers, tijdens de befaamde loopscholingen van Carlo. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Jos een handje te helpen bij zijn campagne: ‘Breng meer kleur aan de man’, heb ik vast wat research- 

en inkoopwerk gedaan. Bijgaand wat mooie voorbeelden van het veter assortiment. Jammer voor de 

zwart-wit lezers. Maar geen nood er is een digitale Baviaan die alles in ‘geuren en kleuren’ weergeeft. Ver-

der vraagt Jos vrijwilligers om als fotomodel zijn of haar benen en voeten  te laten fotograferen als inspira-

tie voor de anderen. Daarnaast rekent Jos natuurlijk op jullie eigen creativiteit. Stel hem niet teleur. Dank-

zij de BAV heeft hij al zovele mooie zaterdagen gekend. Laten we er voor hem nog vele aan toevoegen. 

Tekst en foto’s Pim Molenaar, 09.12.2014  
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Road to Rotterdam 2015 
 

 

Een nieuw geluid in de Baviaan. Een korte introductie is op zijn plaats. Sinds maart dit jaar woon 
ik in Baarn en train ik bij BAV. Een tweede hardloopleven zogezegd, na jaren ‘gewoon’ voor de lol 
gelopen te hebben en een jaar of wat op het voetbalveld. De eerste maanden geacclimatiseerd 
bij Fred om al snel aansluiting te vinden bij het team BAAS en Ben Kersbergen. Aspirant-Baas op 
dit moment, de ballotageprocedure loopt… we zullen zien of de stijgende lijn zich voort blijft 
zetten. Het ziet er vooralsnog wel naar uit. Wel heel blijven is het devies! 
 

 

En toen was daar plots het onzalige idee de Marathon te lopen in april volgend jaar. Wie er pre-
cies mee op de proppen kwam weet ik niet meer, maar de bom was gelegd: Rotterdam, zet je 
schrap! Na een effectieve lobby (lees: zieltjes winnen) ontstond een degelijke groep jonge hon-
den. Camiel Kruiswijk, Hans de Jong, Jaap Sonnenberg, Stefan Leeflang en ondergetekende zullen 
zich de komende twintig weken het zuur voor de ogen trainen om een sterke tijd neer te zetten 
uiteenlopend van 2:45 tot 3:15 uur. Voor de een is de afstand een nieuwe uitdaging, voor de an-
der een verbetering van de tijd.  
 
Ben heeft zich een slag in de rondte gewerkt om een strak en ambitieus schema te fabriceren 
waar ik al afgepeigerd van word als ik er naar kijk. Dit is serieus andere koek (of zoals ons Louis in 
oerdegelijk Engels zegt: that is another cook) dan het korte snelheidswerk in training voor 5 of 10 
kilometers. Tijdens de voorbespreking met de groep en Ben werd het nut van de verschillende 
trainingsonderdelen belicht en kwam ik erachter dat ook ik slow-twitching en fast-twitching 
spiervezels heb, dat laag-chemisch voedsel echt wel goed voor je is en dat een (1) dag rust per 
twee (2) weken meer dan genoeg is! Een wereld gaat voor je open. De opleiding inspanningsfysi-
oloog lijkt mij ineens hartstikke leuk. Misschien eens een carriereswitch overwegen... Maandag 8 
december was de officiële start van het trainingsschema. Meteen vol aan de bak: een herstel-
duurloop, 35 minuten lang, tempo 4:55 per kilometer. Je moet ergens beginnen, zeg maar. Er zul-
len nog vele volgen, evenals de 90-100-120-150-God weet hoeveel minuten lange duurlopen, om 
nog maar te zwijgen van de wisselduurtrainingen op de baan! 
 
 
De spirit is hoog bij iedereen, we kunnen eigenlijk helemaal niet wachten. Het liefst lopen we die 
marathon volgende week! Die mentaliteit en het trainingsethos van iedereen waardeer ik enorm. 
Het doel is gesteld, het plan gemaakt, de uitvoering in gang. We gaan ervoor! 
 

 

Jeroen Zuidwijk 
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Recept van de maand 
 
 

Snelle sauzen 
Hardlopers zijn gek op pasta! Alleen kost het vaak even tijd om een goede saus te maken. Voor 
de haastige pastaliefhebbers: vijf sauzen in een handomdraai. 

Kaas 
Olijfolie 
Ui, kleingesneden 
Knoflook, fijngehakt 
Kookroom 
125 gr. gorgonzola of Danish blue 
Peterselie 
 
Stoof de ui en knoflook in wat olijf-
olie. Voeg room en verbrokkelde kaas 
toe. Laat al roerend de kaas in de 
saus smelten. Bestrooi met fijngehak-
te peterselie. 

Paddenstoelen 
Olijfolie 

Ui, kleingesneden 
Knoflook, fijngehakt 

Bakje champignons, fijngesneden 
Kookroom 

Geraspte kaas 
Tijm 

 
Roerbak de ui, knoflook en champignons in olijfolie. Roer er kook-
room, tijm en kaas door. Ook lekker met gebakken magere spek-

reepjes. 

Gehaktballetjes 
Olijfolie 
Ui, kleingesneden 
Knoflook, fijngehakt 
Blikje tomaten (puree of blokjes) 
Een suikerklontje 
250 gr. tartaar of (runder)gehakt 
Eetlepel venkelzaad 
Kruidenpaneermeel 
Basilicum 
 
Fruit de ui en knoflook in een scheutje olijfolie. Voeg tomaten, 
suiker en eventueel wat water toe. Doe ei, venkel en zo veel pa-
neermeel bij het gehakt dat je er balletjes ter grootte van een 
walnoot van kunt rollen. Bak die tien minuten en voeg te toe aan 
de tomatensaus. Bestrooi met fijngesneden basilicum. (Ook erg 
lekker met couscous.) 

Zalm 
Olijfolie 
Ui, kleingesneden 
Knoflook, fijngehakt 
200g gerookte zalm in reepjes 
(Zwarte of rode kaviaar) 
Kookroom 
Geraspte kaas 
Dille 
 
Fruit de ui en knoflook glazig in een 
scheutje olijfolie. Voeg de zalm, dille 
en kookroom toe. Even roeren en 
naar behoefte kaas (en kaviaar) toe-
voegen. 

Spinazie 
Pakje magere spekreepjes 
Olijfolie 
Ui, fijngesneden 
450 gr. diepvriesspinazieblokjes met room 
Geraspte kaas 
Pijnboompitten of cashenoten 
 
Bak de spekreepjes in een beetje olijfolie. Voeg de ui en knoflook 
toe. Vervolgens de spinazieblokjes verwarmen. Bestrooi met kaas 
en geroosterde pijnboompitten of cashewnoten. 

Tip 
Kook het water voor de pasta in de 
waterkoker (dat gaat sneller dan op 
het fornuis). Giet het water in de pan 
en doe de pasta erbij (100 gram per 
persoon), plus een scheutje olijfolie 
en wat zout. Laat na het afgieten een 
beetje vocht achter in de pan. Pasta 
gaart namelijk door en neemt dus 
nog water op. Zo voorkom je dat de 
pasta plakkerig wordt. Wel meteen 
op tafel zetten. 
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Feit of fabel? 
 
 
Feiten en fabels over hardlopen in de winter 
 
Het is nog amper winter geweest maar er komen wel degelijk koudere dagen. Eindelijk gaat de vorst 
over de boerenkool en kunnen we oprecht genieten van erwtensoep en stamppot. Maar hoe zit het 
met buiten hardlopen als de temperaturen zakken? Een paar feiten en fabels op een rij.  
 

Draag laagjes: FEIT 
Bij koud weer is je lichaam gebaat bij kleren die helpen de warmte vast te houden. Dat red je niet met 
één laagje. Regel in de winter is draag drie laagjes; één onder-shirt (thermo), een long-sleeve en een jas 
mits het hard waait, regent of onder de drie graden is. 
 

Ik ga sneller lopen van erwtensoep: FABEL 
Erwtensoep is een goede bron van vezels en levert veel energie, maar is absoluut geen aanrader vóór 
het lopen. Het ligt als een blok op je maag en je darmen zullen net zoveel moeite hebben met het ver-
teringsproces als een gorilla heeft om een banaan te pellen met een blikopener. Bewaar die kop soep 
dus ook tot ná het lopen. 
 

De meeste warmte raak je kwijt via je hoofd en handen: FEIT 
Niets zo belangrijk als het dragen van handschoenen en een muts in de winter. Warmte verlaat het li-
chaam het snelst via handen en hoofd. Goed gemutst op pad helpt dus al aanzienlijk. 
 

Ik loop alleen risico op onderkoeling tijdens het lopen: FABEL 
Tijdens het lopen merken de meeste renners niet dat het lichaam strijdt tegen de kou. Dit komt over 
het algemeen pas later, soms zelfs nog na het douchen. Hoog risico loop je tijdens de cooling-down als 
je in je bezwete kloffie nog even staat na te stretchen als een circusartiest. Advies is dan ook; ga snel 
naar binnen, trek wat anders aan en doe dan je cooling-down. 
 

In de winter zweet ik minder: FEIT/FABEL 
Deze ligt een beetje in het midden. Als je een hardloopband neerzet in de sauna zal je ongetwijfeld 
meer zweten. Het lichaam zweet dan om zichzelf te koelen. Hoe warmer, des te meer er gekoeld moet 
worden. Maar het berust ook op een fabel dat je minder zweet dan bijvoorbeeld in de herfst of lente 
bij gematigde temperaturen. Bij dezelfde inspanning zweet je nog steeds evenveel in de winter, alleen 
doordat het buiten kouder is en de lucht droger heb je hier minder erg in. 
 

In de winter hoef ik minder te drinken tijdens en na m'n training: FABEL 
Dit sluit een beetje aan bij bovenstaande punt. Omdat je ook in de winter vocht verliest tijdens je trai-
ning zal dit moeten worden aangevuld. Doe je dit niet op tijd dan loop je het risico je zo lamlendig te 
voelen als een voetbalsupporter na het verliezen van de UEFA cup. 
 
Zoals ik mijn auto winterklaar maak, zo moet ik ook maatregelen nemen voor en tijdens het lopen: FEIT 
Oké het is mogelijk anti-slip strips of zooltjes onder je hardloopschoenen te binden tegen de gladheid. 
Maar dan loop je het risico je rondje te lopen in een houding dat mensen denken dat je op zoek bent 
naar de dichtstbijzijnde toilet. Als het glad wordt of sneeuwt, is mijn advies over het algemeen kies 
voor een training op de loopband. Ga je toch buiten trainen, loop dan op verse sneeuw wat minder 
glad is. Als het gevroren heeft en je de autoruiten moet krabben zet je vaak alvast de motor aan om 
warm te draaien. Doe dit ook met je lichaam door een iets langere warming-up te doen om zo je mo-
tortje aan het draaien te krijgen. 
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Ken je trainer 
 

 

 

Mijn naam is: Frans van Eijk 

 Ik ben 54 jaar oud 
 
- Mijn lievelingseten is Thais. Maar ja, 
wat wil je met een Thaise schoonzus 
die graag kookt. Goed dat ik niet met 
haar samen woon, dan zou ik flink 
gaan uitdijen ben ik bang.   

 
- In mijn jeugd heb ik aan volleybal en 
mountainbiken gedaan 
 
- Mijn functie bij de BAV is Trainer bij 
de A recreanten 
 
- Ik ben bij de BAV gekomen, doordat 
ik liever samen met anderen train. Dit 
doe ik nu alweer zo’n 6 jaar, Tussen 
1985 en 1990 ben ik overigens ook al 
lid geweest. Na een ziekteperiode, 
waarna ik moest revalideren, heb ik 
het hardlopen weer opgepakt. Ik 
kwam in contact met Wout die ik nog 
van vroeger kende en ben weer lid ge-
worden. 

 
- Ik vind cross en vooral trailrunning erg leuk. Eigenlijk alle trainingsvormen waarin zand,  
bagger, water en hoogteverschillen zitten. 
 
- Mijn vrije tijd besteed ik aan: Hardlopen, sleutelen aan (klassieke) Fords, bergwande-
len met liefst een paar flinke 'Via Ferrata’s'. 
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Core- Stabilitytraining/clinic voor BAV 
Recreanten  in samenwerking met FTB 

uit Baarn 
 
In samenwerking met Functionele Training Baarn kunnen wij maximaal 24 lopers van de recreanten een 
training/clinic van 3 maanden aanbieden voor slechts € 37,50 per persoon, dit is slechts € 2,50 per training 
waarvan € 1,00 per persoon betaald wordt door de BAV! 

Vooralsnog zal deze clinic op donderdagavond gaan starten, tijd volgt later. 
 
Hardlopen is steeds populairder: in 2012 beoefenden bijna 2 miljoen Nederlanders, in georganiseerd of niet 
georganiseerd verband, deze sport. Terecht, want hardlopen is leuk en uitdagend. Maar ook een sport om 
serieus te nemen. Afgezien van voetbal is er geen andere sport die voor zoveel blessures zorgt. In 2012 lie-
pen hardlopers bij elkaar opgeteld 610.000 blessures op!  
Gelukkig zijn steeds meer verenigingen zich bewust van de belasting (vooral voor beginnende hardlopers) 
die hardlopen met zich meebrengt. Door het geven van techniektrainingen, goed uitgebalanceerde trai-
ningsschema’s en gerichte krachttraining kan de lichaamsbelasting tijdens het lopen worden verminderd. 
Dit levert een bijdrage aan het voorkomen van blessures. Een belangrijk onderdeel van de krachttraining is 
CORE-stabilitytraining oftewel rompstabiliteitstraining. 
 
Waarom is rompstabiliteit nu zo belangrijk? Om goed te kunnen bewegen en te kunnen sporten is een ster-
ke romp noodzakelijk. In een rechtop staande houding moet de romp het lichaam te allen tijden in balans 
houden. Een stabiele romp vormt een belangrijk onderdeel bij het overbrengen van krachten van het ene 
lichaamsdeel naar het andere. Hierdoor komt ons lichaam vooruit (bijv. bij wandelen, hardlopen, schaat-
sen) of kunnen we voorwerpen in beweging brengen (bijv. bij iets optillen, gooien en/of trappen). 
De spieren van de romp, het spierkorset, worden vaak omschreven als een cilinder of een doos. De buik-
spieren vormen de voorwand, zijwand, en een gedeelte van de achterwand. De rug en bilspieren vormen 
de rest van de achterwand. Het middenrif is het deksel en de bekkenbodem (ondersteund door de spieren 
rond de heupgordel) de bodem. De grote rug en buikspieren zorgen voor (houdings)stabiliteit. Tijdens de 
aanspanning van deze spieren is de romp weinig beweeglijk. De kleine, dieper gelegen spieren die dicht 
tegen de wervelkolom aan liggen verzorgen de onderliggende gewrichtsstabiliteit. Deze spieren zijn, wan-
neer ze goed zijn ontwikkeld, automatisch actief tijdens houding en beweging. Wanneer echter de dieper 
gelegen spieren onvoldoende ontwikkeld zijn, nemen de grote spiergroepen de stabiliserende functie over. 
Daardoor ontstaat onder andere meer druk op de wervelkolom. Grote spiergroepen krijgen hierdoor een 
soort dubbele functie, waarbij ze beide functies onvoldoende kunnen uitvoeren. De kans op blessures is 
hierdoor sterk aanwezig. 
 
De laatste 2 decennia is vanuit de fysiotherapie en kinesitherapie meer en meer aandacht besteed aan het 
belang van stabiliteit en bewegingscontrole van het spiersysteem en het optimaal functioneren van het be-
wegingsapparaat.  
Gedurende deze tijd heeft het academisch en klinisch onderzoek een model ontwikkeld over het “normale 
bewegen” en heeft men meer inzicht gekregen in “disfuncties”. De laatste jaren is men deze principes over 
stabiliteit en bewegingscontrole ook gaan toepassen binnen de sport. Meer en meer aandacht wordt be-
steed aan stabiliteitstraining of aan afgeleiden hiervan.  
Gegeven het bovenstaande is het de visie van FTB dat een optimaal functionerende romp een grote bijdra-

ge levert aan prestatieverhoging en blessurepreventie bij hardlopen. Als de krachten vanuit de benen en 
armen goed door de romp worden opgevangen en verwerkt, komt dit ten goede aan de keten. Dit 
geeft het lichaam minder belasting en meer kracht en snelheid. 
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BAV muisjes. 
 

Ha, zaterdag jarig! Dat wordt trakteren op zaterdagmorgen. Maar ja, hoeveel vlaaien dit jaar? 
Het aantal bezoekers varieert, mede afhankelijk van evenementen op de zondag erna, nogal. De G-groep 
komt in elk geval en die lusten er wel pap van, net zoals ik trouwens. 
 
Bij de Hema is de keuze weer groot, waaronder ook een nieuwe variant: hazelnoot-koffie vlaai bedekt met 
grote chocolade krullen. Die moeten we er zeker bij doen. Wel snijden we deze dan als laatste aan. Want 
ik wil hem zelf (als vaste zaterdagkoffiebarman) ook wel even proeven. 
Gelukkig is het gezellig druk en de eerste drie vlaaien vliegen er doorheen. 
Maar……….. uiteindelijk hebben we voldoende en houden we (zelfs na aftrek van mijn stukkie) een halve 
chocoladetaart over. Die bewaren we voor bij de koffie voor de vaste schoonmaakploeg van ons clubge-
bouw op de dinsdagmorgen (waaronder ikzelf natuurlijk). 
 
“Laten we hem maar mee naar huis nemen, dan breng ik hem de komende dinsdag wel weer mee”, opper 
ik nog. “Ben je gek”, zegt mijn vrouw (de jarige), “die blijft nog wel goed als je hem hier in de koelkast zet”. 
“Als je hem mee naar huis neemt, zou die in het weekend wel eens zomaar op kunnen gaan”. Onzin, denk 
ik nog, zij houdt immers helemaal niet van taart. 
Stralend roep ik dinsdag, als ik de koffie klaar, heb naar mijn makkers: we hebben nog een heerlijk stuk 
taart bewaard voor een ieder. Wellicht schuift ook de sportpark-beheerder nog aan. Die weet meestal feil-
loos wanneer wij pauzeren voor de koffie. 
 
Met een triomfantelijk gebaar open ik de doos, waarna tot mijn ontzetting nog maar een zielig klein kwart 
taartje tevoorschijn komt. Hoe is dit nu mogelijk, vragen we ons af? Die verrekte BAV-muisjes zeker, zegt 
Gerard. Die zijn overijverig, als er iets te halen valt. Er restte ons niets anders dan het restant maar in klei-
ne stukjes te snijden en gelukkig bleef ditmaal de beheerder weg. 
Ach, lekker hoeft niet perse groot te zijn! 
 
Maar wat kunnen die beestjes verdraaid netjes knagen, zeg! Als je niet beter wist, zou je denken, dat ze 
het met een mes gedaan hebben. Maar ja, een ieder weet wel: dat kunnen zelfs BAV-muisjes niet. 
Jojo. 

De CORE-stability- trainingen starten medio januari 2015 van 19.30 tot 20.30 uur (bij voldoende 
deelname oftewel 24 lopers) 
 
De training zal bestaan uit 2 onderdelen te weten: 
FunXtion training: een interactieve circuittraining op tijd met losse materialen en technische oefeningen 
gericht op kracht, coördinatie, snelheid, flexibiliteit en uithoudingsvermogen. De lichaamsketen en romp-
stabiliteit worden optimaal getraind. De oefeningen zijn uitermate geschikt om het lopen te ondersteu-
nen. Daarbij is het ook nog eens erg leuk om te doen. De training duurt 30 minuten, maar door het inten-
sieve karakter blijkt deze vorm van trainen effectiever dan veel langdurige trainingen. Per training kunnen 
er 12 mensen tegelijkertijd deelnemen. 
Conditiecircuit, bestaande uit lopen, roeien, crosstrainer en fietsen. Ook deze training duurt 30 minuten.  
Na een half uur worden de groepen gewisseld. 
Voorwaarden voor deelname: 
Opgeven voor 30 december 2014 aanstaande en vooraf betalen bij Diana Rubini, 06 549 33 744 of mail 
rubinidjm@gmail.com (€ 37,50 per persoon voor 3 maanden, 1x per week CoreStabilitytraining bij FTB, 
Schoolstraat 53C te Baarn). 
Er is maximaal plek voor 24 mensen, Vol = Vol. 
Mocht er eventueel een blessure optreden gedurende die 3 maanden dan is restitutie niet mogelijk. 
 De Core Stabilitytrainingen kunnen alleen doorgaan als er 24 lopers zijn die aan deze clinic deelnemen. 
Groeten namens de recreantencommissie 
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Hardlooptip van de maand 
 
 
Coole tips voor koude dagen.  
 
Elk jaar zie je ze weer: zondagmorgen, 0 graden, wit landschap, zonnetje, een gure wind, de sportief te-
gen de koude geklede hardlopers. De winter blijkt een loopseizoen bij uitstek. Kilometers maken, weer 
of geen weer! Het ziet er vrolijk uit. Maar hoe zorg je er voor dat het ook voor jou als hardloper inder-
daad een vrolijke activiteit is? 
 
Warming Up 
Vriest het? Doe een gedeelte van de warming-up binnen. Buig en strek voorzichtig, zonder te veren. 
Maak schouders, rug en benen los. Ga in een rustig tempo van huis. Na enkele minuten kun je het tem-
po opvoeren en je merkt dat je het al lekker warm krijgt. 
 
Kleding 
Kleed je goed aan: thermo-ondergoed met lange mouwen en pijpen. De huid blijft hierdoor zo lang mo-
gelijk droog. Katoen houdt geen warmte vast! Draag eventueel een fleecemuts. Driekwart van de li-
chaamswarmte verlies je via het hoofd. Draag hardloophandschoenen: niets is zo vervelend als koude 
vingers. Draag ruime bovenkleding: lucht heeft een isolerende werking. Ga echter niet te warm gekleed 
van huis! 
 
Kleedtip: bij 18 graden alleen een hemdje en broekje? Trek dan steeds bij elke 4 graden lager een laagje 
kleding meer aan. Dus onder de 14 graden: een t-shirt, hemd zonder mouwen, korte broek. Onder de 10 
graden een sweater, t-shirt, korte broek, onder de 6 graden: een hemd zonder mouwen er bij, eventueel 
lange broek / tight, onder de 2 graden: thermo ondergoed, t-shirt, sweater, handschoenen, lange 
broek / tight, zo nodig thermohemd zonder mouwen, muts en extra sokken toevoegen.    
 
Sneeuw 
Loop rechtop, blijf hoog in de heupen. Maak kleine passen met weinig kracht. Concentreer je op de on-
dergrond en schat voortdurend de risico's in. 
 
Gevoelstemperatuur    
Laat je niet verrassen. Volg de weersvoorspelling zorgvuldig. Schat de temperatuur goed in. Luchtvoch-
tigheid en wind zorgen er voor dat het buiten kouder aanvoelt dan de temperatuur aangeeft. Raadpleeg 
eventueel de gevoelstemperatuur op je pc of pda.  
Bij een lage gevoelstemperatuur: 
 
- Kies een beschut parkoers; 
- Kleed je goed aan, denk aan het voorkomen van koude handen en voeten; 
- Blijf bewegen; 
- Loop door tot thuis; 
- Neem na afloop direct een warm bad of douche; 
- Maak vooraf je te lopen route bekend; 
- Vergeet nooit je mobiele telefoon mee te nemen. 
 
Tenslotte 
We zijn niet allemaal het zelfde. De een heeft het sneller warm of koud dan de ander. Bepaal dus zelf 
wat bij je past op het gebied van warming-up, kleding, lopen in de sneeuw of gevoelstemperatuur. 
 
Bron, voor een deel: Runnersworld 
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VERJAARDAGEN 
DECEMBER 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

2 Frank  Louhenapessy 17 Pim  Molenaar 

5 Jeroen  Zuidwijk 18 Rob Ginkel, van 

7 Jan  Zwaan 19 Evelyn  Westhof 

9 Tho  Stoffelen 20 Brigitte  Koers 

12 Caroline Sterkman 22 Charlotte  Dekker 

12 Jaap  Sonnenberg 23 Sacha  Knopper 

13 Edmond  Pouderoyen 24 Mariëlle  Wegen, van 

14 Bertha  Wijngaarden-Jager, van 25 Belinda  Huiden 

15 Chris  Baan, de 26 Han  Witvoet 

15 Krista  Nifterik, van 27 Harold  Kuijpers 

16 Dirk  Bigot 30 Inge  Hartwich 

16 Henk  Hengeveld 30 Lenneke  Bakker-v/d Heijden 

16 Magda  Lammertse 31 Bert  Witteveen 

16 Martha  Braas-Seijts 31 Elly  Verhoef 

17 Conny  Dirksen 31 Bart  Klingeren, van 
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VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Ellen Snider 17 Katherine Routley 

3 Anton Krikke 18 Josien Zwanikken 

5 Nancy Vries-Suik 18 Anouk van Dormolen 

5 Mariëtte Groenhuijzen 20 Ton Slager 

6 Peter Wevers 21 Kees Kruijswijk Jansen 

6 Esmee Adam 26 Yannicke Kruiswijk 

8 Dorry Engelmann 26 Remco Mongen 

8 Adri vd Veen-van Hunen  27 Marian Nieland 

9 Adri Hurkens 28 Peter Roomer 

11 Wina van Dijk 29 Bianca Koops 

12 Raimond Lammertse 29 Judith Breijer 

12 Theo Berendsen 29 Edan van der Meer 

14 Gert Jan Versteeg 29 Toon van Keken 

16 Cok Verhoef 30 Henk van Vulpen 

17 Richard Koot 30 Maartje Polvliet 

17 Angelique Smeele 30 Inez Stam 

JANUARI 
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Jarig in december 

Jarig in Januari 
1 Fleur  Graaf, de 

1 Thijs  Roskamp 

5 Dorian Wevers 

6 Erik  Gaasbeek 

7 Amber  Pieterse 

7 Emma  Beek, van de 

7 Dinand  Pas, te 

8 Naomhy  Koops 

9 Boris  Beek, van de 

10 Rens  Kelder 

11 Maan  Samed 

18 Jonathan  Rijswijk 

25 Sarwen  Perdeciyan 

2 Bleijerveld Sophie 

2 Versteeg Luuk 

5 Terpstra Wessel 

14 Timmer Daan 

15 Schalij Laureanne 

17 Ijntema Fenna 

20 Vink Suzanne 

24 Martens Remco 

25 Mol Lous Jort 

30 Heij Julie 
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Wedstrijdkalender Jeugd 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

Datum Wat Waar Wie Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

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 

Wedstrijdtip: 
 

31 december 2014  
Sylvestercross in Soest! 

 
Zelf inschrijven via de site: 

www.sylvestercross.nl 
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