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Beste BAV vrienden en ouders van jeugdleden,
Sinds kort heeft de BAV na lange tijd weer een niveau 4 trainer in onze gelederen: onze jeugdtrainer Bas
van der Vuurst heeft het felbegeerde diploma Prestatie Baanatletiektrainer 4 gehaald. Mede namens mijn
collega bestuursleden: van harte gefeliciteerd! Het is een prestatie van formaat!
Zaterdag 24 maart a.s. vindt de actie Nationale Opschoondag plaats, wat ondersteund wordt door De
Groene Inval. Na de training wordt in ongeveer een uur het zwerfafval rondom de Atletiekbaan opgeruimd., Er wordt voorzien in knijptangen. Rob van Ginkel heeft dit sympathieke initiatief genomen en zal
e.e.a. coördineren. Help je mee? Meld je dan aan bij Rob via rvginkel@casema.nl.
Zondag 4 maart starten de RAGE trainingen weer: op 5 zondagen kunnen junioren extra training krijgen in
een van de technische onderdelen. Dit gebeurt allemaal in regionaal verband bij de vereniging Zuidwal in
Huizen. We hopen er weer met een hoop BAVers naartoe te gaan, zoals de voorgaande jaren. Junioren
kunnen zich nog steeds opgeven!
De BAV jeugd is heel goed vertegenwoordigd bij de cross finale op 17 maart: maar liefst 24 pupillen en
junioren zijn van de partij!
Op 24 maart staat de jaarlijkse en altijd zeer gezellige BAV Indoor wedstrijd gepland in de Trits, zoals elk
jaar druk bezocht door jeugdleden, ouders en belangstellenden.
Dit voorjaar geven trainers Wim en Bianca weer de opleiding Assistent Baanatletiektrainer, deze opleiding
zal op ons sportpark gegeven gaan worden. Iedereen vanaf 15 jaar kan zich hiervoor opgeven. Daarnaast
zijn we erg hard op zoek naar nieuwe juryleden. Aanmelden kan via de trainers.
17 maart start een beginnerscursus hardlopen: de Yakult start to run. Het is een laagdrempelige manier
om te beginnen met hardlopen en een leuke en gezellige manier om aan je conditie te werken.
Enkele weken geleden werd weer een testloop gehouden bij Groeneveld, een 2,5 en 5 kilometer loop,
met als doel om te meten hoe je prestatie en conditie ervoor staat. Met name de prestatielopers hebben
er aan deelgenomen, maar ook diverse gezondheidslopers.
Achter de schermen wordt de laatste hand gelegd aan een digitale agenda op onze website. Wanneer deze klaar is zal o.a. trainingsinformatie net wat makkelijker gevonden worden.
Op het sportpark gaat, op initiatief van de BAV, een anti rook beleid gelden. Voor onze leden niet echt
een onderwerp, maar roken bij sportende (jeugd)leden vindt het bestuur niet verantwoordelijk. Onze mede sportpark- en SESTE bestuurders zijn dezelfde mening toegedaan. Er zullen een aantal rookzones op
het sportpark ingesteld gaan worden.
Helaas een minder leuk bericht: er is een zgn. Potlootventer diverse malen in de buurt van het sportpark
gesignaleerd. De politie surveilleert frequenter in de buurt en de wijkagenten zijn er alert op. We adviseren, zoals naar alle ouders van jeugdleden gemaild: fiets zoveel als mogelijk samen naar de BAV en weer
naar huis. Bij verdachte situaties: direct 112 bellen. Het bestuur hoopt dat deze persoon zo snel als mogelijk aangehouden wordt en zullen dit nauwlettend volgen.
Fijne maand gewenst!
Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)
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Nieuws van de ledenadministratie
NIEUWS VAN DE LEDENADMINISTRATIE.
Tussen medio januari en medio februari was het aantal aanmeldingen hoger dan gebruikelijk.
Een extra hartelijk welkom derhalve voor:
Voornaam:
Catharina
Joost
Zeki
Jan-Bart
Mauro
Manou
Petra

Naam:
van den Dungen
Kuijt
Mihci
van Olst
Stolze
Tempelaars
van Willigen

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
junior C
recreant
pupil B
recreant
pupil A
recreant
recreant

dames zaalgroep
wandel fit

Voor de 3-maanden kennismakingscursus meldden zich aan:
Meta van der Laan, Sebastiaan Trentelman en Lieke van Wiggen.

Afmeldingen bleven helaas ook niet uit.
Per 31 maart nemen wij afscheid van:
Voornaam:
Alex
Rachael
Eva
Bas
Emilie
Nadia
Joost
Hedwig
Heleen
Willianne

Naam:
Algra
Berg
de Boer
Dalmaijer
van Dammen
Dijkhuizen
Hagens
van den Heuvel
Kruisbrink
Muntz

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Amersfoort
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
medewerker
junior D
recreant
pupil A
recreant
sportief wandelen
pupil C
master
recreant
nordic walking
recreant
wandel fit
recreant

Daarnaast gaven enkele verenigingsleden/medewerkers aan met hun activiteiten te willen stoppen.
We hebben het kalenderjaar 2017 afgesloten met het hoogste ledental ooit in de BAV-geschiedenis, namelijk 488 personen.

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën.
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Oproep redactielid voor de BAViaan
Na 5 jaar als redactielid actief te zijn geweest voor
het clubblad, wil ik vanaf januari 2018 het stokje
graag overdragen.
Elke maand heb ik met plezier de BAViaan gevuld
met verschillende rubrieken en was ik het aanspreekpunt voor BAV-leden met vragen en
opmerkingen over de BAViaan.
Op dit moment ben ik zwanger van ons tweede
kindje en merk ik dat ik steeds minder tijd vrij kan/
wil maken voor het clubblad.
Hieronder een overzichtje van mijn taken:
Rubriek recept van de maand
Rubriek feit of fabel
Rubriek Hardlooptip
Rubriek Hardlooptip voor onder de jeugdkalender
Aanleveren 3 teksten voor op de cover
Aanleveren foto voor op de cover + tekst
Het jaarverslag schrijven
Contactpersoon naar BAV-leden vanuit de redactie
Contact met de webmaster voor nieuwe digitale leden
Opzoek via Facebook, website etc. naar extra ‘vulling’
Ben jij de persoon die deze taken kan invullen?
Stuur dan een mailtje naar: baviaanredaktie@hotmail.com.
Ik wil bij deze ook iedereen bedanken voor al het vertrouwen de afgelopen jaren.
Ik kreeg vaak erg leuke reacties op rubrieken en dat gaf elke keer weer extra energie om op zoek te gaan
naar leuke, interessante invulling van de rubrieken. Ik vond het erg leuk om mijn creativiteit kwijt te kunnen in het clubblad.
We zullen elkaar vast nog eens zien bij de BAV!
Marina Kruiswijk-Bos
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Ook de BAViaan ontvangen?

Stuur een mail naar:
digitalebaviaan@gmail.com

kopijdata BAViaan voor 2018:
20 maart
24 april
29 mei
26 juni
28 augustus
25 september
30 oktober
4 december
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Publieke kanalen van de BAV
De BAV heeft verschillende communicatiestromen, bijvoorbeeld via Facebook en Twitter. Daar wordt regelmatig op gepubliceerd. Wat we tot nog toe missen is een centrale Communicatiecommissie. Daar
wordt al lang naar gezocht. Tot nog toe tevergeefs. Misschien is één van jullie geïnteresseerd om zich
hierin te verdiepen? Zo ja, meld je dan bij ondergetekende, secretaris@bav-baarn.nl
De officiële kanalen die we op dit moment gebruiken, en waar je dus het nodige op kunt vinden, zijn:
http://www.bav-baarn.nl website van de BAV
https://www.facebook.com/bavbaarn facebook pagina van de BAV
https://twitter.com/bavbaarn twitter van de BAV (@bavbaarn)
https://www.flickr.com/photos/bavbaarn flickr kanaal van de BAV (foto’s)
https://www.youtube.com/user/bavbaarn Youtube kanaal van de BAV (incidenteel gebruikt)
http://www.bavwintercup.nl website van de BAV Wintercup (onderdeel van de BAV website)
https://www.facebook.com/BavWintercup facebook pagina van de BAV Wintercup
https://twitter.com/BAVWintercup twitter van de BAV Wintercup (@BAVWintercup)
https://www.facebook.com/groups/1409603855982000/ besloten BAV Leden groep [geen idee wie dat
verder beheert]
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris BAV

BAV reflectiehesjes
Het dragen van een reflectiehesje tijdens de trainingen op de weg in de wintermaanden is verplicht!

Heb je geen reflectiehesje meer of is je oude hesje aan vervanging toe?
Alle leden kunnen een nieuw BAV reflectiehesje bij hun trainer kopen voor het
bedrag van €5,00.
10

Beste Lopers,

BELANGRIJK NIEUWS!
Wij (recreantentrainers van de BAV) willen als proef 2x vertrekken vanaf het Bosbad in plaats van Groeneveld.
Waarom?
We hebben als trainer dan meer mogelijkheden om een trainingsrondje uit te zetten en hoeven geen rekening te houden met de spoorwegovergangen.
Voor nu is het erg beperkt ook gezien de situatie van het bos (nat, slechte paden, veel modder en zo kunnen wij nog wel even doorgaan)
Na deze 2 keer gaan wij evalueren of het bevalt en toe te passen is.
Uiteraard horen wij graag de mening van jullie als loper in deze dus… laat het mij of één van de trainers
na afloop van deze 2 proefmomenten weten.
De 2 zaterdagen waar het omgaat zijn:

Zaterdag 24 & 31 maart aanstaande.
Alle trainingen (gezondheid en prestatie) vertrekken dan om 9.00 uur vanaf het Bosbad en komen daar
ook weer terug.
Adres: Bosbad de Vuursche, Bosbadlaan 4, Baarn.
Vanaf de grote stoplichten komende uit Baarn, eerste afslag rechts.
Groeten namens de Trainers
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Recept van de maand

HAVERMOUT- EN AMANDELBROOD
BENODIGDHEDEN
- 250 gram havermout
- 150 gram amandelen
- 2 eetlepels kokosolie (gesmolten)
- 1 banaan
- 6 eetlepels cranberries of rozijnen
- 2 eetlepels chiazaad

- 2 eetlepels lijnzaad
- 4 handjes walnoten of pecannoten (in stukjes gebroken)
- 2 eieren
- 200 ml water
- flinke snuf gemalen vanille poeder
- flinke snuf kaneel

BEREIDINGSWIJZE:
Verwarm de oven voor op 220 graden en bekleed een cakeblik of broodvorm met een bakpapiertje. Een
rubberen bakvorm is nog makkelijker! Prak de banaan en doe dan alle andere ingrediënten erbij behalve
het water en de eieren. De amandelen doe je eerst in de blender zodat je amandelmeel hebt.
Meng alles tot een mooi geheel en doe als laatste de eieren en het water erbij. Roer dit goed door en laat
het water heel even goed intrekken. Giet het dan in een cakeblik of broodvorm. Het is nog een beetje
plakkerig. Dat is niet erg.
Bak het brood gedurende 45 minuten op 220 graden. Dan kun je het brood uit de vorm halen en gewoon
op het rooster leggen zodat de onderkant nog 15 minuten kan bakken op dezelfde temperatuur. Dit zorgt
ervoor dat het brood lekker krokant is en de onderkant niet meer sponzig is.
Het brood is heerlijk als het nog warm is maar het is ook lekker als je het bewaart in de koelkast. Snijd het
brood als het nog warm is. Dit is smullen met een beetje roomboter en ham of kipfilet. Of pure chocolade
hagel als je zin hebt in iets zoets. Of zonder iets erop!
Eet smakelijk!

Bron: Fit van Marit
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Poëtisch-Prestatielopen
Over ‘De polder van Eemnes’, Stilettomessen, Visvrouwen en uitstel van executie
Het ‘regende’ weer Appjes maandag 5 februari 2018. ‘Weet niet of ik 19.00 u. wel haal’, ‘Voel me niet super’, ‘Andere verplichtingen’, ‘De route is te lang en/of te zwaar’, ‘Het wordt ver onder nul vanavond en er
staat te veel wind in de polder’. En meer van die herkenbare excuses. Maar ondanks alle geestelijke en
lichamelijke belemmeringen, kwamen er toch vijf ‘diehards’ opdraven, voor een 10km+ loop, een door
Hansien en Albert aangepast ‘Keppeltje’, door de gure, duistere polder van Eemnes,,
Een extra Nieuw-Zeelands Merino wollen onderhemd aangedaan, een mutsje op, handschoenen aan,
strakgetrokken asfalt, de neus naar het westen, een oostenwindje in de rug, het heelal feeëriek verlicht
door maan en sterren, de geest tot rust gebracht, kortom het werd prima loopweer. Tot dat!
Wat doen toch al die paardentrailers in het donker over dit smalle pad in de polder? Na de mestboekhouding- en koeientellingschandalen, begin je overal illegale praktijken te zien en te ruiken. ‘Hangt er hier
geen zwaar luchtje in de polder van Eemnes’?
Het was of Albert al een voorgevoel had tijdens de voorbereiding van de route. Halverwege het eindeloze
polder pad, was er tijd voor een poëtische pauze. Enige jaren terug had Jurgen al eens een Vasalis ontlading in een druilerig Scoutingbos. Nu was het de beurt aan Albert, geïnspireerd door een gedicht van Hans
Dorrestijn. Ondanks de duisternis en een beklemde mond door de kou, deed Albert en poging de sfeer
van het volgende gedicht op te roepen.

De polder van Eemnes
De wereld is een schepping van de duivel, van Mefistofeles
Het bewijs voor deze stelling is de polder van Eemnes
Een wandelaar is van nature hier een ledigganger
Hier raak je niet per ongeluk verdwaald: je doet het expres
De tijd staat stil. De kilometers zijn er langer
Maar toch loopt alles op zijn eind in de polder van Eemnes
De temperatuur onwezenlijk: nul graden Fahrenheit
Groot is de leegte. In deze verlatenheid
Hoop je iemand te ontmoeten met een revolver of Stilettomes
Die hardhandig je verblijf bekort in de polder van Eemnes
De atmosfeer bedompt en onheilszwanger
Nooit zal dit gebied bezongen worden door een dichter of een dichteres
Daar fietst een vrouw die het postuur heeft van een klerenhanger
Schoonheid is ondenkbaar in de polder van Eemnes
De polder van Eemnes. God werd zo moedeloos bij het idee
Dat hij de hele Schepping aan de duivel overdee
Dit verklaart de rampspoed. De aarde is een etterend abces
Maar dat is allemaal begonnen bij de polder van Eemnes
Of het kwam door de korte pauze of het gedicht, ik weet het niet maar het pasritme ging meteen naar een
Peter van de Bor niveau en de snelheid navenant. Binnen no-time hadden we het tweede, lange, donker
stuk door de polder afgelegd, zonder voortijdig levenseinde door de duivel zelf of door van de duivel bezeten fileermessentrekkende B&S visvrouwen. En sneller dan verwacht waren we weer terug bij de Woningbouwvereniging.
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De dames konden voor de foto nog een opgeluchte, vrolijke ‘smile’ produceren. Maar mijn gelaatsuitdrukking had toch iets van ternauwernood ontsnapt te zijn aan zoiets als: ‘Het was gelukkig toch nog
niet mijn tijd, waar doe ik anders al die trainingen voor’. Uitstel van executie!
Tekst: Pim Molenaar
Voordracht: Albert de Weijer
Foto’s: Diana Rubini
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LEDEN EN OUDERS VAN JEUGDLEDEN, OPGELET !
De laatste mogelijkheid voor opzegging van het lidmaatschap per 1 januari 2018, is 15 december 2017.
Normaal kan opzeggen per kalenderkwartaal, mits dit tijdig schriftelijk is gemeld bij de ledenadministratie. Voor de jaar ultimo gelden echter afwijkende regels.
Hoewel we natuurlijk hopen, dat iedereen nog heel lang lid blijft, moet ik de leden er toch op attenderen,
dat OPZEGGINGEN per begin volgend jaar al zo spoedig mogelijk, doch UITERLIJK 15 DECEMBER bij de ledenadministratie binnen moeten zijn. Door de Atletiekunie worden namelijk mutaties, die zij later ontvangen, niet meer verwerkt in 2017. Dit betekent dat automatisch voor alle, niet voor deze datum afgemelde
leden licentiekosten en basiscontributie voor heel 2018 bij de BAV in rekening worden gebracht. Opzeggingen op een later tijdstip leiden dus voor de BAV tot extra kosten en overlast.
Voor opzegging van WEDSTRIJDLICENTIES geldt hetzelfde.
Door de BAV zullen dan ook helaas de extra kosten moeten worden doorbelast (eventuele licentiekosten
en contributie) aan de betreffende (ex-) leden.
Afmeldingen dienen ALTIJD SCHRIFTELIJK te gebeuren bij de LEDENADMINISTRATIE en bij voorkeur per email (e-mailadres: hans@oostindien.com).
Bedankt voor de medewerking.
Hans Oostindiën

Opsteker
Het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen wat mijn handicap is. Je hoort
vaak, ziet er goed uit, loopt nog hard, zal wel meevallen. Vooral sociaal is
het vaak erg moeilijk. Ik spreek via een klein buisje (stemprothese) in een
fistel (opening) tussen mijn luchtpijp en mijn slokdarm. De stemprothese is
nu lek. Een nieuwe plaatsen kan niet. Er is te veel ruimte. Het fistel moet
krimpen.
Ik loop nu met een lange canule in het stoma en heb sonde voeding. Spreek
dus niet en kan niet normaal eten. Dit duurt 14 dagen tot 3 weken. We
zitten er redelijk doorheen.
En dan gaat de bel en wordt er een prachtige bos bloemen bezorgd. Een
dergelijke opsteker geeft weer moed.
Jan Zwaan
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In 7 weken 25 minuten non-stop hardlopen!
Yakult Start to Run, de hardloopcursus van de Atletiekunie, geeft je de mogelijkheid om in zeven weken
ongeveer 25 minuten non-stop hard te lopen. Met de hulp van meerdere professionele trainers leer je
samen met je loopgroep op een verantwoorde manier hardlopen. Op zaterdag 17 maart aanstaande start
er weer een groep bij de Baarnse Atletiek Vereniging. Wat houdt het in lees het onderstaande verslag van
een deelnemer.
`Bikkels, zo voelden we ons`
"Een gevarieerde groep atleten in spé bestaande uit beginners en her-beginners (zij die ervaring hebben,
maar door blessures weer opnieuw starten) heeft zich aangemeld voor Yakult start to Run bij BAV. Met
veel enthousiasme zijn we op de informatieavond in het clubhuis door de trainers Diana, Theo, John en
Peter verwelkomd. Op deze avond behandelden we een stuk van de theorie. Iedere deelnemer gaf meteen aan te gaan voor een ‘nieuwe levensstijl’. Tijdens de hardloopcursus trainen we afwisselend op de
baan en in het bos bij Kasteel Groeneveld. De term bikkels komt wellicht nog wat vroeg bij een eerste
zaterdagtraining, maar zo voelen we ons wel. Immers, wie staat er in alle vroegte op zijn of haar vrije zaterdag op terwijl het buiten klettert van de regen? Maar al snel bleek de term bikkels wat voorbarig. De
jongste clubleden, die gelijktijdig met ons training hebben, speren ons voorbij met van oor tot oor een
smile op hun gezicht. We worden met de neus op de feiten gedrukt: geen conditie, werk aan de winkel!"
`Het draait om ontspannen hardlopen zonder blessures`
"De trainingen, die overigens geen moeite kosten, zijn in een ontspannen sfeer met verschillende trainingsvormen. We worden voorzien van deskundig advies want niets ontgaat de trainers. De tips en trucs
zijn bedoeld om je zo ontspannen mogelijk te laten hardlopen. Alles ter voorkoming van blessures, daarom ook een rustige opbouw. Mocht je toch te hard lopen dan is er altijd wel een trainer die je afremt.
Bijvoorbeeld met een zachte hand die een tikje op je arm geeft of met de belofte dat je alle kleuren van
de regenboog ziet als je het lef hebt om de trainer die voorop loopt en het tempo bepaalt inhaalt. Kortom: voorzichtigheid."
`Alles heeft een doel`
"Voorafgaand aan het hardlopen voeren we afwisselende warming up oefeningen uit. We moeten de
meest merkwaardige bewegingen maken, waarbij we ons met regelmaat afvragen wat het nut/noodzaak
hiervan is. We kwamen toch om te (hard)lopen? Volgens de trainers heeft alles een doel en zo ook dit,
namelijk: stabiliteit. Voor aanvang van elke volgende training vragen de trainers belangstellend naar onze
spierpijn. Nou, die is menigmaal voelbaar en op plekken waar je als beginner geen weet van hebt dat zich
hier spieren bevinden."
`We krijgen er energie van`
"De zaterdag trainingen vinden plaats in de bossen van kasteel Groeneveld, waar we na de eerste keer
getrakteerd werden op prachtig weer. Zelf vonden wij dat we dit wel verdiend hadden na die grijze regenachtige startdag. Het was overigens een ware `eye opener` hoeveel sportievelingen op de been zijn
op de woensdagavond en zaterdagmorgen. Het trainen in het bos brengt ook nog een extra uitdaging
met zich mee, namelijk: hoe ontwijk je een hond, zonder dat dit een (blijvende) blessure oplevert? Inmiddels bouwen we conditie op en krijgen we energie. Of dit komt door de Yakult die wij krijgen, of dat wij
‘het hardloop-stofje’ inmiddels hebben aangemaakt, is ons onbekend. We kunnen nu een aantal kilometer non-stop hardlopen. Of onze levensstijl ook al veranderd is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Feit is,
dat we in ieder geval zijn gestart."
Verslag: Jan Bart van Olst deelnemer september 2017
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Informatie en aanmelding: www.yakultstarttorun.nl kies locatie BAV,
Diana Rubini 06 549 33 744
Informatieavond: woensdagavond 14 maart 2018 om 19.30 uur, locatie Clubgebouw BAV,
sportpark Ter Eem, Geerenweg 6c, Baarn
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EEMMEERLOOP zaterdag 26 mei 2018

Zijn jullie er dit jaar ook weer bij?
De Eemmeerloop is een loop van exact 50 km rondom het Eemmeer met start 11.00 uur en finish in hartje
Spakenburg. De eerste editie in 1985 met zeven deelnemende ploegen, kon alleen maar in estafettevorm
gelopen worden. Een estafetteploeg dient sindsdien te bestaan uit vijf verschillende personen die elk een
etappe van circa 10 km afleggen. Tegenwoordig is er ook een sololoop over 50 km en een duoloop waarbij
ieder exact 25 km loopt met de wissel op de Stichtse Brug. De Eemmeerloop kan dus als estafette team,
duo of solo gelopen worden. Daarnaast is er ook de mogelijkheid voor een 5 of 10 km loop.
Estafette over 50 km
Een ploeg bestaande uit 5 personen en een volgauto, die men zelf moet regelen, zal rond het Eemmeer
lopen/rijden. De volgauto moet ervoor zorgdragen dat de lopers op tijd bij de wisselpunten zijn waar ze
hun ploeggenoot moeten aflossen. Etappes: 8,2/ 9,5/9,2/14,1 en 8,8 km.
Sololoop over 50 km - Duo loop 2 x 25 km
De sololoper en de duoloper lopen hetzelfde parcours en moeten zelf zorgdragen voor eventuele begeleiding.
5 / 10 km loop
Trimloop vanuit het centrum in tegengestelde richting (Eemdijk). Start en finish ook vanuit het centrum
van Spakenburg.
Ook dit jaar weer gezellig met z’n allen lopen? Geef je dan op als team/ sololoper of duoloper voor
15 april aanstaande.
Inmiddels zijn de details bij iedere loper/ captain bekend. We sluiten deze dag uiteraard af met een gezellige maaltijd in het clubgebouw. Kosten € 12,50 per persoon incl. 1 consumptie.
Verplicht om een geel shirt met opdruk BAV te dragen.
De regeling is dat zodra de vereniging de kosten voor de inschrijving betaalt er gelopen wordt in
BAV Geel.
Zie de aanmeldingen graag voor de 15e april of eerder tegemoet!
Groetjes, Diana
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Trainingsschema prestatiegroep 3
winter 2017/2018

DINSDAG
13-02-2018
20-02-2018
27-02-2018
06-03-2018
13-03-2018
20-03-2018
27-03-2018
03-04-2018
10-04-2018
17-04-2018
24-04-2018

AFSTAND
1000
3 x 400
400/600
800/200/200
50+ loop 50 t/m 400
2/4/6/8/8/6/4/2
400/200/400/200
200
3 x 400
400/600
3000

SERIES
4x
3x
4x
3x
2x
1x
3x
18x
3x
4x
2x

DONDERDAG
15-02-2018
22-02-2018
01-03-2018
08-03-2018
15-03-2018
22-03-2018
29-03-2018
05-04-2018
12-04-2018
19-04-2018
26-04-2018

OEFENPLEK
Groeneveld
Generaal
Koot
Ziekenhuis
Breemeentje
Kippenbrug
Groeneveld
Generaal
Ziekenhuis
Kippenbrug
Groeneveld

Loper met begeleidende fietser tijdens de derde etappe van de Eemmeerestafette 2017
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2
7
9
9
11
13
14
18
20
21
22
23
25
25
26
28

Corine
Stan
Ruud
Edwin
Bart
Maria
Ronald
Jan
Henny
Annemarieke
Imka
Jolanda
Adri
Ben
Wim
Pieter

Tekelenburg
Pieters
Groot
Hartong
van Rein
Spijker
van Miltenburg
Burger
Nieberg
de Joode
van der Vegte
de Groot
Hammink
Hagen
Terpstra
Mul

maart

februari

VERJAARDAGEN
2
3
5
7
10
10
10
11
15
15
17
19
20
20
20
21
23
24
24
25
26
27
28
28
29

Ria
Edith
Marieke
Paula
Sabine
Frans
Jose
Jos
Dik
Ron
Petra
Harm
Anneke
Elvira
Jeannette
Francien
Karin
Anke
Jan-Willem
Hedwig
Marion
Diny
Michael
Arja
Diana

Kuijt-van Essen
Gits
de Haas
de Gast
Balk
Gouverne
Saalbrink
Hakvoort
Riphagen
Jansen
van Efferen
Boerma
Smit
Maor
Piek-Groenewegen
van Duinen-Meeldijk
van Buuren
Schotman
van der Krol
Heuvel
Veldhuizen
Koppen-Voorveld
Terpstra
Breunesse
Rubini

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Jeugd
februari
5
6
13
15
17
20
27

Tess
Koen
Nina
Jilles
Bo
Lianne
Jette

van der Ham
Roskamp
van de Weerd
Ijntma
Wierts
Veltien
de Jong

FEE

ST!

GEFEL

maart
7
7
11
15
18
20
20
20
27
30
31

Etienne
Shylo
Lotte
Laura
Catharina
Merijn
Cylia
Daphne
D ot
Julia
Thijs

Hartgers
de Geus
Winter
van Surksum
van Lange
Groot
Steffens
Hogervorst
Pouw
van der Horst
van Amerongen

ICITE

ERD!
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De jonge bavianen stellen zich voor:
C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN
Mijn naam is Teun Hompes en ik ben geboren op 22 juni
2010.
Ik woon in Eemnes
Ik heb 1 broer Giel en 1 zus Cato.
Ik ben 7 jaar.
Ik heb rossig haar en bruine ogen.
In mijn vrije tijd lees ik en speel ik graag buiten.
Ik vind boterhammen met ham en jongbelegen kaas erg
lekker.
Ik houd niet van pannenkoeken.
Later wil ik onderzoeker worden.
Mijn favoriete film is Dummie de Mummie
Mijn leukste atletiek onderdeel is hoogspringen, eigenlijk
vind ik alles leuk!
Ik zit op atletiek omdat ik héél graag ren en spring en bezig ben.

C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN
Mijn naam is Giel Hompes en ik ben geboren
op 22 juni 2010.
Ik woon in Eemnes.
Ik heb 1 broer Teun en 1 zus Cato
Ik ben 7 jaar.
Ik heb donker blond haar en heb brune ogen.
In mijn vrije tijd voetbal ik graag en rijd op de
skelter.
Ik vind macaroni met ham en kaas erg lekker.
Ik houd niet van spinazie.
Later wil ik dokter worden.
Mijn favoriete film is Sing.

C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN

Mijn naam is Jonathan, ik ben geboren op 14 april 2010
Ik woon in Baarn
Ik heb 1 broertje en 1 zusje
Ik ben 7 jaar.
Ik heb donkerblond haar en bruine ogen.
In mijn vrije tijd speel ik heel graag met vriendjes, wil ik
graag mountainbiken of lekker hard fietsen, computer
race spelletjes, monopoly of een ander spel.
Ik vind pannenkoeken HEEEEEL erg lekker.
Ik houd niet echt van ei en banaan.
Later wil ik formule 1 racer worden of professor maar
eigenlijk weet ik het nog niet.
Mijn favoriete film heb ik niet.
Mijn leukste atletiek onderdeel is sprinten of gewoon
lekker hardlopen.
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Jeugdkalender
Voor wie?

Trainers
begeleiding

Apeldoorn

pup

?

?

AV Pijnenburg, Soest

pup/jun

ja

ja

Datum

Wat

11-mrt-18

pupillen indoor

17-mrt

finale crosscompetitie

7-apr

trainingspakkenwedstrijd AV Zuidwal, Huizen

14-apr
15-apr
21-apr
22-apr
28/29-apr
10-mei

Waar

BAV
betaald

allen

ja

ja

CD juniorencompetitie 1 ?

CD-jun

ja

ja

Blokmeerkamp (RAGE)
pupillencompetitie 1

BCD-jun

?

-

pup

ja

ja

AB-jun/sen
jun/sen/
mas
B-jun

ja

ja

ja

nee

nee

nee

nee

nee

B jun
CD-jun

ja

ja

ja

ja

AB-jun/sen

ja

ja

nee

nee

AV Zuidwal, Huizen
AV Pijnenburg, Soest

seniorencompetitie 1
Leiden Atletiek
Meerkamp ABCD/
Senioren/Masters
AV Horror, Sneek
International Amsterdam
Battle U18
AAC, Amsterdam

11-mei

1e track meeting

U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun

13-mei

B juniorencompetitie 1

?

19-mei

CD juniorencompetitie 2 Altis, Amersfoort

27-mei

seniorencompetitie 2

AV Spark, Spijkenisse

1-jun

U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun

2-jun

2e track meeting
pupillencompetitie 2

Tempo AV, Bussum

pup

ja

ja

10-jun
10-jun

B juniorencompetitie 2
A-games

Altis, Amersfoort
AV Pijnenburg, Soest

B jun
A-pup

ja

ja
nee

30-jun

CD juniorencompetitie 3 AV Pijnenburg, Soest

CD-jun

ja

ja

1-jul

?

AB-jun/sen

ja

ja

7-jul

seniorencompetitie 3
pupillencompetitie 3

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

?

?

31-aug

5e track meeting

U-track/AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun

nee

nee

2-sep

Nationale D-spelen
CD juniorencompetitie
finale
seniorencompetitie
prom.

Phanos, Amsterdam

?

?

ja

ja

AB-jun/sen

ja

ja

pup

ja

ja

B jun

ja

ja

8-sep
9-sep
15-sep
16-sep

AV Almere ’81, Almere

C-jun

D-jun
CD-jun

?
?

pupillencompetitie finale Hellas, Utrecht
B juniorencompetitie finale
?

?
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BAV jeugdleden lopen op zwaar parcours tijdens de laatste crosscompetitie
Afgelopen zaterdag 27 januari was de laatste crosswedstrijd voor de BAV jeugd. Zwaarder dan het parcours van afgelopen zaterdag hebben de BAV jeugdleden niet eerder meegemaakt bij een cross. AV Fit
had bij het Henschotermeer een zeer zwaar parcours uitgezet.
Pupillen
D-pupil Jesse Fonken was toch weer zenuwachtig maar dat was helemaal niet nodig, Jesse kwam als
tweede over de finish. Helemaal knap omdat Jesse de enige D-pupil was van de BAV.
Daarna waren de jongens pupillen C aan de beurt. Thijs van Amerongen, Lucas Hoek, Samuel Sengal,
Martijn Kok, Collin Hooijer, Manuel Taanman, Giel en Teun Hompes kwamen aan de start, ze hadden
het zwaar door het mulle zand. De jongens hebben zich helemaal leeg gelopen.
Na de jongens zijn de meisjes aan de beurt. Daphne Hogervorst, Sofie van Drie, Thiara Serné, Imke Blom
en Zoëy Fonken liepen allemaal 1 kilometer over het zware parcours.
De pupillen B-jongens Vin de Bruin, Joek Boonstra, Hugo van Rens en Kjell Berends mochten 1 ronde (=
1250 meter) om het meer lopen. Dat het hier om ervaren lopers gaat is duidelijk, omdat ze allen voorin
of in het midden van het lopersveld eindigden. Prima werk jongens en hopelijk veel finaleplaatsen!
Bij de pupillen B-meisjes werd de BAV vertegenwoordigd door Lotte Winter, Dot Pouw, Cato Hompes,
Isabella Lankreijer, Annebel Bon, Jette de Jonge. Al gauw na de start ging het mis voor Dot; ze werd door
iemand van achteren geraakt, waardoor haar schoen uitvloog en ze zelfs een klein wondje aan haar hiel
had (mogelijk van een spike). Dat was domme pech en hopelijk heeft dit geen consequenties voor de
finale. De anderen hebben heel goed gelopen en eindigden op een mooie plaats na zich leeg te hebben
geknokt.
Bij de jongens A1 liep Thijmen Hartzmann een super cross hij werd 25, Bilal Bounjoum eindigde daar op
een 38e plek, Aron Taanman werd 55e.
Bij de meiden A1 was een grote groep van de BAV aan de start, daarbij was het Olivia Visser die een geweldige cross liep en op een 3e plek eindigde. Marlou Pronk werd 22e, op een 31e plek eindigde Tess
van der Ham en een 33e plek voor Majken Berends die met een mooie eindsprint over de streep kwam.
Anna van der Ham werd 35e met vlak erachter op een 38e plaats Sofie Kruiswijk die een goede cross
liep. En Sanneke Hooijer liep haar cross goed opgebouwd en eindigde op een 52e plek.
Bij de jongens A2 drie BAV toppers aan de start, Bas Dalmaijer was de eerste van de BAV die als 30e over de streep kwam. Mik Stroo eindigde op een mooie 49e plaats. De 60e plaat was voor Etienne Hartgers die zijn race weer degelijk liep en eindigde met een ferme eindsprint.
Bij de meisjes was als enige BAV meisje Anouk Arends aan de start, zij liep een sterke wedstrijd en kon
de 25e plek opeisen.
Junioren
Als eerste stonden de jongens A en B junioren aan de start voor hun 5 km. Bij de jongens A was het Jasper Martens die op een mooie 3e plek eindigde in zijn categorie. Bij de B jongens finishte Wessel Terpstra als eerste van de BAV op een 9e plaats, direct gevolgd door Remco Martens, Floran Groot eindigde
op een 13e plaats.
Sabien Hilhorst liep bij de B meiden haar 3km perfect en kon zo naar een 4e plaats lopen, Emma van de
Beek eindigde op een mooie 9e plaats.
Bij de jongens C een grote groep concurrenten aan de start daar kon Bo Wierts toch een 37e plek pakken. Mats Roskamp liep zijn race goed opgebouwd en finishte als 43e met direct daar achter Rens van
Rijn die 44e werd en Jort Mol Lous die 45e werd.
Bij de jongens D2 behaalde Jesse van de Beek een welverdiende 19e plek, bij de jongens D1 was het
Rein van Engelen die op een 21e plek eindigde, Bram Lankreijer ging hier als 44e over de streep.
Abigail Noruwa stond als enig BAV meisje bij de D1 aan de start, zij liet zien goed in vorm te zijn, ze eindigde op een mooie 2e plek.
Nu is het nog afwachten op de overalluitslag van de drie crosswedstrijden, in maart is de finale in Soest.
Diverse BAV atleten zullen daar aan de start verschijnen.
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Jurycursus
Hallo allemaal,

Woensdag 21 februari geven wij de jury cursus in de BAV kantine.
Dit is een leuke avond waarmee wij je informeren over het jureren/helpen tijdens pupillenwedstrijden,
indoor Trits en de baanclubkampioenschappen.
Hoe meer ouders er komen hoe minder vaak je aan de beurt bent of misschien zelfs wel maar een dag
deel hoeft te jureren. Zonder juryleden kan de BAV echt niet, wij moeten twee juryleden leveren tijdens
de baancompetitie wedstrijden. Een daarvan heeft de cursus bij de atletiekunie gedaan, de ander is een
ouder die bij ons de jury avond gevolgd heeft.
Dus meld je aan om woensdagavond van 19.15-21.30 uur te komen.

Groetjes,
Tineke en Liesbeth
06-49700201
1963tinekebos@gmail.com
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De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.
Het stokje gaat van Catharina vanLange naar
Iris van Gisbergen
Ik benB1 junior
Leeftijd: 15 jaar
Hoelang al bij de BAV: 4 jaar

1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Ik vind sprint leuk, maar ik vind kogel ook leuk.
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
Het is meer voor de fun.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Mijn laatste wedstrijd was bij de clubkampioenschappen.
4 - Wat ging goed en wat minder?
Het was al een tijdje geleden dus ik weet het niet zo goed.
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Geen idee.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)?
Zo ja, wie? En waarom?
Ik heb niet echt een voorbeeld maar ik vind het altijd wel leuk om naar
atletiek wedstrijden op TV te kijken.
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Ik heb niet echt een verbeterpunt aan de BAV.
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Door muziek met een goede beat.
9 - De vraag van Catharina voor jou: Vertel mij eens hoe je na een
slopende 2 km toch die lach op je gezicht tovert???
Ik vind het leuk om hardlopen en daarbij heb ik veel plezier.
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Amber Pieterse
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Hoe ben je bij de BAV gekomen?
Het stokje gaat naar: Amber Pieterse
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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 Declaratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maatschappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of muziekles 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 bijstandsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer informatie 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 – 2017 – kun je je aanvraag indienen vanaf 1 februari 2017 tot
en met 31 januari 2018.
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 meesturen. 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.
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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
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
John Rapati
Ledenadministratie
Hans Oostindiën
hans@oostindien.com
Commissie Wedstrijdorganisatie
Bob Heinis
Website Commissie
Alexander Martens
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren
Trainerscoördinator
Wim Oostveen
Trainerscoördinator
Vacature
Belangrijke telefoonnummers
Clubgebouw
Hans de Jong
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
Carlo Oudebeek
Albert de Weijer

035 5424491
06 22446708
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
06 15500705
06 81870538

Vertrouwenspersoon
Volwassenen
Karel Jan Tusenius
035 6015644
Jeugd
Corien Kruiswijk
035 5420949
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
Junioren / Senioren
Woensdag
A1/A2 pupillen
B/C pupillen
D pupillen
Donderdag
Junioren / Senioren
Zaterdag
Pupillen/Junioren/Senioren

Sportpark-Atletiekbaan
19.00-20.30
Sportpark-Atletiekbaan
17.00-18.30
15.30-17.00
14.30-15.30
Sportpark-Atletiekbaan
19.00-20.30
Sportpark-Atletiekbaan
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
Dinsdag
Donderdag
Vrijdag

10:00-11:00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark
13.30-14.30 Sportpark
10:00-11:00 Sportpark
10.00-11.00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark

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

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
John Rapati

Contributiegelden
Basiscontributie Wedstrijdlicentie
Pupillen
€41,30 per kwartaal
€8,00
Junioren
€47,50 per kwartaal
€14,20
Recreanten
€39,80 per kwartaal
€22,70
Gezinnen
€129,00 per kwartaal
€22,70
NW / SW
€39,00 per kwartaal
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 incassogiro.
Incassodata 2018:
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober

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