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Beste BAV vrienden en ouders van jeugdleden, 

Vorige maand meldde ik al dat er een grote groep jeugdtrainers in opleiding is. Deze maand zijn er 6 loop-
trainers gestart met hun Assistent looptrainer cursus, onder leiding van “onze” Theo. Fijn dat we extra 
trainers ondersteuning krijgen bij onze grote loopgroepen, dames en heren: succes! 

We hadden onlangs onze jaarlijkse vrijwilligers avond, een gezellig samenzijn als dank voor een ieder die 
zich belangeloos voor onze vereniging inzet. De BAV kan niet zonder deze mensen, namens het bestuur 
wil ik jullie dan nogmaals enorm bedanken voor alle tijd die jullie beschikbaar stellen! De avond verliep 
erg gezellig, het eten smaakte goed, de drankjes eveneens. 

De vrijwilliger van het jaar hebben we echter niet in het zonnetje kunnen zetten, aangezien de persoon/ 
personen in kwestie niet aanwezig was/waren, dit blijft dus nog even spannend! 

Op vrijwilligers gebied kunnen we altijd ondersteuning gebruiken. Een acute behoefte is nog steeds de 
invulling van de Sponsor Commissie. We zien de sponsor inkomsten vrijwel opdrogen, nieuwe sponsoren 
zullen gezocht moeten worden. Heb je ideeën hierover, zou je een klein beetje van je vrije tijd willen in-
zetten? Spreek dan Ruud Miggels, of ondergetekende eens aan. Uiteraard kun je via de trainers ook aan 
informatie komen, of mail naar sponsoring@bav-baarn.nl of voorzitter@bav-baarn.nl 

Met de trainingspakkenwedstrijd op 7 april in Huizen werd weer een mooie 
start van het baancompetitie seizoen gemaakt! Van de BAV pupillen t/m de 
BAV senioren waren daar aanwezig om na alle crossen tijdens het winter-
seizoen nu weer aan de slag te gaan met de technische onderdelen.  

De CD junioren startten daarna als eerste groep met hun reguliere eerste 
competitiewedstrijd, gevolgd door de pupillen. Er zijn tijdens beide wed-
strijden al veel PR’s gesneuveld dus de eerste medailles voor de PR challen-
ge zijn alweer besteld! 

Zondag 22 april was een bijzondere dag voor de BAV. Sinds lange tijd (hoe 
lang precies wordt nog uitgezocht, het varieert nu tussen 11 en 32 jaar ge-
leden en iets daartussen) deden er weer twee (!) BAV senioren teams mee 
met de senioren competitie. Eén dames- en één herenteam bestaande uit 
senioren aangevuld met oudere junioren verzamelden zich in Leiden. Menig PR werd verbroken, verschil-
lende Clubrecords werden verbroken en soms zelfs verpulverd! Óp naar de volgende competitiedag, eind 
mei in Spijkenisse. 

In de nacht van 4 op 5 mei is weer de Bevrijdingsvuurloop waarbij onze junioren de groep basisschoolleer-
lingen begeleiden die het Bevrijdingsvuur in estafette vorm vanuit Wageningen naar Baarn brengt. Dit 
allemaal weer onder de bezielende leiding van ons aller Jan Koops. Zaterdag 5 mei 9u ’s ochtends komt de 
groep aan op de Brink. Mocht je toch in de buurt zijn?, kom ze dan ook even welkom heten. 

Net zoals eerdere jaren wordt in Baarn het stokje en dus ook het Bevrijdingsvuur overgedragen aan een 
andere groep BAV junioren. Deze groep loopt onder begeleiding van ons aller Bianca Koops! 

Voor de jeugd is het als laatste ook leuk om te melden dat we ook dit jaar weer meelopen met de avond-
vierdaagse op 29-30-31 mei en 1 juni. Opgeven kan via de mail. 

Onlangs is een nieuw Wandel initiatief gestart: Wandel Vitaal. Het is een wandel groep specifiek bedoeld 
voor mensen met Diabetes. Mede de ervaring met Wandelfit heeft ons snel kunnen laten schakelen toen 
het verzoek voor dit initiatief tot ons kwam.  
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Ook de Gemeente Baarn en de Huisartsen zijn in dit project betrokken. 

De Yakult Start to Run is weer afgelopen en wat 
een leuke groep hadden we weer! Klasse mensen! 
Wees trots op je zelf dat je de stap hebt genomen 
om (meer) te gaan bewegen.  Mocht je lid willen 
worden van onze vereniging: alvast van harte wel-
kom!  

Ook leuk om te vermelden dat bij de komende 
Eemmeer estafette, (waar wederom 12 BAV teams 
aan mee doen) er een team is van de voorlaatste 
Start to Run groep! 

Tot slot wil ik iedereen van harte uitnodigen voor 
de Algemene Ledenvergadering op 8 mei om 20:30 in het clubhuis. 

Fijne maand gewenst! 

Edan van der Meer Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl) 

Foto’s Gertjan Hooijer 

Yakult 
Nordic walking 

Prestatie 2 

Gezond en Fit 1 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiv5srghYDaAhWEmLQKHcrNBTsQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fpixabay.com%2Fnl%2Ffeedback-groep-communicatie-advies-2044700%2F&psig=AOvVaw2ep-psMlR6eB0lV-1EioDi&ust=1521
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Nieuws van de ledenadministratie 

 
Van begin maart tot half april liep het aantal aanmeldingen lekker door. 
Een hartelijk welkom derhalve voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie:  
Birger  Ackers   Baarn  pupil C 
Susanne Claessen  Baarn  recreant     
Loes  van Erp   Baarn  recreant wandel fit  
José  Geijsen   Baarn  recreant wandel fit  
Erna  van der Heiden  Baarn  recreant 
Harmke  Hulsinga  Hilversum recreant nordic walking  
Robine  Jansen   Baarn  junior D   
Dedy  Kaptein   Baarn  recreant wandel fit 
Simone  Kuijpers  Baarn  recreant  
Karel  van der Laan  Baarn  recreant wandel fit 
Meta  van der Laan  Baarn  recreant wandel fit 
Charlotte Roobeek  Laren  recreant nordic walking 
Lia  Roubos   Baarn  recreant wandel fit 
Lotte  Salazar   Baarn  junior D 
Kim  Scheffers  Baarn  pupil A 
Adrianna Voerman  Den Dolder recreant   
Bianca  Wareman  Baarn  recreant wandel fit  
 
 
Voor de 3 maanden kennismakingsperiode meldden zich aan: 
Inge van Dijk, Anneke Sevink, Isabella van den Dungen,  
Sebastiaan en Rosemarijn Sijnstra en Thea van Seggern. 
 
 
Helaas ook weer een aantal afmeldingen. 
Per 1 april nemen wij tevens afscheid van: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: 
Majali  van Empel  Baarn  recreant 
Lieve  van der Ham  Baarn  junior C 
Dylan  Posthumes  Baarn  pupil A 
Jonathan Rijken   Baarn  pupil C 
Ciske  Roelofsen  Baarn  pupil E 
Wijnie  Wempe  Soest  recreant wandel fit 
Ingrid  Wendel   Soest  recreant 
 
Hierdoor sluiten we het kwartaal voorlopig af met 499 leden. 
 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën 
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http://www.mth.nl/
http://www.autorijschool-keppel.nl/
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Uw hartverwarmende en lieve reacties na het 
overlijden van onze 
 
  YBEL MERCUUR 
 
hebben ons goed gedaan en zijn ons tot troost in 
ons verdriet. 
 
Wij danken u hartelijk voor uw medeleven.  
           
      Wim en Hilde 
    Kenneth en Jeffrey 
    Mike 
 
    Cor en Carin 
 
 
Baarn, april 2018 
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Target sprint op 9 juni.  
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Senioren Competitie 
 

Afgelopen zondag ( 22 April ) was het eindelijk zover; voor het eerst in tientallen jaren doet de BAV weer 
mee met de Senioren Competitie. Het was niet om de hoek.. De atleten mochten vroeg hun bed uit en in 
de auto stappen op weg naar de atletiekbaan in Leiden! Het eerste onderdeel van de dag was de 100 Me-
ter Horden waar Sabien Hilhorst op Senioren hoogte ( 84 cm) de Hordes mocht passeren. Dat deed ze in 
een prachtige tijd van 17.90 seconde, een Clubrecord!! En dat dus bij de Senioren terwijl ze pas een B juni-
or is en over 4 jaar senior wordt. Ondertussen was Wessel bezig met het Discuswerpen. Met een mooie 
worp wierp hij hem naar de 26,85 meter en eindigde daarmee op de 13de plek tegen allemaal mannen die 
minstens 10 jaar ouder zijn. Knap! 
 
Rohmana Koops was een 
week voordat de competitie 
begon overgehaald om mee 
te doen (half verplicht ;-)). Het 
was een goede keus om haar 
mee te laten doen! Met hoog-
springen werd ze 6de met een 
hoogte van 1,45m. Bijna op 
hetzelfde moment was Bas 
van der Vuurst aan de beurt 
die een hoogte behaalde van 
1,70m en daarmee 4de werd. 
15 Minuten later stond Koen 
Roskamp klaar bij de 110me-
ter Horden en Joris Luczak bij 
Kogel. Koen ging foutloos over 
alle hordes heen en behaalde 
daarmee de snelste tijd van 
de dag èn een club record in 
een tijd van; 16,07 seconde. ( De horde hoogte was 1,07m, de meeste halen dat al niet met HOOG SPRIN-
GEN.) Joris knalde de kogel van 7kg+ op een afstand van 6,65m. Later op de dag was Wessel Terpstra aan 
de beurt voor kogel en stootte 8,29m, ook met 7kg+. En dan te bedenken dat hij normaal met een kogel 
van 5KG moet stoten als B Junior.  
 
Emma van de Beek mag ook eindelijk beginnen met haar eerste onderdeel van de dag, Verspringen! 
Waarmee ze een afstand sprong van 4.43m ver. Tijdens het verspringen gaat de 800m van start waar 
Sabien en Wessel allebei klaar voor staan. Sabien loopt hem 
in een tijd van 2:44.54 en Wessel knalt hem in een tijd van 
2:23:89. Allebei geen PR maar het was ook wel erg warm om 
te lopen. Maar om in de warmte de 5000m te lopen moes-
ten ze niet aan denken. Aan de start van de 5000m stonden 
Camiel Kruiswijk en Joris Luczak klaar. Het startschot klonk 
en ze mochten beginnen aan hun 12,5 rondje atletiekbaan 
met 28 graden. Vanwege de warmte had de organisatie zelfs 
een drinkpost neergezet op de baan, zodat de atleten die 
aan het lopen waren elk rondje wat water konden pakken. 
Joris liep hem in een tijd van 23:38,00 en Camiel liep hem in 
een snelle tijd van 17:42,37. Iets daarna was Karin van Buu-
ren aan de beurt voor de 3000m waar ze als 11de! is geëin-
digd in een tijd van 14:02,81. Tijdens het lopen werden de 
lopers vanuit de binnenkant van de atletiekbaan hard aange-
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moedigd door Bianca Koops en Julie Heij die op Discus en Kogel de punten binnen sleepten voor het vrou-
wen team. Bianca stootte de kogel op een afstand van 6,94m en Julie 8,81m. De discus ging bij beide ook 
lekker, Bianca haalde net haar pr/Cr niet maar wierp hem wel op een afstand van 18.66m en Julie haalde 
een afstand van 25,09m. (Nog 4m verder en ze heeft het club record. Nog ff trainen dus!!)  
 
Toen gingen de sprint nummers van start. Op de 100m stonden Koen Roskamp, Niels Sitters en Lotte Ble-
ijerveld klaar. Lotte liep hem in een tijd van 14,35 waarmee ze 13de werd. Niels liep hem in een tijd van 
12,93 en Koen in 11,79 waarmee hij 9de werd. Dat was de 100m sprint en daarna gingen we over naar de 
200m sprint waarbij Niels, Thom en Rohmana van start gingen. Als eerst mocht Thom van der Wouden, 
hij finishte in een tijd van  27,73. Drie tiende van zijn PR af, en dat na een lange tijd geblesseerd te zijn 
geweest. Vlak erna was Niels aan de beurt. Hij was iets sneller en liep 00,01 seconde van zijn PR af. Hij 
finishte in een tijd van 26,67. Rohmana behaalde een tijd van 33,63 en het eerste wat ze zei was “ik heb 
honger”. 
 
Nadat de twee kortste sprint afstanden waren geweest was de 400m aan de beurt! Hierbij waagden Bas 
Ostendorf, Thom van der Wouden en Emma van de Beek een poging. Emma liep hem verassend snel in 
een tijd van 1.09,77 waarmee ze 9de werd en maar liefst 20 secondes sneller was dan de laatste! Bas en 
Thom, 1.04,89 voor Thom en 58,69 voor Bas. Thom is 1 jaar jonger dan Bas dus ik ben benieuwd of hij 
volgend jaar onder de tijd van Bas loopt! Ondertussen was Lotte Bleijerveld aan het verspringen. Met een 
harde tegenwind sprong ze alsnog een mooie afstand van 3,87. Op het onderdeel Hink-Stap-Sprong ston-
den Bas Ostendorf en Bas van der Vuurst klaar. Daarbij is ook alles verteld…  Het einde van de dag nader-
de en om half 5 waren de vrouwen als eerste aan de beurt voor de Zweedse Estafette. Hierbij deed 
Sabien Hilhorst de 400m, Emma de 300m, Lotte de 200m en Rohmana eindigde met de 100m. 2:39,76 is 
de tijd die er gelopen werd, 20 SECONDEN sneller dan het Club Record. Het mannen team, dat bestond 
uit Koen Roskamp (400m), Bas van der Vuurst (300m), Niels Sitters (200m) en Bas Ostendorf (100m), be-
haalde een tijd van 2:12,79 dat was 1 Seconde sneller dan het Club Record waar we zo hard voor getraind 
hadden. Uiteindelijk was het een geslaagde dag, veel PRS en Club Records en niet te vergeten een hele-
boel plezier! 

 

Bas van der Vuurst.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bas Ostendorf op bij zijn laatste poging op HSS 
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Lintje voor Liesbeth  
 
Liesbeth Sitters is donderdag 26 april 2018 benoemd als Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau en heeft het daarbij behorende lintje opgespeld gekregen van 
de burgemeester van Baarn. Ze heeft deze onderscheiding gekregen omdat ze 
zich al meer dan 30 jaar inzet als vrijwilliger voor de Speel-O-Theek, Maria Ko-
ninginkerk en natuurlijk de Baarnsche Atletiek Vereniging. 
 

Liesbeth is al jaren actief voor de BAV. Wekelijks gaf ze trainingen aan de pupillen en was ze ook jurycoör-

dinator. Daarnaast helpt ze nog steeds bij wedstrijden en de clubkampioenschappen.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFkfrt0tjaAhXOIlAKHZ1pCWMQjRx6BAgAEAU&url=https://www.bndestem.nl/brabant/lintjesregen-wie-in-west-brabant-kreeg-een-lintje~a14937f0/&psig=AOvVaw1xy9OI9JB6Qe1pI8rOqIEm
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Baarnse Atletiek Vereniging 
 

Algemene Leden Vergadering 
 

Het bestuur wil alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, uitnodigen voor 
de Algemene Ledenvergadering op: 

 

Dinsdag 8 mei 2018, Locatie: Clubgebouw BAV, Aanvang: 20:30 uur 
 

Namens het bestuur, 
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris@bav-baarn.nl 

AGENDA 
 
1.  Opening 
 1.1 Welkom en vaststellen van de agenda 
 
2.  Ingekomen stukken 
 2.1 Korte samenvatting van het afgelopen jaar 
 2.2 Ingekomen stukken 
 
3.  Verslag ALV 21 november 2017 
 - BAV-Wandelaars overhevelen naar Atletiek Unie: mag niet 
  - Polsstok Hoog Faciliteit: zie punt 6 
  - Uitbreiding Kantinebezetting: blijft moeilijk punt 
  - AH-Sportaktie: veel belangstelling, enkele nieuwe leden, organisatie kan beter 
 
4.  Jaarverslagen 
 4.1 Bestuur 
 4.2 Ledenadministratie 
 4.3 Baviaan 
 4.5 Jeugd Commissie 
 4.6 Recreanten Commissie 
 4.7 Clubgebouw 
 
5.  Financiën 
 5.1 Jaarrekening 2017 
 5.2 Verslag Kas Commissie over de cijfers 2017 
 
6.  Polsstok Hoog Faciliteit 
 - PowerPoint presentatie Polsstok Hoog Faciliteit 
 - Standpunt bestuur 
 - Peiling aanwezige leden 
 
7.  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Ingaande 25 mei 2018 
 - Hoe bereiden we ons voor 
 
 
Vanaf dinsdag 24 april liggen alle stukken ter voorbereiding op de ALV ter inzage in het 
clubgebouw. 
Door op de website van de BAV in te loggen met je lidmaatschapsnummer zijn de documenten ook 
digitaal inzichtelijk. Vanaf 24 april: https://www.bav-baarn.nl/ledentoegang 
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Weergoden 

 
Sinds ik september 2014 mij bij de BAV naar binnen heb gebikkeld, ging mijn conditie er de afgelopen ja-
ren zienderogen op vooruit. Inmiddels twee Zevenheuvelenlopen (laatste keer 1hr25) verder, train ik al 
die tijd al 2 a 3x per week.  
En sinds enig tijd op Strava realiseer ik me dat ik echt een hele ernstige middenmoter blijk.  
Er zitten namelijk ook clubleden van ons bij die “even” herstelrondjes van 17km lengte doen met 
4:30min/km… Daarvan droom ik alleen maar dat ik 't haal tijdens de Polderloop van Eemnes of zo. 
Dat beseffende, houd ik me maar voor dat je met je beperkingen moet leren leven. 
Toch heb ik wel geluk, zij het van een andere orde. De weergoden blijken mij tijdens de trainingen met de 
BAV wèl al jaren goedgezind. In al die trainingen (ik denk inmiddels wel zo’n 300+x) ben ik zegge en schrij-
ve 3x natgeregend. Zij die met mij meetrainen zouden 't moeten weten: als ik train, dan regent het niet! 
It’s magic.. 
 
Zo ook afgelopen 4 april. Ik kon die bewuste woensdagavond niet meedoen met de prestatiegroep op de 
baan, maar, na bestudering van het (tegenwoordig razend ingewikkelde) zone-schema, besloot ik dat ik 
deze training ook ‘s middags wel alleen op de atletiekbaan zou kunnen volbrengen. Een kern van 6 km aan 
interval, 15 rondjes in zone 3/4 met af en toe een dribbeltje. Dat leek me goed te doen. 
 
En zo belandde ik aan het eind van deze heerlijke voorjaarsmiddag echter niet op een lege track, maar 
tussen de  vrolijke drukte van de kidstraining! Tientallen 8-, 9- en 10-jarigen stormen in het rond van on-
derdeel naar onderdeel.  Daartussen warm ik me op en ga daarna mijn kernrondjes doen. De kinderen 
kijken me af en toe meewarig aan. Wat doet die ouwe snuiter hier nou? 
Een van de jeugdtrainers vraagt of het me wel bevalt bij de jeugd? Ik antwoord lachend: “Supergezellig, ik 
voel me jong en van hen kan ik misschien nog wel een beetje winnen..”.  Na dit antwoord vervolg ik nog 
steeds lachend mijn rondjes. 
 
Maar dat had ik beter niet kunnen zeggen.  De kinderen zullen me tijdens de training namelijk nog gaan 
vernederen! Als ik ze namelijk tijdens hun luie kwebbelende tussenrondes op de baan denk voorbij te 
gaan, kijken ze even om. Hun blik gaat direct weer voorwaarts, ze zetten moeiteloos even aan en lopen 
me geheel zoek, mij in stof achterlatend. Verslagen, niet door topatleten, maar door 9-jarige blagen..! 
 
En als je denkt dat daarmee voor de jeugd de kous af is. Het ergste moet nog komen. Een groep kleine 
jongens is aan het fluitballen en gooit bij de discus-kooi de projectielen over het hoge hek, terwijl aan de 
andere kant een andere groep ze opvangt. Maar het blijkt een bijzonder leuk spelletje om die fluitbal iets-
je verder op de kop van die eenzame ouwe atleet te mikken. En ze blijken er ook bijzonder bedreven in. 
Ondanks dat ik in die bewuste bocht de buitenste baanrand kies fluiten de projectielen me om de oren en 
slaan om me heen in het tartan. Ik loop dus spitsroeden en vlieg over de baan om het vege lijf te redden 
èn ontwikkel ter plekke een flinke PTSS (Post Training Stress Syndrome). 
 
Maar ook ditmaal blijken de weergoden mij toch weer welgezind èn wraakzuchtig. Ze grijpen in!  
Enkele minuten voor mijn laatste ronde slaat het weer om. Onweerskoppen steken op en er ontwikkelt 
zich een enorme hagelbui. En de het dondert en bliksemt op slag!  
En als diezelfde bliksem vlieg ik daarom precies op mijn laatste ronde van de baan richting kantine, het 
wordt mij te link daar op die open vlakte! De hagelbui breekt los en jaagt over het trainingsveld en een 
horde joelende kinderen rent achter me aan (en haalt me natuurlijk in). Ik help ze naar binnen dirigeren 
en we zoeken gezamenlijk dekking in de kantine tegen de striemende hagelbui. En zo krijgen die kids en ik 
inééns toch een band samen! 
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Echter binnen wordt de ervaring nog veel leuker: in no time verdelen de jeugdtrainers de kinderen bin-
nen gedisciplineerd over een paar matjes op de kantinevloer en in het krachthonk. Onverstoorbaar 
wordt er door de junioren geïmproviseerd en vlotjes verder getraind aan de core stability.  Wat een 
club! Ik vind het ineens volstrekt logisch dat de BAV zulke topatleten weet voort te brengen die zulke 
eindeloos snelle herstelrondes kunnen lopen… 
 
Tekst en foto: Hugo Das 
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http://www.fytaal.nl/
http://www.dekaasspecialist.nl/winkels/baarn
https://www.acnbv.nl/
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Beste Hardloop-Collega’s,                                                                                                                   
  
Na mijn geweldige optreden in de Hilversum City Run 2018, want Snelste Man van mijn groep, met 
een netto tijd van 38’32” over 5 km…(ik kwam zo laat binnen dat mensen dachten dat ik met de 10 km 
bezig was…) wil ik jullie graag iets vertellen over mijn vólgende optreden… 
 
Op zaterdag 16 juni a.s. treed ik samen met 3 andere mensen op als Cabaretgezelschap Nieuwe Vrien-
den. Wij spelen het programma ’20 Koeien’. Dat doen we voor een goed doel: de stichting MZee Kam-
bee, die tot doel heeft Masaï- kinderen naar school te laten gaan. 
Een vriend van mij, Naphtall Samsindo, komt uit Tanzania en heeft deze stichting opgericht, genoemd 
naar en ter ere van het dorpshoofd, zijn overleden vader Mzee Kambee. 
Al het geld, van ieder kaartje, gaat rechtstreeks naar de stichting en zal onder andere gebruikt worden 
voor de bouw van een kleuterschooltje. 
Lees alles erover op http://www.stichtingmzeekambee.nl 
 
 
Ons doel is 300 stoelen te bezetten, die avond. En dan natuurlijk al die mensen een leuke avond te be-
zorgen. We zijn er al sinds september mee bezig en ik beveel deze eenmalige voorstelling van harte bij 
jullie aan… 
 
Bijna net zo leuk als Tim Zingt…nèt zo kicken als Marc Lammers. 
 
In de bijlage vind je de poster. Print hem en doe er iets mee. 
 
Wil je direct naar de kaarten á €12,50 incl. gratis parkeren, koffie/thee en een pauzedrankje, live mu-
ziek? 
 
Mail dan naar  mzee.kambee@kpnmail.nl 
   
Bedankt voor de aandacht! En hopelijk tot ziens! 
 
André van der Meer 
 
p.s. Check info eenmalige voorstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met dank aan het 
Griftland College Soest 

http://www.stichtingmzeekambee.nl/
mailto:mzee.kambee@kpnmail.nl
https://www.facebook.com/events/2015231138741513/
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http://www.petershof.nl/
https://kooiman-advies.nl/
http://www.vanhardeveld.nl/
http://www.bril62.nl/
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Recept van de maand:  

Bereiding 

 

Mix de havermout, eieren, banaan en melk tot een glad beslag en laat het even staan zodat de haver nog 

wat kan wellen. 

 

Zet het wafelijzer op stand 2 en wacht tot het rode licht op groen springt. 

Schep het beslag op de wafelplaat en sluit het wafelijzer. 

Het lampje springt weer op rood en na twee minuten op groen: de wafel is klaar! 

Gezonde wafels? Ja, het bestaat! Deze wafels met havermout, banaan en blauwe bessen bevatten heel 

veel vezels, vitamine en calcium. Ze kunnen zelfs als sportwafel door! 

 

Ingrediënten voor twee wafels 

50 gram havermout 

1 ei 

Halve banaan 

50 ml melk 

Honing 

 

Topping 

Schijfjes banaan en blauwe bessen. 

Een schepje eiwitrijke kwark is ook heerlijk! 

Recept gezonde wafels met havermout en banaan 

Bron: Cloer.nl 

http://www.cloer.de/produkte.php?uid=0&redi=1&id=1445
http://cloer.nl/
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http://www.commonsenseadvies.nl/
http://www.kidscompanion.nl/


 

 21 

VERJAARDAGEN 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

m
e

i Chris Sitters 2-mei 

Petra Reinders 4-mei 

Bill Tijman 6-mei 

Bianca van Beest 7-mei 

Marlies Vogel 8-mei 

Frank Roskamp 8-mei 

Wineke Veerman-Plooy 9-mei 

Andy van Duinen 9-mei 

Arnoud van der Wal 10-mei 

Cora Pelt 10-mei 

John Rapati 11-mei 

Nelleke Holdorp-Eekhof 11-mei 

Bea van Hamersveld 13-mei 

Wil van Gelder 14-mei 

Hans Bijl 14-mei 

Dirk Boterenbrood 18-mei 

Fred Reijmerink 18-mei 

Lidy Bestema 20-mei 

Andre Veerman 20-mei 

Robbert de Zoeten 20-mei 

Frank Timmers 22-mei 

Dirk Bouman 24-mei 

Eddy Boot 25-mei 

Christien Oudebeek-Brons 26-mei 

Jan Koster 27-mei 

Corrie Vink-van Eijk 27-mei 

Erika Keppel 29-mei 

Wim Rottier 29-mei 

Roland Marges 31-mei 
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FEEST
! 

GEFEL
ICITEE

RD! 

Jeugd 

mei 

Elise Stijger 2-mei  

Jan Vriesman 4-mei  

Imke Blom 4-mei  

Esmae Pueper 7-mei  

Jasper Martens 8-mei  

Martijn Kok 8-mei  

Dionne Hop 15-mei  

Beyza Kazmiroglu 17-mei  

Manuel Taanman 20-mei  

Bas Ostendorf 24-mei  

Jelle van Miltenburg 31-mei  

Linde Bouma 31-mei  

Thijs van Miltenburg 31-mei  
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De jonge bavianen stellen zich voor 
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http://www.janbuisbaarn.nl/
https://www.verseslager.nl/baarn/bokma-slagerij-cees
http://www.hongkongbaarn.nl/
http://www.biketotaalbaarn.nl/
http://www.bonisupermarkt.nl/onzewinkels/baarn/30
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Jeugdkalender 

Datum Wat Waar Voor wie?  Trainers 
begeleiding 

BAV 
betaald 

28/29-apr 
Meerkamp ABCD/
Senioren/Masters AV Horror, Sneek 

jun/sen/
mas ja nee 

10-mei International Amsterdam 
Battle U18 AAC, Amsterdam 

B-jun 
nee nee 

11-mei 1e track meeting U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

13-mei B juniorencompetitie 1 ? B jun ja ja 

19-mei CD juniorencompetitie 2 Altis, Amersfoort 
CD-jun 

ja ja 

27-mei seniorencompetitie 2 AV Spark, Spijkenisse AB-jun/sen ja ja 

1-jun 2e track meeting U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

2-jun 
Pupillencompetitie 2 

Tempo AV, Bussum pup ja ja 

10-jun B juniorencompetitie 2 Altis, Amersfoort B jun ja ja 

10-jun A-games AV Pijnenburg, Soest A-pup 
? 

nee 

30-jun CD juniorencompetitie 3 
AV Pijnenburg, Soest CD-jun 

ja ja 

1-jul seniorencompetitie 3 ? AB-jun/sen ja ja 

7-jul 
pupillencompetitie 3 

AV Almere ’81, Almere pup ja ja 

13-jul 3e track meeting U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

3-aug 4e track meeting U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

25/26-aug C-spelen AAC, Amsterdam C-jun ? ? 

31-aug 5e track meeting U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

2-sep Nationale D-spelen Phanos, Amsterdam D-jun ? ? 

8-sep 
CD juniorencompetitie 
finale ? 

CD-jun 
ja ja 

9-sep 
seniorencompetitie 
prom. ? AB-jun/sen ja ja 

15-sep pupillencompetitie finale Hellas, Utrecht pup ja ja 

16-sep 
B juniorencompetitie fi-
nale ? B jun ja ja 



 

 26 



 

 27 

http://www.banketbakkerijveldhuizen.nl/
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24 Finalisten van de BAV 
 
In de prachtige omgeving van de Soester duinen werden zaterdag 17 maart de finale van de crosscompe-
titie wedstrijden gehouden van dit seizoen. Deels door het bos en deels door de duinen en in het rulle 
zand moest er worden gestreden om de prijzen of goede tijden. Om de finale te bereiken is een hele uit-
daging. Dit jaar is dat 24 (!) jeugdleden van de BAV gelukt.  
 
Lage temperaturen en veel wind zorgden voor ijskoude omstandigheden en maakten de voorbereidingen 
lastig: wat trek ik aan?, wanneer ga ik bij de start staan?, hoe houd ik mezelf warm?, etc. Na het start-
schot is alles vergeten en telt alleen nog maar de race. En dat gold ook voor de BAV-atleten. 
 
Jesse Fonken deed het erg goed bij de mini’s en eindigde zelfs als 8e in de finale . Thijs van Amerongen, 
Teun Hompes en Lucas Hoek hebben ook goed gelopen en eindigden middenin het deelnemersveld van 
de pupillen C jongens. Teun en Lucas waren trouwens behoorlijk aan elkaar gewaagd. Bij de meisjes liep 
Thiara Serné goed mee en werd Zoëy Fonken zelfs heel knap zesde.   
 
Bij de pupillen B-jongens  hebben Vin de Bruin, Joek Boonstra, Hugo van Rens en Kyano Lankreijer als 
team meegedaan en kwamen uiteindelijk net iets te kort voor het podium. Anders lag dit bij Jette de Jon-
ge, Isabelle Lankreijer, Dot Pouw en Cato Hompes. Zij eindigden wel op het podium, namelijk een 3e 
plaats als team. Heel knap! 
 
Bij de pupillen A1-meisjes deed alleen Marlou Pronk mee. De race viel voor Marlou zwaar, maar heeft 
hem goed volbracht in een mooie tijd.  
 
Bij de junioren verschenen twee deelnemers aan de start: Jesse van de Beek en Abigail Noruwa. Jesse 
heeft 2 km. lang 14,5 km per uur gelopen. Dat is heel behoorlijk. Abigail deed het zelfs nog ietsje sneller, 
maar die hoefde dit dan ook maar 1,5 km. vol te houden. 
 
Gezien de omstandigheden zijn er erg goede prestaties neergezet en kunnen we concluderen dat er bij de 
BAV echt hard wordt gelopen.  
 
Hieronder: Dot Pouw in actie (eigen foto). 

Finale crosscompetitie 
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De ABC-Elfstafette 

De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden. 

 
1. Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen? 
Mijn favoriete onderdelen zijn hoog-, ver- en hinkstapspringen en de sprintonderdelen tot 300 meter. 
 
2. Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of is het just for the fun of it? 
Ik doe echt mijn best om zo ver mogelijk te komen, want ik vind wedstrij-
den heel erg leuk, maar ik doe atletiek ook gewoon voor de gezelligheid. 
 
3. Wat en waar was je laatste wedstrijd? 
Mijn laatste wedstrijd was de RAGE-wedstrijd in Huizen. 
 
4. Wat ging er goed en wat minder? 
Verspringen ging erg goed, ik heb een nieuw PR gesprongen. Sprint ging 
voor mijn gevoel niet zo goed, maar ik heb met een honderdste mijn PR 
verbroken. 
 
5. Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer? 
Als ik bij verspringen mijn knieën meer omhoog gooi, kom ik nog verder. 
 
6. Heb je idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, 
wie? En waarom? 
Ik ken veel sporters die erg goed zijn, alleen denk ik dat Dafne Schippers 
(lekker cliché) toch wel de persoon is die ik het meest inspirerend en posi-
tief vind, omdat ze altijd door blijft gaan en als ze iets graag wil, ze ervoor gaat.  
 
7. Wat kan er volgens jou beter bij de BAV? 
Ik zou het heel leuk vinden als er een nieuwe polsstokhoogspringmat en een elektronische tijdswaarne-
ming op wedstrijden komt. 
 
8. Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen? 
Muziek met een goed ritme vind ik altijd wel fijn, ook moet de muziek niet te rustig zijn, maar ik heb niet 
echt een specifiek nummer dat ik graag luister. 
 
9. Welke trainer vind je het leukst en waarom? 
Bas, omdat hij het best rekening houdt met mij en mijn ster-
ke punten. Ook geeft hij altijd goede feedback en is positief. 
 
10. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?  
Nadia de Keijzer 
 
11. Welke speciale BAV-vraag wil je aan haar stellen? 
Wat vind je leuker, wedstrijden of trainingen en waarom? 

Het stokje gaat van Amber Pieterse  naar 
Emma van de Beek 

Ik ben B1 junior 
Leeftijd:  15 jaar 

Hoelang al bij de BAV:  10 jaar 
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http://www.degeneraal.nl/
http://www.robstuinen.nl/
http://www.studiecentrumbaarn.nl/
http://www.juweliervandoorm.nl/
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http://www.electroworldvandermeulen.nl/
http://www.intersportvandam.com/
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http://www.lettenmeijer.nl/
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Declaratiefonds voor sportactiviteiten 

De gemeente Baarn wil graag dat alle kinderen kunnen (gaan) sporten. Voor kinderen uit gezinnen met 
een laag inkomen geeft de gemeente daarom een vergoeding voor sportactiviteiten. Ben je inwoner van 
Baarn en heb je een laag inkomen? Dan kunnen jij en je gezinsleden in aanmerking komen voor het Decla-
ratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maat-
schappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of mu-
ziekles volgen. Voor inwonende kinderen is er ook een aanvullende vergoeding. 
 
Je komt in aanmerking voor een vergoeding als jullie gezinsinkomen niet meer is dan 120% van de bij-
standsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer infor-
matie hierover vind je op de website van Werk & Inkomen BBS: www.wibbs.nl. 
 
Per kalenderjaar kun je in aanmerking komen voor: 

 een basisvergoeding van € 150 per gezinslid; 
 een aanvullende vergoeding van € 250 voor inwonende kinderen van 4 tot 18 jaar voor sport- en/of 

culturele activiteiten. 
In totaal is er dus € 400,- per kind beschikbaar! 
 

 

Aanvragen 

Eén keer per jaar kun je een aanvraag indienen voor het hele gezin. Dit kan vanaf 1 februari tot en met 31 
januari van het volgende jaar.  Voor dit jaar – 2018 – kun je je aanvraag indienen vanaf 1 februari 2018 tot 
en met 31 januari 2019.  
 
Je kunt een aanvraag digitaal indienen via de gemeentelijke website www.baarn.nl (zoek op 
‘declaratiefonds’). Hiervoor heb je je DigiD nodig en moet je een aantal declaraties en bewijsstukken mee-
sturen. Welke dat zijn, lees je op de gemeentelijke website. 
 
Kun je niet digitaal aanvragen of heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met het Loket Wonen, Zorg 
& Welzijn op telefoonnummer 035- 548 16 11 (op werkdagen van 08.00 tot 12.00 uur) of een mail sturen 
naar zorgloket@baarn.nl. 

http://www.wibbs.nl
http://www.baarn.nl
mailto:zorgloket@baarn.nl
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http://www.sportze.nl/
https://www.oosterbroekbouw.nl/index.php
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Bestuur 
Voorzitter  Edan van der Meer 
Penningmeester  Bep van Rijn 

penninngmeester@BAV-Baarn.nl 
Secretaris  Kees Kruijswijk Jansen 
             secretaris@bav-baarn.nl 
Algemeen lid Irma Karssen 
Algemeen lid Muriël v.d. Wouden 
Algemeen lid Jan Koops 

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren 
 

* Zomer (maart t/m oktober) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Sportpark-Atletiekbaan 
A1/A2 pupillen                             17.00-18.30 
B/C pupillen                                  15.30-17.00  
D pupillen 14.30-15.30  
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag Sportpark-Atletiekbaan 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
 
* Winter (November t/m Februari) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Driesprong 
D/C pupillen 15.30-16.30 
B pupillen 16.30-17.30 
A1 pupillen 17.30-18.30 
A2 pupillen (op sportpark) 15.00-16.30 
Donderdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Zaterdag (vanaf 1/10) Parkeerplaats Generaal 
Pupillen/Junioren/Senioren 09.30-11.00 
Kijk voor de exacte overgangsdata en overige informatie 
op: www.bav-baarn.nl 
 

Trainingen hardlopen/ SW/ NW 
 

Gymgroep  
Maandag 19.30-20.30 Driesprong 
 
Gezondheidsgroepen 1/2 (hardlopen) 
Woensdag  (groep 1/2) 09.00-10.00 Groeneveld 
Woensdag (groep 1/2) 19.00-20.15 Sportpark 
Zaterdag (groep 1/2) 09.00-10.15 Groeneveld 
 
Prestatiegroepen 1/2/3/4 (hardlopen) 
Dinsdag (groep 3/4) 19.00-20.30 Sportpark 
Woensdag (groep 1/2) 19.00-20.15 Sportpark 
Donderdag (groep 3/4) 19.00-20.30 Sporthuis 
Zaterdag (groep 1/2) 09.00-10.15 Groeneveld 
Startlocatie: zie www.bav-baarn.nl 
 
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW) 
Di-SW  19.00-20.00 Sportpark 
Za-NW 09.00-10.00 Groeneveld 
 
Wandelfit 
Maandag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 
Dinsdag                                          13.30-14.30 Sportpark 
Donderdag 10:00-11:00 Sportpark 
Vrijdag                                            10.00-11.00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 

Contactpersonen  
Hardlopen en wandelen 

 
 

Hardlopen  
 

Dinsdag en donderdag 
Prestatiegroep 3 

Fred Reijmerink 
Prestatiegroep 4 

Hans de Jong 
 
Woensdag en zaterdag 

Prestatiegroep 1 en 2 
Carlo Oudebeek 

Gezondheidsgroep 1 en 2 
Albert de Weijer 
Wilma Blonk 
 
Beginnersclinic 
 Diana Rubini 
 
 
 

Wandelen 
 

Sportief Wandelen 
 Wil den Blanken 
  
Nordic Walking 
 Rob van Ginkel 
 
Wandelfit  
 Wim Oostveen 
 
 Gymgroep 
 Carly Michels 

Trainers Jeugd 
 
Pupillen E + D + C 
Tineke Bos 
Sophie Bleijerveld en  
Jelle van Miltenburg 
 
Pupillen B 
Wim Oostveen 
Mohamad Smakia 
Monique Vernoy 
Bas Ostendorf  
Koen Roskamp  
 
Pupillen A1 
Bas van der Vuurst 
Diana van der Zande 
Monique Vernoy 
Thijs Roskamp 
Bas Ostendorf 
Koen Roskamp 
Pupillen A2 
Bianca Koops 
Wessel Terpstra 
Thijs van Miltenburg 
 
Invaltrainers pupillen 
Liesbeth Sitters 
Angela v.d Voort (za) 
Marina Kruiswijk-Bos  
 
Junioren 
Bianca Koops 
Alexander Martens 

Website: www.bav-baarn.nl  
Email: info@bav-baarn.nl 
Betalingen; IBAN rekeningnummer  
NL10 INGB 0000 7597 38 
t.n.v. Penningmeester BAV 

Belangrijke telefoonnummers 
 

Clubgebouw 035 5424491 
Hans de Jong 06 22446708 
Tineke Bos 06 49700201 
Marina Kruiswijk-Bos  06 46684976 
Diana Rubini 06 54933744 
Rob v. Ginkel 06 52302127 
Bob Heinis 035 5423102 
Irma Karssen 06 29112443 
Bianca Koops  06 81565342 
Diny en Gerard Koppen 035 5418853 
Henk van Maris 035 5430993 
Wilma van Marle 035 5414832 
Edan v.d. Meer 06 18501950 
Carly Michels 035 5415350 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen 035 5423017 
John Rapati 06 51233367 
Fred Reijmerink 06 25507535 
Dik Riphagen 035 5415245 
Bas v.d. Vuurst 06 31090137 
Wilma Blonk 06 23396744 
Alexander Martens  06 51174105 
Karin van Buuren  035 5430262 
Muriel v.d Wouden 06 20815735 
Kees Kruijswijk Jansen  035 5411261 
Evert Schaftenaar 06 11856839 
Carlo Oudebeek 06 15500705 
Albert de Weijer 06 81870538 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

Contributiegelden 
 

 Basiscontributie Wedstrijdlicentie  
Pupillen €41,30 per kwartaal      €8,00 per jaar ** 
Junioren          €47,50 per kwartaal        €14,20 per jaar ** 
Volwassenen €39,80 per kwartaal     €22,70 per jaar 
Gezinnen €129,00 per kwartaal  
NW / SW €39,00 per kwartaal           ** verplicht      
G-groep €29,10 per kwartaal             
Student* €64,00 per jaar 
* uitwonend 
  
Inschrijfgeld (éénmalig) Atletiekunie € 15,00. 
Geldt niet voor gezinnen en uitwonende studenten. 
Bedragen gelden voor betaling per incasso. 
Betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incasso-
giro. 
 
Incassodata 2018:   
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober  

Contactpersonen 
Jeugdcommissie Muriël v.d. Wouden 
Kantinecommissie  

kantinedienstbav@gmail.com 
Recreantencomm. Rob v. Ginkel 
Commissie PR&communicatie 
 Charlotte Dekker 
Sponsorcommissie Ruud Miggels 
                sponsoring@bav-baarn.nl 
Redactiecommissie Marina Kruiswijk-Bos 
                baviaanredaktie@hotmail.nl 
Technische commissie Ferdy Oudebeek 
                ferdy.oudebeek@gmail.com 
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen 
Materiaalbeheer Jan Koops 
Ledenadministratie Hans Oostindiën 
                 hans@oostindien.com 
Commissie Wedstrijdorganisatie 
 Bob Heinis 
Website Commissie Alexander Martens 
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren 
Trainerscoördinator Wim Oostveen 
Trainerscoördinator Vacature 

mailto:penninngmeester@BAV-Baarn.nl
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
http://www.bav-baarn.nl
mailto:info@bav-baarn.nl
mailto:kantinedienstbav@gmail.com
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
mailto:Ferdy.oudebeek@gmail.com
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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http://www.bav-baarn.nl/

