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De baviaan ontvangen?

Stuur een mail naar:
digitalebaviaan@gmail.com

Kopij voor het volgende nummer digitaal aanleveren t/m 21 februari 2017
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 niet te plaatsen zonder opgave van redenen.
Kopij aanleveren? Tekst graag in Word en foto's/plaatjes als JPEG aanleveren. Bedankt!

Beste Bav-vrienden en ouders van jeugdleden,
Bij deze wil ik iedereen een gelukkig, gezond en sportief jaar toewensen!
Deze editie van de BAViaan is een bijzondere, namelijk de laatste die (ook) gedrukt verschijnt. Het
merendeel van onze leden leest hem overigens al geruime tijd digitaal.
Dit jaar bestaat de BAV alweer 55 jaar en zijn we nog altijd een bloeiende en gezonde vereniging! In de
vele jaren dat we bestaan, zijn er veel ontwikkelingen geweest, met vele hoogte- en enkele dieptepunten.
Anno 2017 hebben we een bloeiende jeugdafdeling, een grote enthousiaste hardloop/ recreanten
afdeling, en diverse overige disciplines; een club waar we met z’n allen trots op mogen zijn!
In dit voorwoord wil ik terugblikken op het afgelopen jaar en kort vooruitkijken naar het nieuwe jaar.
Afgelopen jaar zijn er een aantal bijzondere gebeurtenissen geweest. Met name het benoemen van vier
ereleden was een mooi hoogtepunt. Cora Pelt, Dick Riphagen, Hans Oostindiën en Rob van Ginkel hebben
zich al vele tientallen jaren bijzonder ingezet voor de BAV, en hebben deze titel dan ook meer dan
verdiend, net als de al eerder benoemde ereleden overigens.
Elk jaar wordt een vrijwilliger van het jaar gekozen, en afgelopen jaar viel John Rapati (recreanten trainer)
deze eer te beurt.
De BAV kan niet bestaan zonder de inzet van vrijwilligers, elke vorm van inzet wordt daarom bijzonder
gewaardeerd. Mocht je zelf iets voor onze vereniging willen en kunnen betekenen, laat het mij of je
trainer weten.
Dat een ongeluk(je) grote gevolgen dan geven hebben we ook gemerkt. Recreanten trainer Theo
Berendsen verstapte zich tijdens het geven van een training, viel, en liep daardoor twee breuken in zijn
schouder op… Gelukkig gaat het inmiddels weer beter met hem.
Een vrolijkere ontwikkeling was dat de BAV er zestien( !) trainers bij heeft geregen, tien voor de jeugd, en
zes voor de recreanten. In de recente historie is dit echt uniek te noemen.
Daarnaast hebben we een nieuw kledingpakket samengesteld zodat alle trainers er goedgekleed en
herkenbaar bijlopen.

Bestuurlijk zijn er een paar wijzigingen geweest, Rene van den Brom is gestopt als penningmeester. Bep
van Rijn heeft hem opgevolgd. Zij heeft zich inmiddels bewezen als een zeer kundige opvolger.
Ook heeft de BAV weer een Sponsorcommissie, Ruud Miggels en Johan van der Waal zetten zich in om
sponsoren en adverteerders te werven, top!
In 2016 heeft de Technische Commissie (TC) de sportieve visie voor de BAV geformuleerd, en is begonnen
om de visie uit te dragen naar alle afdelingen van de BAV.
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.
De recreanten doeltraining is een mooi experiment geweest, en sluit aan bij een veranderende
recreantenafdeling: een deel van onze leden wil in toenemende mate prestatiegericht(er) trainen, terwijl
een andere groep vooral “sociaal” wil blijven trainen zonder een direct prestatiedoel. Het gevolg van de
doeltraining was dat sommigen het gevoel kregen dat er een kloof ontstond in onze gezellige
recreantengroep. Een mooie uitdaging dus voor de TC en Recreanten Commissie om een zo goed als
mogelijk hardloopaanbod te maken dat aansluit bij de (veranderende) behoefte van onze leden.
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Het clubgebouw heeft ook een aantal incidenten meegemaakt, een overstroming, graffiti vervuiling, en
een inbraak. Met name de inbraak was erg vervelend, voor een schamele buit duizenden euro’s schade…
Wel wil het bestuur er iets positiefs uit halen, namelijk de keuken moderniseren met een open uitstraling.
We hopen dit het komende half jaar uit te kunnen voeren.
Tot slot in deze terugblik: we hebben een geheel vernieuwde website gekregen, met een veel modernere
lay-out en overzichtelijke indeling, met dank aan Charlotte Dekker en Alexander Martens!
En dan 2017…
Seste blijft voor het bestuur een punt van aandacht. De gemeenteraad heeft besloten dat de Wethouder
Sportzaken verder kan met zijn plan met het herverdelen van sport subsidies. De BAV is weliswaar geen
directe partij, wij huren immers de atletiekbaan van Seste, maar indirect kan en en ander wel financieel
nadelige gevolgen voor de BAV geven.
In sportief opzicht zal de TC verder gaan met de implementatie van de sportieve visie. Inmiddels hebben
we drie gespecialiseerde trainers aangetrokken waardoor we verder kunnen groeien in resultaten bij alle
atletiekonderdelen die de BAV biedt.
We starten binnenkort met een vernieuwde beginnersclinic hardlopen, namelijk de Yakult Start to Run,
een initiatief van de Atletiekunie. We hopen hiermee weer flink wat inwoners van Baarn en omgeving
enthousiast te maken voor het hardlopen.
Bij deze wens ik iedereen nogmaals een mooi jaar toe!
Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)

Laatste papieren editie van het clubblad van de BAV,
de BAViaan!
Op de algemene ledenvergadering van november 2016 is het
voorstel ingediend om de BAViaan niet meer te laten
drukken. Het niet meer drukken van het clubblad zal een
besparing opleveren van €2000,-. Bovendien vinden de
sponsors het fijn dat er direct gelinkt kan worden naar hun
website.

Met meerderheid is dat voorstel toen aangenomen. Vanaf
februari wordt de BAViaan alleen via de mail gestuurd, en
natuurlijk is ons clubblad ook via de website te lezen. Een
aantal gedrukte exemplaren zal in de kantine liggen voor
diegenen die geen internetaansluiting hebben.
Deze maand hebben alle BAV leden de mail ontvangen met
de link naar de digitale versie van de BAViaan.
Als je de BAViaan niet per mail hebt ontvangen, stuur dan een mail naar de redactie zodat je het volgende
nummer niet mist: baviaanredaktie@hotmail.com.

Omdat dit januarinummer het laatste is dat in gedrukte vorm verschijnt, hebben we er een speciale editie
van gemaakt. Her en der kun je covers vinden van de afgelopen 54 jaar.

De redactie
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Nieuws van de ledenadministratie
Eind december liep de 3 maands-kennismakingscursus van een aantal Wandel Fit-deelnemers af en
besloten zij lid te worden. Ook meldde een Wandel Fit-deelneemster zich direct als lid aan, evenals een
nieuw jeugdlid.
Een hartelijk welkom derhalve voor:
Voornaam:
Agnes
Arja
Wendy
Riet
Heleen
Rosa-Maria
Anneke
Nicole
Willemien

Naam:
Boonacker
Breunesse
Hanenberg
Janse
Kruisbrink
Lo Bianco
Smit
Tiele
van Woerden

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant W.F.
recreant W.F.
recreant W.F.
recreant W.F.
recreant W.F.
junior D
recreant W.F.
recreant W.F.
recreant W.F.

Geboortedatum:
09-12-1938
28-03-1946
17-01-1968
11-04-1937
15-05-1947
15-06-2004
20-03-1950
02-06-1962
14-11-1949

Voor de 3-maands kennismakingscursus meldde zich Willij Hilhorst aan.

Nieuwe afmeldingen per 31 december kwamen binnen van:
Voornaam:
Jos
Corry
Jarno
Inez
Ron

Naam:
van de Goede
Heinis
Krikken
van der Linden
Scheerder

Woonplaats:
Amersfoort
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
recreant
junior C
recreant
master

Van de Atletiekunie ontvingen wij de volgende nieuwe wedstrijdlicenties:
Voornaam:
Phileine
Asli
Shylo
Collin

Naam:
Draaijer
Duale
de Geus
Hooijer

Licentienr:
895737
895739
895740
895741

Categorie:
pupil A
pupil B
pupil A
pupil D

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën.
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Feit of fabel: Wandelen
Feit of fabel: Wandelen
Wandelen geen echte training voor een doorsnee hardloper? Daar kun je je behoorlijk op
verkijken!

De kracht van een goede wandeling stelt je lichaam in staat om kleine aanpassingen te
maken die je voeten, knieën en heupen versterken. Lange, stevige wandelingen geven
je uithoudingsvermogen bovendien een boost. En wandelen als alternatieve training
geeft je lichaam een welverdiende pauze, die kleine pijntjes kan voorkomen.
Enkele tips:
Let op je houding
Loop zo rechtop mogelijk en
pijn aan benen, voeten en
probeer zo lichtvoetig

neem kleine stappen, om overstrekken – dat kan leiden tot
heupen – te voorkomen. Til je voeten niet te hoog op en
mogelijk te lopen.

Wandelen op een
hardloopdag
Als je met wandelen een
looptraining vervangt, verdubbel dan het aantal minuten dat je
zou hardlopen en houd dat getal
als wandellengte aan. Als je dertig minuten zou gaan hardlopen,
wandel je nu dus een uur. Je hoeft die hele tocht trouwens niet in één keer af te leggen natuurlijk. Je kan
’s ochtends een stuk gaan wandelen bijvoorbeeld, en dan ’s avonds weer een deel.

Wandelen op een alternatieve
Heb je een rustdag, dan is
bloedsomloop te bevorderen en je
manier om de sleur te doorbreken
met familieleden of vrienden die

trainingsdag
wandelen een efficiënte manier om je
herstel te bespoedigen. Het is ook een goede
en misschien
wel om tijd door te brengen
(nog?) niet
hardlopen.

Varieer de route
Net als met hardlopen zorgt een gevarieerde omgeving ervoor
zal boeken. Pak eens een paar heuvels mee (of dezelfde heuvel
hoge buitentrap op. Als het koud of glad is, zijn trappenhuizen
benen zullen er sterker van worden. En ooit zullen ze je

dat je sneller vooruitgang
een paar keer) of loop een
ook een goed alternatief. Je
dankbaar zijn.

Bron: https://leukeloopjes.wordpress.com/
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Sparen voor de BAV!
Van woensdag 8 februari t/m dinsdag 14 maart 2017 kan er bij Jumbo in Baarn gespaard worden
voor de BAV!
Tijdens de actieperiode ontvangen klanten bij elke besteding van € 10 een ‘Sparen voor je
Sportvereniging’ Sportpunt met een code. Op de website
jumbosparenvoorjesportvereniging.nl kunt u heel eenvoudig de punten toewijzen aan onze
vereniging. Hoe meer punten de BAV verzamelt, hoe meer we kunnen besteden aan de aanschaf
van trainingsmiddelen.
Alvast hartelijk dank!
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Oproep: Nieuw redactielid gezocht
Na ruim twee jaar met veel plezier aan de BAViaan te hebben gewerkt, is het tijd het
estafettestokje door te geven. Ik vind het erg leuk om iets concreets in elkaar te zetten en het
resultaat vervolgens op de site te zien. Ik merk alleen dat het voor mij genoeg is geweest en dat
het tijd wordt voor iemand met verse ideeën en energie.
Wat ik doe is het in Microsoft Publisher plakken van alle stukjes die door de andere redactieleden
al zijn geredigeerd. Als je met Word of Powerpoint al een beetje handig bent, heb je dat in
Publisher zo onder de knie.
Het kost wat tijd; zo’n vier uur per uitgave, en dat dus 10 keer per jaar.
Dus: ben je een beetje (of heel) handig en lijkt je het leuk om aan de BAViaan te knutselen, stuur
dan snel een reactie aan: baviaanredaktie@hotmail.com.

Oproep voor juryleden en helpers
Voor iedereen die het leuk vindt om te helpen tijdens een wedstrijd: op 25 februari hebben we
weer onze eigen indoor Jos Arends Memorial. Daar hebben we juryleden en helpers bij nodig.
Ieder onderdeel heeft zijn gediplomeerde jurylid en daarbij ongeveer twee tot drie helpers. Dat is
voor het meten, kogels terugrollen en wat je maar kan bedenken.
Vind je het leuk om te helpen, meld je dan aan via 1963tinekebos@gmail.com of 06-49700201.
Wil je graag bij een bepaald onderdeel staan, vermeld dat dan. Ik kan niet zonder jullie hulp!
Alvast bedankt!
Tineke Bos
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“Verloren lopen"
Over de weg kwijt zijn, over wijzen en de Generale Pionnen Schuiver (GPS)
Tijdens een gemoedelijke, maar pittige A training met 6 lopers op oudejaarsdag 2016, komen de tongen in
de hersteltrajecten goed los. Een geliefd actueel onderwerp blijkt het, zoals de Belgen zo mooi zeggen,
"het verloren lopen" van de trainer, dus de weg kwijt zijn. Maar geen nood, we komen op deze "nakerstmisdag" een wijze tegen en vragen de weg.
De wijze antwoordt: ‘Waarom wilt u naar waar u nog niet bent? Wees blij te zijn waar u gekomen bent!’
De trainer, chagrijnig dat hij weer eens de weg niet weet en met dit antwoord ook niet verder komt,
klampt verderop een tweede wijze aan en stelt dezelfde vraag.
De tweede wijze antwoordt: ‘Om te komen waar u heen wilt, had u ergens anders moeten beginnen!’
De trainer wordt ongeduldig en zegt boos: ‘Wat schiet ik hier nu mee op’.
Driftig stapt hij, na weer een eindje doelloos gelopen te hebben, op een derde wijze af. Het is immers net
kerstmis geweest en vele wijzen zijn nog onder ons tot begin januari. Wij treffen het dat ze net die
ochtend ook een frisse neus halen in en zelfs boven de Baarnse bossen.
De trainer stelt voor de derde keer dezelfde vraag. De derde wijze antwoordt: ‘De weg naar waar u heen
wilt is voor u onhaalbaar vrees ik. U hebt immers net van de tweede wijze gehoord dat u verkeerd
begonnen bent. Dus berust in de raad van de eerste wijze en wees blij te zijn waar u gekomen bent!’
De trainer is bijna ten einde raad na zoveel wartaal, zoals hij het ervaart.

Gelukkig komt er laag boven de bomen een luchtballon tergend langzaam voorbij glijden, met in de
gondel een vierde wijze; duidelijk herkenbaar aan de exotisch outfit. Het zou wel een hardloper kunnen
zijn, met een lange baard, dat dan weer wel. Dus de trainer roept hoopvol deze vierde wijze aan.
‘Zeg bovenste-baaswijze, u hebt vanuit uw gondel mooi zicht op de omgeving, u kunt alles overzien, u
weet vast wel waar wij zijn en in welke richting we moeten gaan, om te komen waar we heen willen?’
De bovenste-baaswijze antwoordt: ‘Beste vriend ik kan het u niet zeggen, ik weet zelf niet waar ik vandaan
kom, noch waar ik heen ga, ik ga waar de wind mij heen leidt. Maar jij staat met je beide benen op de
grond en kunt gaan waar je wilt, dus je moet zelf de weg maar weten te vinden!’
Nu wordt de trainer echt kwaad en roept terug: ‘U bent een echte Baas, die weten nooit waar het heen
gaat en geven altijd een ander de schuld als we verloren lopen!’
‘Ach beste vriend’, antwoordt de bovenste-baaswijze geduldig, ‘word niet kwaad. Ik ben maar een zetbaas
-wijze, vraag het de opperbaas-wijze; de "Generale Pionnen Schuiver", kortweg GPS. Die overziet de hele
aardkloot vanuit het heelal en weet waar je bent en waar je heen moet’.
‘Maar hoe vind ik die wijze Schuiver van jullie clubje wijzen?’, roept de trainer steeds opgewondener. ‘Kijk
op je horloge en roep de wijze Schuiver aan’.
‘Maar … ‘, verder komt de trainer niet. De ballon wordt door een plotseling opkomend rukwindje buiten
"roepbereik" geblazen.
‘Altijd hetzelfde met die bazen, als je ze nodig hebt zijn ze er net weer vandoor. Laten we die wijze
Schuiver maar eens proberen te bereiken’. Maar helaas, wat de trainer ook probeert, de wijze Schuiver
zat verscholen achter of op de Canopy, het bladerdek dus.
Nijdig zegt de trainer: ‘Ik zei het toch, altijd hetzelfde met die bazen, zelfs die Grote Poen Schuiver of hoe
heet die opperbaas ook weer, heeft uitgerekend hier een bosje neergezet om zich boven te verschuilen of
op te luieren. Kom’, vervolgt hij plots energiek, in een poging zijn goede humeur weer terug te vinden en
zijn gezichtsverlies wat weg te poetsen, ‘we lopen maar op ons gevoel, dan komen we vast wel ergens en
ontdekken we misschien nog een mooi nieuw paadje in dit grote "onberekenbare" bos!’
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Met dank aan Paul Friederichs voor de inspiratie en de trefwoorden, als ondersteuning voor de
verhaallijnen in deze parabel. Ik wens alle BAV-ers in 2017 heel veel verloren loopmomenten en de
ontdekking van nieuwe, interessante en vooral afwisselende, spannende en niet geprogrammeerde
paadjes toe. Al dan niet door wel of niet geprogrammeerde geheugenverliesmomenten van de trainer(s).
Zij zijn ook maar mensen en kunnen wel eens een "black out" momentje hebben of fingeren, zoals in
bovenstaand gefantaseerd verhaal. Profiteer van deze onverwachte momenten in het (loop)leven.
Tekst: Pim Molenaar

Robert Delaunay (1885-1941) Les Coureurs (1924)

42e Wintercup
Zondag 22 januari vond de laatste van de drie wedstrijden om de wintercup
plaats. In een besneeuwd landschap, onder een heerlijk zonnetje liepen de
deelnemers over een, gelukkig, schoon parcours. Kon je er niet bij zijn? In
november vindt de volgende editie plaats. Tijd genoeg om te trainen.
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GALALUNCH van de Wandelfitgroep
Een uniek evenement in de kantine van de club
‘Een galalunch in het clubgebouw van de BAV, dat gaan we organiseren’, riepen twee dames enthousiast
Tijdens een training bij Groeneveld zagen de dames van de Wandelfitgroep een prachtige bruid in een
schitterende bruidsjurk.
‘Oh, ik zou nog best eens zo’n jurk aan willen.’ Er ging een diepe zucht door de groep want zoiets draag je
toch maar eenk eer in je leven. Nou, dat hoeft niet als je bij de Wandelfitgroep in Baarn traint.
Twee dames, Miet Matla en Dorry Engelmann pakten de handschoen op en beloofden de andere dames
voor een “Nieuwjaars galalunch” te zorgen. Niet alleen voor de eigen groep maar ook voor de inmiddels
opgestarte tweede groep, én uiteraard ook de trainers van Wandelfit. Leuk voor de kennismaking en
‘verzustering’ en ‘verbroedering’!
Maandag 9 januari dan maar...en, zoals het echte doorzetters betaamt, gewoon vooraf en achteraf
trainen maar wel je galakleding mee en omkleden in de kleedkamers!
Een uitnodiging was snel verstuurd, boodschappenteam samengesteld. Waar
haal ik nou die mooie jurk vandaan? Kringloop, of lenen van mijn nichtje, of heb
ik die zelf nog in de kast? Hoedje; waar lag ook weer dat hoedje?
Om half 12 was groep 1 klaar met trainen en begon groep 2 binnen te
druppelen. Gauw omkleden en de “oh’s” en “ah’s” waren niet van de lucht.
Fotootje a.u.b.!
Muziekje erbij? Natuurlijk, sfeer verhogend uiteraard
en we hebben een natuurtalent bij de
Wandelfitgroep. Samen met haar gitaar spelende
collega, zongen de dames van de Zingende Jukebox de sterren van de hemel.
Wel allemaal het refrein meezingen graag.
Een hapje en een drankje en een bubbeltje om op het nieuwe sportieve jaar te
proosten! Een zeer geslaagd vrolijk festijn dat zeker voor herhaling vatbaar is.
“Wandelfit, sportief en creatief” is nu onze nieuwe leus. Join the club!
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Hardlooptip:
Wat doet alcohol met je prestatie?
1.5 glas bier per dag
Wereldwijd worden er heel wat liters alcohol geconsumeerd. Geschat wordt dat een gemiddelde
volwassene (>15 jaar) per jaar 4.3 liter pure alcohol drinkt. Een standaard alcoholische consumptie heeft
zo’n 8 gram pure alcohol. Die 4.3 liter komt dus neer op ruim 530 glazen bier, wijn of sterkedrank per jaar.
De WHO stelt dat meer dan 4-6 (mannen) en 2-4 (vrouwen) glazen per dag schadelijk zijn voor je
gezondheid. Net zoals het zogenaamde binge drinken waarbij op 1 gelegenheid meer dan 60 gram alcohol
wordt gedronken (zo’n 7.5 glas wijn of bier). Een op de acht mensen drinkt minimaal 1 keer per week zo’n
grote hoeveelheid.
Effect op 100 tot 1500m
Er zijn een veel studies die kijken naar het
effect van verschillende hoeveelheden alcohol
op verschillende prestaties. Ten gevolge van
deze studies paste het Amerikaanse College
van Sportgeneeskunde (ACSM) zijn richtlijn
aan. De strekking van hun advies: alcohol
voorafgaand aan inspanning kan de kracht,
snelheid en het uithoudingsvermogen
verminderen. Vooral het bewijs voor een effect
op het uithoudingsvermogen is sterk. Zo liet
een studie zien dat alcoholinname de prestatie
van 200 tot 1500 meter negatief beïnvloedt.
Een 100 meter of krachttraining werd
daarentegen niet of nauwelijks negatief beïnvloed door inname van alcohol.
Effect op vochtherstel
Intensieve inspanning kan zorgen voor aanzienlijk vochtverlies. Dehydratie draagt bij aan een verminderd
prestatievermogen. Door na afloop van je training goed te hydrateren draag je bij aan een volledig herstel
van je lichaam. Worden er kleine hoeveelheden alcohol gedronken na inspanning dan lijkt de rehydratie
niet in het geding te komen. Wordt er een grote hoeveelheid alcohol gedronken, dan verlaat meer vocht
via de urine het lichaam en herstel je minder goed. Tot 0.49g alcohol per kilogram lichaamsgewicht lijkt
geen problemen op te leveren als we kijken naar rehydratie.
Effect op spierglycogeen
Net zoals vocht moet je voor optimaal herstel ook je glycogeen weer aanvullen. Dit kun je doen door na
het trainen voldoende koolhydraten te eten. Onderzoek laat zien dat het aanvullen van spierglycogeen
niet minder goed gebeurt wanneer je met de koolhydraten alcohol inneemt. Vervang je een deel van de
koolhydraten door alcohol dan ontstaat er wel een probleem met het aanvullen van je glycogeen.
Effect op spieradaptie
Als gevolg van je training ontstaan er ontstekingsprocessen in je spieren. Je lichaam gaat in de periode na
je training aan de slag om deze ontstekingen te verminderen. Als gevolg van dit proces word je sneller,
sterker of verbetert je uithoudingsvermogen. De inname van alcohol zorgt ervoor dat je lichaam minder
goed in staat is de ontstekingsprocessen op te ruimen. Alcohol vertraagt hiermee het herstel. Langdurige
of regelmatige, overmatige alcoholconsumptie kan zelfs bijdragen aan chronische ontstekingsprocessen
en hierdoor een verminderde weerstand.
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Effect op de spieropbouw
Onderzoek bij muizen liet zien dat alcoholinname de spieropbouw in de 24 uur na de training met 75%
kan verminderen. Met name de (sterke) type II vezels lijken aangetast te worden door de alcohol. Hoewel
dit onderzoek gebruik maakte van enorme hoeveelheden alcohol (vertaald naar mensen: 24 consumpties)
liet ook een geringere consumptie van 12 glazen bij mensen zien dat het spierherstel na inspanning was
verminderd.

Conclusie
Inname van alcohol voor inspanning zorgt voor een verminderde prestatie met name
op onderdelen waarbij uithoudingsvermogen een rol speelt. Inname van alcohol na
inspanning vermindert de spieropbouw, vergroot de ontstekingsreactie en kan het
herstel van spierglycogeen verminderen. De invloed van alcohol op je slaap en
verschillende hormonen draagt verder bij aan een verminderd optimaal herstel.
Deze effecten zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid alcohol waarbij geldt: hoe
meer inname, hoe groter het negatieve effect.
Voor alcohol geldt dus niet voor niets: Geniet met mate!

Bron: losseveter.nl - Barnes MT 2014. Alcohol: Impact on sports performance and recovery in male athletes. Sports Med 44:909-h919

Recept van de maand
Pasta uit de wok met kaassaus
Hoofdgerecht - 4 personen - klaar in 10 minuten
Ingrediënten
200 gram spekreepjes
1 courgette
2 uien
450 gram soepgroenten of Italiaanse groentemix
250 ml halfvolle melk
400 ml water
250 gram wokpasta spaghettini
200 gram gormas 70+
Bereidingswijze

Bak de spekjes een paar minuten in een wok. Snipper ondertussen de uien en snij de courgette in
stukjes. Voeg de uien en courgette toe aan de wok en bak deze 3 minuten mee.

Voeg daarna de groentemix, melk, water en wokpasta toe en schep goed om zodat alle wokpasta
goed nat wordt. Breng het geheel aan de kook en laat het ongeveer 4 minuten koken. Voeg als het
te droog wordt een beetje water toe.

Snij de kaas in stukjes en schep deze door het gerecht zodat het smelt.
Eet smakelijk!
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Jos Arends
Indoor
Memorial
2017

Zaterdag 25 februari
Voor alle BAV-atleten, van D-pupil tot en met de recreanten organiseren we ook dit jaar weer de
jaarlijkse Jos Arends Indoor Memorial in sportcentrum de Trits in Baarn.
Alle atleten doen mee aan de volgende drie onderdelen: 30 meter sprint, hoogspringen en
kogelstoten. Voor de D- en C-pupillen is het kogelstoten vervangen door vortex-werpen. De
wedstrijd begint om 13.00 uur en zal rond 16.30 uur worden afgesloten met een gezamenlijke
estafette.
Het zou heel mooi zijn als iedereen in de clubkleding van de BAV meedoet, dan hebben we een
zaal vol zwart-gele BAV-atleten.
Maak van tevoren je sportschoenen goed zandvrij van de bostrainingen dan hoeven wij na afloop
niet de hele zaal te vegen.
Het zal net als voorgaande jaren vast ook dit jaar weer een heel gezellige en sportieve BAV
atletiek-middag worden!

Vul het onderstaande strookje in en lever dat in bij Tineke Bos. Inschrijven kan tot en met
zaterdag 18 februari! Mailen mag ook: 1963tinekebos@gmail.com .
Na 18 februari is de inschrijving definitief gesloten.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam: ……………………
Trainingsgroep: recreant/ senior/ jun. / pup. A – B – C – D (omcirkel wat je bent)

Geboortejaar: ………………….
Jongen / meisje (omcirkel wat je bent
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januari 1973

maart 1967

oktober 1964
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Marathongeleuter

Sorry, ik kan er ook niks aan doen, maar het hangt weer in de lucht. Bij de nieuwjaarsreceptie werd het
magische woord vaker genoemd dan goed voor je was. En er zijn allerlei redenen om het dit jaar extra
serieus te nemen. Zeker onze snelle senioren hebben snode plannen. Maar daarover straks meer. We
hebben het natuurlijk over de MARATHON.
Er werd mij gevraagd de BAV-marathon-PR-lijst aller tijden nog eens te publiceren zodat deze voor de
lopers als referentiekader en motivatie kan dienen. Nu is die lijst in 2010 opgesteld en al jaren niet meer
echt up-to-date. De hoogste tijd om daar wat aan te doen. Als BAV willen we graag van een ieder weten
wat zijn pr-tijd op de marathon is als BAV-lid. We gaan er echt een eindeloze lijst van maken want er is
geen tijdsrestrictie aan de lijst. En zelfs voor de mogelijke rode lantaarndrager is er respect!! Want wat
zou uiteindelijk meer pijn doen. Een marathon in krap drie uur of een marathon in 4.43.30. Dat vraag ik
me serieus af!!
Allereerst iets over de snelle mannen. Je leest in de bladen vaak dat
een atleet die net vader is geworden in een soort über-vader mood
verkeert en in staat is bovenaards te presteren!! Dat belooft wat voor
Hans dit jaar.
Er loopt nog een andere atleet rond die ook helemaal gelukkig is. Zijn
vrouw zei in de kerstvakantie tegen hem: ‘Goh schat, zou je dit jaar
niet weer eens een marathon gaan lopen?’

Dat zijn de echtgenotes die het snappen!!

Dus Stefan duikt dit jaar net onder de 2.40. Dat moge duidelijk zijn. David gaat dat ook doen. Als BAV lid
heeft hij 3.03 staan. Als atleet 2.37. Hij wil good old Henk Landman van zijn plaats stoten… en dat gaat
hem waarschijnlijk nog lukken ook. Camiel blijft op zijn roze wolk lopen, daar durf ik geen voorspelling op
te doen. Ons zorgenkind (in de zin van dat hij zo goed voor iedereen zorgt) Jaap ontboezemde achter het
genot van een glaasje fris dat hij maar één nadeel heeft op de marathon. Hij gaat, daar waar andere
marathonlopers de mouwen opstropen na 30 km, zich vervelen. Zo raar. Net als het een beetje spannend
wordt gaat ie lopen gapen uit verveling!! Dus mocht je 15 km per uur gemiddeld lopen, dat een uur
volhouden en ook nog slap kunnen ouwehoeren, Jaap zoekt een haas na 30 km om hem af te leiden.
Door de doeltrainingen bij de recreanten komt voor velen het lopen
van een marathon steeds een stapje dichterbij. En gaat stiekem ook
de eindtijd een beetje tellen.
Onze voorzitter heeft 4.02 staan en wil ZO GRAAG 3.59.58 lopen.
Doeltraining en goede trainingsmaatjes gaan hem daar zeker bij
helpen.
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Voor sommige atleten zijn eindtijden eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. (“Komt ie nou mee.”) Kijk
bijvoorbeeld naar de atleten van de wedstrijdgroep b-c. Zij lopen niet voor tijd maar voor avontuur.
Marathon Zeeland, met slechts drie kilometer asfalt… makkie. Marathon Loch Ness. Leuk toch. In Wales
schijn je ook leuke marathons te hebben en… we hebben zelfs een atleet die het op de noordpool heeft
gedaan…. En nog gewonnen ook.
Kortom, het virus slaat toe en dat is alleen maar heel gaaf. Want een marathon… moet je eigenlijk wel
twee keer gelopen hebben!
Voor nu, de bijzonder incomplete marathon BAV-ledenprlijst. Met daarbij de oproep…

Open nu je mailbox. Stuur een mail naar joshakvoort33@gmail.com en geef even je pr netto tijd op de
marathon door als die hieronder nog niet geregistreerd is. (Dat is wel handig, zo’n digitale baviaan; je
hoeft je computer niet meer op te starten.)
Mocht je nou niet in de lijst staan en géén marathon hebben gelopen dan…ehhh…ehhh is er werk aan de
winkel. Er staan zo weinig tijden in uit de 21ste eeuw. Daar moeten we wat aan doen!
Mocht je in de lijst staan enne… er klopt iets niet. Gewoon mailen. Doen hoor. Maken we er een prachtige
lijst van.
Wat ik graag van je wil weten is:
Naam

leeftijd

welk jaar gelopen

welke plaats gelopen

tijd

Bedankt alvast. Zal ik er voor zorgen dat de lijst geüpdatet en zo snel mogelijk gepubliceerd wordt.
Train ze en geniet ervan. Jos Hakvoort.

De BAV Marathonlijst aller tijden staat op de volgende pagina’s.

Bedankje
Namens Ybel, wil ik iedereen bedanken voor alle kerst- en nieuwjaarskaarten die hij van BAV-leden heeft
gekregen. Echter, hij is niet meer in staat om terug te schrijven.
Voor allen, een gezond en sportief 2017!
groeten, Wim Mercuur
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Bav marathonlijst aller tijden
Leeftijd op moment van
Datum Naam/Plaats marathon
lopen
Rob Strik
M
sen
7-12-1980 Fukuoka (Japan)
Henk Landman
M
sen
23-4-1989 Utrecht
Jans Mulder
M
20-10-1991 Reims, Frankrijk
Gregor Stam
M
7-5-1983 Amsterdam
Frits van Ingen sr.
M
27-4-1986 Utrecht
Pieter Schouten
M
40
26-10-1974 Essen (Duitsland)
Henk Schaak
m
7-5-1983 Amsterdan
Jan van Ginkel
M
1-1-1955
Jos Hakvoort
M
33
6-6-1993 Leiden
Stefan Leeflang
M
18-4-2015 Rotterdam
Hans Koster
M
12-4-1986 Westland marathon
Frans Hoogendoorn
M
13-10-1991 Eindhoven
Paul Christiaanse
M
1-1-1987
Ad Hogervorst
M
sen
25-10-1986 Essen
Wim den Blanken
M
39
11-10-1992 Eindhoven
Jaap Smallenburg
M
M50
11-4-1987 Maassluis
Gijs Egberts
M
25-10-1986 Essen
Dik Riphagen
M
1-1-1997
Rudy Mol
M
27-5-1972 Maassluis
Wim de Ruijter
m
18-10-2009 Amsterdam
Jan Bockweg
M
5-2-1977 Amsterdam
Henk Subusk
M
8-5-1982
Joep Rozendal
M
32
1-4-2002 Leidsche Rijn
Jan Beentjes
M
22-10-1988 Essen
Peter Verhagen
M
37
27-4-1986 Utrecht
André Groen
M
26
22-10-1988 Essen
Peter Hilhorst
M
26-10-1975 Maastricht
Berry Ruitenbeek
M
51
7-3-2010 Barcelona
Rob Leeflang
M
23-4-1989 Utrecht
André van der Vuurst M
M40
11-10-2009 Eindhoven
Wim Nieuwenhuizen M
46
27-5-1978 Utrecht
Marc Nieuwenhuizen M
40
25-10-2004 Dublin
Henk Nordt
M
12-5-1991 Utrecht
Henk Herskowits
M
1-1-1979
Jan Koops
M
26-10-1975 Maastricht
Ronald Pothuizen
M
9-4-2007 Utrecht
Chris de Baan
M
25-10-1986 Essen
Mario van der Grift
M
13-10-1991 Eindhoven
Cor Vos
M
14-10-1990 Eindhoven
Herman Morssink
M
8-5-1982 Amsterdam
Evert van Bon
M
1-1-1978
Naam:

Tijd
u:mm:ss
02:19:56
02:36:40
02:36:42
02:41:00
02:41:30
02:42:22
02.42.55
02:43:50
02:44:23
02:44:29
02:45:30
02:45:49
02:47:49
02:48:08
02:48:25
02:48:54
02:49:19
02:49:32
02:50:59
2.56.34
02:58:17
02:58:31
02:58:38
02:59:38
02:59:48
03:00:07
03:00:56
03:04:02
03:05:41
03:06:13
03:07:26
03:10:16
03:10:25
03:10:32
03:11:17
03:11:41
03:11:49
03.11.51
03:12:45
03:12:49
03:13:48
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Leeftijd op moment van
lopen

Naam:
Bert Epskamp
Ton Delvers
Adrie Dunnebier
Cor Janssens
Ben Horst
Connie van Diest
Hans Oostindien
Sylvain van Staveren
Bertus Engelbert
Han van de Meer
Harry Steenwijk
Jan Zwaan
Cock Verhoef
Jaap Landman
Sacco van Wessel
Jelle Boltema
Wout Natter
Wim van Diest
Hein Hoogenboom
Ale Klaver
Michiel Schrijver
Cora Pelt
Joes Kloosterman
Joep Korndewal
Jan Koster
Jeroen Hooijer
Paul van der Wal
Erik Steutel
Mariëlle van Wegen
John de Vries
Bob Heinis
Jan Zaagman
Nico van de Meijde
Piet Veenstra
Tom Camu
Ingrid Koops
Rinus van de Heide
Jeannet Mijwaart
Dick van Wessel
Constant Dedel
Cor Koster

M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
V
M
V
m
M
M

M45
sen

61
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M50
M35
40
40

46
M45

Datum

Naam/Plaats marathon

1-1-1983
1-1-1975
31-10-1987 Etten-leur
27-4-1986 Utrecht
21-10-2007 Amsterdam
18-10-1981 Eindhoven
25-10-1981 New York
1-1-1987
21-5-1977 Amsterdam
26-10-1975 Maasstricht
22-10-1988 Essen
15-10-2000 Amsterdam
23-4-1989 Utrecht
27-4-1986 Utrecht
14-6-2009 Amersfoort 750 jaar
1-1-1979
18-4-1987 Rotterdam
22-5-1982 Rotterdam
1-1-1985
24-10-1987 Essen
21-10-2007 Amsterdam
25-10-1986 Essen
25-10-1986 Essen
25-10-1986 Essen
25-10-1986 Essen
11-4-2010 Rotterdam
11-4-2010 Rotterdam
25-5-1968 Baarn
21-4-2002 Rotterdam
13-10-1991 Eindhoven
21-10-2007 Amsterdam
21-4-2002 Rotterdam
7-11-1976 Amsterdam
20-10-1991 Reims (FR)
11-4-2010 Rotterdam
21-4-2002 Rotterdam
5-2-1977 Apeldoorn
Rotterdam

55
1-1-1977
25-5-1968 Baarn

Tijd
u:mm:ss
03:14:33
03:14:48
03:15:00
03:15:45
03:15:57
03:20:00
03:20:23
03:21:14
03:22:14
03:23:55
03:24:00
03:24:13
03:24:53
03:26:05
03:26:50
03:28:55
03:29:12
03:29:42
03:30:32
03:36:03
03:36:05
03:38:53
03:38:54
03:48:05
03:48:49
03:49:37
03:50:03
03:51:44
03:53:15
03:54:08
03:55:27
02:57:31
03:57:31
03:58:30
03:59:47
04:08:13
04:08:40
04:13:39
04.21.39
04:41:00
04:42:37
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mei 1963

november 1970

oktober 1973

april 1965
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juni 1968

mei 1965

mei 1972
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Verrassend veelzijdig in verse vis!

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest
Tel. 0356015288
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FEBRUARI

VERJAARDAGEN
2
7
9
10
11
13
14
15
20
21
23
25
25
26

Irfaan
Stan
Ruud
Henk
Bart
Maria
Ronald
Andries
Henny
Annemarieke
Jolanda
Adri
Ben
Wim

Adhien
Pieters
Groot
van Esch
van Rein
Spijker
van Miltenburg
Bleijerveld
Nieberg
de Joode
de Groot
Hammink
Breunesse
Terpstra

Yakult Start to Run
Op zaterdag 25 maart aanstaande start de BAV in
samenwerking met Yakult en de KNAU een Yakult Start
to Run! Wil je vooraf meer info, kom dan naar de
informatieavond op woensdag 22 maart aanstaande om
19.30 uur in het Clubgebouw van de BAV!

Wat is Yakult Start to Run
Yakult Start to Run maakt van jou in zeven weken een
hardloper! Met deze hardloopcursus van de Atletiekunie leer je van een professionele trainer op een
verantwoorde manier hardlopen. De cursus duurt zes weken en in de zevende week ben je klaar voor de
Start to Finish loop: ongeveer 25 minuten non-stop hardlopen. En het leukste is: je doet het niet alleen!
Samen met jouw groep zet je die moeilijke eerste stap.

Spreekt dit je aan en wil je werken aan je gezondheid klik dan op onderstaande link voor meer info en je in
te schrijven.
https://www.yakultstarttorun.nl/verenigingen/baarnse-atletiek-vereniging-bav
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Jarig in februari
6
8
11
13
15
17
27

Koen
Chiel
Luuk
Nina
Jilles
Bo
Jette

Roskamp
Brouwer
van Meerveld
van de Weerd
Ijntma
Wierts
de Jonge
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Jeugdkalender
Datum

Wat

Waar

28-jan Winterindoor
4-feb Crosscompetitie III
18-19 feb AB-indoor

Wie

Trainers

BAV

begeleiding

betaald

Utrecht

pup/jun

ja

ja

AV Zeewolde, Zeewolde

pup/jun

ja

ja

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

25 februari 2017
Jos Arends Memoriaal in de Trits.
Voor alle leden van de BAV.
Inschrijven kan vanaf half januari!
Houd de mail in de gaten!

39

40

41

42

De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.
Ik ben Julie Heij - C1 junior.
Geboortejaar: 2001
Leeftijd: 15 jaar
Hoelang al bij de BAV: Sinds ik zes jaar ben zit ik bij de BAV,
dus al bijna 10 jaar.
1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Speerwerpen & discuswerpen
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
Ik doe atletiek alleen voor de lol. Ik vind het heel gezellig om met vrienden en vriendinnen te
sporten, maar ik hoef geen topsporter te worden.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Het is volgens mij al best een tijd geleden dat ik een wedstrijd had, omdat er nu alleen maar
de cross en de Wintercup is. En omdat ik nog steeds last heb van mijn knieblessure, kan ik
daar niet aan meedoen. Maar als ik het me goed herinner was mijn laatste wedstrijd met
school. Een atletiekwedstrijd tegen drie andere scholen die elk jaar op een andere school
plaatsvindt. Vorig jaar was het in Haarlem rond eind september.

4 - Wat ging goed en wat minder?
Ik deed alleen speerwerpen en het ging heel goed, ik was dan ook van de meisjes bovenbouw eerste geworden. Ik
merkte alleen dat ik wat techniek betreft een paar dingen vergeten was (bijvoorbeeld dat je je arm niet te veel moet
laten zakken).
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Ik moet blijkbaar meer trainen op techniek zodat alles meer automatisch gaat en ik dus niet dingen vergeet.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom?
Ik heb niet echt een idool, maar als ik dan zou moeten kiezen dan kies ik Dafne Schippers, niet omdat ik wil bereiken
wat zij bereikt heeft, maar omdat ik het zo knap vind wát ze bereikt heeft. En dan ook nog te bedenken dat ze pas op
haar vijftiende is begonnen met atletiek.
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Omdat ik al ruim vier jaar met blessures zit en dus niet alles mee kan doen, zou ik het fijn vinden als er meer opties
komen voor mensen met blessures. Nu het winter is en we alleen maar hardlopen, zit ik elke training in het
krachthonk dus ik zou het leuk vinden als ik ook iets anders kan doen.
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Ik luister nooit muziek tijdens het sporten en als ik het wel zou doen dan zou ik denk ik op Spotify een playlist met
nummers die zijn gekozen voor tijdens het sporten aanzetten.
9 - De vraag van Winnie de Groot voor jou: ‘Wat is jouw leukste herinnering aan de BAV?’
De baancompetities in de zomer. Dat vond ik altijd heel gezellig met de ploeg omdat het
(meestal) lekker weer is en je bij iedereen naar zijn of haar onderdeel kunt komen kijken.
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Lotte Bleijerveld
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Wat ga je later het meest missen aan de BAV?
Het stokje gaat naar: Lotte Bleijerveld
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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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