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Beste BAV vrienden, en ouders van jeugdleden,
Dinsdag 6 maart kregen we het trieste nieuws te horen dat op 84-jarige leeftijd, onze oud-trainer Ybele Mercuur is
overleden. Ybele heeft zich vele jaren ingezet voor onze vereniging, als wedstrijd begeleider, trainer, Baviaan bezorger
en nog veel meer. Vele hardlopende leden, waaronder ikzelf, hebben zijn enthousiasme, positiviteit en bemoedigingen meegemaakt. Vele gesprekken hadden we tijdens het lopen over hardlopen, de marathon, de valkuilen daarbij en
hoe je deze kunt voorkomen. Ybele had nooit blessures. Zijn advies was: “Je moet proberen jezelf in toom te houden.
Niet te snel willen, want dan krijg je blessures”. Toen ik hem vertelde dat ik de marathon van Rotterdam ging lopen,
nam hij de week erna een stapel hardlooptijdschriften mee, hij had ze toch niet meer nodig. Zo was hij, altijd oog voor
het individu. Een mooi mens is heengegaan. Ybele, we gaan je enorm missen….
Ander nieuws: Onlangs is de nieuwe Yakult Start to Run gestart. Ruim 20 enthousiaste lopers zijn begonnen met hardlopen onder leiding van Diana, Peter van den Bor, Theo en Carlo, met als doel om na 7 weken 25 minuten onafgebroken te kunnen lopen. Naast Baarnaars, verwelkomen we, net als de vorige twee beginnersclinics, weer mensen uit
andere plaatsen: Maartensdijk, Eemnes, Bussum, Laren, en Hilversum. Voor de statistici: In maart 2017 zijn we gestart
met 25 deelnemers en na 1 jaar lopen nog 15 deelnemers. Een partner van een deelnemer is ook lid geworden. Dat is
60% van de beginners die nog steeds lid zijn! In september 2017 zijn we gestart met 16 deelnemers, waarvan er nu
nog 11 lopen bij de BAV. Dat is 68%. Deze groep heeft dit jaar een eigen Eemmeerloop estafetteteam. De BAV YAKULT
RUNNERS met Peter van den Bor als teamcaptain. Dat komt dus wel goed! De mensen die gestopt zijn geven de volgende redenen aan: verhuizen, niet te combineren met werk en gezin, blessure, overgewicht en een operatie.
De BAV jeugd had een drukke dag op zaterdag 17 maart. Niet alleen was er de cross finaledag, waarvoor 24 jeugdleden zich geplaatst hadden, ook ging er een (kleine) groep naar de Fortius indoor in Dordrecht. De complete wedstrijdverslagen staan verderop in deze Baviaan, maar ik kan wel vast melden dat er in Dordrecht 3x goud, 2x zilver en 2x
brons werd behaald. Echt super!
Eind maart starten Bianca en Wim met het geven van de opleiding assistent jeugdatletiektrainer. Maar liefst negen
nieuwe assistenten gaan dan opgeleid worden. Namens de BAV jeugd alvast heel erg bedankt! Ook dank aan de ouders die zich hebben opgegeven voor de jury- en startersopleiding èn de evenementencommissie van de jeugd. Waar
zou de BAV zijn zonder jullie? Heel fijn dat er zoveel oudere junioren en ook ouders voor onze jeugdleden klaar staan!
Samen met Tineke zijn Wim en Bianca ook weer begonnen met het geven van atletiek lessen aan de groepen 3 en 4
op de Baarnse basisscholen. We hopen daar ook dit jaar weer nieuwe jeugdleden aan over te houden.
Voor het eerst sinds een aantal jaren starten we dit competitieseizoen naast de jeugdteams ook met twee senioren
teams, een hele leuke ontwikkeling! En zoals ieder jaar starten we het seizoen met de trainingspakkenwedstrijd, op
zaterdag 7 april, in Huizen. Een leuke en altijd gezellige wedstrijd voor pupillen, junioren èn senioren. Inschrijven kan
nog tot 2 april via wedstrijdsecretariaat@bavbaarn.nl .
Onlangs had ik contact met de organisator van de Royal Run, de kogel is door de kerk, de Royal Run gaat ook dit jaar
weer door! De nieuwe eigenaren en directie van Paleis Soestdijk zijn erg enthousiast over dit hardloopevenement. De
BAV zal, net als vorig jaar, weer partner zijn en faciliteiten leveren. Daarnaast zullen Diana en Irma weer de vrijwilligers coördinatoren rol gaan vervullen.
Vrijdag 13 april a.s. nodigt het bestuur alle vrijwilligers van onze vereniging uit voor de traditionele vrijwilligersavond.
Ook de Wintercup vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd. Meld je s.v.p. even aan via secretaris@bav-baarn.nl.
Op deze avond zal de jaarlijkse vrijwilligers trofee uitgereikt worden, mits hij, zij of hen aanwezig is/zijn.
Tot slot: vorige maand meldde ik dat er, helaas, een potloodventer actief was o.a. rond de Geerenweg. We kregen
onlangs het bericht dat de politie een verdachte op heterdaad heeft aangehouden.
Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)
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Nieuws van de ledenadministratie
In de tweede helft van februari kwamen er nog een flink aantal aanmeldingen bij.
Een hartelijk welkom derhalve voor:
Voornaam:
Sander
Madelon
Mariska
Daniël
Keano
Arnoud
Lily
Wim
Maria
Jaco
Hinde
Sara

Naam:
Fonken
de Haas
Hissink
Hovius
Hovius
Munneke
Presser
Presser
Sarimpasi
Spiering
Wunderink
Wunderink

Woonplaats:
Baarn
Eemnes
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Soest
Soest
Baarn
Eemnes
Baarn
Baarn

Categorie:
jury
recreant
recreant
pupil A
pupil C
recreant
recreant
recreant
recreant
senior
pupil C
pupil D

nordic walking
nordic walking
nordic walking

Afmeldingen bleven beperkt. Per 31 maart nemen wij afscheid van:
Voornaam:
Wendy
Marije

Naam:
Hanenberg
Jansen

Woonplaats:
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
recreant

wandel fit

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën
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Ybele Mercuur
Een man die zichzelf in toom hield.
“Het sporten zit in mijn genen”, deze woorden sprak Ybele Mercuur bij het vijftig jarig bestaan van de Baarnse Atletiek Vereniging. Dat is nu ruim vijf jaar geleden. Ybele nam min of meer afscheid van zijn geliefde atletiek club.
Afgelopen dinsdag 6 maart overleed hij na een griep met complicaties. Vierentachtig jaar werd hij. Een man met sport in zijn genen. In Utrecht, waar hij in 1933 geboren werd, voetbalde hij bij
Hellas. Later in Baarn werd hij actief speler bij BVV Baarn. Daar
werd hij ook trainer, begeleider en grensrechter.

De overstap naar de BAV was geen onbekend terrein voor hem. Ybele was op z’n tweeëntwintigste Nederlands kampioen hoogspringen bij de Nederlandse Politie Sport Bond. “Eén meter negenentachtig”, zei hij
trots. Net zo trots was hij op 11.02 seconden op de honderd meter een jaar eerder bij dezelfde NPSB.
Voor de BAV was Ybele een aanwinst. Begeleid door Wout Natter liep hij in 1994 de Dam-tot-Dam-loop én
de halve marathon van Terschelling. Daarna werd hij lid. Dat is nu bijna vijfentwintig jaar geleden. Vanaf
die tijd heeft Ybele zicht ontwikkeld tot een enthousiast atleet.
De BAV heeft ook veel aan hem te danken als hardloop-begeleider. Zoals hijzelf begonnen was onder leiding van Wout, zo trainde hij groepjes atleten voor de vele wedstrijden de jaren door. Aanvankelijk voorop, bij het ouder worden er tussen, en de laatste jaren op de fiets. Maar altijd enthousiast met aanwijzingen, bemoedigingen en aandacht, waardoor je als ‘leerling’ nog meer gemotiveerd werd.
Ybele werd gemist toen hij met trainen moest stoppen. Er zijn veel BAV-leden die al jaren lang lid zijn,
maar Ybele werd gemist! Het clubblad ‘De Baviaan’ bezorgen, daar ging hij nog enige jaren mee door. Bij
het vijftig jarig jubileum van de BAV werd aan Ybele gevraagd hoe het kwam dat hij nooit blessures had
gehad. Zijn antwoord paste precies bij wie hij was: “Je moet proberen jezelf in toom te houden. Niet te
snel willen, want dan krijg je blessures”.
Nu is hij niet meer. Een dierbaar mens is overleden, open, met oog voor zijn ‘leerlingen’. Hij overleed op 6
maart, zijn vrouw Grada ging hem enige jaren voor. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen heel veel
sterkte toe.
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris van de BAV
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Hardlopen in een koude voorjaarsvakantie!
Zaterdag 24 februari, lekker fris hardloopweer voor wie niet op vakantie is en een duurloop bij de prestatie lopers om lekker warm te blijven. We blijven in het bos uit de wind, een prima keus op hobbelige paden waar de moddersporen hard zijn opgevroren. Het laatste stuk op weg naar Hoeve Ravenstein voel je
hoe koud de wind is, een voorbode voor een komende week.
Maandag een heerlijk “Keppeltje”. Ik red het net op tijd en kom aan racen vanuit Arnhem, onze maandagavond prestatiegroep jongt lekker aan en met een fijn clubje starten we vanaf de HEMA aan ons rondje
Baarn. Al na een km (nog druk in het hoofd?) mis ik een stoeprand en rol zo op straat. Het lijkt mee te vallen en ik kan gelukkig door. De kou valt ook nu weer reuze mee zolang je maar uit de wind blijft. De
schaatskoorts krijgt ons al een beetje te pakken en we oefenen vast een treintje onderweg. Zou het deze
week gaan lukken? Onderweg komen we op de Vondellaan de lopers vanaf de Generaal tegen die in tegengestelde richting lopen. Ook zij laten zich niet stoppen door de winter(sport).

Dinsdag zien we op Strava dat de dinsdagavond training in de kou en in een sneeuwstorm gewoon is doorgegaan. Het betere afzien.
Woensdag trekt de wind aan en wordt het pas echt koud. Ook
is er nog meer sneeuw gevallen. Sommige gelukkigen hebben
in de ochtend de hardloopschoenen aangetrokken voor een
loopje in het bos. Maar ’s avonds op de baan en de weg is het
te glad (en ook wel erg koud) en worden de trainingen afgelast. Ik geef de trainers groot gelijk, zij staan ook nog eens vaak
stil langs de baan als wij ons warm lopen. En hoeveel lopers
zouden de kou getrotseerd hebben? We zullen het niet weten,
ik zat met mijn enkel recht vooruit (helaas toch wat meer pijn
dan maandag voorzien) lekker warm op de bank. De schaatskoorts neemt al wel toe onder de BAV-ers, zou het dit jaar
weer gaan lukken?
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Donderdag geen loop nieuws, het blijft vriezen en waaien en ’s avonds bij de core stability werken we ons
onder de bezielende leiding van Dorine en Gijs (haar hondje) in het zweet. De billen zijn deze week aan de
beurt. Jurgen en Dorine winnen de laatste krachtproef, maar of dat eerlijk gebeurd is? We gunnen ze de
overwinning zullen we maar zeggen.
Vrijdag, yes er wordt geschaatst zien we her er der voorbij komen. Helaas gaat dat met mijn enkel deze
keer niet lukken. Voor wie durft en tijd heeft ziet het er heerlijk uit. Met de koude wind erbij moet je wel
een bikkel zijn.

En dan zaterdag, een handje vol lopers is ’s morgens gewoon bij Groeneveld te vinden . Het ijst lokt, een
groepsfoto zit er niet in, het kraakt griezelig hard als men bij elkaar naar een leuk pose zoekt. Ik tref de
lopers, wandelend met mijn hond die helemaal in de war is van al die mensen op het ijs. Het was nog
steeds koud maar al niet meer zo koud als eerder deze week. Ook de G-groep was er gewoon, kou of niet,
zij laten zich niet stoppen.
En dan zondag, in bijna lenteachtig weer (ik zie nog net geen korte mouwen) een aantal BAV-ers bij de
Trappenbergloop. Een mooie afsluiting van een vakantieweek waar toch ondanks de kou weer veel bewogen en genoten is.
Of er ook veel geskied is weet ik niet. Onze wintersporters hadden het nog veel kouder begreep ik en wellicht zitten sommigen nog ingesneeuwd vast in Frankrijk. Ook geen straf lijkt mij zo.
Ik zelf hoop snel weer te kunnen lopen, volgens Dorine moet dat zeker lukken.
Op naar de lente zullen we maar zeggen. Ik heb er zin in.
Hansien Oyens
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Communicatiecommissie
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.
Wie is er geïnteresseerd zich hierin te verdiepen?
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)
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.
De hesjes zijn voorradig in het clubgebouw.

10

Resultaten Clubloop Groeneveld op 27 januari 2018
Naam
Annelies Heinen
Anton Malta
Arjan ten Hoeve
Ben Hagen
Boy Staal
Brendan de Graaf
Camiel Kruiswijk
Dirk Bergman
Dirk Boterenbrood
Frank Luczak
Gabrielle de Vries
Hans de Jong
Henny Nieberg
Hugo Das
Ieke Wagemakers
Ingrid Wendel
Irma Karssen
Jaco Spiering
Jan van der Laan
Jan Bart van Olst
Johan Kleinhaven
Mariette Groenhuijzen
Marisca Hissink
Marise Hop
Martine de Mol
Mireille Pater
Paul Friederichs
Pim Molenaar
Rene van Moppes
Richard Hop
Roland Marges
Sabine v d Bos
Simone Kuijpers
Willem Hogenbirk
Wim Huijgen
Wim Rottier

Afstand in m
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.500
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Eindtijd Snelheid
00:31:50
9,42
00:26:27
11,34
00:23:22
12,84
00:22:54
13,1
00:25:11
11,91
00:27:39
10,85
00:17:39
17
00:13:41
10,96
00:31:13
9,61
00:21:04
14,24
00:24:42
12,15
00:20:42
14,49
00:13:56
10,77
00:28:24
10,56
00:28:04
10,69
00:26:37
11,27
00:28:04
10,69
00:19:30
15,38
00:27:54
10,75
00:27:39
10,85
00:25:37
11,71
00:29:46
10,08
00:27:15
11,01
00:25:15
11,88
00:31:40
9,47
00:25:50
11,61
00:12:54
11,63
00:27:25
10,94
00:24:32
12,23
00:24:26
12,28
00:23:19
12,87
00:25:42
11,67
00:28:04
10,69
00:21:51
13,73
00:24:53
12,06
00:23:40
12,68

Km tijd
06:22
05:17
04:40
04:34
05:02
05:31
03:31
05:28
06:14
04:12
04:56
04:08
05:34
05:40
05:36
05:19
05:36
03:54
05:34
05:31
05:07
05:57
05:26
05:03
06:20
05:10
05:09
05:29
04:54
04:53
04:39
05:08
05:36
04:22
04:58
04:43
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Jan Koops – materialenman
In het bestuur is besloten om Jan Koops te benoemen tot “materialenman”. Voor alle zaken die te maken
hebben met het materiaal van onze atletieksport, kunnen we bij Jan terecht.
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Veel tevredenheid onder hardlopende BAV-senioren
In januari is onder de hardlopende BAV-senioren een enquête gehouden om te evalueren hoe de eerste periode (septdec) is verlopen na de verdeling van de hardloopgroepen in
de doelen gezondheid en prestatie.
De enquête is in totaal door bijna 100 respondenten ingevuld, waarvan de verdeling tussen het gezondheids- en prestatielopers nagenoeg gelijk was. De resultaten zijn verzameld door de Technische Commissie (TC) en vervolgens geanalyseerd door de trainers van de betreffende groepen.
Hieronder staat per groep een korte samenvatting van de
resultaten:

Gezondheid 1 & 2:
Het valt bij Gezondheid 1 & 2 op dat er veel tevredenheid is over de trainingsgroep, het doel en de trainingen. De gezondheidstrainers worden over het algemeen ook redelijk goed beoordeeld. De meeste
winst valt voor de trainers nog te behalen op het aspect feedback geven.
Daarnaast zijn er opvallend veel aanvullende reacties gegeven, waaruit de trainers de volgende aandachtspunten hebben gefilterd:
- Groepsomvang en tempoverschillen binnen de groepen
De trainers gaan duidelijker aangeven wat de niveaus van de groepen zijn. De trainers houden vast aan de
doelstelling van de gezondheidsgroepen. Ook gaat bekeken worden hoe doorstroming (naar prestatiegroepen) bevorderd kan worden en er wordt overwogen om een extra gezondheidsgroep te vormen,
waardoor er 3 niveaus kunnen ontstaan.
- Trainers:
Vanaf half januari hebben de gezondheidstrainers afgesproken dat één trainer de training verzorgt. De
tweede trainer heeft de rol als assistent. Vooraf is er overleg over route, kern en looptechnische aandachtspunten.
- Looptechniek en baantraining:
Het merendeel van de gezondheidsdeelnemers traint liever niet op de baan. Wel willen zij dat er aandacht is voor de looptechniek. Nadruk op looptechniek wordt niet door elke atleet gewaardeerd, maar
correcties en aanwijzingen omtrent houding en techniek worden wel op prijs gesteld tijdens de training.
Looptechnische aspecten komen (meer) aan bod door de rolverdeling tussen de trainers en met kleinere
groepen is het geven van dit soort feedback meer mogelijk dan met de huidige omvang. Ook zullen er
looptechniek-clinics georganiseerd gaan worden. De mogelijkheid om eens in de zoveel weken een baantraining aan te bieden (naast de reguliere training) wordt nog bekeken.
- Re-integratie na blessure:
Er zal meer bekendheid geven gaan worden aan de mogelijkheid om met/na een blessure deel te nemen
aan de training (op dinsdagavond) door Ria.
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Prestatie 1 & 2:
Het valt bij prestatie 1 & 2 op dat de deelnemers enthousiast zijn en de overgang rustig is verlopen. Een
aantal prestatielopers is tijdens deze periode om diverse redenen overgestapt naar gezondheid. Andersom is dit niet het geval geweest.
Wat goed gaat is dat trainingen goed worden bezocht en dat de deelnemers gemotiveerd zijn en tevreden
zijn over de opbouw, het resultaat en trainers.
Wat beter kan/moet is het geven van feedback van trainers naar atleten, hier is behoefte aan. Daarnaast
zal de uitleg over de kern verduidelijkt moeten worden.
Aandachtspunten voor de trainers van prestatie 1 & 2 is dat trainers onderling kennis moeten gaan delen
om het algemene niveau te verhogen. Ook wordt geprobeerd de groepen beter te verdelen qua aantal
deelnemers, zodat er meer/betere feedback en individuele aandacht geven kan worden aan de atleten.
Hier gaat aan gewerkt worden door onder andere periodiek overleg tussen trainers te plannen, waarbij
ook input van atleten gevraagd wordt.

Prestatie 3
In prestatiegroep 3 heerst 100% tevredenheid over de groep en de uitdaging van de trainingen. Ook de
trainer wordt louter positief beoordeeld. Aandachtspunten zijn het helder stellen/nastreven van het
(prestatie)doel en feedback geven.
De trainer geeft aan dat het streven van zijn groep is dat iedere loper het hele jaar door een goede 10 tot
15 km te laten lopen. Ook kan met wat extra trainingsarbeid een halve marathon gerealiseerd worden.
Indien nodig gaat hij meer aandacht aan de atleet zelf geven en hij probeert de lopers ook "huiswerk "
mee te geven.

Prestatie 4
In prestatiegroep 4 was wat ontevredenheid, met name door een lage trainingsopkomst en een laag
groepsgevoel (veel individuele doelen/trainingen). Men was wel tevreden over het schema, maar verwachtingen tussen trainer en atleten bleken niet helder.
De atleten, trainer en TC zijn hierover in gesprek en er wordt (tijdelijk) getraind op een algemeen schema
welke hoofdzakelijk gericht zal zijn op een vlotte 10-15 km, maar ook prima voor de wat kortere of langere
afstanden gebruikt kan worden. Nieuw in dit schema is dat de baantrainingen op de donderdagen niet
concreet zijn ingevuld, maar de aandacht ligt op techniek, verrassing, uitdaging.

Nieuwe periode, nieuwe doelen?
De respondenten verdelen zich in de nieuwe periode weer nagenoeg gelijk over de 2 doelen: 49% kiest
voor prestatie en 51% voor gezondheid.
Bij de prestatielopers wil het merendeel zich richten op de 10 km, waar met name de trainingen bij Prestatie 1, 2 en 4 op ingesteld zullen zijn. Daarnaast zijn er een flink aantal atleten die zich (ook) op 15km/10em
en halve marathon willen richten. Met name de trainingen van Prestatie 3 (en eventueel 4) sluiten hierbij
aan.
Op de website staat alle informatie over de trainingen.
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Recept van de maand
BREAKFAST CAKE
De wekker gaat.. tijd om uit bed te komen en te gaan ontbijten!
Dat vind ik toch echt wel het lekkerste eten op de hele dag. Oke, op toetjes na dan. Ik was eerst hooked
aan bananencake, maar ik heb geleerd dat het eten van banaan helemaal niet zo gezond is. Dat komt
doordat er erg veel suikers in zitten, waardoor je energieniveau heel snel daalt. Net als met een suikerbom-snack, alleen iets minder duidelijk te merken. Ja, het is fruit, en ja, er zitten voedingsstoffen in, maar
de verhouding tussen voedingsstoffen-suiker is veel slechter dan bijvoorbeeld ananas, mango of blauwe
bessen. Op een dag at ik gerust 3 bananen weg, dus het was tijd om een recept te bedenken zodat ik makkelijk (onderweg) kan ontbijten zonder die bananen.
Dat werd het breakfast cake recept. Ik maak het nu bijna elke week wel. Op zondag bakken, en dan van
maandag t/m donderdag twee dikke plakken onderweg naar het werk opsnoepen.
Bonus: het is ook een perfecte snack om in te vriezen zodat je af en toe een plakje uit de vriezer kan halen.
Het recept voor breakfast cake bestaat uit:
* 250gr speltmeel 100gr havermout
* 140ml amandelmelk (of water, kan ook)
* 4 eieren
* 2 theelepels kaneel
* 2 theelepels
* bakpoeder
* 250gr blauwe bessen (voedingsstoffen + zoet-maker! Geen fan? 30ml biologische honing doet ook zijn
werk om het wat zoeter te maken)

* Verwarm de oven voor op 180 graden.
* Kluts de eieren in een grote kom. Meng het meel, de havermout en de melk door de eieren.
* Voeg de kaneel, het bakpoeder en de honing/blauwe bessen toe, en roer alles goed door elkaar.
* Zet de breakfast cake voor 75 minuten in de oven.
* Laat de cake daarna een half uur afkoelen.
Bron: Runnersworld, 26 september 2016
Eigenaar van Runnersworld Utrecht, Hakim heeft 18 jaar ervaring in de hardloopbranche. Naast enkele
werkzaamheden in een andere filiaal is hij bijna dagelijks op de winkelvloer in Utrecht te vinden. Hardlopen is hem met de paplepel ingegoten.
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Wel of niet trainen op lege maag?
Wat gebeurt er met je lichaam als je traint op een lege maag? Je gaat je vetvoorraad te lijf, dat is zeker.
Mooi meegenomen, maar is dat het hele verhaal?
Trainen op een lege maag - ‘s ochtends vroeg - is de afgelopen decennia behoorlijk populair geworden.
Zonder het nodige voedsel, en vooral zonder de belangrijkste brandstof (koolhydraten), gaat je lichaam op
zoek naar andere energiebronnen. En komt dan vanzelf uit bij je vetvoorraad. Mooi meegenomen: lekker
lopen en tegelijkertijd afvallen. Het is misschien even wennen, maar het loont vast.
Of je voor een training nu wel of niet eet, het lichaam verbrandt grofweg dezelfde hoeveelheid vet. Toch
zit achter dit simpele gegeven een gevaarlijk feit verstopt. Eet je voor je training niets, dan zal tijdens die
inspanning niet alleen je vetvoorraad worden aangesproken, maar ook het potje met eiwitten. En dat gaat
al vrij snel ten koste van je spiermassa. Zo 'eet' je dan ook je spieren op.
Lopers die niet per se willen afvallen, maar vooral beter en sterker willen worden, kunnen beter niet op
een lege maag gaan sporten. Dat geldt nog sterker als je krachttraining doet, want spieren hebben juist
baat bij eiwitten voor de spieropbouw. Die moeten dan wel in voldoende mate aanwezig zijn.
Bron: Runner's World Magazine, 01-01-2016

Trainingsschema prestatiegroep 3
winter 2017/2018
DINSDAG
27-03-2018
03-04-2018
10-04-2018
17-04-2018
24-04-2018

AFSTAND
400/200/400/200
200
3 x 400
400/600
3000

SERIES
3x
18x
3x
4x
2x

DONDERDAG
29-03-2018
05-04-2018
12-04-2018
19-04-2018
26-04-2018

OEFENPLEK
Groeneveld
Generaal
Ziekenhuis
Kippenbrug
Groeneveld

Rookbeleid Sportpark Ter Eem
In de laatstgehouden vergadering van de Stichtingsraad van SESTE
is gesproken over het rookbeleid op het sportpark Ter Eem. Roken
in de openbare ruimte wordt steeds minder gangbaar. De stichtingsraad heeft besloten tot een ontmoedigingsbeleid.
Er komen specifieke “rookplekken” bij de clubgebouwen van de
voetbalclubs. Na 1 maart mag alleen nog gerookt worden op de
aangewezen plekken. Leden en bezoekers zullen geattendeerd
worden op gewijzigd rookvrij-beleid.
Het bestuur van de BAV ondersteunt dit beleid van harte, rokers
bij de BAV zijn immers zeldzaam. We zullen door middel van antirook stickers het rookbeleid op het sportpark kenbaar maken.
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april

VERJAARDAGEN
1
3
3
6
8
8
9
10
10
12
14
15
16
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
21
21
21
25
27
28
30
30
30

Trees
Liesbeth
Reinier
Frédérique
Alexander
Tineke
Petra
Jan
Wim
Frank
Ine
Tineke
Laura
Jeanette
Cari
Albert
Dorine
Tjitske
Wietske
Lotte
Peter
Riet
Hannie
Martine
Brendan
Albert
Pieter
Etienne
Niels
Paul
Davor
Tineke
Corien

Rademaker
van der Burg
de Clercq
van Lent
Martens
Bos-Hofman
van Willigen
van der Laan
den Blanken
Luczak
van Lintel
Bakker
de Wild
Mijwaart
Sänger
van Wee
Schmitt
Lambeck
Hagen
Bleijerveld
Maassen
Kuiperij
Uding-Roest
Winkelhorst
de Graaf
de Weijer
Tollenaar
Berends
Sitters
Friederichs
Susak
de Heij
Kruiswijk

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Jeugd

april
1
7
10
12
12
13
13
14
19
25
30

Thiara
Vin
Cato
Bas
Ciske
Ravi
Dylan
Jonathan
Lotte
Sabien
Collin

Serné
de Bruin
Hompes
Dalmaijer
Roelofsen
Snoek
Posthumus
Rijken
Bleijerveld
Hilhorst
Hooijer

FEE

ST!

GEFEL

ICITE

ERD!
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De jonge bavianen stellen zich voor
C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN
Sebastiaan is 6 jaar, ongeveer 125 cm lang een vrolijk kind
die graag praat ;-). Donkerblond haar blauwe ogen. Hij
woont in een huis met een lekkere tuin speelt graag
buiten ook met de bso in bos of speeltuin. Sebastiaan
heeft een zusje Valerie van 2 jaar. Graag speelt sebas met
lego of bouwt met de knikkerbaan. Of met van alles en
nog wat. ...rijke fantasie. ..twee stoeltje samen is een
boot ...etc
Wat sebas wil worden? Ik denk politie

Zoëy bij nationale pupillen wedstrijd in Apeldoorn
Op zondag 11 maart deed Zoëy Fonken C-pupil van de BAV als enige van de club mee met de nationale pupillen wedstrijd in Apeldoorn. Het was best even spannend want in eerste instantie stond
ze als 13de reserve op de lijst. Maar toen kwam het mailtje dat ze
mee mocht doen. Super blij was ze maar tegelijkertijd heel spannend.
Om 12 uur startte haar eerste onderdeel. Dus we waren rond 11
uur in Apeldoorn. Daar moesten we elkaar gedag zeggen omdat
Zoëy naar haar groepje moest en daar de hele dag onder begeleiding van leuke trainers zou blijven. Dat was wel even slikken voor
haar. Maar zo stoer als ze is ging ze vol gezonde spanning.
Om 12 uur was het eerste onderdeel de 600 meter. En ja hoor een
clubrecord gelopen en van alle meiden eindigde ze als 6de. Vervolgens kwam de 40 meter sprint, hoogspringen en verspringen.
Op alle onderdelen een PR behaald. Veel geleerd en een leuke
lange dag gehad. In het klassement is ze op een geweldige 10de
plek geëindigd. En dan te bedenken dat er kinderen uit heel Nederland meededen van Limburg, Zeeland en Drenthe.
Volgend jaar wil ze weer mee doen en wie weet zijn er dan nog
meer atleten van de BAV die mee willen doen op eigen gelegenheid.
Angelique Fonken
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Jeugdkalender
Datum

Wat

Waar

7-apr

trainingspakkenwedstrijd AV Zuidwal, Huizen

14-apr

CD juniorencompetitie 1 ?

15-apr

Blokmeerkamp (RAGE)
pupillencompetitie 1

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

AV Zuidwal, Huizen
AV Pijnenburg, Soest

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

Voor wie?

Trainers

BAV

allen
CD-jun

ja

ja

ja

ja

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

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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Junioren presteren goed in Dordrecht - 17 maart 2018
Het is één van de laatste indoor wedstrijden van het seizoen, helaas op dezelfde dag als de finale cross
waar onder andere Sabien Hilhorst voor geplaatst was. Maar zij maakte de keuze om naar de indoor te
gaan samen met haar vriendinnen Lotte Bleijerveld en Emma van de Beek.
Het eerste onderdeel van de dag is de 60m Sprint voor de B Junioren waar de meiden aan de start verschijnen. Lotte liep in een tijd van 9,03 sec. de 60m en haalde daarmee een 3de plaats. Vlak erna kwam
Emma in een tijd van 9,13 sec., waarmee ze als 4de eindigde en haar persoonlijk record verbeterde.
Sabien liep even snel als haar PR, zij finishte in een tijd van 9,50 seconde en daarmee eindigde zij op de
6de plaats. Terwijl de meiden nog aan het uitrusten zijn van de 60 m staat Niels Sitters alweer in de startblokken om zijn 60m te knallen. Zijn PR stond op 8,48 sec. en die wilde hij hoe dan ook verbeteren. Hij
had er zo veel zin in, dat hij begon met een valse start, maar toen de mannen met zijn allen vertrokken
en het gelukkig geen valse start was finishte Niels in een tijd van 8,29 sec.: een PR! Daarvoor zijn we
naar Dordrecht gegaan!
Later op de dag was het kogelstoten en het hoogspringen aan de beurt. Emma bij hoog en Lotte en Wessel mochten een poging wagen bij het kogelstoten. Emma sprong ruim over de 1,35 m heen maar de
1,40 m lukte helaas niet. Die wordt vast gesprongen tijdens de JAM indoor op 24 maart. Bij het kogelstoten stootte Wessel de kogel maar liefst 10.09 m ver, doe dat maar eens na met een 5kg kogel! Lotte verbeterde haar PR van 7,31 m naar 8,05 m, 74 cm verder. Het volgende doel wordt de 10m dit jaar dus
nog even hard trainen! Sabien begon met een slechte start op de 60 meter horden. Bij de eerste 2 hordes kwam ze niet lekker uit en dan is het moeilijk om het ritme terug te vinden voor de laatste 3 hordes.
Uiteindelijk is ze als 4de geëindigd in een tijd van 10,88 sec. Als ze bij de eerste hordes goed was uitgekomen, had de top 3 er zeker in gezeten! Het einde van de dag nadert, alleen verspringen staat nog op het
programma. Niels Sitters en Bas van der Vuurst mogen beginnen. Niels springt een mooie afstand van
5,02 m en wordt daarmee 1ste bij de mannen Masters. Bas springt een afstand van 5,40 m (kwam niet
lekker uit) maar wordt daarmee toch eerste van de Mannen Senioren… De 2de had met 5,36 m net niet
genoeg. ;-) Sabien sprong op 4 cm na net geen PR, maar dat komt wel eind april tijdens de 2 daagse
meerkamp in Sneek! Lotte haalde een afstand 31 cm verder dan haar PR en sprong daarmee een afstand
van 4,05 m. Emma had de mooiste sprong van allemaal en haalde een afstand van 4,54 m waarmee ze 2
cm achter de eerste zat, met een mooi nieuw PR!
Het was een sportieve, leuke en alles bij elkaar zeer geslaagde dag!
Bas van der Vuurst
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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 Iris van Gisbergen naar

Amber Pieterse
Ik ben B1 junior
Leeftijd: 15 jaar
Hoelang al bij de BAV: 10 jaar
1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Mijn favoriete onderdeel is kogelstoten, maar ik vind speerwerpen en
discuswerpen ook leuk.
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
Ik zit eigenlijk gewoon voor de gezelligheid op atletiek en wil er niet
echt verder mee.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Mijn laatste wedstrijden waren de BAV- clubkampioenschappen, gewoon op onze atletiekbaan.
4 - Wat ging goed en wat minder?
Kogelstoten ging wel goed, op de 1000 meter heb ik een record langzaamste tijd gehaald volgens mij...
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Ik heb ervan geleerd dat ik niet kan rennen.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)?
Zo ja, wie? En waarom? Ik vind Dafne Schippers erg inspirerend, ze is
erg goed maar vindt het ook erg leuk om te doen.
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Iets dat beter kan bij de BAV is dat er meer rekening wordt gehouden
met wat iedereen leuk vindt. In de winter wordt er namelijk alleen
maar gerend, terwijl de meesten dat niet zo leuk vinden.
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Ik denk muziek met een leuk ritme waar je op kunt lopen, een specifiek
nummer heb ik niet.
9 - De vraag van Iris voor jou: Hoe ben je bij de BAV gekomen?
Ik ben bij de BAV gekomen door een high-five programma. Dat was een soort programma waar je dan 5
keer ergens mee kon trainen, toen ik 5 was heb ik dat gedaan en dat vond ik erg leuk.
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Emma van de Beek
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Welke trainer vindt je het leukst en waarom?
Het stokje gaat naar: Emma van de Beek
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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
Jan Koops
Ledenadministratie
Hans Oostindiën
hans@oostindien.com
Commissie Wedstrijdorganisatie
Bob Heinis
Website Commissie
Alexander Martens
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren
Trainerscoördinator
Wim Oostveen
Trainerscoördinator
Vacature
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
Diana Rubini

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