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Afgelasting feest 15 juni

Beste Bav-leden,

Het feest op 15 juni moeten we helaas afgelasten. De reden hiervoor is een erg laag aantal
verkochte kaarten.
We vragen ons af wat de reden hiervoor is. Hebben we bijvoorbeeld een onhandige datum
gekozen, bijvoorbeeld in verband met vroege vakanties, of zijn er andere redenen waardoor je niet kan of wil komen?
Graag horen we jullie mening hierover, zodat we wellicht op een ander moment een mooi
feest of anderszins kunnen organiseren!
Reacties graag sturen naar bav-baarn@hotmail.com, of spreek één van ons aan!
Groeten,
Peter Bakker, Carla Zwanikken,
Diana Rubini en Edan van der Meer

Pas op!
De inleverdatum voor de kopij voor de BAViaan van juli is een weekje
vervroegd in verband met vakantie van de redactie!
Kopij voor het volgende nummer
digitaal aanleveren t/m 2 juli 2013
E-mail adres: Baviaan baviaanredaktie@hotmail.com
Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!!

De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen aan te passen, in te korten of te niet te plaatsen
zonder opgave van redenen.
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Van de voorzitter
Beste leden,
De SESTE, de aannemer en onze atletiekbaan
Of is het nu : Onze atletiekbaan, de aannemer en De SESTE.
Anyhow, schreef ik twee maanden geleden nog dat we een beetje mazzel met het weer zouden
moeten hebben, vorige maand was ik nog optimistischer maar ook nog wel afwachtend. Inmiddels
zitten we in week 23, dus die “week 22 klaar” optie gaan we niet meer halen. “Ach “, zullen jullie misschien zeggen, die paar extra dagen kunnen d’r ook nog wel bij. Nou, dat vinden wij, als
bestuur, dus van niet.
Irma heeft vorige week een vriendelijke, doch dringende, email naar de sportparkmanager
gestuurd, met daarbij een overzicht van de komende weersverwachting van 3 Juni t/m 12 Juni.
Als leek zou je zeggen : “Puik weer om een tartanbaantje aan te leggen”. Geloof het of niet maar
binnen een paar uur hadden we al een antwoord terug. “De aannemer vindt ook dat het een mooie
weersvoorspelling is en gaat vanaf dinsdag 4 Juni aan de slag” , schreef de sportparkmanager.
Dat zegt natuurlijk nog niets, maar ook dat is nog steeds al heel wat beter dan het eerder genoemde “ergens in September”. En ja hoor, woensdagavond stonden er allerlei machines, grote
vaten met lijm en op veel plaatsen waren de betonranden afgeplakt, maar ehhh, nog geen tartan op
de baan. Donderdagavond was er nog meer afgeplakt, we ontvingen een informatieve waarschuwingsemail van de sportparkmanager dat we absoluut niet in de buurt van het werk mochten
komen en “ook nergens aan zitten hoor!”.
“ Wel”, dan gaan ze vrijdag vast het tartan leggen, dachten Irma en ondergetekende. Nou, mooi
niet dus, op moment van dit voorwoord schrijven, vrijdagavond 19:00 hr , ligt er nog geen meter
tartan op het asfalt. Er is mogelijk, een voor ons nu nog onbekende, kink in de kabel van het tartan
leggen gekomen.
Het begint er op te lijken dat “de toekomst voorspellen” niet voor mij is weggelegd.
In mijn drang om, zo snel als mogelijk, de baan gebruiksklaar te krijgen, klamp ik mij, of beter
nog, klampen wij, ons vast aan elk sprankje hoop om voor het einde van de zomer van 2013 op de
atletiekbaan van Sportpark Ter Eem met alle leden van onze vereniging de BAV onze sport te
kunnen beoefenen.
Ik doe vanaf nu geen uitspraken meer wanneer “onze” baan klaar zal zijn voor gebruik.
We gaan het meemaken en ik ben toch eigenwijs, ik heb vertrouwen dat we in ieder geval nog dit
seizoen de clubkampioenschappen op “ONZE” baan in Baarn kunnen organiseren. Tineke BosHofman belde mij vanmorgen al, om te vragen bij wie “onze’ baan op die zaterdag in September
gereserveerd moet worden.
Andy is gestopt
Andy van Duinen is helaas gestopt met alles bij de BAV. Langs deze weg wil ik namens het
bestuur Andy bedanken voor ruim een jaar bestuurslid namens de recreantencommissie. En voor
nog langer als trainer bij de recreanten. Wie weet zien we Andy en Anneloes over een paar jaar
toch weer terug bij de BAV. Never say never.
Met sportieve groeten,
Bob Heinis

Audivio draagt de BAV een warm hart toe
Wij sponsoren jaarlijks de geluidsvoorzieningen van
onder andere de Wintercup.
Audivio verhuurt en verzorgt beeld-, licht- en geluidsapparatuur voor een vergadering, presentatie,
bijeenkomst of feest.
Daarnaast leveren we vaste audiovisuele oplossingen voor elk bedrijf.
www.audivio.nl

035-5422411

info@audivio.nl

De juiste ingrediënten voor elke
Oriëntaalse maaltijd!
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Nieuws van de ledenadministratie
In de maand mei kwam er twee nieuwe aanmeldingen binnen.
Een hartelijk welkom daarom voor:
Voornaam:
Edwin
Jonathan

Naam:
Wilke
Rijswijk

Woonplaats:
Baarn
Leusden

Categorie:
recreant
pupil A

Geboortedatum:
08-06-1964
18-12-2002

Helaas ook weer een rijtje opzeggingen.
We zullen per 1 juli moeten missen:
Voornaam:
Andy
Ellen
Anneloes
Sophie
Margaret
Cristof
Wesley

Naam:
van Duinen
van Hamersveld
van Hees
de Jong
de Jong
Majoor
Westerveld

Woonplaats:
Baarn
Eemnes
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
recreant
recreant
junior D
trainster
recreant
junior D

Van de Atletiekunie kregen we de volgende nieuwe wedstrijdlicenties binnen:
Juliette de Klerk
Friso van Kuijk

junior B
pupil M

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën

no.: 529040
no.: 805098
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BAV Promotie

Het BAV-promotieteam
zaterdag 8 juni
tijdens de Sportdag in de
Laanstraat

Nieuwe trainers

Alexander, Frans, Theo, Anita en Edan,
van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie trainersdiploma!
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Lange afstand gebeuzel
Oei, is het al 3 juni, moet je de volgende dag je kopij aanleveren voor het clubblad, schijnt
buiten de avondzon, en wil je eigenlijk lekker even niks doen…
Keuzes, keuzes, keuzes maken. Altijd lastig.
Alexander Martens maakte de keuze om het na 35 kilometer voor
gezien te houden tijdens de Leiden Marathon. Na dertig kilometer
was het al een beetje boel op, zo verwoordde hij. Tegen beter
weten in loop je dan toch nog een half uur door om vervolgens de keus te maken. Vandaag
stappen we uit. Niet leuk, wel wijs.
Zo waren er meer atleten die voor lastige keuzes stonden. Loop je 25 km met een pijnlijke
knie? Of een verschrikkelijke verkoudheid? Een heup die niet werkt of algemene malaise.
Nee, natuurlijk niet, dan maak je de keus!! Ook al is dat lastig, niet leuk, wel wijs.
Keuzes werden er meer gemaakt de laatste tijd. Het “zomaar” feest…. Bij de voorverkoop
werden er zo weinig kaarten verkocht dat de stekker eruit is getrokken. Houden BAV-ers
niet van een feestje? Dat lijkt me sterk. Is het tijdstip, half juni onhandig gekozen? Zou
kunnen. De keus om af te gelasten is verstandig, niet leuk, wel wijs.
De Eemmeer stond bol van het keuzes maken. Wie loopt de eerste etappe? Wie dendert er
tegen de wind in op etappe-nummertje 3? Waarom staat er überhaupt altijd noordwesten
wind tijdens de Eemmeer? En wiens keus is dat?
Voor de jonkies maakten dat allemaal niets uit. Die hadden geen keus dan zo hard mogelijk
lopen. En dat deden ze. Binnen de drie uur waren ze rond en konden ze een mooie beker
voor de tweede plek omhoog houden.
De A-groep finishte als tweede BAV-groep op ruim drie kwartier. Oei, dat viel niet mee.
De recreanten maakten het wel spannender. Daar finishte twee teams binnen de 15 seconden van elkaar. Dat was nog eens strijd. Daar hadden ze niet voor gekozen, was verschrikkelijk leuk, en heel wijs!! (tenminste als je bij het winnende team behoorde).
Na afloop werd er door de LAC nog een gezellige maaltijd geregeld. Dat de keus viel op
het nu al legendarische pasta duo Corien en Yannick was een voltreffer!! Zij hebben zich
geheel belangeloos twee dagen in het zweet gewerkt om 35 hongerige magen te vullen. Ik
moet eerlijk zeggen. Dat was een prima keus!!
De volgende grote estafette is de heuvelrugestafette op zondag 29 september. Omdat hier
maar een beperkt aantal teams aan mag deelnemen heeft de LAC in haar wijsheid besloten
alvast drie teams in te schrijven. Een zogenaamd A team, de Freddies, en een c team. Het
leuke van deze 10 x 10 km estafette is dat er voor de atleten weinig te kiezen valt. Ze
moeten gewoon allemaal meedoen, al is het maar om de teams vol te krijgen!! Dus heren
en dames van de lange afstand groep. Zet deze dag in je agenda. Nee, je hebt geen keus
(hoewel, je mag wel je etappe uit kiezen, dat dan weer wel).
En nu ga ik ook kiezen. Ditmaal voor een heerlijke onnozele soapserie. Te weten Emily
Owens MD. Dat, met een flinke pot thee en Poekie de poes op schoot. Niet wijs, wel leuk!!
Loop ze, maak je keuze…. En geniet er van!!
Jos Hakvoort
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VERJAARDAGEN
1 Krista
1 Herma
3 Diederick
6 Nathalie
6 Remko
6 Sander
8 Edwin
8 Anita
8 Bram
9 Cecile
10 Nico
11 Peter
12 Hans
12 Bob
13 Arie
13 Koen

Wamsteker
Zoodsma
Lentz
Bleijerveld
Jager
Gisbergen, van
Wilke
Frankena
Mol Lous
Vossenberg
Klaver
Leijen
Oostindien
Heinis
Post
Zweers

14
14
15
15
17
18
20
22
23
23
26
28
29
29
30

Piete
Jan
Toos
Ilco
Lenny
George
Wim
Henk
Marc
Rob
Peter
Willianne
Wouter
Lisette
Michiel

Schouten
Gieskens
Bogaard
Woersem, van
Kievit
Lengkeek
Nieuwenhuizen
Radstok
Dral
Kuik
Lusse
Muntz
Natter
Rapati
Schrijver

Van harte
gefeliciteerd

Voor meer informatie:
www.studiecentrumbaarn.nl of
035-6246840 / 06-53819272

KLEURCONSULENT
Professioneel Kleding Kleur Advies

KAPPER

Studiecentrum Baarn is een
kleinschalig instituut voor
huiswerkbegeleiding. In een
rustige omgeving leren
leerlingen naast goed plannen,
strategieën om op een
effectieve manier hun huiswerk
te maken en te leren.

Carla - Zuiderstraat 4 - Baarn - Tel. 035-54 22 933
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VERJAARDAGEN
1 Greetje
2 Henk
2 Sandra
5 Gabrielle
6 André
8 José
8 Alberti
8 Harald
9 Willy
9 Dave
9 Coby
9 Hansien
9 Wilma
10 Liesbeth
11 Emicie

Leeuw, de
Landman
Gisbergen, van
Kooiman
Hagelen
Boerma-van Heusden
Post
Molen, van der
Ruitenbeek, van
Dijkshoorn
Holstege
Marez Oyens, de
Marle-Wiegers, van
Sitters-de Jongh
Dammen, van

11
12
14
14
15
15
16
20
20
21
24
26
29
31
31

Margaret
Nico
Kees
Christel
Ronald
Anne-Marie
Gerda
Bram
Mario
Menno
Anke
Wil
Jos
Paul
Hans

Jong, de
Muts
Dijk, van
Greef, van der
Pothuizen
Brom, van den
Leeuwen, van
Willems
Grift, van de
Zahradnik
Rotink
Blanken, den
Franck
Wal, van der
Wester

Van harte
gefeliciteerd

De BAViaan 10

Te koop:
All round spikes maat 39,5 (US 8)
Een aantal jaar gebruikt bij wedstrijden, maar
nog in zeer goede staat.
Inclusies 6mm spike puntjes en spike sleutel.
Heb je interesse, stuur dan een mail naar:
d.kruiswijk@kpnmail.nl

Te koop:
Asics heren hardloopschoenen maat 42 (US 8,5)
Asics gel fortitude 2
Nog in zeer goede staat.
Heb je interesse, stuur dan een mail naar:
d.kruiswijk@kpnmail.nl

Gevraagd:
Zijn er mensen die Douwe Egberts punten hebben en
er niets mee doen?
Stuur dan een mail naar: marinabos90@gmail.com

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

Voor de lekkerste kaas
naar de kaasspecialist
Laanstraat 37
Tel: 5412987
Baarn
:LMYLHUHQRQVMDULJMXELOHXPIHHVW9LHUKHW
PHWRQVPHHHQNULMJWHJHQLQOHYHULQJYDQGH]H
ERQNRUWLQJRSRQ]HNRIÀHERQHQ 
.RPODQJVHQODDWXYHUOHLGHQGRRUVPDDN


/DDQVWUDDW%%%DDUQ7)
ZLQNHO#JROGHQFRIIHHER[QOZZZJROGHQFRIIHHER[QO
1LHWLQFRPELQDWLHPHWDQGHUHDUWLNHOHQRIDDQELHGLQJHQ
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Crosstraining
Hardlopers zijn doorgaans vooral bezig met lekker lange stukken lopen. Tijdens de BAV
trainingen zijn het tempowisselingen en interval om de conditie te verbeteren en doelen te
halen die vooral liggen in de afstanden. Heel herkenbaar, denk ik en de gezelligheid
tijdens de trainingen is daarbij ook een zeer belangrijke factor!
Maar er zijn ook andere trainingsvormen die voor de afwisseling erg leuk kunnen zijn.
Eén van deze vormen is de CROSS. Een training die heel anders is dan de reguliere
trainingen en hoofdzakelijk is gericht op kracht.
Wij hebben in de schitterende omgeving waar wij wonen erg leuke trainingsmogelijkheden, onder andere in Soest. De voor enkelen bekende “blauwe paaltjes route” is een
rondje van 4 km dat erg afwisselend is qua ondergrond. Het kent hoogteverschillen,
bospaden, stukjes asfalt en mul zand. En onderweg kom je van alles tegen waar je naar
hartelust kunt werken aan je kracht.
In het verleden werd er door de lange-afstandlopers van de BAV, waaronder door mij,
geregeld getraind op dit rondje. Maar goed, dat is 25 à 30 jaar geleden en het heerlijke
rondje is een beetje buiten beeld geraakt.
Om alle recreanten de mogelijkheid te bieden eens te proeven aan een crosstraining, gaan
Ria en ik een training voorbereiden op deze route. Een training die door iedereen kan
worden gedaan, A, B en C! Onderweg zijn er zoveel mogelijkheden, dat het ook voor
mensen met verschillende conditie en snelheden een aantrekkelijke training kan zijn.
We verzamelen op het parkeerterrein bij Groeneveld en rijden dan naar de parkeerplaats
aan de Foekenlaan te Soest, bij Kiosk “De Lange Duinen” . Het is ongeveer een
kwartiertje rijden en om te voorkomen dat we heel erg laat terug zijn, is het vertrek om
08.45 uur. De training zal ongeveer een uur duren en na een cooling down (erg belangrijk,
vooral na een crosstraining) rijden we terug. We zijn naar verwachting rond 10.45 terug
bij Groeneveld.
Dus, zet zaterdag 29 juni 2013 in je agenda!
Om een inschatting te maken met hoeveel we zijn, zou het prettig zijn als je een mailtje
stuurt om aan te geven dat je wel eens een crosstraining wilt doen.
Frans.van.eijk@planet.nl
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DE BAV IN GHANA
Voor de vierde keer ga ik naar Ghana, altijd met
koffers vol gereedschap voor de timmerwerkplaats van Emmanuel. Uiteraard ook klein oefenmateriaal voor de fysiotherapie.
Dit jaar zit mijn koffer ook vol met shirtjes en
jasjes van de BAV (deze worden niet meer gebruikt, inmiddels een andere leverancier: dus een
andere lijn en net een iets andere kleur). Maar als
oud trainster sportief wandelen kan ik hier wat
mee.
Emmanuel, de timmerman gaat 2x in de week
hardlopen. Inmiddels hebben anderen zich bij
hem aangesloten: soms 3 en als ze er allemaal
zijn 6. De start elke dinsdag en donderdagochtend om 5.30. We beginnen met een warming
-up, voor het geval je het hier koud zult krijgen.
Ze weten nog niet dat ik vele boekjes heb met
allerlei oefeningen voor onderweg.
De eerste dag is voor Jur, mijn man, een makkie, de tweede dag gaat hij er als een haas
vandoor maar wordt ingehaald.Het is duidelijk, de jongens lopen hier voor hun plezier, ontspanning maar zeker niet prestatiegericht: zoals er wordt gezegd: “we run with peace”.
OOK OP DEZE MANIER LEER JE GHANA KENNEN!
Op de tweede foto zien jullie een groep zeer blije kinderen. Het is toch geweldig te zien
hoe blij ze zijn met de BAV-trainer jasjes. Ze staan natuurlijk ook wel blits: geel op zwart!
Mag ik jullie namens al mijn ghanese vrienden en vriendjes bedanken voor deze prachtige
kleding. Willen jullie nog meer lezen over mijn werk en belevenissen in Ghana kijk dan op
www.troeske.waarbenjij.nu of troeske.waarbenjij.nu.
Een hartelijke groet voor alle
bavianen.
Truus Brouwer

Zorgeloos
fietsplezier

Ouderwetse service van
de moderne vakman.
E-bikes en (sport)fietsen van o.a.
Koga, Batavus, Sparta, Giant,
Haibike, Brompton en ION

Zandvoortweg 1b, 3741 BA Baarn
telefoon: 035 - 5412881
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Bootcamp
Net zoals vorig is er weer een bootcamptraining van OUT Sport.
Hierbij komt de reguliere training te vervallen en is voor iedereen BOOTCAMP!
Wanneer:
Waar:

zaterdag 6 juli 9.00 - 10.15 uur.
Locatie Groeneveld.

Opgeven is niet nodig.



Ebel



Maurice Lacroix



Aero Watch



Bruno Söhnle



Seiko



Breil



Pulsar



Tommy Hilfiger



Esprit

Brinkstraat 14-16 3741 AN Baarn tel 035 5413107
www.juweliervandoorm.nl info@juweliervandoorm.nl
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Zaterdag 29 juni: Crosstraining door Frans en Ria, locatie Soestduinen, details elders in
de BAViaan.
Zaterdag 6 juli: BOOTCAMP training i.p.v. de reguliere training als aftrap voor de zomervakantie. Dus geen gewone training.
Zondag 1 september: De Gooise Run in Laren, leuke loop in de buurt.
Voor meer info: www.gooiserun.nl.
Zaterdag 14 september: geen reguliere training maar Lint 10, route door Baarn langs de
ouderen van Baarn met aansluitend koffie/thee in het clubgebouw.
Zondag 22 september: Dam tot Damloop. Medio juli starten de trainingen voor de
Dam tot Damloop, details en trainingschema volgen later per mail en Facebook.
Zondag 20 oktober: Halve marathon van Amsterdam, ook dit jaar is het de bedoeling om
met een groep te gaan lopen. Het trainingschema volgt direct na de Dam tot Dam loop.
Noteer in de agenda: Zondag 20 oktober Lopen & Eten….met de BAV
Zondag 17 november: Zevenheuvelenloop. De inschrijving is zaterdag 1 juni 2013 gestart
via: www. Zevenheuvelenloop.nl. Advies eindtijd 1.15.00 invullen dan is de kans groot dat
we gezamenlijk starten en niet in het laatste startvak lopen.
Dus vul bij je eindtijd 1.15.00 in!!
Net zoals vorig jaar is het de bedoeling om met de auto te gaan. Geen treinkaartje via de
site bestellen. Noteer in de agenda: Zondag 17 november Lopen & Eten….met de BAV
Zaterdag 9 november: Zuster/ Dokterloop. Leuk!!
Check de site: www.loopnu.nl zelfde organisatie van de Kerstmannenloop.
Donderdag 19 December: Kerstmannenloop ook alvast in de agenda zetten als je van plan
bent mee te lopen.
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Jarig in juni
26

Sophie de Jong

13

Fleur Brandsen

Gefeliciteerd!

Jarig in juli

Fijne
verjaardag!

5
5
7
25
26
27
30
30
31

Tamara
Bas
Shirley
Pieter
Sam
Sophie
Sophie
Lucas
Juliette

Went
van der Vuurst
Dolman
Brandsen
Vroomman
de Graaf
Sijmonsma
Beckeringh
de Klerk

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

Laanstraat 55A
Baarn
035-5410121

www.vanvuurenmode.nl
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Ken je trainer!!!










Mijn naam is: Liesbeth Sitters
Ik ben 59 jaar oud
Mijn lievelingseten zijn vele gerechten: Indisch
eten, stamppotten.
In mijn jeugd heb ik turnen en atletiek beoefend.
Mijn functie bij de BAV is: assistent trainster bij de
B-pupillen en beperkt JUCO (Jury-coördinator)
Ik ben bij de BAV gekomen doordat mijn man aan
atletiek deed in Amsterdam bij AV’23. Ik ben met
hem meegegaan. Daarna ging mijn man trainen in
Hilversum en ben ik bij de BAV gaan trimmen. Dit
doe ik nu alweer zo’n 31 jaar.
Ik vind sprint en verspringen de leukste onderdelen
van atletiek.
Mijn vrije tijd besteed ik aan het oppassen op kleinkinderen, sportief wandelen, zwemmen en zit in het
bestuur van Speel-O-Theek Baarn.

Sportrecept:
Pasta pesto met kip
300 gram kipfilet
2 grote uien
1 bakje champignons
Potje pesto
Kookroom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Snij de kipfilet in stukjes. Kruid ze met zout, peper en paprikapoeder.
De kipfilet stukjes aanbraden in boter. Ondertussen de uien in stukjes snijden en als
de kip bruin is de uien toevoegen.
Champignons schoonmaken, in plakjes snijden
en dan mogen ze daarna bij de kip en uien.
Als de champignons even hebben meegebakken mogen de pesto en de room er tege
lijkertijd bij.
Alles goed roeren en 15 tot 20 minuten op laag vuur laten pruttelen. (wel regelmatig
doorroeren!!)
Ondertussen de pasta koken volgens beschrijving op de verpakking.
Als de pasta klaar is afgieten en door de pesto-saus roeren.

Tip: Lekker met komkommer of sla.
Eet smakelijk!!
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Top weekend voor de BAV junioren!
Afgelopen weekend was het een druk weekend voor de BAV junioren. Zaterdag 25
mei waren de D junioren aan de beurt voor de 2e competitie in Amersfoort. Op
zondag hadden de B junioren hun 2e competitie in Groottebroek.
D junioren
Meisjes
Als eerste zoals altijd de estafette. De meiden konden nog even flink oefenen van te voren,
dit resulteerde in een mooie snelle race. Bij het hoogspringen liet Sophie Bleijerveld zien
dat ze met de grote concurrenten mee kon en sprong 1,35m. Julie Heij stootte met kogel
een mooie afstand van maar liefst 7,12m. Met Laura van Surksum ging het ook goed, ze
haalde met verspringen 3,83m, bij de 60m horden verbeterde ze haar PR. Ook Winnie de
Groot had mooie prestaties op de 1000m en op de 60m sprint. Isabel van de Broek was met
sprint 1e in haar serie met een snelle tijd van 9.25 en haalde een PR op ver. Op de 100m
was Elise Stijger erg snel zij eindigde in een tijd van 3.40.

Koen Roskamp bij het verspringen, foto: Kirsten van Miltenburg

Jongens
Ook de jongens begonnen met de estafette,
helaas moest er door een foute wissel
worden overgelopen en kregen ze 50 punten
aftrek. Dat maakten ze ruimschoots goed
door deze keer super snel te lopen en mooie
wissels te laten zien. Bij het hoogspringen
liet Jelle van Miltenburg zien nog in een
stabiele vorm te steken, maar kwam niet
hoger dan 1.40m. Ook op de 1000m liep hij
een goede race. Koen Roskamp zorgde voor
goede resultaten, bij kogel stootte hij over
de 8m. Met verspringen bleef hij net onder
de 4m, speerwerpen was over de 20m. Thijs
van Miltenburg wierp ook weer over 20 meter met speer en liep op de 80m horden een
geweldig PR. Wessel Terpstra beleefde ook
een top dag met discus over de 18 meter en
een nieuw PR op de 1000m. Bas Ostendorp
ging dit keer zonder valpartij over de 80
horden en liep een mooie tijd, helaas geen
PR op discus. Voor Isaac Saad wel PR’s op
de 80m sprint en op kogel. Mooie prestaties
op een mooie dag voor de D junioren en nu
nog voorbereiden op de 3e competitie op 22
juni in Lelystad.

B junioren
Zondag waren de B junioren aan de beurt zij moesten wat verder van huis en werden in
Groottebroek verwacht voor hun 2e en laatste competitie. De jongens waren maar met zijn
drieën en deden daardoor niet mee voor de punten. Ze kozen daarom zelf hun favoriete
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onderdelen. Zo koos Pieter Heij voor speerwerpen, waar hij rond de 36 meter mee wierp.
Pieter liep net geen PR op de 400m. Ook Thijs Buwalda ging voor zijn favoriete onderdelen en stootte zijn kogel over de 10 meter, bij hoogspringen haalde hij 1.65m . Op de
100m liep hij 12,4. Thijs Roskamp was snel op de 100m, hij liep dat in 14,3 sec. Bij het
speerwerpen haalde hij een afstand over de 20m, bij discus ging hij over de 21 meter.
De meisjes hadden wel een team, wel aangevuld met een aantal C junioren, dus wel jong
team aan de start. De estafette liep niet zoals gepland en de meiden eindigde in een tijd
van exact 1 minuut waar ze naar omstandigheden redelijk tevreden mee waren.
Ina van Woersem liep een PR op de 100m horden met 17,7 en op hoog sprong ze 1.50. Op
de 800m liep ze een tijd van 2.36. Rohmana Koops liep een PR op de 100m horden in 19.8.
Met speerwerpen geen PR, wel over de 23 meter. Annabel Boonman wierp met discus weer over de 26 meter en behaalde zo weer een clubrecord. Op de 100m sprint eindigde ze in
14.2 en met ver sprong ze 4,53m. Op de 400m was het Juliette de Klerk die als eerste in
haar serie eindigde in 1.06 . Suzanne Vink liep haar 400m ook goed en haalde een PR op
hoog met 1,30. Sophie de Graaf liep op haar eerste wedstrijd de 100m in 16.8 sec ,Tamara
Went die discus (13,2m) en kogel (5,91m) deed kon geen PR behalen. Sterre Weaver
haalde bij het verspringen net de 3 meter niet, wel een PR met speer met 11,92m.
De meiden eindigden overall op de 35e plek van de 80 teams die landelijk meedoen. Een
mooie prestatie voor dit jonge team.

PR-AVONDWEDSTRIJD
Ook dit jaar organiseren we weer voor alle pupillen een PR-avondwedstrijd bij de BAV.
Het is een avondwedstrijd, met daar aansluitend slapen in de kantine.
En de volgende ochtend een afsluitende training.
Zet de datum alvast in je agenda en hou hem vrij!!
7 en 8 september 2013

Verdere informatie volgt in de maand juli 2013.

De Duursport specialist van Midden Nederland
Meten = Weten
Sportmaster hanteert het 7-stappen plan voor het optimaliseren
van de aankoop van nieuwe loopschoenen.
Asics, Saucony,
Mizuno, etc.
Loopkleding &
Accessoires

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

Kinderdagverblijf
Verbindingsweg 3a, Baarn

*Sterre

Al ruim 10 jaar een vertrouwd adres voor
kinderopvang in Baarn:
 kleinschalig (max. 16 kinderen per dag)
 professioneel
 kwalitatief hoogwaardige zorg voor en
begeleiding van kinderen tot 4 jaar
Regelmatig inloopavonden, zie onze site voor de eerstvolgende datum.
Voor meer informatie of het maken van een afspraak:
www.kidscompanion.nl of 035 - 542 98 62 (Mirjam van Elsloo-Dizij)

De BAViaan 19

JEUGDKALENDER
Datum

Wedstrijd

Plaats

Pup/jun

za 15-jun

3e wedstrijd
pupillen competitie

Utrecht (Hellas)

pup

za 22-jun

3e wedstrijd
D competitie

Lelystad (AV Spirit)

jun

za 14-sep

finale
D competitie

nog onbekend

jun

za 14-sep

Finale
pupillen competitie

Utrecht (Phoenix)

pup

zo 22-sep

Finale
B competitie

nog onbekend

jun

Trainingen Winter 2012-2013
Belangrijke tel.nrs. en email
Clubgebouw
035 5424491
Zaterdag
Bos
Pupillen D/ C/ B
09.30-10.30
Chris de Baan
035 5415350
Jeugd Niveau A1/ C
09.30-11.00
Tineke Bos-Hofman
035 5411793
Marina Bos
035 5411793
Maandag
Baarnsch Lyceum
Damestrimgroep
19.30-20.30
Diana Rubini
06 54933744
Rob v. Ginkel
06 52302127
Dinsdag
Sportpark-Atletiekbaan
Pupillen B
Junioren D/ C
19.00-20.30
Nathalie Blijerveld Hardlopen zaterdag
Jos Hakvoort
035 5422642
Liesbeth Sitters
A-groep Andy v. Duinen Bob Heinis
035 5423102
Dinsdag
vrm. Waldheim MAVO
Junioren D
19.00-20.30 (1-11 tm 1-03)
Iwan v.d. Broek
B-groep Diana Rubini
Birgitte Hekkelman
035 5432975
Jeugdcommissie
Junioren C/ B/ A
20.00-21.00
Carlo Oudenbeek Simone Hiensch
035 5430913
Contactpersoon
vacature
035 5424471
Pupillen A 1e-jaars C-groep Ria Oostindiën Irma Karssen
Kantinecommissie
Woensdag
vrm. Waldheim MAVO
Marina Bos
(mobiel)
06 29112443
Contactpersoon
Wilma Blonk
Pupillen D/ C
14.30-15.30
Menno Zahradnik
Bianca Koops v. Ee
035 5421847
Pupillen A2
15.30-16.30
Trim Clinic
Lange Afstands Commissie
John Rapati
Diny Koppen
035 5418853
Contactpersoon
Jos Hakvoort
Pupillen B
16.30-17.30
Corien Kruiswijk
035 5420949
Pupillen A1
17.30-18.30
Pupillen A 2e-jaars Jeanette Mijwaart
Recreantencommissie
Bianca Koops
Diana Rubini
Henk van Maris
035 5430993
Contactpersoon
Rob v. Ginkel
Krachttraining Clubgeb. 15.30-16.30
Bas v.d. Vuurst
Carlo Oudenbeek
Wilma van Marle
035 5414832
Jun. A/B/C/ Sen. di/wo/do 19.00-20.00
Commissie PR&communicatie
Edan v.d. Meer
06 18501950
Contactpersoon
Evelien Hogenkamp
Donderdag
Sportpark-Atletiekbaan
Carly Michels
035 5415350
Junioren D1/D2
19.00-20.30
Junioren
Sportief Wandelen
Sponsorcommissie
Wil den Blanken
Wout Natter
035 5432304
Contactpersoon
Edan van der Meer Bianca Koops
Junioren A/B/C2/ Wegatl. 19.00-20.30
Marc Nieuwenhuizen
035 5424075
sponsoring@bav-baarn.nl Alexander Martens Wilma v. Marle
Recreanten
“Groeneveld”
Dorine Schmitt
Diny Koppen
Hans en Ria Oostindiën
035 5417383
Woensdag
19.00-20.00
Redactiecommissie
Andries Blijerveld
Frans Langeweg
Wim Oostveen
035 5423017
Contactpersoon
Désirée Olivieira
Zaterdag
09.00-10.00
Evert Schaftenaar
John Rapati
06 51233367
Onderhoud clubgebouw
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW)
Fred Reijmerink
035 5312679
Coördinatie
Gerard Koppen
Di-SW
19.00-20.00 Sportpark
Vertrouwenspersoon
Dik Riphagen
035 5415245
Za-SW/ NW/ wegatl.
09.00-10.00 Groeneveld
Volwassenen
Nordic Walking
Schoonmaak clubgebouw
Karel Jan Tusenius Wim den Blanken
Liesbeth Sitters
035 5420051
Coördinatie
Gerard Koppen
035 6015644
Wilma v. Marle
Sylvain v. Staveren
035 5421273
Materiaalbeheer
Nico Westbroek
Menno Zahradnik
035 5430913
Contactpersoon
John Rapati
Jeugd
Corien Kruiswijk
Inez van der Linden
Willy v. Ruitenbeek penningmeester@bav-baarn.nl
Ledenadministratie
035 5420949
Evert Schaftenaar
Redactie
baviaanredaktie@bav-baarn.nl
Contactpersoon
Hans Oostindiën
Secretaris
secretaris@bav-baarn.nl
Commissie Wedstrijdorganisatie
Inschrijfgeld
Contactpersoon
Bob Heinis
Trainers Recr. Dames
Contributie
Licentie
Atletiekunie
(zaaltraining)
Website Commissie
Pupillen
€ 39,00 per kwart. €07,75 per jr (verplicht)
€19,85
Birgitte Hekkelman
Contactpersoon
Alexander Martens
Junioren
€ 45,00 per kwart. €13,50 per jr (verplicht)
€20,55
Carly Michels
Wedstrijdsecretariaat
Master
€ 45,00 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)
€21,70
Jeugd
Karin v. Buuren
Wegatleten
€ 37,50 per kwart. €21,50 per jr (facultatief)
€21,70
Mathilde Hoogstraten
Recreanten
€
37,00
per
kwart.
n.v.t.
€21,70
Trainerscoördinator
Gezinnen
€122,40 per kwart. Afhankelijk van categorie gezinsleden
Pupillen
Wim Oostveen
Student-uitwonend € 60, 00 per jaar
21,50 per jr (facultatief)
€21,70
Trainerscoördinator
Sportief Wandelen € 37,50 per kwart.
€21,70
Junioren/ Baanatl. Vacature
Nordic Walking
€ 37,50 per kwart.
€21,70
G-leden
€ 27,50 per kwart.
€21,70
Servicepagina (juni 2013)
Inschrijfgeld
€ 15,00 éénmalig nieuwe leden
Website : www.bav-baarn.nl Email: info@bav-baarn.nl
Bedragen gelden voor betaling per incasso,
Correspondentieadres: Redactie BAViaan baviaanredaktie@hotmail.com
betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro
Betalingen; Gironummer 75 97 38 t.n.v. Penningmeester BAV
Bestuur
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
2e voorzitter
Algemeen lid
Algemeen lid
Vrijwilligerscoörd.

Bob Heinis
Willy v. Ruitenbeek
Irma Karssen
Sylvain v. Staveren
Andy van Duinen
Edan van der Meer
Vacature

Trainers Jeugd
Pupillen D + C
Tineke Bos
Henk van Maris
Wim Oostveen

Trainers Recreanten
Hardlopen woensdag
A-groep John Rapati
B-groep Diana Rubini
Carlo Oudenbeek
C-groep Wout Natter

A
B
C
D
E

Ga naar de winkel en
doe de gratis scan!
Fit for Feet geeft gratis een duidelijk
schoenadvies. De scan i.c.m. de
camera voetanalyse stelt snel en
objectief vast welke schoeneigenschappen voor jou belangrijk zijn.

OPENINGSTIJDEN:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

13:00 tot 18:00 uur
10:00 tot 18:00 uur
10:00 tot 20:00 uur
10:00 tot 20:00 uur
10:00 tot 20:00 uur
09:00 tot 17:00 uur

Met de Fit for Feet kleurcodering

A

zie je in één oog opslag welke

schoenen voor jou geschikt
B zijn.
Fit for Feet. Blessurevrij
sporten voor iedereen!

C
D

E
www.intersportvandam.com

Birkstraat 103 te Soest, telefoon 035-6030004. Gratis parkeergelegenheid!
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