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Beste BAV-vrienden,
We hebben onlangs onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gehad, waarin de begroting voor 2017 centraal stond.
Voor de BAV was het loskoppelen van de begroting (± november) en de realisatie en overige onderwerpen (± mei)
een primeur. Naar de mening van het bestuur is het vreemd om pas in mei de begroting voor een lopend jaar te
behandelen.
Tijdens de ALV heeft het bestuur een voorstel gedaan om te stoppen met de papieren versie van dit clubblad, met
als argumenten dat het blad in toenemende mate digitaal verspreid wordt, en drukkosten vrij hoog zijn. Het voorstel
is met forse meerderheid aangenomen. Met ingang van februari 2017 zal de Baviaan daardoor enkel digitaal
verspreid gaan worden.
Onlangs zijn twee groepen trainers succesvol opgeleid, totaal heeft de BAV er 16 (zestien!!) nieuwe trainers bij!
Daarom een warm welkom voor Assistent Baanatletiek trainers Wessel, Sophie, Max, grote Thijs, Dorian, Jelle, Thijs,
Diana, Bas en Koen!
En eveneens een warm welkom voor assistent looptrainers Ian, Henny, Peter Keppel, Harry, Peter van den Bor en
Krista!
Bij deze ook veel dank aan de opleiders Bianca Koops, Wim Oostveen (Atletiek) en Theo Berendsen (hardlopen)!
De jeugd kijkt terug op een mooi en gezellig jaar met veel sportieve hoogtepunten. Want wat deden onze pupillen en
junioren het goed in de competitie en wat waren de avondvierdaagse en het kamp weer beregezellig! Na de
zomervakantie hadden we de altijd supergezellige clubkampioenschappen waar ook heel veel PR's sneuvelden, net
zoals tijdens de PR avond van de pupillen. En een aantal junioren haalde afgelopen zaterdag 10 december nog
medailles tijdens het Indoor gala in Alkmaar! We richten ons nu eerst nog op de BAV-cross clubkampioenschappen
tijdens de tweede BAV Wintercup op 18 december en daarna op naar weer een mooi, gezond, sportief en gezellig
2017!
Over de Wintercup gesproken, de locatie Zevenlinden was al goed, de aanpassingen zijn nóg beter! Bob, Alexander
en de vele vrijwilligers hebben weer een prachtig start-/finishgebied bedacht, wat mijn inziens de kwaliteit van ons
mooie loopevenement alleen maar ten goede komt. De opkomst van BAV-leden blijft echter tegenvallen. Vandaar
een oproep om bij de volgende editie lekker te komen lopen met (en soms tegen) elkaar!
Dezer weken vindt de discussie in de Gemeenteraad plaats over de toekomstige verdeling van gemeentelijke
sportsubsidies. De wethouder sportzaken heeft een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd, waarin voor een
andere verdeling van subsidiegelden gekozen wordt. Financieel zou dit betekenen, indien het voorstel ongewijzigd
aangenomen wordt, dat de financiële basis voor SESTE deels wegvalt, en dat de continuïteit daardoor in gevaar gaat
komen. Vandaar dat ondergetekende en de voorzitters van de drie voetbalverenigingen een brief hebben gestuurd
naar het college van B&W, en alle fracties, waarin we onze zorgen uiten over de continuïteit van SESTE, mocht het
voorstel aangenomen worden. Op het moment van dit schrijven
weten we nog niet hoe dit af gaat lopen.
Bij deze wil ik jullie allen, mede namens het voltallige bestuur, graag
uitnodigen voor de Nieuwjaarsreceptie op dinsdag 3 januari vanaf
20:30 uur.
Tot slot wens ik jullie fijne feestdagen toe!
Edan van der Meer
Voorzitter BAV
voorzitter@bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie
Een bescheiden aantal mutaties kwam in november binnen.
De onderstaande nieuwe leden kunnen we ditmaal van harte welkom heten:
Voornaam:
Rein
Cocky
Alexander
Abigail

Naam:
van Engelen
van der Klok
Kok
Noruwa

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Leusden

Categorie:
pupil A
recreant
junior D
pupil A

Geboortedatum:
17-10-2006
01-10-1947
19-06-2004
01-09-2006

Voor een groot deel van de deelnemers aan de driemaandse kennismakingscursus loopt de periode af,
wat betekent dat zij zullen moeten aangeven of zij willen overgaan op een gewoon lidmaatschap (negen
deelnemers van Wandel Fit) of stoppen.
Het betreft: Agnes Boonacker, Arja Breunesse, Anne-Marie Geneugelijk, John Hilhorst, Wendy Hanenberg,
Riet Janse, Heleen Kruisbrink, Nicole Tiele en Willemien van Woerden
Ook weer een aantal afmeldingen per 31 december, waaronder Ale, die ruim 31 jaar lid is geweest, lange
tijd als atleet en later als starter. Door zijn verhuizing naar Drenthe kwam ook hier een einde aan. We
gaan ditmaal afscheid nemen van:
Voornaam:
Carla
Iwan
Ale
Diederick
Lisette
Ilona
Zowie
Menno

Naam:
Brander
van den Broek
Klaver
Lentz
Rapati
Sluis
Stuifbergen
Zahradnik

Woonplaats:
Baarn
Eemnes
Dalen
Bussum
Almere
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
trainer
starter
recreant
recreant
recreant
pupil A
trainer

Van de Atletiekunie ontvingen wij de volgende nieuwe wedstrijdlicenties:
Voornaam:
Anick
Kjell
Vin
Harvey
Liam
Vince
Iris
Hugo
Ruben
Samuel
Thiara

Naam:
Arends
Berends
de Bruin
Frempong
van Geffen
van Geffen
van der Horst
van Rens
van Rossum
Sengal
Serné

Licentienr:
893519
893512
893521
893518
872413
893515
893513
855169
893517
893514
893520

Categorie:
pupil A
pupil C
pupil C
pupil C
pupil B
pupil D
pupil A
pupil C
pupil C
pupil D
pupil D

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën
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Kopijdata 2017
17 januari 2017
21 februari 2017
21 maart 2017
25 april 2017
30 mei 2017
4 juli 2017
29 augustus 2017
26 september 2017
31 oktober 2017
5 december 2017
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Recept van de maand: Kerststol
LUNCH - 40 MIN + 60 WACHTEN + 35 OVENTIJD - 8 SNEETJES
Maak je kerstontbijt of lunch compleet met dit heerlijke recept voor zelfgemaakte kerststol met
amandelspijs
Ingrediënten
250 g bloem
40 + 20 g roomboter
20 g verse gist
1 eidooier + 1 ei
130 ml melk
200 g rozijnen, amandelen
en/of cranberry's
rasp van 1 citroen
rasp van 1 sinaasappel
40 g suiker
150 g amandelspijs
poedersuiker
Bereiding

Meng de rasp van de citroen en de sinaasappel met de suiker en roer goed door.
Roer de helft van de bloem met de eidooier, gist, eigeel en melk en laat 30 min afgedekt staan.
Kneed dan de andere helft van de bloem, 40 gr roomboter in stukjes en 1,5 eetlepel van de citroen/
sinaasappelrasp door het deeg en kneed goed door tot een egaal geheel; dit kan een paar minuten
duren.

Kneed daarna de rozijnen, amandelen en/of cranberry's erdoor en zorg ervoor dat ze goed verdeeld
zijn in het deeg.

Laat weer 30 min afgedekt staan.

Verwarm ondertussen de oven op 190 graden.

Meng de amandelspijs met de helft van een losgeklopt ei en kneed tot een rol.

Bestuif een werkvlak met wat bloem en rol het deeg met een roller, niet al te dun, uit.

Leg de rol spijs op een helft en klap het deeg dubbel.

Druk het deeg goed op elkaar en vorm het deeg eventueel nog een beetje in de vorm van een
kerststol.

Leg de stol op een met bakpapier bekleedde bakplaat en bak de stol 35 min in het midden van de
oven goudbruin.

Smelt 20 g roomboter en bestrijk de stol hiermee, wacht totdat de
boter erin is getrokken en bestrooi daarna met poedersuiker.

Serveer de kerststol met roomboter.
Bron: leukerecepten.nl
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BAV Ereleden
Het reglement Erelid BAV begint met het volgende: “Ereleden zijn leden die zich jegens de vereniging
tenminste vijftien (15) jaar bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Dit kan zowel op bestuurlijk als
sportief gebied.”
Tot nog toe kende de BAV drie ereleden, te weten Pieter Schouten, Wout Natter en Chris de Baan.
Zeventien jaar was het al geleden dat Wout Natter deze eer te beurt viel terwijl er toch heel veel
vrijwilligerswerk met veel liefde wordt gedaan voor de BAV.
Om de schade in te halen werden door het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering van 5 mei jl.
vier BAV-leden voorgedragen als erelid. Met algemene stemmen werden benoemd tot erelid: Cora Pelt,
Dik Riphagen, Hans Oostindiën en Rob van Ginkel. Zij werden in het zonnetje gezet vanwege hun grote
verdienste voor de BAV. De Erelid-oorkonden werden overhandigd. Echter, de bijbehorende Ere-speld was
nog in de maak. Deze werd tijdens de Vrijwilligersavond van 17 juni jl. aan hen uitgereikt.
Op de website van de BAV, www.bav-baarn.nl staan de ereleden vermeld; via ‘Over de BAV’ → ’Bestuur’
→ ‘Ereleden’ zijn ze te vinden.
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris BAV

Over trainen, computeren
en prachtige foto's
Allereerst: Wat heb ik zo her en der vernomen? Gaat het clubblad van De Baviaan verdwijnen en wordt dit
in digitale vorm aangeboden?
Ik vind dit wel reuze jammer... alles wordt maar digitaal tegenwoordig!
De trainingen ervaar ik als heel leuk, enerverend, en pittig. Ik heb een stapje teruggedaan, maar ik kom
zeker nog wel aan mijn trekken.
De trap van de hoge spoorbrug ervaar ik als topsport. De aspiranttrainers kunnen er ook wat van. De
warming up, de training zelf...ze doen het heel vakkundig.
Woensdag volg ik voorlopig nog een computercursus tot en met 14 december. Daarna kan ik op woensdag
ook weer van de partij zijn. Eerlijk gezegd mis ik de woensdagochtendtrainingen. Ik wil dan wel bijblijven,
zeker op het gebied van het computeren, maar het sporten ervaar ik ook als heel prettig.
De duurlopen zijn nog steeds echt mijn ding. Maar de andere vormen van trainen vind ik zeker heel nuttig
en belangrijk voor de conditieopbouw.
Heel veel succes voor alle deelnemers aan de Wintercup. Op zondag 18 december is het alweer zover.
Ik heb heel veel bewondering voor alle deelnemers aan de Zevenheuvelenloop. Gertjan Hooijer is
werkelijk een prima fotograaf. Gertjan: wat maak je toch schitterende foto's! Hopelijk kan Gertjan spoedig
het hardlopen weer oppakken. Heel veel sterkte met je herstel!
Alle leden alvast hele fijne feestdagen toegewenst.
Een BAV-lid - Edmond Pouderoyen
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Nieuws van de Technische Commissie
Enkele maanden geleden hebben wij ons voorgesteld als Technische Commissie. Daarin schreven we
onder andere dat wij ons richten op het creëren van een meer doelgericht en prestatief atletiekaanbod,
voor alle niveaus en leeftijden, op alle atletiekonderdelen. Hiermee wordt het atletiekaanbod van de BAV
en het niveau van de leden verbeterd.
De afgelopen maanden hebben we de huidige verenigingsstructuur onder de loep genomen en
geïnventariseerd waar de behoeftes en mogelijkheden liggen. Dit hebben we gedaan door gesprekken
met enkele leden, trainers, commissies, het bestuur en de Atletiekunie.
Doelgericht: prestatie & gezondheid
De visie is dat het gehele atletiekaanbod van de BAV doelgericht is. Doelgericht op kwaliteit én op de
behoeften van de leden. Als hoofddoelen komen prestatie en gezondheid naar voren. De bekende BAVtermen ‘actief, betrokken, sociaal, sportief, gezellig en enthousiast’ zijn daarbij belangrijke kernwaarden
voor de hele vereniging.
Voor de meeste atletiekonderdelen van de BAV is het hoofddoel prestatie. Alleen binnen de tak duurlopen
vinden we ook het hoofddoel gezondheid terug.
Op dit moment zijn deze doelen al enigszins geïmplementeerd en is met name meer bewustwording en
uitstraling noodzakelijk. Hierbij zullen wij als TC de nodige kennis en vaardigheden verzamelen en delen.
Binnen de duurloop-tak, waar beide doelstellingen relevant zijn, zal de keuze voor een doelstelling
mogelijk leiden tot verandering in de organisatie van de duurloopgroepen. Dit zal in de komende
maanden gaan blijken.
In het schema zien jullie een overzicht van bovenstaande.
Namens de Technische Commissie
Camiel, Ferdy en Stefan
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Indoor Gala Alkmaar
Zaterdag 10 december jl. vond het Triple IT Indoor Gala in Alkmaar plaats, waaraan 6 BAV-junioren
deelnamen: Febe, Cato, Thom, Koen, Max en Wessel. Het was een geslaagde dag waarbij diverse pr’s
werden behaald en zelfs 5 medailles werden gewonnen.
Cato stond in de finale van de 60 m horden en behaalde daarmee een mooi pr. Hoog lukte deze keer
helaas niet zo voor haar, maar met kogel wierp ze met een strakke 6,63 ook een pr!
Febe sprintte zichzelf naar de halve finale op de 60 m. Horden was dit weekend niet haar beste onderdeel,
maar op de 1000 m verbeterde ze haar pr ruimschoots.
Helaas kwam Thom ten val op de 60 m horden, terwijl hij zo'n goede start had. Gelukkig bleek na een
tijdje dat het meeviel qua blessureleed en kon hij tot het eind van de dag de andere junioren blijven
aanmoedigen. Ook heel belangrijk!
Koen won de eerste plaats op de 60 m horden met toch een mooie voorsprong op de nummer twee: ruim
0,3 sec. (Dat lijkt zo misschien niet veel, maar echt: de beelden spraken voor zich!) Max en Koen plaatsten
zich allebei voor de finale van de 60 m sprint. Hierbij lagen de tijden heel dicht bij elkaar en Max werd
tweede, Koen vijfde.
Op de 800 m maakten Max en Wessel er ook een spannende strijd van waarbij Max uiteindelijk op de
eerste en Wessel op de derde plaats stond. En last but zeker not least behaalde Wessel bij het kogelstoten
ook nog een tweede plaats met een heel mooi pr!
Al met al een mooie, sportieve en erg gezellige dag met nog dank aan trainers Bas en Henk voor de
begeleiding.

Karin & Muriel, trotse moeders en trotse jeugdcommissieleden
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Verslag ALV 21 november 2016
Verslag Algemene ledenvergadering BAV
21 november 2016
Aanwezig namens bestuur: Edan van der Meer (voorzitter), Bep van Rijn, Irma Karssen, Muriel van der
Wouden, Jan Koops, Kees Kruijswijk Jansen (verslag)
Aanwezigen: 34 stemgerechtigde leden
Afmeldingen: Rob van Ginkel, Frans van Eijk, Harry Splinter, Hans Oostindiën

1. Opening
Edan opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Intussen gaat de presentielijst rond.
Erespeld, toegekend tijdens de Vrijwilligersavond op 17 juni jl., wordt opgespeld bij Cora Pelt.
2. Bestuursverkiezing
Het bestuur draagt Bep van Rijn voor als nieuwe penningmeester in de vacature René van den Brom. Er
zijn geen tegenkandidaten voorgedragen, er worden geen bezwaren ingediend. Bep wordt met algemene
stemmen verkozen. Bep heeft een administratiekantoor en werkt in de financiële sector van de
Universiteit van Wageningen.
Hanneke Roelofsen verzorgt de incasso van de contributie.
3. Begroting 2017
De nieuwe penningmeester geeft toelichting. De begroting wordt minder uitgebreid, c.q. vereenvoudigd
vergeleken met voorgaande jaren.
De meeste commissies hebben een begroting ingeleverd.
Cijfers realisatie staan genoemd tot oktober 2016.
Extrapolatie is twaalf maanden.
Opmerking:
Wintercup 2017:
Het bedrag “tijdsregistratie” staat onder de post “organisatiekosten”; de loterij bestaat niet meer.
Clubgebouw:
De te betalen huur aan SESTE is verhoogd.
De bijdrage voor het kunstgras is eenmalig en hoort bij 2016.
Het onderhoud van het gebouw zal in de toekomst toenemen. De taxatiewaarde wordt vastgesteld in
december door een extern bureau. Dit zal mogelijk gevolgen hebben voor de brand- en opstalverzekering.
Lichtmasten: er is nog geen helderheid over de energieverdeling. SESTE heeft opdracht gegeven om een
tussenmeter voor de lichtmasten te plaatsen.
Calamiteit als diefstal is niet te begroten. Schade en herstel moeten nog geïnventariseerd worden.
Jeugd:
De kosten voor trainers gaan omhoog vanwege de toename van de jeugd: meer trainers, meer
opleidingen.
Kantine:
De nieuwe verwerking van de kantineopbrengst loopt nog niet naar wens. De nieuwe werkwijze wordt
opnieuw onder de aandacht van de kantinecommissie en de meewerkende vrijwilligers gebracht.
Opgemerkt wordt dat de opbrengsten afnemen af als de kantine gesloten is bij afwezigheid van
kantinevrijwilligers. Het open zijn van de kantine staat of valt met vrijwilligers die Kantinedienst willen
doen.
Het pinapparaat is afgeschaft; de kosten hoeven dus niet meer begroot te worden.
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Baviaan:
De kosten van de Baviaan komen ter sprake bij punt 4 ‘Toekomst Baviaan’.
Wintercup:
De post “organisatiekosten” is zo hoog begroot vanwege de opgenomen “tijdsregistratie” à € 6200,-.
In de post “representatiekosten” is de afsluitende maaltijd opgenomen.
Totaal Generaal:
Het verenigingsresultaat is aanzienlijk kleiner begroot dan voor 2016. Is het een idee om voor 2018 hogere
contributie te begroten?

Leden aantal:
Er staan 48 niet betalende leden geregistreerd. Dat zijn voornamelijk leden die van contributie zijn
vrijgesteld (ereleden, vrijwilligers, etc.).
Sinds kort wordt de contributie via Sportlink (de administratie van de Atletiek Unie) geïnd. Deze koppeling
brengt de wanbetalers aan het licht. Hanneke Roelofsen zoekt dit uit.
4. Toekomst Baviaan: digitaal of papier
De Baviaan wordt tot op heden op papier en digitaal uitgebracht. De digitale versie neemt zienderogen
toe.
Het bestuur stelt voor de Baviaan alleen nog digitaal uit te gaan brengen. Een tiental exemplaren worden
nog gedrukt en in het clubgebouw gelegd voor de leden die geen internetaansluiting hebben.
De digitalisering zal ruim € 2000,- schelen in de drukkosten. Duurzaamheid speelt een rol, én de
veranderende tijd. Adverteerders zijn, vanwege de doorklik mogelijkheid, geïnteresseerd in de digitale
versie.
De suggestie om tussentijds met een digitale nieuwsbrief te komen wordt neergelegd bij de redactie van
de Baviaan.
Stemming onder de aanwezige leden wijst uit dat de toekomst van de Baviaan digitaal is. Voor stemmen
26 leden, 7 stemmen tegen, 2 onthouden zich: het voorstel wordt aangenomen.
De begroting 2017 wordt goedgekeurd (met wijziging post “loterij Wintercup”, post “pinapparaat Kantine”
en post “Drukkosten Baviaan”) met algemene stemmen.
5. Toekomst sportpark Ter Eem
Sportnota Gemeente 2016 – 20120: de gemeente wil naar gelijkheidsbeginsel: subsidiepot
accommodaties blijft het zelfde, maar de verdeling over de verenigingen zal wijzigen. Ook de verenigingen
die nu buiten de subsidiepot vallen zullen erbij betrokken gaan worden. Dat kan betekenen dat SESTE, en
dus de BAV, minder krijgt uit de pot. Ingaan hiervan is misschien 2021. De BAV zal in de toekomst rekening
moeten houden met vermindering van gemeentesubsidie. SESTE zal trachten vermindering van de
subsidie te voorkomen.
Intensiveren van de sponsoring en contributieverhoging worden genoemd als mogelijkheden.
6. Rondvraag en mededelingen
In deze eerste begrotings-ALV wordt de behandeling van het verslag van de ALV van mei gemist. Dit wordt
in de volgende ALV in voorjaar 2017 rechtgezet.
7. Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter de ALV najaar 2016.
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Mijn eerste keer
Over altijd rugwind, kruipsporen, loopellende, 'lopen tussen je oren',
volharding en enthousiast publiek
Mijn eerste keer. Geweldig als je je hele leven steeds weer kunt zeggen aan iets voor de eerste keer
deelgenomen of beleefd te hebben. Zo blijft het leven spannend. En dat was het ook met de
Zevenheuvelenloop 2016. Het begon er al mee dat je je afvroeg, zou het doorgaan gezien de
weersverwachtingen. Zelfs het nieuws maakte er de zondagochtend nog een item van: 'De organisatie had
er nog steeds vertrouwen in dat het evenement niet afgelast hoefde te worden'. Maar goed ook, want het
werd geweldig loopweer. Droog, af en toe een mager zonnetje en een lekker windje. En zoals Wim Huige
al voorspeld had, rugwind! Nou Wim, je had gelijk. We liepen een 'rondje' en werkelijk het voelde alsof de
wind altijd schuin of recht van achteren kwam; een meteorologisch wonder! De inzegeningen van meneer
pastoor wierpen hun vruchten af. Of was het de programmering van de geest ‘Vandaag alleen rugwind en
verder niet zeuren!’ Want lopen doe je 'tussen de oren', toch?
Omdat we waren ingedeeld in het snelle vak, dat we na een toeristische wandeling door een Nijmeegse
wijk na 15-20 minuten bereikten, stonden we opeens om een hoek bij het startpunt. Snel de poncho
uitgedaan, meteen gestart, de snelle BAV-ers waren rap uit mijn zicht verdwenen na een kilometer.
Omdat ik vergeten was mijn horloge de GPS-signalen te laten vinden, liep ik maar op gevoel. Hadden we
immers getraind! Moest kunnen. Al lopend het GPS-signaal vinden was een verloren zaak, evenals nog
eens vijf minuten stilstaan en wachten tot het zou lukken. Ook bij de drankposten bleek een kleine
stilstaande drankpauze te kort om het te vinden.
Op een traject bergafwaarts riep een toeschouwer enthousiast: 'Pim je vliegt de heuvel af, houd vol zo'.
Die aanmoediging had ik wel nodig want snel ging ik niet door een weinig coöperatief rechtervoet;
verkeerd zooltje misschien? Op het laatste moment had ik iets veranderd, beginnersfoutje, stom! Enfin, ik
besloot al gauw de aanwijzingen langs het parcours te volgen, “Langzame lopers rechts houden”. Dus
verder in het 'kruipspoor', vlak langs het publiek.
Vandaar dat ik voortdurend door jong en ouder, bij naam aangespoord werd: 'Je ziet er nog fris uit Pim. Je
kunt het kanjer. Wij zijn trots op je. Je loopt soepeltjes. We doen het je niet na. Je bent al over de helft.
Nog effe een eindsprintje, de laatste kilometer.’
En almaar high fives geven aan al dan niet als zwarte Piet verklede kinderen. Het publiek langs de route
was geweldig, en overal.
Toen ik eenmaal na enkele kilometers besloten had om 'toeristisch' te lopen en naar rechts in dat
kruipspoor verder te gaan, had ik volop oog voor het parcours, de omgeving, de straten en het publiek,
terwijl de snellen met de blik op oneindig links voorbij stoven.
'Zeg, Frank’, vroeg ik na afloop, ‘heb je het Reichswald in de Heimat nog in de verte in mooie zonnestralen
zien oplichten? Werkelijk schitterend man.’ Nee, Frank liep op tijd en had daar geen oog voor gehad.
Bovendien kent hij de Heimat, was zijn commentaar.
Even later kwamen we op een 'hoogvlakte' voorbij een Tibet enclave. De zevenheuvelen werden opeens
naar het dak van de wereld, de Himalaya, verplaatst. Compleet met uit luidsprekers schalende
meditatieve tonen. De zevenheuvelen kregen een andere dimensie en onze prestaties iets heroïsch, op
zijn minst geestelijk. Sorry ,Peter Bakker, je grafiek met die steile pieken en dalen was terecht. Als groentje
had ik dat onderschat. Maar Peter als veteraan wist het. Velen zullen niet aan deze Boeddhistische oproep
tot geestelijk stijging gehoor gegeven hebben en bleven in het Nijmeegse landschap hangen. Die heuvels
rondom ons kwamen mij trouwens minder hoog voor dan in Soesterberg tijdens de trainingen en het ging
bergopwaarts veel soepeler dan verwacht. Zal vast gelegen hebben aan de perfecte training en het
golvende, kleurrijke, menselijke tapijt voor me. Van de weg was niets te zien.
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Het meditatieve moment was snel vervlogen toen opeens een ambulance, uit een zijweg komend,
snerpend opriep om plaats te maken op dat smal traject heuvelopwaarts, waar nauwelijks meer plaats
was dan voor de ambulance en een loper, in plaats van vijf of zes lopers naast elkaar. Gemopper door de
snellen rondom me. Hun pr's naar de knoppen door de opstopping. En inderdaad, later zag ik op de klok
bij 10 km, dat dit oponthoud me enkele minuten gekost had. Maar goed, als toeristische loper deerde het
me niet en had ik nog meer tijd om te genieten van de prachtige vergezichten en de verbeten gezichten
rondom me.
Alleen Arjan kwam een keer langszij, verder geen BAV-er gezien. Psychologisch gaf me dat in mijn
kruipspoor wel een kick. Kennelijk ga ik toch niet zo traag. Want geen van de vele BAV-ers die na mij
gestart waren haalde me in. Behalve dan die man met dat vrolijke gezicht, die me een schouderklopje gaf
en vroeg of ik uit Baarn kwam. Hij zei dat hij Bunschoter was, van Quo Vadis. Hij vond dat ik goed liep en
wenste me veel succes. En weg was hij, opgeslokt door de deinende massa.
Gaandeweg nam het aantal lopende heuvelbeklimmers toe, evenals de plassers en verkrampten. Zo rustig
lopend 9,5 - 10 km per uur, zie je toch heel wat 'loopellende' om je heen. Veel loopscholingsachterstand,
trainers. En dit moet dan toch wel het 'mobielere' deel van de natie vertegenwoordigen, de sterken van
lichaam en geest. Als dat zo is, is het onderwijs hopeloos te kort geschoten op het gebied van sport en
lichamelijke ontwikkeling. Dat bleek des te meer naarmate de afstand vorderde.
Eenmaal in de bebouwde kom van Berg en Dal en Nijmegen, kreeg menigeen weer vleugels en leken de
laatste vier kilometers korter dan verwacht.

De warme jas uit de trolley van Harry heb ik erg gemist in dat laatste stuk na de finish, waar we maar traag
vooruit kwamen, als aapjes omsloten door hoge hekken. We werden almaar kouder en kouder, ik snakte
naar water en wat eten. Nooit gedacht dat ik je eens zo zou missen, Harry.
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Tijdens de busreis terug had Frits nog een paar goede tips. Hij had zijn fietstruitje aan, met van die grote
zakken achterop. Daar had hij een krant in gestopt, om onder zijn truitje te stoppen, tegen de kou bij
tegenwind. In een ander vak zat de poncho die voor de start dienst gedaan had en hem na de finish ook
weer warm hield, en in het derde vak een krachtreep. Een man met wielerervaring. Niet voor niets was hij
in zijn 'Expert’ tricootje gehuld.
Wat een perfecte organisatie van die Nijmegenaren. Ik had vooraf absoluut geen behoefte om aan zo'n
massaal evenement deel te nemen, na mijn ervaringen met massa-evenementen als de Elfstedentocht.
Maar 'gedwongen' door Diana heb ik me overgegeven aan het lot, omdat ik de doelgroeptraining
interessant vond om te doen. Na afloop van de loop waren ook de andere debutanten het erover eens dat
door de perfecte organisatie van busreis, omkleedlocatie de schouwburg, de loop zelf, de honderden
vrijwilligers, je geen moment van stress hebt en alles vlotjes en soepel verloopt. Als schapen wandelden
we in kuddeverband door Nijmegen en daarna iets sneller door de Nijmeegse ommelanden. Daan,
bedankt dat je ons met zachte drang in die loop gedrukt hebt. En na een keer de toerist uithangen te
hebben, moet er toch ook minstens een keertje iets beter presteren volgen, nietwaar?
Foto's Gertjan Hooijer

Tekst: Pim Molenaar

Baviaan bezorgers bedankt!
Zoals al vele jaren het geval is, hebben diverse trouwe clubleden er ook dit jaar weer voor gezorgd dat alle
BAV-leden die nog de voorkeur geven aan een papieren Baviaan en woonachtig zijn in Baarn of Soest,
ongeacht de weersomstandigheden, hun BAViaan zo tijdig mogelijk thuis bezorgd kregen (en dat zijn er
nog zo’n 125).
Met dank aan: Cora, familie Bakker, Dirk, Sabine, Dik, Dick,
Jan, mevrouw Van der Velden, Nettie en hun, mij niet altijd
bekende, vervangers.

Hans Oostindiën.
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De Zevenheuvelenloop
20 november 2016
Nog maar net lid van de BAV werd mij gevraagd om een stukje te schrijven van mijn belevenissen tijdens
de Zevenheuvelenloop, die op zondag 20 november plaatsvond.
De afgelopen drie maanden stonden de doeltrainingen in het teken van de Zevenheuvelenloop in
Nijmegen. De Zevenheuvelen stond op mijn lijstje, dus ja, mijn interesse was gewekt. Ik wilde de mensen
binnen de vereniging beter leren kennen, en dan met elkaar een loop voor te bereiden… ik was
enthousiast.
Vooraf gaf iedereen gaf zijn of haar geschatte eindtijd door en we werden ingedeeld in groepen. Aan de
hand van trainingsschema’s op maat, gingen we aan de slag. Misschien niet geheel onbelangrijk om te
vertellen dat Theo en Carlo onze trainers waren en dat zij alles nauwlettend in de gaten hielden, tips
gaven en ons vooral stimuleerden.

Trainen bij Groeneveld
Iedereen ging ervoor, zowel in het bos als op de baan. Er werd hard getraind, gezwoegd, gelachen, hier en
daar een pijntje gevoeld, en, helaas, vielen enkelen uit door blessures…en zo werd het zondag 20
november: de dag van de Zevenheuvelenloop!
We verzamelden om elf uur bij de Albert Heijn. Het voelde een beetje als een schoolreisje…met de bus op
weg richting Nijmegen. Alles was tot in de puntjes verzorgd door onze reisleidster Diana. In Nijmegen
hadden we een VIP ontvangst in de schouwburg, waar we ons konden omkleden, de laatste technieken
konden doorspreken, een schoon toilet was en onze spullen konden achterlaten. Erg prettig!
De laatste bemoedigende woorden klonken van de trainers en het was tijd om richting de startvakken te
lopen. Er stond een krachtige wind, gelukkig viel de kou mee…en YES…daar klonk het startsein. Na
maanden met elkaar getraind te hebben ging ieder zijn eigen weg.
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Klaar voor vertrek, go…

Wat is er met dat broekkie mis, Frits?

Oooh, wat was het mooi! De heuvels vielen me mee (met dank aan de doeltrainingen, gok ik), ik kreeg
vleugels, de kilometers vlogen voorbij, de herfstkleuren waren prachtig, het was droog, de wind in de rug,
een plotseling praatje met zomaar een hardloper. En jawel, zo kwamen de laatste meters inzicht: daar was
de finish!

Aan de BAV kapsels te zien, toch nog forse tegenwind

Over de finish de welverdiende medaille en langzaamaan zie je de bekende gele shirts binnendruppelen
met blije gezichten. Wachten op elkaar. Iedereen kreeg een warm onthaal…we hebben het gehaald, het is
ons gelukt. Trots is het juiste woord!
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Een dag met een gouden randje, die werd afgesloten met een frietje en biertje bij de Petershof. Denk je
na lezen van deze belevenissen: dit wil ik ook! Het goede nieuws is dat de bus voor 2017 al staat geboekt…
nu de lopers nog.
Sportieve groet,
Mireille

Blij en trots…
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Verrassend veelzijdig in verse vis!

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest
Tel. 0356015288
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JANUARI

VERJAARDAGEN
1
3
5
6
6
8
8
9
11
12
12
12
14
16
17

Ellen
Anton
Mariëtte
Peter
Anneloes
Dorry
J.H.
Adri
Wina
Theo
Raimond
Mohamad
Gert Jan
Cok
Richard

Snider
Krikke
Groenhuijzen
Wevers
van Duinen
Engelmann
v.d. Veen-van Hunen
Hurkens
van Dijk
Berendsen
Lammertse
Smakiah
Versteeg
Verhoef
Koot

17
18
20
21
27
28
28
29
29
29
29
30
30
30
31

Katherine
Josien
Ton
Kees
Marian
Peter
Reinder
Bianca
Toon
Edan
Judith
Maartje
Inez
Henk
Marianne

Routley
Zwanikken
Slager
Kruijswijk Jansen
Nieland
Roomer
Scheppink
Koops
van Keken
van der Meer
Breijer
Polvliet
Stam
van Vulpen
van Laarhoven
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Jarig in januari
2
2
5
5
14
17
19
24
24
24
25
30

Sophie
Luuk
Wessel
Thomas
Daan
Isabel
Emirhan
Remco
Aron
Roel
Jort
Julie

Bleijerveld
Versteeg
Terpstra
Knol
Timmer
Lowe
Celikkaya
Martens
Taanman
Bouma
Mol Lous
Heij

Even voorstellen...C- en D-pupillen
Een jonge BAViaan stelt zich voor.
Mijn naam is Isabelle Lankreijer, ik ben geboren op 18 september 2009.
Ik woon in Eemnes.
Ik heb 1 broer en geen zus(jes).
Ik ben 7 jaar.
Ik heb blond haar en blauwe ogen.
In mijn vrije tijd speel ik graag met vriendinnen.
Ik vind patat erg lekker.
Ik houd niet van champignons.
Later wil ik juf worden.
Mijn favoriete film is Zootropolis.
Mijn leukste atletiekonderdeel is verspringen.
Ik zit op atletiek omdat ik het leuk vind.
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Pieten bij de training!

Zaterdag 3 december was er een hele speciale training voor de BAV jeugd, want er kwamen twee Pieten
meetrainen. Ze had ook presentjes bij zich voor alle kinderen en de (assistent) trainers. Mede dankzij de
gastvrijheid van de aardige mensen van Vorstelijk Baarn was het een zeer geslaagde ochtend!
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Jeugdkalender
Datum

Wat

18-dec BAV Wintercup II
14-jan Crosscompetitie II
21-22 jan CD-indoor

Waar

Wie

Trainers

BAV

begeleiding

betaald

De Zeven Linden, Baarn
2017
AV Triathlon, Amersfoort

pup/jun

ja

nee

pup/jun

ja

ja

Apeldoorn

CD-jun

ja

ja

22-jan BAV Wintercup III

Camping de Zeven Linden

pup/jun

ja

nee

28-jan Winterindoor

Utrecht

pup/jun

ja

ja

AV Zeewolde, Zeewolde

pup/jun

ja

ja

4-feb Crosscompetitie III
18-19 feb AB-indoor

Apeldoorn

AB-jun

ja

ja

11-mrt finale Crosswedstrijd

Amsterdam, AAC

pup/jun

ja

ja

12-mrt pupillen-indoor

Apeldoorn

pup

?

?

AV Phoenix, Utrecht

pup

ja

ja

13-mei pupillencompetitie 2

AV Clytoneus, Woerden

pup

ja

ja

17-jun pupillencompetitie 3

Almere '81, Almere

pup

ja

ja

23-sep pupillencompetitie finale

AV Tempo, Bussum

pup

ja

ja

8-apr pupillencompetitie 1

6-mei CD juniorencompetitie 1

ntb

CD-jun

ja

ja

27-mei CD juniorencompetitie 2

ntb

CD-jun

ja

ja

10-jun CD juniorencompetitie 3

ntb

CD-jun

ja

ja

16-sep CD juniorencompetitie finale

ntb

CD-jun

ja

ja

21-mei B juniorencompetitie 1

ntb

B-jun

ja

ja

11-jun B juniorencompetitie 2

ntb

B-jun

ja

ja

24-sep B juniorencompetitie finale

ntb

B-jun

ja

ja

7-mei A juniorencompetitie 1

ntb

A-jun

ja

ja

25-jun A juniorencompetitie 2
10-sep NK teams

ntb
ntb

A-jun
A-jun

ja
ja

ja
ja

Er zijn de eerste maanden van het jaar weer verschillende indoor wedstrijden!
Houd de mails van het wedstrijdsecretariaat in de gaten en schrijf je op tijd in!

Nieuwe assistent baanatletiektrainers
Mogen we jullie voorstellen aan DE nieuwe assistent-(jeugd)baanatletiektrainers van de BAV:

Wessel! Sophie! Max! Thijs! Dorian! Jelle! Thijs! Diana! Bas! en Koen!
Zij hebben alle tien de opleiding, bestaande uit drie workshops met daarnaast de nodige opdrachten,
gedaan onder de bezielende (bege)leiding van Bianca Koops en Wim Oostveen. Alle tien van harte
gefeliciteerd met jullie certificaat en de trainers heel erg bedankt voor het opleiden. De BAV jeugd mazzelt
toch maar weer met zulke kanjers!
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Speerwerpen met Nederlands
kampioen bij de BZT show
Het begon allemaal bij de muziekgarage waar een optreden in de speeldoos was, daar stond een box. In
die box kon je een wens invullen voor de BZT show. Mijn wens was om met Mart ten Berge (Nederlands
kampioen speerwerpen) een training te doen.
Een paar dagen later belde de BZT show en zeiden dat ik een paar weken later naar een casting mocht. Bij
die casting moest ik dingen over mezelf en over m’n wens vertellen. Na ongeveer 2 maanden belde de BZT
show weer en zei dat m’n wens in vervulling ging. Maar ik zat toen op school. Dus ik wist van niks.
En ze zeiden ook tegen mijn moeder dat ze tegen mij moest zeggen dat er 25 kinderen in die aflevering
waren met een wens en dat er maar 5 wensen vervuld werden!!!
Het was 17 december en ik mocht naar de BZT show. Ik mocht twee vrienden meenemen en dat waren
Marten (D1 junior) en Guus (A2 pupil). Zei vonden dat ook heel leuk! Om 11:45 zijn we naar Hilversum
gegaan naar de studio’s. Om 12:30 gingen de kinderen in de studio. Om 13:30 was het zover, de show
begon! Ongeveer toen de show 10 minuten bezig was kwam mijn wens!!! Ik had er heel veel zin in. Ik heb
een hele leuke 30 minuten gehad met de training van Mart en veel geleerd. Ik heb ook nog de
handtekening gekregen van Mart!
Het lijkt me heel leuk als jullie zaterdag 21 januari om 17:45 uur de BZT show gaan kijken!

Jesse van de Beek, D1 junior
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De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.

Ik ben Winnie de Groot.
Geboortejaar: 2001
Leeftijd: 15 jaar
Hoelang al bij de BAV: 9 jaar denk ik

1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Estafette vind ik erg leuk.
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
Ik doe het for the fun.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Dat was al een tijdje geleden, i.v.m. blessure.

4 - Wat ging goed en wat minder?
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom?
Dafne Schippers vind ik goed.
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Afwisseling met de trainingen.
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Daya-Sit Still, Look pretty
9 - De vraag van Laura voor jou: “Ik weet dat je al een tijdje last hebt van een blessure (maar je komt nog wel veel
trainen, topper!) hoe gaat het daar nu mee? Wordt het steeds beter of alleen maar erger? Ik hoop dat je er steeds
minder last van krijgt, zou jou enorm missen op de trainingen als je minder komt.”
Hahaha wat een droppie ben jij! Mwa, t gaat wel. Het wordt alleen niet echt beter…
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Julie Heij
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Wat is jou leukste herinnering aan de BAV ?
Het stokje gaat naar: Julie Heij
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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Bestuur
Edan van der Meer
Bep van RIjn
Kees Kruijswijk Jansen
Irma Karssen
Muriël v.d. Wouden
Jan Koops

Contactpersonen
Jeugdcommissie
Muriël v.d. Wouden
Kantinecommissie
kantinedienstbav@gmail.com
Recreantencomm.
Rob v. Ginkel
Commissie PR&communicatie
Charlotte Dekker
Sponsorcommissie
Ruud Miggels
Johan van der Waal
sponsoring@bav-baarn.nl
Redactiecommissie
Marina Kruiswijk-Bos
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen
Materiaalbeheer
John Rapati
Ledenadministratie
Hans Oostindiën
Commissie Wedstrijdorganisatie
Bob Heinis
Website Commissie
Alexander Martens
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren
Trainerscoördinator
Wim Oostveen
Trainerscoördinator
Vacature
Belangrijke telefoonnummers

Clubgebouw
Chris de Baan
Tineke Bos
Marina Kruiswijk-Bos
Diana Rubini
Rob v. Ginkel
Bob Heinis
Irma Karssen
Bianca Koops
Diny en Gerard Koppen
Henk van Maris
Wilma van Marle
Edan v.d. Meer
Carly Michels
Hans en Ria Oostindiën
Wim Oostveen
John Rapati
Fred Reijmerink
Dik Riphagen
Bas v.d. Vuurst
Wilma Blonk
Alexander Martens
Karin van Buuren
Muriel v.d Wouden
Kees Kruijswijk Jansen
Evert Schaftenaar

035 5424491
035 5415350
06 49700201
06 46684976
06 54933744
06 52302127
035 5423102
06 29112443
06 81565342
035 5418853
035 5430993
035 5414832
06 18501950
035 5415350
035 5417383
035 5423017
06 51233367
06 25507535
035 5415245
06 31090137
06 23396744
06 51174105
035 5430262
06 20815735
035 5411261
06 11856839

Vertrouwenspersoon
Volwassenen
Karel Jan Tusenius
035 6015644
Jeugd
Corien Kruiswijk
035 5420949
Overige informatie
Website: www.bav-baarn.nl
Email: info@bav-baarn.nl
Betalingen; IBAN rekeningnummer
NL10 INGB 0000 7597 38
t.n.v. Penningmeester BAV

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren
* Zomer (Maart t/m Oktober)
Dinsdag
Sportpark-Atletiekbaan
Junioren / Senioren
19.00-20.30
Woensdag
Sportpark-Atletiekbaan
D/C/B/A1/A2 pupillen
15.00-16.30
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 Recreanten/ SW/ NW
Maandag
Driesprong
Damestrimgroep
19.30-20.30
Woensdag
Groeneveld
9.00-10.30
Recreanten
Startlocatie: zie www.bav-baarn.nl
Woensdag
19.00-20.00
Zaterdag
09.00-10.00
Sportief Wandelen (SW) en Nordic Walking (NW)
Di-SW
19.00-20.00 Sportpark
Za-NW
9.00-10.00 Groeneveld
Wandelfit
Maandag
10:00-11:00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark
Donderdag
10:00-11:00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark

Pupillen
Junioren
Wegatleten
Master
Recreanten
Gezinnen
NW / SW
G-groep
Student*
* uitwonend

Contributiegelden
Basiscontributie Wedstrijdlicentie
€40,50`per kwartaal
€8,00
€46,50 per kwartaal
€14,00
€39,00 per kwartaal
€22,25
€46,50 per kwartaal
€22,25
€39,00 per kwartaal
€126,00 per kwartaal
€39,00 per kwartaal
€28,50 per kwartaal
€63,00 per jaar

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 incassogiro.

Trainers Jeugd
Pupillen D + C
Tineke Bos
Nathalie Bleijerveld
Pupillen B
Wim Oostveen
Cindy Berghegen
Pupillen A 1e en 2e-jaars
Monique Vernoy
Bianca Koops
Bas v.d. Vuurst
Mohamad Smakiah

Invaltrainers pupillen:
Liesbeth Sitters
Angela v.d Voort (za)
Marina Kruiswijk-Bos
Junioren
Bianca Koops
Alexander Martens
Dorine Schmitt
Contactpersonen recreanten
Hardlopen
Woensdag en zaterdag
A-groep Frans van Eijk
B-groep Diana Rubini
C-groep Albert de Weijer
Woensdagochtend
Wilma Blonk
Doeltrainers
Theo Berendsen
Carlo Oudenbeek
Beginnersclinic
John Rapati
Wandelen
Sportief Wandelen
Wil den Blanken
Nordic Walking
Rob van Ginkel
Wandelfit
Wim Oostveen
Zaaltraining Dames
Carly Michels

Belangrijke e-mailadressen:

Bep van Rijn (bestuurszaken)
penningmeester@bav-baarn.nl
Redactie clubblad
baviaanredaktie@hotmail.com
Secretaris
secretaris@bav-baarn.nl
Willy v. Ruitenbeek (betalingen/declaraties)
administratie@bav-baarn.nl
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