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Beste BAV-vrienden en ouders van jeugdleden, 
 
Wat was het een mooi spektakel, de Eemmeer estafette! Een recordaantal van 13 BAV-teams deden mee, 
waaronder 2 duo’s. Ons heren wedstrijdteam ging voor een podiumplek, en ondanks stevige concurrentie 
werden ze 2e, chapeau. Ook Hans en Etienne werden 2e als heren duo; Sandra en nieuw lid Erik 3e als ge-
mengd duo. Verder werd het BAV dames wedstrijdteam ook 3e. Grote klasse van deze toppers! Daarnaast 
streden de overige teams een gezellige strijd met elkaar, en soms tegen zichzelf . Op de BAV-website en 
Facebook pagina’s staan weer mooie foto’s van o.a. Gertjan Hooijer. 
Onlangs is de ALV gehouden, met o.a. op de agenda het voornemen van het bestuur om in zee te gaan 
met Kinderopvang Stichting KMN Kind en Co, om een buitenschoolse opvang (BSO) in ons clubgebouw te 
gaan vestigen. Concreet betekent dit dat we ons gebouw gaan verhuren aan KMN Kind en Co, vooralsnog 
op dinsdag- en donderdagmiddag tijdens schoolweken. In de schoolvakanties zullen ze de hele dag het 
gebouw gebruiken. Daarnaast gebruiken ze in elk geval het grasveld links naast de verspringbak. 
Vooraf heeft het bestuur met de kadercommissie en een aantal overige betrokkenen goed overleg gehad 
of men bezwaren heeft. Dit bleek niet het geval. 
De ALV was vrijwel unaniem enthousiast over dit voornemen, waardoor het bestuur zich voldoende ge-
steund voelt om de gesprekken met KMN Kind en Co te concretiseren. We gaan ervan uit dat ongeveer 
half september a.s. de BSO van start zal gaan. 
Voor onze activiteiten verandert er verder niets, de kantine vrijwilliger zal er alleen op toe moeten zien 
dat de kantine altijd netjes achtergelaten wordt, maar dat was al een (spel)regel. 
De Yakult Start to Run is afgerond. 25 deelnemers zijn begonnen aan deze nieuwe opzet i.c.m. de Atletiek-
unie. De groep was bijzonder enthousiast, en het merendeel heeft zich inmiddels ingeschreven als lid bij 
onze vereniging, allen nogmaals hartelijk welkom!  
Deze opzet van beginnen met hardlopen is dermate succesvol, dat er inmiddels plannen zijn voor een 
nieuwe clinic na de zomer. 
De jeugd gaat richting het einde van het schooljaar en dus ook richting het eind van de baancompetitie. 
De CD junioren hebben hun laatste wedstrijd op 10 juni, de dag erna de B junioren. Het weekend erna zijn 
de pupillen aan de beurt (zaterdag 17 juni) en hekkensluiters zijn de A junioren op zondag 25 juni.  
Ook heel belangrijk om te melden zijn het kamp en daar voorafgaand de Survaton op zaterdag 24 juni. De 
Survaton is DE BAV mudrun vooral in het leven geroepen voor de BAV jeugd om hun kampgeld bij elkaar 
te modderen, rennen of plonzen omdat ze zich laten sponsoren. Maar ook de recreanten zijn van harte 
uitgenodigd om weer naar "de achtertuin" van AT Osborne te komen, John F Kennedylaan 100. De start is 
om 10 uur. 
Op vrijdagavond 30 juni verzamelt veel jeugd zich bij Groepskampeercentrum Exito in Beekbergen voor 
het jaarlijkse BAV jeugdkamp. Een aantal leden van de jeugdcommissie/ evenementencommissie is on-
langs voor de tweede keer op locatie geweest om o.a. heel leuke activiteiten af te spreken. Dat belooft 
weer een super leuk weekend. 
 
Op 4 mei hebben een aantal BAV (jeugd)leden Baarnse scholieren weer begeleid bij het ophalen van het 
Bevrijdingsvuur in Wageningen. Deze estafetteloop start traditioneel om 0:00 uur bij Hotel De Wereld. 
Om 9:00 uur de volgende morgen kwam men aan op de Brink. Na een toespraak door onze Burgemeester 
konden de scholieren naar hun bed. 
De BAV begeleiders, aangevuld met trainingsmaatjes, gingen echter door naar paleis Soestdijk, van waar-
uit ze het bevrijdingsvuur naar Utrecht gingen brengen, wederom in estafette vorm. Respect voor jullie 
allemaal. 
Ik wens jullie een mooie maand! 
 
Edan van der Meer 

Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl) 

http://www.bav-baarn.nl/?page_id=37
https://www.facebook.com/bavbaarn
mailto:voorzitter@bav-baarn.nl
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In de maand mei kwam wederom een aantal jonge jeugdleden binnen, alsmede een aantal recreanten 
voor een deel afkomstig uit de recentelijk afgelopen beginnerscursus.. 
Ditmaal een hartelijk welkom voor: 
 
Voornaam: Naam:   Woonplaats: Categorie: Geboortedatum: 
Robert  Adolfse                 Laren  recreant 30-11-1965 
Annebel Bon   Baarn  pupil C                29-12-2009 
Jan  Burger   Eemnes               recreant 18-02-1961 
Bea  Dekker   Baarn  recreant 08-02-1969 
Nicole  van Doorn  Baarn  recreant 19-09-1966 
Sofie  van Drie  Baarn  pupil D                22-10-2010 
Mayah  van Empel  Baarn  recreant 02-10-1966 
Anneke               Fack   Eemnes                recreant 04-09-1956  
Lucas  Hoek   Eemnes                pupil D  03-12-2010 
Bert  Kist   Baarn  recreant 05-10-1968 
Erica  Kok   Bunschoten recreant 12-10-1983 
Elvira  Maor   Baarn  recreant 20-03-1976 
Anouk  Ruizendaal  Huizen  recreant 10-04-1991   
Pepijn   Sierat    Baarn  pupil A                 18-06-2007   
Inden   Snoek    Eemnes               pupil D                 16-11-2010 
Adrie  van Steeg  Baarn  recreant N.W.  21-11-1957 
Yvonne                Verrijp   Amersfoort recreant 08-07-1961 
Nijnke                 Visser   Amsterdam recreant 15-11-1978 
Karen  Vonk   Amersfoort recreant 09-01-1973   
 
Voor de 3-maands kennismakingscursus meldden zich een 13-tal deelnemers van de 3e Wandel Fit groep 
aan. 
  
Helaas ook weer een aantal afmeldingen, ingaande 1 juli: 
Het betreft: 
Voornaam: Naam:   Woonplaats:  Categorie: 
Harvey  Frempong  Baarn   pupil C 
Shariva                Koops   Baarn   senior 
Daan  Meijneken  Baarn   junior D 
Erik  Obee   Zeewolde  recreant 
Edmond Pouderoyen  Baarn   recreant 
Saar  de Vooght  Baarn   pupil C 
 
Van de Atletiekunie ontvingen wij de volgende nieuwe wedstrijdlicenties: 
Voornaam: Naam:   Licentienummer: Categorie: 
Nadia  Dijkhuizen  903699                 pupil D 
Eline   van Duinen  903703                 pupil D 
Zoëy  Fonken                903702                              pupil D 
Jasper  Martens  903700                 junior B 
Tim  Verwer                903701                 senior 
 
Namens de ledenadministratie, 
Hans Oostindiën 

Nieuws van de ledenadministratie 
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http://www.sportze.nl/
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Lieve allemaal, 
 

Op Facebook was te lezen, 
Dat je voor gezellig hardlopen bij de Bav in Baarn moest wezen. 
Een Yakult start to run werd georganiseerd,  
Zodat een ieder het hardlopen vanaf de basis wordt geleerd. 
Op de informatieavond zaten 4 enthousiaste trainers ons op te wachten 
Ieder kon vertellen en horen wat we van de trainingen konden verwachten. 
We hadden allemaal onze redenen om mee te doen, met een mooi resultaat in het verschiet. 
25 minuten achter elkaar kunnen hardlopen 
Wie durfde dat in het begin te hopen. 
We hebben zelf heel hard hiervoor getraind, gepuft en gedaan 
Maar zonder de hulp van deze enthousiaste trainers waren we nooit gegaan. 
 

Eerst een rondje warmlopen met John voorop 
Loop hem niet voorbij , want dan krijg je op je kop. 
Namen onthoudt hij echt niet, 
Maar hij loopt als kersverse opa als een kieviet. 
Altijd een lolletje, een praatje , en eigenlijk maakt het niet uit wat hij zegt 
Want tijdens zoveel gezelligheid heb je niet door dat je alweer een hele kilometer hebt afgelegd. 
Touwtje springen doet John heel gracieus en blij 
Er waren zelfs lopers die voor het eerst van hun leven touwtje hebben gesprongen aan zijn zij. 
 

Hebben we net een rondje warmgelopen op de baan, 
Mogen we naar Diana gaan 
Wat een enthousiasme en passie gooit ze in de oefeningen voor alle spieren 
Iedereen doet mee, niemand staat te klieren. 
Theo roept Diana tot de orde: het is zaterdag en nog vroeg 
Rustig aan we hebben nog een hele training voor de boeg! 
Soms gaat ze zo snel en enthousiast te keer, 
Dan weet ze het niet meer. 
Ga met je rechter knie naar je rechter voet, 
Huh Diana dat kan niet , dat is echt niet goed. 
Maar Diana zorgt ook voor verbinding en geeft het gevoel het met elkaar te doen, voor ieder wat wils 
Ze zorgt voor alle info en cadeau’s via apps en mails. 
 

Dan op zaterdag op Groeneveld bij het Kasteel staat Krista alweer klaar 
In rijen van 4 krijgen we loopscholing aldaar. 
In onze slaap horen we Krista nog alles herhalen, 
Er valt niet te dralen. 
Krista roept: denk om FLABTA!! 
Iedereen denkt ja, ja, ja! 
Maar hoe zat het ook weer, 
We moeten het weten, want ze zegt het keer op keer. 
Ik zal een poging wagen, 
Als het niet klopt dan zal ik het aan de anderen vragen. 
Frequentie, Loophouding, Arminzet, Been optrekken, Timing en Ademhaling 
Ja, hoe we moeten lopen hebben we geleerd, niemand neemt ons meer in de maling. 
Loop rechtop, hef je knieën, span je voet, kijk recht vooruit, niet te snel, denk om je arminzet. 
Pffff waar ze allemaal op let. 
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Maar stap voor stap wordt ons met veel geduld en passie ons alles geleerd 
Dus hopelijk doen we het nu niet meer verkeerd. 
Na de loopscholing stapt Krista op de fiets en verzamelt alle spullen in haar fietstas 
Alles past erin, van sjaal, broek, telefoon, sleutels en jas. 
 

Theo is de stabiele factor en houdt iedereen in de gaten: kijk vooruit, hou je tempo laag, niet te snel 
Ja Theo ziet dat wel, 
Theo gaat voor elk niveau, Het maakt niet uit of je nu snel of langzaam loopt,  
Dat we het leuk vinden is waar hij op hoopt. 
Enthousiasme en passie en een beetje kennis voor het lopen wil Theo ons meegeven, 
Want dat geeft plezier voor het leven. 
Hoeveel stappen per minuut mag je zetten, 
Jeetje moeten we daar ook nog opletten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar jullie alle 4 bij elkaar op de baan of in het bos 
Maakt bij ons de hardlooppassie los. 
 

Helaas hadden we ook wat afvallers door blessures, heel naar, 
Maar misschien doen ze mee met een mogelijke cursus in het najaar. 
 

De weken zijn voorbij gevlogen, het was een zeer leuke en actieve tijd met elkaar. 
Lopen blijven we allemaal vast en zeker doen. 
Hopelijk blijven we elkaar zien en loopt het niet in de soep. 
Het zou leuk zijn als wel elkaar blijven ontmoeten in de C-groep. 
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Lieve enthousiaste Theo, John, Krista en Diana, namens iedereen bedankt voor jullie passie inzet, variatie, 
plezier en neergezet resultaat. 
Jullie zijn toptrainers, dat is iets wat staat! 
Hier een aardigheidje namens de hele groep, zodat jullie ons niet vergeten, 
Als eerste een zweetband tegen al het zweten. 
Dan hebben we voor jullie nog een energierijke banaan, 
Zodat jullie met de volgende groep er weer tegen aan kunnen gaan. 
Maar ons allergrootste verlangen  
Is op dit moment jullie de gouden medailles om te hangen. 
 

Liefs, 

de Yakult Start to Run groep van maart t/m mei 2017 

De Yakult Start to 
Run beginners-
groep krijgt een 
warm onthaal van 
de BAV-recreanten. 

Foto’s op deze 
pagina: Gertjan 
Hooijer 
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http://www.petershof.nl/
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Recept van de maand 

Variatietips 
 
Voeg onderstaande ingrediënten toe aan het basisbeslag en meng alles door elkaar voor heerlijke boek-

weitpannenkoeken met tomaat en geitenkaas. Laat de kaneel bij deze variatie vervallen. 
 • 15 zongedroogde tomaten (in kleine stukjes gesneden) 
 • 50 gram geraspte geitenkaas 
 • 2 tl oregano 
 
Pureer 2 bananen en voeg deze aan het basisbeslag toe voor heerlijke zoete  bananen boekweitpannen-

koeken. 
 
Weetje: Boekweitmeel kan je tegenwoordig gewoon in de supermarkt kopen. Bij de pannenkoekenmix 
kan je boekweitmeel van Koopmans vinden. 

Ingrediënten basisbeslag 

• 1/2 liter plantaardige melk, bijvoorbeeld 
amandelmelk 
• 150 gram boekweitmeel 
• 2 eieren 
• 1/2 tl kaneel 
• kokosolie om in te bakken 

Bereidingswijze 

Voeg de melk, het meel, eieren en kaneel 
samen in een kom en klop het beslag goed 
door, totdat er geen klontjes in zitten. Zorg 
dat de pan goed is verwarmd, voordat je het 
de kokosolie in doet. Bak hier vervolgens lek-
kere pannenkoeken. (één soeplepel voor één 
pannenkoek). 

Boekweitpannenkoeken  

Boekweit is een glutenvrij pseudograan. Het heeft 
een lage glycemische index, wat ervoor zorgt dat je 
bloedsuikerspiegel niet snel stijgt, waardoor je 
minder snel trek hebt! Boekweit bevat meer ei-
witten dan graansoorten en het bevat veel lysine 
en arginine. Dit zijn aminozuren. Arginine zorgt on-
der andere voor een sterker afweersysteem en het 
helpt je spieren beter te functioneren. Lysine is no-
dig voor het herstel van weefsel en de aanmaak 
van enzymen, hormonen en antilichamen. 

Bron: www.sannevanpaassen.nl 
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‘De Generaals’ volbrengen de Eemmeerestafette 
Artikel in de Baarnsche courant van 17 mei 2017 
 
Zaterdag werd weer  de jaarlijkse, voor de regio zeer bekende, Eemmeerestafette gehouden. Teams van 
vijf atleten lopen elk een etappe, 50 km. in totaal. De start is bij de haven in Spakenburg, gaat vervolgens 
om een groot deel van het Eemmeer en eindigt weer in  Spakenburg. Daar wordt elk team enthousiast 
ingehaald. 

De Baarnse Atletiek Vereniging doet mee met veel teams. Een daarvan bestaat uit vijf ‘Generaals’, zonder 
meer het oudste team (qua leeftijd) van de BAV. Drie van de vijf zijn al in de zeventig en twee zitten daar 
dicht tegenaan. Zij zijn echter stuk voor stuk atleten die een indrukwekkende hardloopbaan achter de rug 
hebben. Bijvoorbeeld goede marathonlopers (zelfs  met een een tijd van in de twee uur zoveel), maar een 
van hen, Hans Oostindiên heeft zijn gelopen kilometers bijgehouden. Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij 
met deze wedstrijd de 14.000 km overschreden!! Zij hebben zaterdag enkele deelnemende BAV-teams 
achter zich gelaten en eindigden in 4:41:20, 2 minuten sneller dan vorig jaar. 

Het team heeft de dag afgesloten bij de Generaal, de sponsor van dit zeer  bijzondere team van oldies van 
de BAV. 
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Spakenburg kleurde geel door de BAV                                                          
Artikel in de Baarnsche courant van 19 mei 2017 
 
Maar liefst 13 teams van de BAV namen afgelopen zaterdag deel aan de 50 km lange Eemmeerloop, van-
uit en naar Spakenburg. Alle BAVers waren gehuld in het bekende gele shirt, waardoor Spakenburg een 
geel randje kreeg. Dit jaar vaardigde de BAV twee Duoloper teams uit, per loper 25 km en 11 teams met 
vijf lopers. Rond de 100 BAV leden waren actief over het prachtige parcours. Dit 50 km lange parcours 
start in het hart van Spakenburg en gaat langs het Eemmeer naar Nijkerk, daarna over de brug de polder 
in en vervolgens langs de Eemhof en de windmolens. Verderop over de Stichtse brug het Eemmeer weer 
over, richting Blaricum, door Eemnes, door de Eempolder, over de Eem bij Eembrugge en terug naar Spa-
kenburg. Op vaste plaatsen wisselden de lopers elkaar af, om zo gezamenlijk over dit door de sportvereni-
ging Quo Vadis uit Spakenburg-Bunschoten uitgezette parcours de 50 km te volbrengen. Ieder jaar is de 
organisatie weer perfect geregeld door onze zustervereniging, waarvoor hulde. En bovendien zorgen ze 
altijd voor goed loopweer. Het bleef de hele dag bijna droog, met een zonnetje. En als er een buitje viel, 
was het een welkome verfrissing voor de lopers en werd het even iets minder warm en minder benauwd.  

De BAV recreanten wisten zich danig te weren tussen het professionele geweld van snelle lopers uit de 
naburige gemeentes, getuige de onderstaande resultaten. Vier teams behaalden podiumplaatsen, twee 
teams een tweede plaats en twee teams een derde plaats. Maar belangrijker nog, alle teams, van tieners 
tot 70 plussers en soms zelfs in één team bij elkaar, genoten van de gezamenlijke prestatie om de 50 km 
uit te lopen. Want bij de BAV is plaats op ieder loopniveau en voor lopers van alle leeftijden. Het is verba-
zend om te zien, zo rondkijkend op dit Spakenburgs-Bunschotens evenement, waartoe lopers tot op zeer 
hoge leeftijd nog in staat zijn.  Lopen houdt je fit, dat werd afgelopen zaterdag weer bewezen. Het was 
weer een zeer geslaagde dag, met veel gezelligheid, vriendschap en onderlinge solidariteit.  

Dus, beste Baarnsche Courant lezer, het is nooit te laat om lid te worden van de BAV. Wij vinden altijd wel 
een hardloop-, Nordic Walking- of wandelgroep voor je. 

Uitslagen BAV teams Eemmeerloop 2017 :                                                                                                                                                       
BAV wedstrijdteam heren   3.02.16           2e plaats                                                                                              
BAV Duolopers heren   3.38.29           2e plaats                                                                                                                                                     
BAV team ‘Hoe ouder, hoe knapper 4.11.20           3e plaats                       
BAV Ladies 2017   4.27.22           3e plaats                                                                          
BAV team BAF    3.39.02                                               
BAV Dreamteam   4.08.02                                                                                                                          
BAV team 11                     4.20.50                                                                                                     
BAV team De Afdankertjes   4.33.59                                                                                                     
BAV team Luctor & Eemmeerlopers 4.37.54                                                                                                    
BAV team De Generaals   4.41.20                                                                                                    
BAV team Run for Fun                 4.41.57                                                                                                     
BAV team Baarnse Ver-stappers 4.55.05                                                                                                     
BAV team Familie Blonkies   4.59.05      

Tekst: Pim Molenaar                                                                                                                                                    
Foto impressie Eemmeerloop op de volgende pagina’s door Gertjan Hooijer           
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Damesteam heeft derde 
prijs 

Het BAV wedstrijdteam 
werd tweede in hun ca-
tegorie. 

Het team van Diana    
Rubini zorgde traditiege-
trouw voor een vrolijke 
noot. 
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Sportief plassen, hoe doe je dat?  
 
Quiz vragen van Mirjam Schotman, uroloog in Meander Medisch Cen-
trum, Amersfoort. 
 
Tijdens de publieksavond over hardlopen en gezondheid, op 22 mei 
2017 jl. heeft Mirjam Schotman de aanwezigen een aantal vragen voor-
gelegd over het onderwerp “Sportief plassen”. Mirjam is een uroloog, 
oftewel een specialist die zich bezighoudt met de urinewegen bij de 
man en de vrouw, en de geslachtsorganen van de man. Mirjam is fer-
vent hardloopster! 
 
We willen jullie haar vragen graag ook voorleggen. Achterin het club-
blad vind je de antwoorden. 
 
1. Door welk hormoon moet je vlak voor een wedstrijd nodig plassen? 
•A. adrenaline  
•B. cortisol  
•C. antidiuretisch hormoon  
•D. testosteron  

2. Kan de blaasspier ook “getraind” worden?  
•A. ja, door de plas langer op te houden 
•B. ja, door tijdens het plassen te stoppen en weer te starten (streepjes plassen) 
•C. ja, door meer te drinken (en dus meer te plassen) 
•D. nee 

3. Waarom zweten we bij het sporten? 
•A. om afvalstoffen kwijt te raken  
•B. om onze temperatuur te reguleren 
•C. om overtollig vocht te verliezen 
•D. om niet te hoeven plassen 

4. Hoeveel moet je (ongeveer) drinken bij een halve marathon? 
•A. 30 ml/km = 620ml 
•B. 1 liter voor start en 1 liter tijdens lopen = 2 liter 
•C. 500 ml voor start en 1,5 liter tijdens lopen = 2 liter 
•D. niks voor de start en bij elk drinkpunt (7x120 ml) = 840 ml 

5. hoeveel % van de vrouwen heeft last van urineverlies bij sporten? 
•A. <5% 
•B. 15% 
•C. 25% 
•D. 45% 

6. Dit is urine na de wedstrijd…wat is er aan de hand?  
•A. teveel energiedrankjes/gelletjes 
•B. te weinig gedronken tijdens de wedstrijd 
•C. de wedstrijd was te zwaar 
•D. bietjes gegeten voor de wedstrijd 
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http://www.mth.nl/
http://www.autorijschool-keppel.nl/
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Herplaatsing uit vorige editie van de Baviaan. 

http://www.bav-baarn.nl/lopersdilemma/
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http://www.electroworldvandermeulen.nl/
http://www.intersportvandam.com/
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VRIJWILLIGERSAVOND  
9 juni a.s. 

 

 
 
 
 

De BAV is een vereniging met vele vrijwilligers. Als dank 
voor al hun inzet het afgelopen jaar wil het bestuur deze 

vrijwilligers van harte 
uitnodigen voor de 
jaarlijkse vrijwilli-

gersavond. 
Het bestuur biedt alle 

vrijwilligers* een 
heerlijk buffet aan. 

Zowel het buffet als de drankjes zullen deze avond voor re-
kening van het bestuur zijn. 

 
*m.u.v. de wintercupvrijwilligers, zij hebben na de laatste wintercup al een ge-

zellige avond met een maaltijd gehad 
 

Je bent op 9 juni a.s. vanaf 18.30 uur van harte welkom in 
het clubhuis van de BAV. 

 
Ben je vrijwilliger bij de BAV en wil je er bij zijn?  

Leuk! 
Aanmelden kan tot uiterlijk 26 mei a.s. via 

 secretaris@bav-baarn.nl 
(Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven) 

 
Namens het bestuur, 

Irma Karssen 
 
 

mailto:secretaris@bav-baarn.nl
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http://www.fytaal.nl/
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Hardlooptip: 
Veelgemaakte trainingsfouten (deel 3) 

 
 

‘De meeste vrouwen benutten niet hun volledige ademhaling’ 
 
In deel 1 van veelgemaakte trainingsfouten gaf Eugene Janssen, sportarts en verdienstelijk marathonlo-
per, uitleg over veelgemaakte trainingsfouten bij recreanten op het gebied van de lange tempo’s. In deel 2 
ging Jansen in op de misvattingen van drempeltraining en recreanten. Eugene Janssen is als geen ander in 
staat om het kaf van het koren te scheiden. Om inzicht te krijgen in de oneindige stroom aan informatie 
over training deelt hij een aantal opvattingen inzichten, die hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hij 
formuleerde vijf prikkelende stellingen. In de Baviaan van juni publiceren we de vierde en vijfde stelling. 
 
’Hoe meer sixpack, hoe minder core stability’ 
Het belang van een goede core stability wordt de laatste jaren door bijna alle trainers onderkend. Een 
goede rompstabiliteit is van belang om zo efficiënt mogelijk te lopen. ‘Het is belangrijk, want als je in je 
onderlichaam iets naar links doorzakt dan ga je dat met je rechterbovenlichaam corrigeren. Zonder goede 
rompstabiliteit krijg je dan een zwabberend systeem’, vertelt Janssen. Een goede rompstabiliteit is essen-
tieel volgens de sportarts, maar tegelijkertijd ook ontzettend moeilijk aan te leren als je die van nature 
niet hebt. ‘Een oefening één centimeter fout uitvoeren is al totaal zinloos. Als je lichaam uit zichzelf niet 
weet wat het moet doen, dan is de kans heel groot dat je het niet goed doet. Dit vergt veel energie.’ 
 
Daarbij wordt vaak niet goed begrepen wat rompstabiliteit werkelijk inhoudt. Meestal spreek je over de 
buikspieren. Ter verduidelijking haalt Janssen een uitspraak aan die hij eens hoorde van een Belgische fysi-
otherapeut: ‘Hoe meer six pack, hoe minder core stability. De buikspieren zijn dynamische spieren, terwijl 
core stability vooral vanuit de statische spieren moet komen.’ 
 
De meeste vrouwen benutten niet hun volledige ademhaling 
Janssen stelt dat maar liefst 80 procent van de vrouwelijke loopsters niet haar volledige ademhaling be-
nut. Volgens de sportarts is dat er vooral aan te wijten dat zij vanaf hun dertiende veel met hun uiterlijk 
zijn bezig geweest. ‘Ze houden hun buik vaak in en dan kun je daar geen beweging in krijgen, dan gebruik 
je een deel van de ademhaling niet. Er wordt vaak gesteld dat er twee soorten ademhaling bestaan: de 
borst- en de buikademhaling. Zelfs tijdens mijn opleiding geneeskunde kregen we dat zo geleerd, maar dat 
is niet waar. Je hebt één ademhaling en die bestaat uit borst-, buik- en flankademhaling. De flank heeft 
slechts een aandeel van 4 procent dus daar moet je in verhouding teveel tijd insteken om dat te verbete-
ren. In het dagelijks leven heb je ruim voldoende aan buik- of borstademhaling. Dat is ook de reden waar-
om men erover praat alsof het twee verschillende systemen zijn. Maar in feite moet je zeggen dat men 
maar een deel van de ademhaling benut. Pas als je leert om de totale ademhaling (buik-borst) ademhaling 
te gebruiken, ga je beter presteren. Dit betekent dat je moet starten met een uitademing waarbij je actief 
je buik intrekt (actieve uitademing) en vervolgens de buikspieren loslaat (passieve inademing). Zet vervol-
gens de borst op (actieve inademing) en laat daarna de borst weer los (passieve uitademing). Daarna trek 
je weer actief de buik in voor de volgende ademhaling.’ 
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Publieksavond Marathon Amersfoort 
 
Op maandag 25 mei 2017 organiseerde het ziekenhuis MMC in Amersfoort een publieksavond in het ka-
der van de Marathon van Amersfoort. Enkele bekende hardlopers , Aart Stigter en Bram Bakker, waren 
uitgenodigd. Van hun voordrachten en interviews zal ik een korte samenvatting weergegeven. Hun verha-
len zaten vol one-liners en vragen. De meest aansprekende hiervan zal ik vermelden, met zo veel mogelijk 
hun korte toelichting. 
 
Verder gaf Mirjam Schotman, uroloog van het MMC en zelf ook hardloopster, een power point presenta-
tie getiteld, ‘Sportief plassen, hoe doe je dat?’. Zij hield haar voordracht aan de hand van quiz vragen. De-
ze vragen hebben ik elders in de Baviaan opgenomen. Probeer uit de multiple choice vragen het goede 
antwoord te kiezen en zoek achterin de BAViaan het goede antwoord op, met een korte uitleg. 
 
Aart Stigter, ex nationaal en internationaal topatleet                                                                                                                                                 
. Wat maakt een mens tot een hardloper?                                                                                                               
Een combinatie van interne (lichamelijke) en externe factoren, zoaqls aanleg/talent, ambitie/focus, trai-
ningsintensiteit/rust, trainingsvariatie/duurlopen, plezier/doorzettingsvermogen, grenzen kennen/stellen. 
En misschien wel het belangrijkste een hardloop vriendelijk milieu. Want hardlopen kost (veel) tijd en het 
rendement komt soms pas jaren later met een betere en langere gezondheid.                                                                                
. Loop geen marathons!!!                                                                                                                       
Een opmerkelijke uitspraak voor een succesvol nationaal en internationaal hardloper. Marathons zijn een 
te grote inspanning voor je lichaam met risico op hartkloppingen en boezemfibrilleren. Kun je het toch 
niet laten, beperk dan het aantal tot 2 hooguit 3 per jaar en neem veel rustperiodes om blessures door 
overbelasting te voorkomen. 
 
Op een vraag van de interviewster van het MMC, gaf Aart de volgende 3 top tips.                         
1. Keuzes maken! Soort trainingen en vooral afwisselingen inbouwen tussen: duurlopen, loopafstanden, 
intervaltrainingen, loopscholing, core stability etc. Zorg vooral ook voor een goede balans tussen lopen, 
werk en thuis.                                                                                             
2. Acceptatie eigen aanleg/niveau. Wees blij met wat je wel kan en staar je niet blind op wat je niet kunt 
of anderen bereiken. Gezondheidsverbetering/-handhaving is de ultieme doelstelling van recreatief hard-
lopen, zou dit moeten zijn. Uitdagingen zijn goed en stimuleren, maar blijf binnen je grenzen.                                                                                                                                       
3. Balans vinden en vasthouden tussen looparbeid en rust. 
 
Naar aanleiding van deze tips maakt Aart een opmerking over fabels van trainers. Ik vraag hem naar een 
top 3 loopfabels.                                                                                                                          
1. Voorvoetlanding versus haklanding. Geen duidelijke voorkeur volgens Aart. Kijk naar de stand van de 
voet en hoe iemand van nature loopt. Is dat blessurevrij, dan is dat je beste loop en landing.                                                                                                                                                    
2. Een recreant is geen topatleet en moet geen topprestaties nastreven. Die prestaties mogen niet het 
referentiekader zijn.                                                                                                                     
3. Afvallen moet geen doelstelling van hardlopen zijn. Waarschuwing voor anorexia bij met name jonge 
atleten. 
 
Bram Bakker, psychiater, hardloper, schrijver, uitgever en conferencier.                               
Vooral die laatste gave komt naar voren tijdens zijn vlotte presentatie, vol met one-liners en tips. Hier 
volgt een korte selectie.                                                                                                              
. Sneller lopen zonder extra looptraining.                                                                                                             
Wij moesten als toehoorders een minuut onze ademhalingsfrequentie tellen. De meesten zaten boven de 
10x. Waarschuwing van de psychiater: te snel ademen kan leiden tot een burn-out. Een frequentie van 6-
7 keer per minuut is optimaal en werkt prestatie verhogend. Bram kwam hier achter toen hij na een eer-
ste halve marathon op 1.23 minuten uitkwam en zich afvroeg hoe hij die tijd kon verbeteren. Na ademha-
lingsoefeningen, zonder extra trainingsarbeid, wist hij de tijd bij een volgende halve marathon met 5 mi-
nuten te verbeteren. Hoe je dat bereikt staat is zijn boek ‘Verademing’.                                                                                    
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. Vermoeidheid zit in het hoofd, niet in het lijf.  Creëer rust in je hoofd, zet het uit.                                                                          
Duursport stopt piekeren. Een effectief en goedkoop medicijn tegen depressie en burn-outs. Maar laat 
dan wel die koptelefoons thuis, geen gezets en muziek in je oren en kop en probeer vooral in rust, zonder 
voortdurend te kletsen van de natuur te genieten. Een stevig duurtempo is dan ter afwisseling wel aan te 
bevelen, dat stopt het kletsen vanzelf. Zo kun je je concentreren op de ademhaling en regelmaat, waar-
door de rust vanzelf komt.                                  
. Sport vooral buiten in het licht en in frisse lucht.                                                                                          
Ga liever de velden, de bossen in en de hei op, dat is gezonder dan binnen. Eeen mens heeft licht nodig 
om stress en depressies voor te zijn. Dus liever niet alleen, of zo weinig mogelijk sportscholen, met herrie, 
muziek en beeldschermen. Rust in het hoofd heeft een mens nodig om zijn hersens fris en intact te hou-
den.                                                                                                     
. Hardlopen is kostenefficiënter dan fietsen!                                                                                                              
Loop lekker hard, niet prestatiegericht maar wel 3-4 keer per week. Kijk naar kinderen, die rennen de hele 
dag vele kilometers zonder geblesseerd te raken. De mens is voor duursport op twee benen gemaakt.                                                                                                                                     
. Marathontrainingsduurloopafstanden beperken.                                                                                                          
Een marathonschema met maximaal duurloopafstand van 14 km is genoeg, hoeft geen 30-35 km te wor-
den. Combineer dit met dagelijkse ademhalingsoefeningen. Kan prima in de auto in de file. Mooi moment 
voor deze training. Haal adem in door de neus en adem uit door de mond. Zie oefeningen boek 
‘Verademing’. 
 
Test: Pim Molenaar                                                                                                                              
Foto’s: MMC Amersfoort                  

 

 

Bram Bakker Aart Stigter 
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http://www.degeneraal.nl/
http://www.robstuinen.nl/
http://www.studiecentrumbaarn.nl/
http://www.juweliervandoorm.nl/
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VERJAARDAGEN 
ju

n
i 1 Krista Wamsteker  

1 Herma Zoodsma 

2 Nicole Tiele 

6 Sander van Gisbergen 

6 Remko Jager 

6 Nathalie Bleijerveld 

6 Martine de Mol 

8 Anita Frankena 

8 Bram Mol Lous 

9 Cecile Vossenberg 

9 Tineke Eijk 

10 Nico Klaver 

11 Peter Leijen 

12 Hans Oostindiën 

12 Bob Heinis 

13 Koen Zweers 

13 Arie Post 

14 Pieter Schouten 

15 Toos Bogaard 

17 Lenny Kievit 

23 Rob Kuik 

23 Fokke Pronk 

27 Anne-Marie Geneugelijk 

28 Willianne Muntz 

28 Henk Hop 

29 Wouter Natter 

30 Michiel Schrijver 

VAN HARTE GEFELICITEERD! 

1 Greetje de Leeuw 

2 Sandra van Gisbergen 

2 Henk Landman 

4 Baukje Goedknegt 

4 Arnoud Albada, 

5 Bas van der Vuurst 

5 Gabrielle Kooiman 

6 Wim Huige 

7 Ruud Miggels 

7 Anne-Marijke Soesman 

8 José Boerma-van Heusden 

8 Alberti Post 

8 Harald van der Molen 

8 Yvonne Verrijp 

9 Wilma van Marle-Wiegers 

9 Hansien de Marez Oyens 

9 Willy van Ruitenbeek 

10 Liesbeth Sitters-de Jongh 

10 Jeanette Riksen 

11 René van Moppes 

11 Emilie van Dammen 

12 Nico Muts 

14 Kees van Dijk 

14 Annemiek de Groote 

14 Mireille Pater-de Haas 

14 Christel van der Greef 

15 Ronald Pothuizen 

15 Steven van der Harst 

15 Attie van Amerongen 

16 Gerda van Leeuwen 

20 Anneke van Rosmalen 

22 Rian Boot 

24 Greetje van Kouterik 

26 Wil den Blanken 

27 Machiel Bakker 

28 Cora Visser 

29 Jos Franck 

29 Dennis Kerkvliet 

31 Paul van der Wal 

ju
li 
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http://www.commonsenseadvies.nl/
http://www.kidscompanion.nl/
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Jarig in juni FEEST! 

GE
FEL

ICI
TE

ERD
! 

Jeugd 

De jongste BAVianen stellen zich voor:  
C-PUPILLEN EN D-PUPILLEN 

Mijn naam is Thijs van Amerongen en ik ben geboren op 31 maart 2010. 
Ik woon in Baarn 
Ik heb 2 broertjes, Chris en Nick. 
Ik ben 7 jaar. 
Ik heb blond haar en blauwe ogen. 
In mijn vrije tijd doe ik graag buiten spelen, fietsen, met Lego spelen. 
Ik vind patat erg lekker. 
Ik houd niet van pasta’s, kaas en sla. 
Ik weet nog niet wat ik later wil worden. 
Mijn favoriete film is Herbie. 
Mijn leukste atletiekonderdeel zijn alle renonderdelen. 
Ik zit op atletiek omdat ik dat heel erg leuk vind. 

Mijn naam is Lucas, ik ben geboren op 3 december 2010.Ik woon in Eemnes, maar ga waarschijnlijk 
binnenkort naar Baarn verhuizen. 
Ik heb geen broer(tjes) of zus(jes) 
Ik ben 6 jaar. 
Ik heb donkerblond haar en blauwe ogen. 
In mijn vrije tijd speel ik het liefst buiten met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. 
Ik vind pannenkoeken erg lekker. 
Ik houd niet van witlof. 
Later wil ik met papa of mama werken. 
Mijn favoriete serie is Space Racers. 
Mijn leukste atletiek onderdeel is hardlopen. 
Ik zit op atletiek omdat ik heel erg houd van rennen en springen, en balsporten niet zo leuk vind. 

1  Majken Berends 

12  Olaf Knol 

13  Berend  van de Beek 

14  Eline van Duinen 

15  Rosa-Maria Lo Bianco 

16  Maia Navas 

18  Juno Bakker 

18  Ruben van Rossum 

18  Pepijn Sierat 

19  Alexander Kok 

25  Daan Meijneken 

26  Olivia Visser 

26  Madelief van Oorsouw 

29  Tim van Weering 

29  Iris  van der Horst 

Jarig in juli 
2  Liam  van Geffen 

4  Vince van Geffen 

5  Bas  van de Vuurst 

5  Alex Dijkhuizen 

10  Marlou Pronk 

26  Sam Vroomman 
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Jeugdkalender 

Datum Wat Waar Voor wie?  
Trainers BAV 

begeleiding betaald 

2-jun 2e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

10-jun CD juniorencompetitie 3 Altis, Amersfoort CD-jun ja ja 

11-jun B juniorencompetitie 2 Leiden Atletiek, Leiden B-jun ja ja 

17-jun pupillencompetitie 3 Almere '81, Almere  pupillen ja ja 

23-jun 3e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

24-jun Survaton Baarn pup-jun ja n.v.t. 

25-jun A juniorencompetitie 2 De Spartaan, Lisse A-jun ja ja 

11-aug 4e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

26-27-aug C-spelen AAC, Amsterdam C-jun ?? ?? 

1-sep 5e track meeting U-track / AV Phoenix, Utrecht AB(C)-jun nee nee 

3-sep Nationale D-spelen Phanos, Amsterdam D-jun ?? ?? 

10-sep NK teams ntb A-jun ja ja 

16-sep CD juniorencompetitie finale ntb CD-jun ja ja 

23-sep pupillencompetitie finale AV Tempo, Bussum  pupillen ja ja 

24-sep B juniorencompetitie finale ntb B-jun ja ja 
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http://www.hongkongbaarn.nl/
http://www.biketotaalbaarn.nl/
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Antwoorden op de quiz vragen van pagina 17 

 

1. Door welk hormoon moet je vlak voor een wedstrijd nodig plassen? 

A – Adrenaline 

2. Kan de blaasspier ook “getraind” worden? 

D – Nee 

De blaas wordt geregeld door het vegetatieve systeem, de automatische piloot. Het trainen van 

bekkenbodemspieren kan wel helpen je plas een tijdje op te houden. 

3. Waarom zweten we bij sporten? 

B – Om onze temperatuur te regelen 

Bij zware arbeid is 70% van de geproduceerde warmte, zweet/verdamping. Als we niet zouden 

zweten, zouden een halve marathon ons 14 °C opwarmen. Door trainen kunnen we sneller/meer 

leren zweten en minder zout verliezen.  

4. Hoeveel moet je (ongeveer) drinken bij een halve marathon? 

C – 500 ml voor de start en 1500 ml tijdens het lopen  

Je maag en darmen kunnen maximaal 800 ml vocht opnemen per uur.* 

5. Hoeveel procent van de vrouwen heeft last van urineverlies bij sporten? 

D – 45 % van vrouwelijke hardlopers ervaart urineverlies bij sporten 

6. Dit is urine na de wedstrijd…wat is er aan de hand?  
 

C – De wedstrijd was te zwaar 
Het lichaam heeft geen energiereserves meer en verbrandt spieren om energie te krijgen.  
NB Er kan ook bloed bij de urine zitten; ga naar de dokter! 
 

 
* Advies: 

1 Weeg jezelf voor en na de wedstrijd. Zo kun weet je hoeveel vocht je verliest. 

2 500 ml voor de start en (2x 800 ml) = 2100 ml 

3 Drink niet teveel voor en na een halve marathon i.v.m. waterintoxicatie (vergiftiging). 
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Beste medewerkers en atleten van BAV, 

Wij zijn op zoek naar hardlopende vaders die het leuk vinden om op 18 juni, met Vaderdag dus, mee te 
doen aan de estafette marathon in Amersfoort, in een ICS team. ICS is een ontwikkelingsorganisatie uit 
Amersfoort met projecten en sociale ondernemingen in Kenia en Tanzania.  

Dit is het nieuwsbericht op onze website: https://www.ics.nl/nl/nieuws/190/gezocht-hardlopende-
vaders/   Op dezelfde site is alle informatie te vinden over ICS en het doel van deze estafette marathon. 

We hopen op veel aanmeldingen. 

Met vriendelijke groet, 

Jantien Houweling 
Communications & Fundraising private donors 
Jantien.Houweling@ics.nl  

https://www.ics.nl/nl/nieuws/190/gezocht-hardlopende-vaders/
https://www.ics.nl/nl/nieuws/190/gezocht-hardlopende-vaders/
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banketbakkerijveldhuizen.nl
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De ABC - Elfstafette 
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden. 

Ik ben Thom van der Woude - C2 junior 
Leeftijd: 14 jaar 
Hoelang al bij de BAV: 6 jaar (ik begon als B-pupil) 

1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen? 
Mijn favoriete onderdelen zijn discuswerpen, hordelopen en sprint. 
  
2 -  Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it? 
Ik doe atletiek voor m'n plezier, het is leuk om het met vrienden te doen. 
  
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd? 
Die was 6 mei bij VAV in Veenendaal. 
 
4 - Wat ging goed en wat minder? 
Bij discuswerpen gooide ik een PR, dus dat ging erg goed! Bij verspringen en sprint ging het ook wel goed. 
  
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer? 
Bij sprint iets langer laag bij de grond blijven, en niet meteen uit de start omhoog komen. 
 
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 ik als ik moest kie-
zen zou ik Usain Bolt kiezen omdat hij bij drie 
Olympische Spelen op rij goud gewonnen heeft. 
 
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV? 
Als we zes banen zouden hebben, zouden we com-
petitiewedstrijden kunnen organiseren. Dat zou erg 
leuk zijn!  
 
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?  
Wavin' Flag - K'naan 
 
9 - De vraag van Sabien voor jou: “Wat is je groot-
ste atletiek blunder?” 
Ik heb een keer, als B-pupil, met estafette het stok-
je niet aan kunnen pakken, waardoor we over 
moesten lopen. 
  
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze 
vragen de volgende keer beantwoorden? 
Floran Groot. 
 
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar 
stellen? 
Welk onderdeel vind je het minst leuk en waarom? 
 
Het stokje gaat naar: Floran Groot 
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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 Decla-
ratiefonds van de gemeente Baarn. Dit is een jaarlijkse vergoeding voor activiteiten op cultureel, maat-
schappelijk, sportief en recreatief gebied. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging of mu-
ziekles 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 bij-
standsnorm. Je vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens uit de Participatiewet. Meer infor-
matie 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 mee-
sturen. 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. 

http://www.wibbs.nl
http://www.baarn.nl
mailto:zorgloket@baarn.nl


 

 40 

Bestuur 
Voorzitter  Edan van der Meer 
Penningmeester  Bep van RIjn 
Secretaris  Kees Kruijswijk Jansen 
Algemeen lid Irma Karssen 
Algemeen lid Muriël v.d. Wouden 
Algemeen lid Jan Koops 

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren 
* Zomer (maart t/m oktober) 
Dinsdag Sportpark-Atletiekbaan 
Junioren / Senioren 19.00-20.30 
Woensdag Sportpark-Atletiekbaan 
A1/A2 pupillen                             17.00-18.30 
B/C pupillen                                  15.30-17.00  
D pupillen 14.30-15.30  
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 09.00-10.00 Groeneveld 
Wandelfit 
Maandag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 
Donderdag 10:00-11:00 Sportpark 
 13:30-14:30 Sportpark 

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 Oudebeek 
 
Beginnersclinic 
 John Rapati 
 

Wandelen 
 

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

Trainers Jeugd 
 
Pupillen C + D 
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 
Max van Rhijn 
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 
Dorine Schmitt 

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 

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 

Belangrijke telefoonnummers 
 
Clubgebouw 035 5424491 
Chris de Baan 035 5415350 
Tineke Bos 06 49700201 
Marina Kruiswijk-Bos  06 46684976 
Diana Rubini 06 54933744 
Rob v. Ginkel 06 52302127 
Bob Heinis 035 5423102 
Irma Karssen 06 29112443 
Bianca Koops  06 81565342 
Diny en Gerard Koppen 035 5418853 
Henk van Maris 035 5430993 
Wilma van Marle 035 5414832 
Edan v.d. Meer 06 18501950 
Carly Michels 035 5415350 
Hans en Ria Oostindiën 035 5417383 
Wim Oostveen 035 5423017 
John Rapati 06 51233367 
Fred Reijmerink 06 25507535 
Dik Riphagen 035 5415245 
Bas v.d. Vuurst 06 31090137 
Wilma Blonk 06 23396744 
Alexander Martens  06 51174105 
Karin van Buuren  035 5430262 
Muriel v.d Wouden 06 20815735 
Kees Kruijswijk Jansen  035 5411261 
Evert Schaftenaar 06 11856839 

Vertrouwenspersoon 
Volwassenen  

Karel Jan Tusenius 035 6015644 
Jeugd 

Corien Kruiswijk 035 5420949 

Contributiegelden 
 Basiscontributie Wedstrijdlicentie  
Pupillen €40,50 per kwartaal €8,00 
Junioren €46,50 per kwartaal €14,00 
Wegatleten €39,00 per kwartaal €22,25 
Master €46,50 per kwartaal €22,25 
Recreanten €39,00 per kwartaal 
Gezinnen €126,00 per kwartaal 
NW / SW €39,00 per kwartaal 
G-groep €28,50 per kwartaal 
Student* €63,00 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 incasso-
giro. 

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 

mailto:penningmeester@bav-baarn.nl
mailto:baviaanredaktie@hotmail.com
mailto:secretaris@bav-baarn.nl
mailto:administratie@bav-baarn.nl
http://www.bav-baarn.nl
mailto:info@bav-baarn.nl
mailto:kantinedienstbav@gmail.com
mailto:sponsoring@bav-baarn.nl
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