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Van de voorzitter 
Beste leden,  

 

Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 
Ik zat van de week lekker dicht bij de verwarming maar ik kreeg het nog koud bij het zien van 

de foto waarop Ina van Woersem, Rohmana Koops en Annabel Boonman met of een blote buik 

of blote benen aan de start staan voor hun te lopen afstand tijdens de Crosscompetitie. Alle 

toeschouwers staan dik ingepakt tegen de kou te bibberen maar deze bikkeltjes doen net of er 

niets aan de hand is. Ik neem trouwens ook voor al onze andere pupillen en junioren mijn petje 

af dat ze op die koude Zaterdag mooi wel aan de start stonden en hun meters op een  glad par-

cours hebben afgelegd. Super, ik ben trots op jullie.  

En dan ook nog met 6 ploegen in de finale en meerdere individuele klasseringen, geweldig jul-

lie zetten onze club met jullie prestaties mooi in de spotlights. 

Succes alvast toegewenst tijdens de finaledag in Woerden.  

 

Hij staat er hoor, de Crosstrainer 
Donderdag 16 februari was hij er dan, de crosstrainer. Tineke Bos en Henk Hengeveld hebben 

die avond na elkaar de eerste kilometers in het krachthonk “gecrosst”. Ik ben heel blij met dit 

apparaat. Een lang gekoesterde wens van mij is eindelijk in vervulling gegaan. Ik hoop dat veel 

gebruikers van het krachthonk plezier aan de machine gaan beleven. 

  

Vrijwilligersavond 
Bericht voor alle vrijwilligers bij onze vereniging, reserveer alvast een plekje in je agenda voor 

de  BAV Vrijwilligersavond op Vrijdagavond 20 april. 

We zullen zorgen voor  drankjes en een lekkere maaltijd in ons clubhuis. De komende weken 

zal een ieder nog een persoonlijke uitnodiging krijgen, maar dan weten jullie de datum alvast.  

 

Glibberen 
Heerlijk die kou en al het schaatsplezier, maar voor de echte hardloper gaat er niets boven 

kilometertjes draaien op de weg of in het bos. We hebben 3 mooie koude weken gehad, maar 

een sneeuw en ijsvrij parcours is ook niet verkeerd. Op naar de langere dagen en hogere tem-

peraturen. Laat de lente maar komen. 

 

Op zoek naar nieuwe Kantinemedewerkers 

Wilma en Ria zijn naarstig op zoek naar leden die 1 keer per maand de bardienst van onze kan-

tine willen verzorgen. Er zijn op dit moment te weinig vrijwilligers voor deze functie. Een 

moeilijke job is het niet , wel heel leuk want je staat dan eens aan de andere kant en je ziet de 

vereniging weer vanuit een heel ander oogpunt. Dus heb je er zin in, neem dan snel contact op 

met Ria of Wilma. 

 

Met sportieve groeten, 

Bob Heinis  
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Nieuws van de ledenadministratie 

Een bescheiden aantal nieuwe aanmeldingen ditmaal in de periode van half januari tot half 

februari. 

Een hartelijk welkom daarom voor: 

 

Voornaam:  Naam:   Woonplaats:  Categorie: Geboortedatum: 

Bea   Brink   Baarn   recreant 16-10-1959 

Stephanie  an den Oosten Baarn   recreant 16-03-1985 

Danny   van Schaik  Baarn   pupil B 29-04-2003 

Babiche   Vos   Baarn   recreant 31-07-1973 

 

Er kwamen ook weer diverse afmeldingen binnen, waaronder die van Hans en Ans, die na 

de verkoop van hun huis terugkeren naar Naaldwijk. 

Met ingang van het 2e kwartaal zullen we moeten missen: 

 

Voornaam:  Naam:   Woonplaats:  Categorie:   

   

Lisette  Bexkens  Baarn   recreant  

Bas   Meder   Baarn   senior 

Ans en Hans  van Rossum  Baarn   recreant  

Manon  Stalenhoef  Baarn   junior D    

Taran    van Stel  Hilversum  pupil A  

 

Van de Atletiekunie kregen we een nieuwe wedstrijdlicentie binnen voor:  

 

Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 

Jesse  van de Beek  756373  mini pupil 

Maan  Samed  756378  pupil A 

Louis  Kinsbergen  754288  master 

Aicha  Meke   754289  pupil A 

Steijn  Van Miltenburg 754290  mini pupil 

 

 

Namens de ledenadministratie, 

Hans Oostindiën 
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Kerstloop in de Lage Vuursche 
Zaterdag 20 december jl. was er in de Lage Vuursche een kerstloop georganiseerd. Een 

paar altijd sportieve Bikkels van de BAV hadden wel zin in dit loopje.Vol goede moede 

stapten Carla, Jeanette en Irma op de fiets richting Lage Vuursche. Oei werden we daar on-

derweg toch overvallen door een fikse regenbui. 

Koud en nat aangekomen konden we nog even opwarmen in dorpshuis de Furs, waar Ton 

ons al opwachtte. Ook zagen we bij aankomst veel BAV jeugd die op dat moment aan het 

lopen was! 

 

De start begon om 13.50 uur met een klein aantal deelnemers, 

maar dat mocht de pret niet drukken. Na een mooie 5 km loop 

door de bossen, finishten we midden op de gezellige kerstmarkt 

en kregen we gelijk glühwein 

en een kerst cd in de hand gedrukt.  

Nog wat na praten bij de finish en op zoek naar een leuke foto-

graaf, dit mooie moment moest tenslotte toch vastgelegd worden.  

De volledige opbrengst (€4000,- !!) van het inschrijfgeld gaat 

naar twee goede doelen: 

Het Autisme Fonds en de KWF / Alpe d’Huzes. 

Met een voldaan en sportief gevoel gingen we de kerstweek in. 

Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij, maar dan hopen 

we op meer sportieve BAV-lopers. 

 

 

Carla Zwanikken 

Irma Karssen 

Jeannette Piek 

Ton Slager 
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Loop met de BAV de Tulpenwandelroute in Flevoland 

Onze oud-voorzitter van de BAV, Kees Versluis, woont in Emmeloord. Hij is daar met zijn 

Elly helemaal ingeburgerd. Hij is daar lid van de Atletiekvereniging Noordoostpolder. Hij 

geeft training aan de sportieve wandelaars. Kees is pas nog gesignaleerd bij de BAV-

Wintercup waar hij voorheen altijd de prijsuitreikingen deed. Een enkele keer wandelt hij 

mee of geeft een invaltraining in het bos bij Groeneveld. 

Nu is het tijd voor BAV-leden om richting Atletiekvereniging Noordoostpolder te gaan. Dit 

is een mooie gelegenheid om te beleven hoe het daar gaat. 

Het voorjaar lonkt: zaterdag 28 april 2012 vindt in CREIL de Tulpenwandelroute 

plaats. 

De wandeltocht gaat door een deel van het bollengebied van de Noordoostpolder. In de 

Noordoostpolder vind je het grootste arsenaal aan bloembollenvelden van Nederland. Na 

de start in Creil gaat de route over binnenwegen, fietspaden en kavelpaden bij de 

bollentelers. (daarom kun je alleen op deze dag de route wandelen). Doordat de groei van 

de bollen afhankelijk is van de natuur is het niet zeker of de tulpen in bloei staan op deze 

datum. De wandelaars kunnen dicht langs de bollen wandelen dankzij de telers die 

toestemming geven om over de kavels te wandelen. In de tulpen show tuin, met meer dan 

500 soorten tulpen, is dit ook te bewonderen. Op de route zult u enkele malen over smalle 

bruggetjes of met een bootje naar een volgende kavel oversteken. 

Kosten €4,- U ontvangt na afloop een bosje tulpen. 

Startlocatie:  Toernooihal/sporthal Toernooilaan 9 8312 AM CREIL (FL) 

Afstanden:  25 km/13 km 08.00-10:00 uur start  

Organisatie:  Atletiekvereniging Noordoostpolder T 0527-621111 /T 0527-261568 

Vereniging:  Atletiekvereniging Noordoostpolder ( trainer Kees Versluis) 

Website: www.tulpenfestival.nl 

Vertrek: 7:15 uur uit Baarn 

 

Adres:   

Banterweg 2 

8302 AC EMMELOORD 

T 0527-617192 

E secretariaat@avnop.nl 

I www.avnop.nl 

Wie heeft zin in deze wandeling? Bel of mail me even. 

Groet, Corrie van Eijk 

035-5429790 

corrie.van.eijk@planet.nl 
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Beste vrienden, 

 

Het is weer zover: mijn verjaardag komt in zicht. Ik durf het bijna niet 

te zeggen, maar ik ga alweer mijn vijftigste levensjaar in. Ik roep dan 

ook alle vrienden op om hun agenda van zaterdag 29 september tot en 

met zaterdag 6 oktober leeg te houden. 

 

Tijdens de afgelopen vijftig jaar is er van alles in mijn leven gebeurd. Ik heb hoogte- en 

dieptepunten gekend, en met velen van jullie lief en leed gedeeld. Mijn beste  maatjes zijn 

op het idee gekomen om mijn levensverhaal neer te schrijven in een heus boek. Ja, je leest 

het goed! In september 2012, net voor mijn verjaardag, kunnen jullie allemaal genieten van 

mijn belevenissen uit de afgelopen decennia. 

 

Afgelopen week ben ik eens bij mijn 

maatjes polshoogte gaan nemen over de 

stand van zaken. Elke maand vergadert 

de groep over het boek en ik mocht aanwezig zijn bij een bespreking bij Jurgen thuis. Wat 

ik daar aantrof, dat raad je nooit! Mijn makkers deden zich te goed aan wijn, taart en 

snacks. Het was een dolle boel en de ene na de andere grap vloog over tafel. Ik zou bijna 

denken dat ze mijn vijftigjarige bestaan niet serieus namen. 

Maar: de vork zat anders in de steel. Tussen alle grappen en grollen door werden serieuze 

suggesties gedaan en kritische vragen gesteld. Ook mocht ik enkele artikelen uit het boek 

alvast lezen, waar ik helemaal enthousiast van werd. Mijn vrinden beschrijven mijn levens-

verhaal perfect!  

 

Zo zie je maar weer, het komt gelukkig helemaal goed met het boek! Ik heb het volste ver-

trouwen in mijn maatjes. Nu is het helaas nog een paar maanden wachten totdat het jubile-

umboek echt af is… 

 

Sportieve groet, 

B.A.V 
 
 

‘‘ Wat ik daar aantrof, dat raad je nooit!  

Mijn makkers deden zich te goed aan wijn, 

taart en snacks.’’ 
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Koukleumen in De Himalaya 
De redactie ontving een mail van Ellie en Cok Verhoef:  

‘We zijn er weer eens vandoor voor een paar maanden. Dit keer voert onze reis naar Ne-

pal en Sikkim in Noord India. De bergen blijven ons trekken, dus is de Himalaya een ge-

liefde plek. Ons programma heeft zich een beetje verlegd van het fietsen naar het maken 

van voettochten door de bergen. Neemt niet weg, dat we onze fietsen bij ons hebben, want 

vanuit Nepal fietsen we de laatste 6 weken naar de bergen van Sikkim.’ 

In deze BAViaan lezen jullie het verslag van hun eerste trekking te voet.     
 

IJskoude regen komt met bakken uit de hemel, af en toe een felverlichte donderslag. Am-

per honderd meter boven ons is alles wit. Verder trekken is gekkenwerk. 

 De warme gloed rond de houtkachel in de huiskamer schenkt ons een blik in het alledaag-

se leven van de gastvrije familie. Vele verhalen over en weer, de vrouw des huizes spreekt 

goed Engels. Ze runt het gezin bestaande uit echtgenoot en een kinderschare, waarvan niet 

duidelijk is wie haar nazaten zijn. Hier, op 2700 meter hoogte, houdt de hartelijke en van-

zelfsprekende gastvrijheid  het harde bestaan buiten de deur. Alles speelt zich af in deze 

schaarsverlichte ruimte; kaarslicht schenkt ons handwarmte en schrijflicht; elektra is een 

uiterst onzeker factor, behalve als het slecht weer is, dan is het zeker, dat het niet werkt.  

Het portret van de Dalai Lama staat verscholen achter de dagelijkse offertjes van koekjes, 

een mandarijntje, een zakje snoepjes en boterthee. Onze knieën hebben het zwaar te verdu-

ren, zittend op de grond met gekruiste benen.  

 

Buiten hangen de kleurrijke Tibetaanse vlaggen slap in de regen. Het Sherpavolk, enkele 

eeuwen geleden  afgezakt vanuit Tibet, heeft het Boeddhisme, vermengd met de oude Bon 

religie, meegenomen naar dit grensgebied Langtang. Talloze staken met gebedsvlaggen 

kleuren de dalen rood, groen, geel, blauw en wit; de vijf elementen van het bestaan. De 

tempel vormt het middelpunt van het dorp Melanchighaon en even verderop wacht een 

fraai beschilderde stupa op de ochtendzon .  

 

We wanen ons weer  in Tibet. 

Dit alles geeft de trekking, die we een paar dagen geleden begon-

nen zijn, een extra dimensie. Met de Helambu Trail hebben we 

een goede keuze gemaakt. Nauwelijks verlost van de stinkende 

buitenwijken van Kathmandu, klimmen we door de natuur van 

het Shivapuri National Parc, na een hobbelige tocht met een Ma-

hendra landcruiser, die ons afzet in het dorpje Sundarijal, dat ter-

nauwernood ontsnapt is aan de stinkende klauwen van het opruk-

kende Kathmandu. De klim maakt al gauw duidelijk, dat de 

moeilijkheidsgraad van een trekking niet evenredig hoeft te zijn 

met de hoogte; iedere dag overbruggen we toch wel een zo’n 

1000 hoogtemeters. Via smalle, eeuwenoude voetpaden en droge bergstroompjes werken 

we ons moeizaam omhoog met onwennige, tegensputterende spieren. Onze gids Mohan 

wijst ons moeiteloos en geduldig de weg door de schitterende natuur en akkertjes rondom 

de minuscule gehuchten. Een mooie gelegenheid om je te vergapen aan het dagelijkse le-

ven van de kleurrijke bewoners; kinderen gaan huppelend naar school, oudjes zorgen voor 

de baby’s, dik verpakt in rieten mandjes, volwassenen bewerken het land of zeulen met sta-

pels brandhout, waarbij het gewicht van onze rugzakken verschrompelt.  
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Een schamele geit, soms een koe of een buffel en altijd scharrelende kippen  bewonen het 

erf en maken duidelijk, dat men hier het vooral moet hebben van de opbrengst uit de moes-

tuin. Onze camera’s maken overuren, armoede is schilderachtig! 

 

Gemiddeld sjouwen we dagelijks 6 a 7 uur. De tocht trakteert 

ons op de mooiste bossen. Jammer dat de rododendrons nog 

niet bloeien; bomenhoog creëren hun kronkelige knoesten een 

surrealistische omgeving. Iets hoger verschijnen de naaldbos-

sen, waar eeuwenoude ceders hun schaduw werpen over de on-

derliggende flora. De eikenbossen hebben we al lang achter ons 

gelaten. Dit alles is een bijzonderheid in Nepal; het merendeel 

van de natuurlijke bossen is ten prooi gevallen aan de overbe-

volking; ’s avonds kronkelt uit ieder huisje rook uit de hout ge-

stookte kachels. Verderop in Langtang zwerven we door bam-

boebossen, voedselbron voor de zeldzame Rode Panda. Op de hoogste pas van ruim 3700 

meter resten nog slechts dwergstruiken, nauwelijks in staat het barre klimaat te trotseren. 

Op de verre achtergrond altijd het decor van de ‘echte’ Himalaya met zijn besneeuwde 

achtduizenders; in het verre westen het Annapurna Massief, in het oosten de hoogste top-

pen ter wereld. 

 

We overnachten in authentieke guesthouses met koude ruggen en warme voorgevels, opge-

licht door de gloed van de warme kachel. Noodzakelijke improvisatie toont ons de onuit-

puttelijke gastvrijheid van de uitbaters. ‘Bucket shower’, bestaande uit een emmer warm 

water lijkt eenvoudig, maar de bezwete ruggen, gegeseld door het gewicht van minstens 50 

kilo wegende met onze douche gevulde jerrycans, aangevoerd uit een in de diepte gelegen 

bron, geven ons toch wel een beetje bezwaard gevoel van een overbodige, luxe behoefte. 

Wel lekker voor een gigantisch bedrag van een halve euro.  

In de rokerige keuken tovert de kok, bijgestaan door de rest van het huishouden, altijd een 

voortreffelijke maaltijd. Wij helpen een beetje mee door alle vier hetzelfde gerecht te be-

stellen, ook al nodigt de menukaart uit tot allerlei smakelijke afwisseling.  

De vriesnacht gaan we te lijf met lange onderbroek, warme muts en een extra warme ge-

watteerde deken. Ze doen ook dienst in onze strijd tegen de flinterdunne matras. De grote 

hoogte bemoeilijkt onze slaap, maar twaalf uur onder zeil levert voldoende nachtrust op. 

Vanaf Tharepati gaan we vooral bergafwaarts, veelal 

glibberend door de laatste sneeuw- en ijsresten van de 

voorbije korte winter. Het vergt veel evenwichtskunst 

en inspanning van diep verborgen liggende spieren, die 

maar wat blij zijn als we het dorp Melanchighaon berei-

ken. Voorlopig verplichte rust dus, door de regen, mor-

gen misschien weer zon... 
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Nu genieten we van een onvrijwillige maar welverdiende rustdag. Langzamerhand stroomt 

ons huis vol, de kinderen zijn vanmiddag vrij van school. Gezellig zitten we met zijn allen 

rond de kachel, kletsend over van alles en nog wat en over de mogelijke route van morgen; 

komt er sneeuw, stopt de regen, rijdt er een bus verderop? Onzekerheden genoeg. Chhe-

wang, een van de kinderen, negen jaar oud, speelt het klaar om moeilijke Sudoku’s op te 

lossen na een kwartiertje over Ellie d’r schouder meegekeken te hebben. Ook al hebben we 

geen steek uitgevoerd, we slapen die nacht als ossen. 

 

We ontwaken onder een wolkeloze hemel. De sneeuwgrens heeft het dorp bereikt. De we-

reld is nog mooier geworden. Verder gaat het weer, de laatste dag, vijf á zes uur naar bene-

den, via een route die onze gids nog nooit betreden heeft. Na een ontbijt van pannenkoeken 

en sterke koffie nemen we afscheid. Met de rivier in de diepte, afwisselend links en rechts 

van ons - gammele hangbruggen maken de oversteek mogelijk - kunnen we niet verdwa-

len. Vroeger dan gedacht bereiken we Timbu, een dorpje aan het eind van het pad tot waar 

de bus kan komen. De baas van het smoezelige hotelletje verzekert ons dat we morgenoch-

tend vroeg  mee kunnen met de ‘express’ bus. In het donker toveren hij en zijn vrouw een 

heerlijk maal voor ons op tafel; gebakken forel met patat. Alles went, dus ook hier slapen 

we weer uitstekend na eerst de matrassen en dekens uit de lege kamers geconfisqueerd te 

hebben, zodat we en beetje comfortabel en warm kunnen pitten. Onze lakenzakken geven 

ons weer het gevoel, dat we in een schoon bed slapen. Niet te kritisch kijken, met ogen 

dicht slaap je ook beter. 

Met luid getoeter verstoort de bus onze nachtrust en kondigt aan, dat we moeten opschie-

ten. In het stikkedonker scharrelen we snel onze spullen bij elkaar en even over half zes, 

een half uur eerder dan verwacht, beginnen we aan een hobbelig  afdaling met de minstens 

50 jaar oude rammelbak. Het is een komen en gaan van passagiers, gelukkig hoeven we 

niet opeen gepakt alle kuilen en gaten te trotseren, slechts gedurende een half uur moet ik 

toestaan, dat een dame zich half op mijn schoot nestelt. Ruim vijf uur doen we over nog 

geen honderd kilometer. De deur kan niet dicht, met als gevolg, dat we verkleumd  Kath-

mandu bereiken.  

We nemen afscheid van Mohan, die verguld met een dikke fooi eindelijk naar huis terug 

kan naar zijn vrouw en dochtertje van ruim drie jaar oud.  

 

Groeten uit een zomers Kathmandu. 

Ellie en Cok Verhoef 

'De Rolling Oldies' . 
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Lange afstand gebeuzel 
Jaa, en toen begon het ineens te vriezen. Koning winter in het land. Han, Jan en Henk als 

ware ijsmeesters live on stage, op radio, tv en in de plaatselijke krant. Ze zorgden er met al 

hun vrijwilligers voor dat er zelfs de avond van DE allesvernietigende sneeuwbui ge-

schaatst kon worden op de ijsbaan. Een wereldprestatie, waar menig abonnementhouder ze 

nog steeds enorm dankbaar voor is. En de dankbaarheid zit ‘m niet alleen in die eerste vrij-

dagavond. Door die vervelende sneeuwbui was het op het wilde ijs lang niet veilig genoeg. 

 

 De hele week trof je dan ook BAV-ers op de ijsbaan aan. En ge-

lijk hadden ze. Hardlopen is hartstikke leuk, maar schaatsen op 

natuurijs is, tijdelijk, zoveel leuker. En helemaal top was het om, 

na die stoere oefenrondjes op de ijsbaan, de echte praktijk op de 

Eem, Loosdrecht, Ankeveen of het Veluwemeer uit te proberen. 

En er zijn vast dappere BAV-ers geweest die hun heil hebben ge-

zocht tijdens een tochtje langs elf steden. Voor mij bleef het ste-

ken op de 65 km van het Veluwemeer. Ruim binnen de drie uur, met val en twee chocola-

demelk, zwetend achter Marc Nieuwenhuizen aan. Gosj, wat ging dat kreng hard!! 

En voor diegenen die niet van schaatsen hielden: een recreantentraining op zaterdagmorgen 

bij -14 graden schijnt ook een bijzondere ervaring te zijn. Witte baarden, rode wangen, 

knisperende sneeuw. Er waren zelfs atleten die geen petje nodig hadden.  

Over dapper gesproken…… 

 

Zo kwam iedereen aan zijn trekken. Helaas ging de Elfstedentocht niet 

door. Dat had een geweldig feest geworden. MAAR…. gelukkig hebben 

wij de Eemmeer-estafette.  Is toch nog 50 km lang, meestal niet zo koud, 

maar zeker zo gezellig. Dit jaar op zaterdag 12 mei, een gewone doorde-

weekse zaterdag, dus teams…. reserveer deze dag in je agenda!! 

O, en nu je toch aan het reserveren bent en ik graag voor eigen parochie 

preek.  

Zondag 30 september BAV-plaza. Een niet te missen evenement voor ieder BAV lid.  

Dus ook voor jou!! 

 

Loop ze,  

Jos Hakvoort 
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3 Gits Edith  16 van den Oosten  Stephanie  

5 Nieuwenhuizen Marc  17 van Efferen  Petra  

5 Staveren, van Heleen  19 Boerma Harm  

6 Roël Marjanne  20 Piek-Groenewegen Jeannette  

6 Linden, van der Inez  20 van Steenis  Marijke  

6 Schalij Ruut  21 van Duinen-Meeldijk  Francien  

7 Gast, de Paula  24 Rozendal Joep  

8 Vries Hugo  24 Schotman Anke  

10 Gouverne Frans  24 van der Krol Jan-Willem  

10 Lammers Christel  24 de Kreij Menno  

10 Horst Ben  26 Veldhuizen Marion  

11 Hakvoort Jos  27 Koppen-Voorveld Diny  

13 Kinsbergen Louis  28 Terpstra Michael  

15 Riphagen Dik  29 Rubini Diana  

VERJAARDAGEN 

HARTELIJK GEFELICITEERD 
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Uit de running 
 

Minka van Vulpen, heeft onderstaand bericht gestuurd. 

‘Ik heb dus tijdens de onze skivakantie mijn scheenbeen gebroken. 

Ik bleef steken in een draai, mijn voet bleef staan en mijn ski ging niet uit, dus mijn been draai-

de door. 

Hierdoor heb ik een breuk in spiraalvorm van enkel naar scheen-

been. Dit soort breuken schijnen ook nog weleens voor te komen 

bij schaatsers op natuurijs als ze met hun schaats in een scheur 

blijven hangen. 

In Oostenrijk ben ik gegipst en hier zijn er opnieuw foto’s ge-

maakt en een scan van mijn enkel. In Oostenrijk was al wel dui-

delijk dat het niet zo fraai eruit zag, maar het blijkt helaas toch 

nog complexer. 

De breuk loopt door tot aan mijn enkelgewricht. Dit maakt dat er 

alsnog aan geopereerd moet worden en de tegenvallende bood-

schap dat de arts niet kan vertellen dat ik hier helemaal van herstellen zal en er alles weer 

mee kan doen wat ik er graag mee wil doen.  

Vrijdag ga ik onder het mes en worden er twee platen geplaatst over de lengte van mijn 

scheenbeen. Daarna rust, revalideren en pas na 8 maanden weer optimale belasting. 

Komende maanden dus geen BAV voor mij. Ik ga straks hard werken aan herstel en hoop dan 

dat hardlopen misschien toch weer tot mijn mogelijkheden behoort.  

Dan doe ik gewoon weer een bikkelcursus!’ 

 

Minka, zo te lezen gaat je herstel wel een lange tijd duren. We hopen dat je na je revalidatie 

“gewoon weer een bikkelcursus” kunt gaan volgen zoals je zelf schrijft. 

Sterkte en succes met je herstel. 

 

Dorry Engelmann, is door een flinke longontsteking geruime tijd uit de running. 

Inmiddels is ze goed aan het herstellen en hoopt binnen korte tijd weer mee te kunnen lopen. 

Succes Dorry 

 

Nico Westbroek, trainer nordic, is na een zeer hardnekkige hernia weer langzaam aan het op-

krabbelen. Nico je wordt erg gemist en hopen dat je herstel zich goed voortzet. 

 

Edith Gits, heeft bij het schaatsen haar pols gebroken. Lijkt me heel vervelend bij het lopen 

en wens je 

een goed herstel toe. 

  

Ongetwijfeld zijn er mensen niet genoemd die hier wel bij hadden kunnen staan. Veel hoor ik, 

maar niet alles. Kennen jullie een recreant die “uit de running is” laat het me weten. 

 

Een sportieve groet van Marianne Smit-Wijsman, 

 tel: 5418009 

e-mail: mariannewijsman@hetnet.nl 
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HELP 

 

We komen mensen tekort in de kantine,  

vooral op donderdag! 

Wie wil 1x per maand op  

Dinsdag- of donderdagavond (19.30 - + 22.00uur) 

kantinedienst doen? 

Leiden Marathon wil NK Halve Marathon 2014 en 2015 
 

De Leiden Marathon heeft zich kandidaat gesteld voor organisatie 

van de NK Halve Marathon in 2014 en 2015. Daarmee wil de orga-

nisatie het 25-jarig jubileum in 2015 luister bij zetten en haar steen-

tje bijdragen aan het versterken van Leiden als sportstad.  

 

Toen de organisatie van het grootste Leidse loopevenement vorig 

jaar besloot de komende jaren te groeien naar vijftien- tot twintigduizend deelnemers, werd 

daar een sterker topveld als doel aan toegevoegd. In mei doen rond de tienduizend lopers 

mee, waarvan rond de dertig geselecteerde atleten. 

De Leiden Marathon wordt op 20 mei 2012 voor de 22e keer gehouden en behoort tot de 

best georganiseerde loopevenementen van Nederland. Leiden moet bij de Atletiekunie 

strijden met nog een andere partij die zich voor dezelfde NK heeft gemeld. Het Nederlands 

Kampioenschap Halve Marathon wordt op 25 maart in 2012 en dus ook in 2013 gehouden 

tijdens de Venloop in het noord-Limburgse Venlo. De toewijzing is altijd voor twee jaar 

achter elkaar. 

De Leiden Marathon met het aantrekken van de NK haar steentje bijdragen aan de goede 

scores die Leiden al behaalt inzake sportparticipatie (3e van Nederland) en topsportge-

meente (7e van Nederland). Of Leiden de organisatie toegewezen krijgt, maakt de KNAU 

binnen enkele maanden bekend. 
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10 Portman Jochem (J.J.) 

15 Surksum, van Laura (L.R.) 

18 Veendrick Daniëlle (D.G.) 

18 Lange, van Catharina (C.C.) 

20 Meke Aicha (A.) 

   

20 Groot Merijn (M.C.V.) 

20 Boonman Annabel (A.G.M.) 

20 Mattheij Lara (L.) 

20 Meijen Joris (J.) 

22 Sherrell Merel (M.M.C.) 

30 Bos Rosa (R.J.) 

30 Vrij, de Luka (L.) 

   

Jarig in maart; allemaal heel hartelijk gefeliciteerd! 
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Jeugdkalender 
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Pupillen slaan hun slag in de kou 
 
Zaterdag 10 februari was het de laatste crosswedstrijd. Dit jaar weer gehouden bij het Almeerderstrand door 

atletiekvereniging Almere ’81. 

 

Mini’s 

Voor de mini’s (D-pupillen) stonden Jesse van de Beek, 

Mich Sweep en Steijn van Miltenburg aan de start. Met een 

paar graden onder nul waren de drie heren flink ingepakt 

door de ouders. Na het inlopen was het zaak om in bewe-

ging te blijven. Kort voor de start werden ze snel uit hun 

dikke lagen kleding “gepeld” en konden ze zich op maken 

voor hun race over 1000 meter. Ondanks de toch wel koude 

weersomstandigheden wisten ze allemaal een goede race te 

lopen. Jesse werd 3e, Mich 4e en Steijn 7e. 

 

C pupillen 

Na de mini’s waren de C pupillen aan de beurt, deze heren stonden goed in het ploegenklassement, dus er stond wat 

op het spel vandaag. Er werd weer zeer goed gepresteerd. Mats Roskamp werd knap 6e. Tijmen Hoogendoorn (9e) en 

Jort Mol Lous (10e) finishten binnen 1 seconde. Daarna kwamen Dinand te Pas (17e) en Mick van der Wouden (22e) 

over de finish. Dit moet toch wel een finale plaats voor de ploeg opleveren. 

 

B pupillen 

Er was een mooi zwaar parcours van 1250 meter uitgezet op het strandje van 

Almere. 

Bij de jongens was het Yves van der Meer en voor de meisjes Nadia de Keij-

zer die de kou trotseerde.  Yves van der Meer mocht als eerste dit parcours 

afleggen en dat ging hem goed af. Aangemoedigd door opa liep hij zijn eigen 

wedstrijd en wist hij er nog een eindsprintje uit te halen.  

Nadia de Keijzer begon de race met een snelle start door mul zand. Zij wist 

deze snelheid goed vol te houden op dit parcours over heuveltjes, langs het 

water. In de laatste venijnige meters omhoog door het mulle zand zat er voor 

Nadia nog een enorme eindsprint in. Ze kwam met een voldaan gevoel over de 

finish.   

 

A1 pupillen 

Zowel de jongens als de meisjes maakten nog kans op een finaleplaats. Daar-

om moest er deze wedstrijd geknald gaan worden. Bij de jongens wist Floran 

Groot het weer heel goed te doen, hij werd knap 10e. De vorige wedstrijd kwa-

men de andere jongens binnen een tijdsbestek van 40 seconden over de finish 

(vier zelfs binnen 6 seconden). Ook dit keer zaten ze dicht op elkaar (binnen 

de 50 seconden). Remco Martens werd 21e, Lucas Beckeringh 28e, Jarno Krik-

ken 30e, Max van der Meer 32e en Thom van der Wouden 34e. Knap: elke keer 

1 atleet er tussen. Het zal op het randje zijn, maar een finale plaats zit er in! 

 

De A1 pupillen meisjes hebben het parcours tijdens het inlopen goed bekeken. 

“Hier is het glad, dus opletten. Daar moeten we met grote passen naar beneden en een bergje met kleine, snelle pasjes 

omhoog.” 

We hebben de jongens aangemoedigd en toen snel naar de start. 

Het was behoorlijk koud, dus hebben we zolang mogelijk onze warme kleren aangehouden. Hier en daar nog een 

beetje springen en vooral zolang mogelijk voor de start in beweging blijven. 

  

Het startschot ging en weg waren de A1 meiden. Eerst over de dijk, daarna een scherpe bocht en over het zand terug. 

Lotte Bleijerveld en Emma van de Beek wilden graag bij elkaar blijven. Toch was Lotte iets sneller. Zij finishte als 

9de, kort daarachter Emma als 12de. De andere BAV meiden hielden elkaar ook in het zicht. Tussen alle atleten kwam 

steeds een geel BAV singletje voorbij. Het was nog spannend tussen Famke Bles en Danielle Veendrick. Ze kwamen 

als 22ste en 23ste binnen. Catharina van Lange was rustig gestart op het zware parcours en schoof het laatste stuk nog 

naar de 26ste plaats. Amber Pieterse had het zwaar op dit parcours. Ze heeft heel goed haar best gedaan en behaalde 

een goede 32ste plaats. De meiden hebben het goed gedaan en nu afwachten of we een plekje in de finale gehaald heb-

ben. 
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A2 pupillen 

De jongens stonden gemotiveerd aan de start en hadden 

er veel zin in. Dat was ook te zien aan de resultaten. 

Jelle van Miltenburg ging als 3e over de streep met in 

zijn schaduw Koen Roskamp op een 6e positie. Thijs 

van Miltenburg ging als 15e over de streep en vlak er-

achter was het Wessel Terpstra die als 22e eindigde. Als 

36e was het Bas Ossendorf die moe maar  voldaan over 

de streep kwam. Een mooie prestatie voor de ploeg die 

wel een plaatsje in de finale verdient.  

 

Hierna waren de meiden A2 aan de beurt  Winnie de 

Groot was snel weg en bleef goed voorin,  dit kon ze de 

hele 1500m lang goed vol houden en ze ging als 10e 

over de eindstreep. Ook Isabel van de Broek liep een 

goede race en zij werd 25e op dit mooie winterse par-

cours. 

 

En dan zullen jullie denken dat het wel koud geweest moet zijn, maar dat was 

niet zo.  

Zoals Jan Zaagman altijd zegt: ‘Weet je wanneer het echt koud is?’ 

  
Als een ijsbeer om je jas komt vragen 
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BAV Junioren trotseren de kou  

bij laatste crosscompetitie wedstrijd 
 

Zaterdag 10 februari was het de laatste crosswedstrijd. Dit jaar weer gehouden bij het Al-

meerderstrand door atletiekvereniging Almere ’81. 

 

Als eerste bij de A/B junioren verscheen de B junior Bas van der Vuurst aan de start. Bas 

ging goed weg in het sterke veld en kon in een goed tempo meekomen. Hij moest zijn 5 

km goed zien op te bouwen bij deze koude omstandigheden. Dit kon hij tot de laatste ronde 

volhouden en beëindigde zijn race op een mooie 10e plek. Thijs Buwalda startte bij de jon-

gens C junioren, hij vertrok snel en kon goed voorin mee komen, een welverdiende 8e plek 

was zijn beloning.  

Hierna stonden de meiden C junioren aan de start. De verwachtingen waren hoog gespan-

nen, zij stonden eerste in het ploegenklassement tot nu toe. Met z'n vijven waren ze snel 

weg, Ina van Woersem liep al snel op een 2e positie en moest haar eeuwige concurrente 

weer voor laten gaan op enkele seconden. Rohmana Koops die een zware race beleefde 

werd toch 7e met vlak daar achter Dorian Wevers die de 9e positie pakte. Ook Lotte 

Buwalda liep sterk en werd 14e. Annabel Boonman eindigde op een welverdiende 20e 

plaats in het sterke veld.  

 

Bij de meisjes D2 stond Tamara Went aan de start zij liep zoals altijd een goed opgebouw-

de race en kon zo op een 18e plek over de streep komen. De meisjes D1 hadden er veel zin 

in en liepen allen een goede wedstrijd, Sophie Bleijerveld was de eerste die van hen over 

de streep ging en werd 18e. Op een 27e plek finishte Elise Stijger en net daarachter was het 

Fleur Brandsen op een 29e plek.  

 

Vele mooie prestaties om trots op te zijn op deze mooie, maar koude, winterse dag. Nu af-

wachten wie er zich allemaal geplaatst hebben voor de finale op 10 maart in Woerden. 

 

Kijk voor alle uitslagen en de foto’s op www.bav-baarn.nl 
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Zes BAV ploegen door  

naar finale van de crosscompetitie 
 

Maar liefst zes ploegen van de BAV hebben zich geplaatst voor de finale in Woerden 

op 10 maart. Daarnaast zijn er nog zes individuele plaatsingen van atleten zonder 

ploeg. In totaal 30 BAV atleten (pupillen en junioren) staan op 10 maart aan de start. 

 

Het gaat om de volgende ploegen: 

Meisjes junioren C, Meisjes junioren D1, Jongens pupillen C, Jongens pupillen A1, Meis-

jes pupillen A1 en de Jongens pupillen A2. 

De volgende atleten gaan op basis van de individuele plaatsing in ieder geval naar de finale:  

Junioren 

Shirley Dolman, Thijs Buwalda, Pieter Heij, Ina van Woersem, Rohmana Koops, Dorian 

Wevers, Lotte Buwalda, Niels Koelink, Laura van Surksum en Sophie de Jong. 

Pupillen 

Jort Mol Lous, Tijmen Hoogendoorn, Mats Roskamp, Nadia de Keijzer, Floran Groot, Lot-

te Bleijerveld, Emma van de Beek, Jelle van Miltenburg, Koen Roskamp, Thijs van Mil-

tenburg, Wessel Terpstra en Winnie de Groot 

De geplaatste ploegen mogen met vier deelnemers aan de start verschijnen, deze ploegen be-

staan in ieder geval uit de geplaatste deelnemers en worden aangevuld met atleten die aan 

minstens twee crosswedstrijden hebben deelgenomen, de hoofdtrainers bepalen wie dat zijn. 

 
Foto Evert Martens 
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PR-avondwedstrijd 
Ook dit jaar organiseren wij voor alle pupillen een PR-avondwedstrijd bij de BAV. 

Het is een avondwedstrijd met aansluitend slapen in de kantine.  

 

 

 

De volgende ochtend is er een afsluitende traning 

 

 

 

Zet de datum in je agenda en houd hem vrij! 

 

 

 

 

 

21 en 22 april 2012 

Verdere informatie volgt nog. 

 

De BAViaan in kleur? 

Mail naar  

baviaandigitaal@hotmail.com 

en bekijk de BAViaan 

voortaan helemaal in kleur. 
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Mooie prestaties BAV junioren op NK indoor 
Op 21 en 22 januari vond het Nederlands Kampioenschap indoor plaats voor C en D junio-

ren in het Omnisport te Apeldoorn. De BAV was vertegenwoordigd met vier junioren. 

 

De eerste dag was het de beurt aan de D junioren. Laura van Surksum startte op de 60m 

sprint. Laura was onder de indruk van de mooie atletiekhal en het hele gebeuren wat er 

zich rond zo’n belangrijke wedstrijd afspeelt. Alles moet officieel en volgens protocol. Ze 

moest 2 uur van te voren aanwezig zijn, met 2 startnummers rondlopen en na het warmlo-

pen zich 30 minuten van te voren melden in de Callroom. Daar mogen geen ouders en trai-

ners aanwezig zijn. Ook tijdens de wedstrijd op het wedstrijdterrein moest ze alles alleen 

doen zonder hulp en begeleiding van een trainer. Dat ging Laura goed af en ze liep een 

mooie wedstrijd. Ze ging in 9.74 over de eindstreep. Helaas niet genoeg voor een plaats in 

de halve finale, toch was ze erg tevreden en vond ze het een geweldige ervaring om eens 

meegemaakt te hebben. 

Daarna was het de beurt aan Ruben Rigter die kogelstoten op zijn programma had staan. 

De atleten moesten zich eerst proberen te kwalificeren voor de finale. Bij de jongens D2 

was de kwalificatie eis 10 meter. Ruben ging met zijn eerste stoot direct over die grens en 

stootte 10.16 m en ging dus door naar de finale. In de finale stootte hij sterk, zijn 2e worp 

was direct zijn beste. Met een afstand van 11.09 m werd Ruben 4e, een mooi pr en een nog 

mooiere prestatie. 

 

De volgende waren de C junioren aan 

de beurt. Annabel Boonman begon 

met kogelstoten. In het sterke veld 

kon Annabel zich goed staande hou-

den en was haar beste stoot 8.60 m. 

Dit was helaas net niet genoeg voor 

de finale. Daarna stond verspringen 

op het programma, ook daar moest ze 

zich zien te plaatsen voor de finale. 

Met een mooie sprong van 4.53 m 

(net geen pr) plaatste ze zich hier ook 

net niet. Toch was ze zeer tevreden 

over deze dag.  

Ook Ina van Woersem was aanwezig 

in Apeldoorn, zij had maar liefst drie onderdelen op het programma. De 60m horden ver-

liep goed, een mooie 10.32 was het resultaat. Een mooi pr, helaas net niet genoeg voor hal-

ve finale. Zelf had Ina het idee dat er meer in had gezeten. 

Daarna ging ze naar het hoogspringen. Dat verliep prima, nadat ze 1.50 had gehaald ging 

ze tussendoor de 600m doen. Ondanks dat ze zich hier niet optimaal op kon voorbereiden, 

ging ze op topsnelheid weg en hield dat de gehele race ook vol. Dit resulteerde in een on-

gelofelijke tijd van 1.44.52. Een verbetering van 3 seconden op haar pr en een nieuw club-

record. Daarna weer snel naar hoogspringen met nog drie pogingen te gaan op 1.55 lukte 

het haar niet meer om over deze lat te komen. Met een mooi resultaat van 1.50 (6e plaats, 

pr en evenaring clubrecord)  ging ze erg tevreden naar huis. Een mooi weekend voor deze 

jonge BAV atleten met topprestaties om trots op te zijn. 
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BAV pupillen sterk in Amsterdam   
Atletiekvereniging Phanos organiseerde op zaterdag 4 februari in de geheel nieuwe sport-

hal Ookmeer een indoor atletiekwedstrijd. Het evenement werd druk bezocht door pupillen 

uit het hele land. Namens de BAV hadden zich acht pupillen ingeschreven. De wedstrijd 

was een zogenaamde meerkamp, dat betekent dat er in dit geval drie onderdelen afgewerkt 

moesten worden. Degene met het beste resultaat over deze drie onderdelen was de winnaar 

van de dag. Het ging deze keer om de volgende drie onderdelen: Sprinten, Verspringen/

Hoogspringen, Kogelstoten. 

 

Bij de jongens C pupillen was het Mick van der Wouden die nog net op tijd was voor de 

40m sprint. Hij kwam dan ook met een prachtige tijd over de finish. Volgend onderdeel 

was het verspringen waar deze pupil van 7 jaar met gemak over de 2m sprong. Het hoog-

springen was tijdens de training nog niet zo vaak aan bod gekomen en met veel spanning 

op zijn gezicht sprong hij een mooie hoogte. 

Lotte Bleijerveld moest als meisje A1ste jaars voor de eerste keer 60 m sprinten. De span-

ning was voor de sprint van haar gezicht af te lezen. Bij het Hoogspringen wist zij geen PR 

te behalen, maar het kogelstoten maakte veel goed en zij stootte over de 5 meter. 

Ook voor de jongens A1ste jaars was de sprint in de geweldige sprinthal van 60m een uitda-

ging. Voor Lucas Beckeringh, Thom van der Wouden en Jarno Krikken een mooie tijd 

voor hun eerste 60m sprint. Tijdens de training was er voldoende aandacht besteed aan het 

kogelstoten en dit resulteerde voor deze jongens in een PR op dit onderdeel. 

 

Isabel van den Broek en Julie Heij namen deel als meisjes A2de jaars. Voor Isabel was het 

de vraag of zij de 1.05 m. zou kunnen halen tijdens deze indoor. Met een uitstekende afzet 

maakte zij duidelijk dat er meer in zit en wipte zomaar over 1.05 m. Voor haar een mooie 

PR op dit technische onderdeel. 

Julie begon haar wedstrijd met een mooie sprint over 60 m. Helaas had zij weer last van 

haar blessure en moest hierdoor het hoogspringen overslaan. Gelukkig wist zij bij Kogel-

stoten ook een PR te behalen. 

 

Bij de jongens A2de jaars was het Pieter Brandsen die al vroeg de wedstrijd begon met de 

60m sprint. Hij liep met een brede glimlach de race uit. Voor hem was het de eerste keer 

dat hij deelnam aan een indoor atletiek wedstrijd en bij het verspringen sprong hij met ge-

mak over de 2m. Hij sloot de wedstrijd af met het onderdeel kogelstoten  en ook hier een 

mooie afstand op dit technische onderdeel.  

    

Voor alle pupillen was dit een goede voorbereiding op de Jos Arends Memorial in de Trits 

op 26 februari. De in Amsterdam behaalde resultaten beloven een spannende wedstrijd. 
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Betalingen: Gironummer 75 97 38 t.n.v. Penningmeester BAV. E-mailadres: info@bav-baarn.nl

BESTUUR TRAINERS JEUGD TRAINERS RECREANTEN Belangrijke telefoonnrs / e-mail Trainingen WINTER 2011-2012

Voorzitter Bob Heinis Pupillen mini + C Hardlopen Woensdag Clubgebouw     035-5424491 Zaterdag Sportpark Atletiekbaan

Penningmeester Willy v Ruitenbeek Tineke Bos A-Groep John Rapati Chris de Baan   035-5415350 Pupillen Mini/C/B 09:30-10:30

Secretaris Han Borst Paulina Mol Lous B-Groep Diana Rubini Han Borst secretaris@bav-baarn.nl Jeugd Niveau A/B/C/D 09:30-11:00

2e voorzitter Sylvain v Staveren Henk van Maris Carlo Oudenbeek Tineke Bos-Hofman 035-5411793 Maandag "De Driesprong" 

2e penningmeester Cora Pelt Alexander Martens C-Groep Wout Natter Marina Bos 035-5411793 Damenstrimgroep 19:30-20:30

Jeugdzaken Sigrid Zwolsman Wim Oostveen Ybel Mercuur Diana Rubini 06-54933744 Dinsdag Sportpark -  Atletiekbaan

Vrijwill. Coördinator Vacature Pupillen B Hardlopen Zaterdag Rob v Ginkel 06-52302127 Junioren D/C 19:00-20:30

Jeugdcommissie Nathalie Blijerveld A-Groep Andy v. Duinen Jos Hakvoort 035-5422642 Junioren C2/B/A/ Wegatl. 19:00-20:30

Contactpersoon Sigrid Zwolsman Andries Bleijerveld B-Groep Diana Rubini Bob Heinis 035-5423102 Dinsdag "De Driesprong" 

Kantinecommissie Liesbeth Sitters Carlo Oudenbeek Birgette Hekkelman 035-5432975 Junioren D 1-11 TM 1-03 19:00-20:00

Contactpersoon Wilma Blonk Iwan v.d. Broek C-Groep Ria Oostindiën  Simone Hiensch 035-5430913 Junioren C/B/A 20:00-21:00

LAC Pupillen A 1e-jaars Ybel Mercuur Menno Zahradnik 035-5430913 Woensdag Sportpark Atletiekbaan

Contactpersoon Andries Bleijerveld Marina Bos Trim Clinic Bianca Koops-v Ee 035-5421847 Pupillen Mini/C 15:30-16:30

Recreantencomm. Menno Zahradnik Diana Rubini Diny Koppen 035-5418853 Pupillen B 15:30-16:31

Contactpersoon Rob v Ginkel Pupillen A 2e-jaars Jeanette Mijwaart Corien Kruiswijk 035-5420949 Pupillen A1 15:30-16:32

Public Relationscomm. Bianca Koops John Rapati Henk v Maris 035-5430993 Woensdag Sportpark -  Atletiekbaan

Contactpersoon Vacature Bas vd Vuurst (stage) Carlo Oudebeek Wilma v Marle 035-5414832 Pupillen A2

Redactiecommissie Junioren Sportief Wandelen Ybel Mercuur 035-5424946 Krachttraining Clubgebouw 15:00-16:30

Contactpersoon Lenneke Bakker Bianca Koops Wil den Blanken Carly Michels 035-5415350 Jun. A/B/C/ Sen. Di/Woe/Don 19:00-20:00

Onderhoud clubgeb. Ronald v Miltenburg Wilma v Marle Wout Natter 035-5432304 Donderdag Sportpark -  Atletiekbaan

Coördinatie Gerard Koppen Dorine Schmitt Diny Koppen Marc Nieuwenhuizen 035-5424075 Junioren D1/D2 19:00-20:30

Schoonmaak clubgeb. Paul v.d. Wal Frans Langeweg Hans & Ria Oostindiën 035-5417383 Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19:00-20:30

Coördinatie Gerard Koppen Bert Jansen o.d. Haar Evert Schaftenaar Wim Oostveen 035-5423017 Recreanten "Groeneveld"

Materiaalbeheer Krachttrainer Nordic Walking John Rapati 06-51233367 Woensdag 19:00-20:00

Contactpersoon John Rapati Menno de Kreij Wim den Blanken Fred Reijmerink 035-5312679 Zaterdag 09:00-10:00

Ledenadministratie Wilma v Marle Dik Riphagen 035-5415245 Sportiefwandelen(SW) & Nordic Walking(NW)

Contactpersoon Hans Oostindiën Vertrouwenspersoon Nico Westbroek Liesbeth Sitters 035-5420051 Dinsdag-SW Sportpark 19:00-20:00

Wedstrijdorg.comm. Volwassenen Inez van der Linden Sylvain v Staveren 035-5421273 Zaterdag-SW/NW/ Wegatl. "Groeneveld" 09:00-10:00

Contactpersoon Bob Heinis Karel Jan Tusenius Evert Schaftenaar Sigrid Zwolsman 035-5413537 Contributie Licentie

Website  commissie 035-6015644 Trainers Recr. Damens Willy v Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl Pupillen €  33,50 p.kw. €   7,75 verpl.

Contactpersoon Alexander Martens Jeugd (zaaltraining) Redaktie-commissie baviaanredaktie@hotmail.com Junioren €  39,00 p.kw. € 13,50 verpl.

Wedstrijdsecretariaat Corien Kruiswijk Birgitte Hekkelman Master €  39,00 p.kw. € 21,50 facult.

Jeugd Simone Hiensch 035-5420949 Carly Michels Wegatleten €  32,00 p.kw. € 21,50 facult.

Trainerscoördinator Recreanten €  32,00 p.kw. nvt

Pupillen Wim Oostveen Gezinnen € 113,00 p.kw excl. licenties

Trainerscoördinator Student-uitwonend €   54,50 p.jr. €  21,50 facult.

Junioren/baanatleten Vacature Sportief Wandelen €   30,50 p.kw.

Nordic Walking €   22,00 p.kw.

G -leden €   20,50 p.kw.

Inschrijfgeld €   19,85 - € 21,70 éénm.nwe.leden

Bedragen gelden voor betaling per incasso, betalingen 

per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro








