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Beste BAV vrienden en ouders van jeugdleden,
Het weer is aan het omslaan. Na een erg warme zomer wordt het kouder en vooral donkerder. Voor de
loopgroepen geldt dat er om veiligheidsredenen altijd met een hesje en verlichting gelopen moet worden.
Heb je geen hesje? Deze kun je voor € 5,- in de kantine kopen.
Seste is, in nauw overleg met o.a. Wim O. en Bas, druk bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van
de nieuwe Polsstokhoog faciliteit, de definitieve keuze is gemaakt de bestelling is geplaatst. Naar verwachting zou de faciliteit eind oktober geplaatst moeten kunnen gaan worden. De activiteiten commissie loopt
zich al warm voor een feestelijke opening!
De pupillen zijn het seizoen goed gestart met een zeer geslaagd PR weekend. Op zaterdagavond 8 september streden bijna 40 pupillen voor nieuwe PR's en een groot deel daarvan bleef ook "slapen" in het clubhuis. (De groep van dit jaar was eigenlijk best braaf en hééft daadwerkelijk ook geslapen!) Zondagmorgen
werden weer veel medailles uitgedeeld.
Het weekend erna was de finale van de pupillen competitie waar mooie resultaten werden behaald door
BAV pupillen en op zondag waren de nationale D spelen (voor junioren).
Dan zoals eerder ook vermeld DE BAV Halloween disco op zaterdag 27 oktober en daarna begint het cross
seizoen weer voor onze jeugdige toppers.
Zaterdag 6 oktober lopen de oudere junioren samen met de loopgroepen de BAV Clubloop bij kasteel
Groeneveld. Aanmoedigende ouders en partners zijn hierbij altijd welkom!
De BAV is met ingang van september een samenwerking aangegaan met FTB Sport Medisch Centrum in
Baarn, waar “onze” Camiel Kruiswijk als fysiotherapeut werkzaam is. Onderdeel van deze samenwerking is
dat FTB wekelijks, elke woensdagavond gratis inloopspreekuren gaat verzorgen. De Fysiotherapeutische
Sportspreekuren worden gehouden in het clubgebouw van de BAV. Het eerste spreekuur is op woensdagavond 26 september. Heb je een sportblessure of wil je graag informatie en advies dan ben je vanaf deze
datum elke woensdagavond van harte welkom van 19:45 tot 20:45 uur.
Komende zaterdag, op moment van schrijven, lopen veel toppers de Diabetes Challenge in Amsterdam. Al
vele weken wordt, onder leiding van onze trainers, door de deelnemers hard gewerkt aan hun conditie. De
woensdagen zijn daardoor altijd gezellig druk op en om de baan. Mooi om te zien dat jong en oud gezamenlijk zo sportief bezig is!
Je zult het ongetwijfeld gehoord hebben, maar op 11 november wordt de eerste editie van de BAV Zeven
Linden Loop gehouden. Na vele jaren nemen we afscheid van de BAV Wintercup. Door toenemende klimaat- en maatschappelijke veranderingen wordt het tijd voor een nieuwe opzet. Bob en Alexander hebben
een mooi plan gemaakt, waarin voor het eerst een licht trail parcour opgenomen is. Met deze nieuwe opzet verwachten we een toekomst bestendig evenement in handen te hebben, die organisatorisch beter
beheersbaar is. Heren: succes!
Tot slot een persoonlijke bestuursmededeling: Volgend jaar medio april/ mei verloopt mijn termijn als
voorzitter en heb besloten om me niet verkiesbaar te stellen voor een volgende termijn. Na 6 jaar met veel
plezier en inzet lid geweest te zijn van het bestuur, is het voor mij tijd om “de hamer” over te dragen aan
een opvolger. Bij deze is de vacature voor het voorzitterschap van de BAV dan ook geopend. De vacature
omschrijving staat binnenkort op de website. We zoeken nadrukkelijk een vernieuwer die een goede binding heeft met onze vereniging.
Wil je meer weten, of ben je geïnteresseerd in deze eervolle functie? Bel of mail me gerust via 0618501950, of voorzitter@bav-baarn.nl
Een mooie maand gewenst!
Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)
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Nieuws van de ledenadministratie
In september kwamen er gelukkig nog wat aanmeldingen binnen voor onze jongste jeugdgroepen.
Daarom dit maal een hartelijk welkom voor:
Naam:

Woonplaats:

Categorie:

Chris van Amerongen

Baarn

pupil D

Merijn Berbers

Amersfoort

pupil B

Fenna van der Laan

Baarn

pupil C

Boyd Lankreijer

Baarn

pupil E

Liselot Sijnstra

Baarn

pupil D

Rosemarijn Sijnstra

Baarn

pupil D

Tymen Wouterse

Huis ter Heide

pupil D

Bram Wunderink

Baarn

pupil E

Voor de drie maanden kennismakingsperiode meldde zich aan:
Joyce Verhoeven
Echter dit keer ook weer een flink aantal afmeldingen. Per 1 oktober nemen wij afscheid van:
Naam:

Woonplaats:

Categorie:

Attie van Amerongen

Baarn

recreant wandel fit

Madelon de Haas

Eemnes

recreant

Tess van der Ham

Baarn

pupil A

Wim Huige

Kalenberg

recreant

Annemarieke de Joode

Baarn

recreant

Pauline Kattenberg

Baarn r

recreant

Rens van Rhijn

Baarn

junior C

Adrie van Steeg

Baarn

recreant wandel fit

Tim Verwer

Baarn

recreant

Jan Vriesman

Baarn

junior C

Van de Atletiekunie ontvingen wij nog de volgende nieuwe wedstrijdlicenties:
Naam:

Licentienummer:

Categorie:

Jachi Nwanne

928510

pupil C

Milan van Amerongen

928511

pupil D

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën
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Wilma bedankt!
Wilma ooit begonnen als bikkel bij de Bikkelgroep zo’n 15 jaar geleden en wel op 15 september 2005!
Weet je nog samen met Peter, Lenneke, Evelien, Carine, Saranda, Carlo, Christien en nog een paar….
Kort daarna volgde haar man Janco ook. Wat hebben wij veel gedaan als bikkels, allemaal leuke uitjes! En
zo ook zijn er vriendschappen ontstaan.
Jaarlijks is er nog steeds een nieuwjaarsreceptie bij Evelien.
Na een paar jaar zelf te hebben hardgelopen ben je ook gestart met de cursus gedaan assistent trainer. Ik weet niet meer
precies wanneer, maar het was samen met
Carlo, Peter S. en Roland.
Wilma was één van de trainers van het
eerste uur. Samen met John, Jeanette, Carlo en Diana heeft ze veel hardlopers begeleidt naar een betere conditie.
Inmiddels geeft ze al meer dan 10 jaar les
aan de hardlopers van de BAV. In de eerste
jaren veel op de zaterdag en woensdagavond en de laatste jaren op de woensdagmorgen.
Daarnaast was ze ook altijd bereidt om de
vergaderingen van de trainers te notuleren.
Nu staat ze voor een andere uitdaging in
haar leven om samen met Janco een nieuw project op te zetten in de verzorging, waarbij de verzorgende
kant van Wilma en de facilitaire kant van Janco een mooie combi is.
Wilma staat voor wat ze doet! Of ze nu oma is, trainster of notulist is bij vergaderingen. Je kan en kon altijd op haar rekenen.
Wilma bedankt voor je inzet van de afgelopen jaren en wij wensen je het allerbeste toe samen met
Janco, je kinderen en kleinkinderen en blijf zolang het kan lekker hardlopen bij ons.
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Dankwoord van de voorzitter na de laatste training van Wilma.
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Zevenheuvelenloop 2018

Beste Hardloopvriendjes en vriendinnetjes!
Nog even en dan is het weer zover…. De Zevenheuvelenloop 2018 op zondag 18 november aanstaande.
De bus met chauffeur Jan is ook voor dit jaar gereserveerd. Petershof weet van onze komst en zo
ook de Stadsschouwburg in Nijmegen. Dus alle reden om gezellig mee te gaan.
Ook dit jaar hebben wij gekozen voor een all-in-arrangement dus bus, stadsschouwburg en na
afloop een gezellig patatje-kroketje of frikadelletje met drankje.
Wil je dit niet missen schrijf je dan vandaag nog in voor de Zevenheuvelenloop via de site:
www.zevenheuvelenloop.nl let daarbij op de volgende punten:
Tijd: 1 uur en 15 minuten
Geen OV
Halverwege september aanstaande starten hiervoor de trainingen (meer informatie volgt spoedig)
Dus iedere loper kan hieraan meedoen!!
Ik nodig hierbij alle lopers uit de Prestatie & Gezondheidsgroepen uit. Even in het kort:
Stappenplan Zevenheuvelenloop, zondag 18 november 2018!
1)
Schrijf je in via: www. zevenheuvelenloop.nl (tijd 1 uur 15 minuten, zonder OV
(openbaar vervoer)
2)
Mail naar Peter Bakker (HMbakker01@kpnmail.nl) dat je mee gaat en graag een plekje in
de bus wilt reserveren.
3)
Je ontvangt dan een tikkie (betaalverzoek per app) om € 21,00 te betalen voor het all-inarrangement (bus & patatjes)
4)
Vervolgens in september lekker starten met de prestatietrainingen
Doe het op tijd anders is de bus vol. Plekje in de bus is pas 100% definitief als er betaald is & VOL
= VOL
Mocht blijken dat er te weinig animo is ben ik genoodzaakt te annuleren echter ga ik daar niet
van uit!
Groetjes van jullie reisleider Peter Bakkker
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Fysiotherapeutisch Sportspreekuur bij de BAV

Beste leden van de Baarnse Atletiek Vereniging,
De BAV is met ingang van september een samenwerking aangegaan met FTB Sport Medisch Centrum in Baarn.
Onderdeel van deze samenwerking is dat FTB wekelijks, elke woensdagavond gratis inloopspreekuren gaat verzorgen. De Fysiotherapeutische Sportspreekuren worden gehouden in het
clubgebouw van de BAV. Het eerste spreekuur is op woensdagavond 26 september. Heeft u een
sportblessure of wil u graag informatie en advies dan bent u vanaf deze datum elke woensdagavond van harte welkom!
Wanneer?
Dag
Woensdag

Tijd
19:45 – 20:45 uur

Locatie
Clubgebouw BAV

Wat houdt het Fysiotherapeutisch Sportspreekuur in?
Tijdens het spreekuur is er ruimte voor het beoordelen van (acute) blessures en adviseren wij
welke maatregelen genomen kunnen worden om zo snel en verantwoord mogelijk het hardlopen
te kunnen hervatten. Daarnaast staan we natuurlijk klaar om vragen te beantwoorden omtrent
klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat waarop een vrijblijvend advies volgt. Het
spreekuur is vrij toegankelijk en kosteloos, er hoeft dus geen afspraak gemaakt te worden. Indien
verder onderzoek of behandeling noodzakelijk wordt geacht, kunnen deze vergoed worden door
de zorgverzekeraar.
Kom gerust langs
Het spreekuur is gratis toegankelijk voor alle leden van de BAV. Heeft u of uw kind een blessure
opgelopen? Aarzel dan niet om voor vrijblijvend advies en onderzoek langs te komen. Indien u
het nog even wil aankijken is dat natuurlijk ook goed. Na 3 tot 5 dagen zouden de klachten normaal gesproken moeten afnemen. Houden de klachten langer dan 1 week aan, kom dan gerust
langs op het spreekuur bij de Baarnse Atletiek Vereniging. Snelle beoordeling en advies en/of
eventuele behandeling verkleint de kans op groter letsel.
Komen bovenstaande tijden niet uit of wilt u liever graag direct een afspraak inplannen? Dan zijn
wij te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Met sportieve groet,
Camiel Kruiswijk, Michael van der Veer en Marcel Nowee
Sportmedische begeleiding BAV
FTB Multidisciplinair Gezondheidscentrum
Schoolstraat 53C, 3742 CD Baarn
T: (035) 5435983
E: camiel@ftbbaarn.nl / info@ftbbaarn.nl
I: www.ftbbaarn.nl
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Van recreant naar trainer
Column van Mireille Pater
Hardlopen doe ik fanatiek vanaf ongeveer mijn dertigste. Daarvoor was ik altijd op het hockeyveld te vinden. Als middenspeler in het veld was ik overal en nergens en leerde ik vooral kort te sprinten en conditie
op te bouwen. De combinatie hardlopen en een fit lijf kregen steeds meer in invloed in mijn leven. Ook
het rennen van af en toe een wedstrijdje gaf mij veel meer plezier en ik leerde dat hardlopen een heel gezellig sport is waar je snel en op een leuke manier mensen leert kennen. Toen ik lid werd van de BAV bevestigde dit alleen maar meer. Door de trainingen bij de BAV is mijn techniek met sprongen vooruit gegaan, kreeg ik meer uithoudingsvermogen, werd echt sneller en ontmoette ik veel mensen met dezelfde
passie.
Afgelopen maart werd ik gevraagd of ik eventueel interesse had om assistent trainer te worden. Ik hoefde
er eigenlijk niet lang over na te denken. Het voelde meteen goed, hoe leuk is het om je passie te delen en
over te brengen op anderen. Ik startte met de opleiding om trainer te worden. Alleen al het enthousiasme
van de huidige trainers, maar zeker ook het warme welkom van de recreanten gaven mij veel vertrouwen.
De theorieavonden waren leerzaam en werden afgewisseld met praktijktrainingen. Je leert toch het snelst
door het gewoon te doen.
Samen met Jolanda (die ook de opleiding volgde) mochten we de laatste trainingen verzorgen van de startende
Yakultgroep. Deze groep had de eerste
acht weken erop zitten en trainde nu
door voor hun eerste 5 km wedstrijd in
Amersfoort. We gingen er met heel veel
plezier tegenaan. Het was een ontzettend gemotiveerde en gezellige
groep hardlopers. Met elkaar liepen we
begin juni de vijf kilometer in Amersfoort. Iedereen was trots om zijn eigen
behaalde medaille!
Daarna stroomde ik in als trainer bij de Gezond & Fit en Prestatiegroepen. Afgelopen maanden heb ik
vooral op de zaterdagen training gegeven. Het voelt al heel vertrouwd, mede door de enthousiaste recreanten, beleef ik er veel plezier aan. Het is leuk om op een andere
manier met hardlopen bezig te zijn. Nu ben je verantwoordelijk voor
een groep, een programma en een route. Er komen ineens ook andere aspecten bij kijken. Door mijn hoofd gaan vragen als: leg ik het
wel goed uit? Ben ik verstaanbaar? Is de route niet te saai of misschien niet te kort? Thuis verdiep ik me meer in hartslag, voeding,
filmpjes terugkijken over loopscholing, voorbereiden op een goede
warming up en cooling down…kortom ik heb er echt een nieuwe
hobby bij.
Graag geef ik het stokje door aan Peter Keppel voor een volgende
column. Wat ik zo waardeer aan Peter is zijn sublieme looproutes
door het bos. Hij kent de leukste paden, weggetjes en hobbeltjes!
Peter, aan jou de eer om de volgende column te schrijven.
Sportieve groet van Mireille en ik zie jullie allemaal weer tijdens de
leuke trainingen!
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MEDEDELING
Doe gezellig mee met de BAV-clubloop!
Wanneer: zaterdag 6 oktober
Tijd: 09.00 uur
Waar: Kasteel Groeneveld
Wie: alle hardlopende senioren en junioren
Afstand: 2500 of 5000 m

Penningmeester gezocht
Onze penningmeester Bep van Rijn heeft zich per 10 mei teruggetrokken uit het bestuur van de BAV. Tot
onze spijt! Een principieel verschil van mening ligt hieraan ten grondslag.
Bep heeft het penningmeesterschap met heel veel inzet en enthousiasme gedaan. Op 1 augustus 2016
verving zij René van den Brom, die om gezondheidsredenen moest terugtreden. In de Algemene Leden
Vergadering van 21 november 2016 werd Bep officieel benoemd tot penningmeester. In de ALV van
jongstleden 8 mei verdedigde zij nog met verve de jaarrekening van 2017. De financiën van de BAV waren
op orde. Met een positief resultaat van € 3.321,- was het jaar afgesloten. De kascommissie was uitermate
tevreden over de stukken, de aanwezige leden eveneens. Het tekent de inzet die Bep getoond heeft.
Het bestuur betreurt het dan ook in hoge mate dat een verschil van mening een einde gemaakt heeft aan
Bep’s medewerking. Onze dank voor haar bewezen inzet is groot, zij was een fijne bestuurder die goed in
ons team paste.
Het vertrek van Bep betekent dat wij naarstig op zoek zijn naar een nieuwe penningmeester. Betalingen
liggen nu stil, dat mag niet te lang duren. Wie helpt ons uit de brand?
Namens het bestuur,
Kees Kruijswijk Jansen
secretaris
secretaris@bav-baarn.nl
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Ik ben gek op heuvels
Echt, ik ben gek op heuvels. Als ik onderaan sta, wil ik als een dolle naar boven rennen om dan relaxed
bergaf te lopen.
In de omgeving van Groeneveld is hier en daar een uitlopertje van de Utrechtse Heuvelrug of een Kuil,
die ik kan bedwingen. En er is de fameuze Wijnberg: terwijl iedereen spontaan gaat zuchten of protesteren, sta ik te springen om ernaar toe te rennen.
Af en toe staat er een heuveltraining op het programma. Het afgelopen kwartaal zowaar twee keer.
De eerste keer deden we de “rottige rondjes van Christa”: over het spoor, voorbij de paddenstoel linksaf
over de heuvel, bij Theo’s bankje rechtsaf het kronkelpad op langs het weiland, een lusje oude Wintercup,
linksaf langs het weiland en rechtsaf om het rondje vol te maken (drie keer). Goed te doen.
De tweede heuveltraining werd door de immer sadistische Jurgen gegeven: de steile kant van de Wijnberg
met 30°C – en het werd alleen maar warmer die avond. Wij moesten een estafette met namen doen terwijl hij in de schaduw wachtte met een flesje water in zijn hand. Leuk, dus.
Daarom zei ik zonder nadenken ‘ja’ toen Peter (K) een oproep deed voor een trail op Terschelling. Dat
wordt het echte werk. Eindelijk, uitdaging.
Om op te warmen heb ik samen
met Peter (K) en Albert op 2 september de Wisenttrail in Apeldoorn gelopen. Een trail van 10
km door de Veluwe met 150 klimmeters. De afstand werd op de
dag op 11,22 km gesteld. Bij trail
kijken ze niet op een kilometer
meer. Je hebt tenslotte met de
natuur te maken. En die 150 klimmeters? Die bleven helaas ongewijzigd.
De start was om half vier ‘s middags. De hei had de hele dag kunnen opwarmen voor wij er met
161 mensen door heen renden.
Daarna begonnen de heuvels. Of
ik 150 meters de lucht in ging? Het
waren er vast meer, maar het maakt - naar ik nu weet - ook niet uit. Het probleem is hoe snel die meters
de lucht in gaan. Op de Veluwe gaat dat heel snel. Alsof je drie verdiepingen klimt en daarna, op adem
komend, vier verdiepingen daalt (zes keer).

Bas van Binnendijk fotografie ©

Ik had gerekend op mul zand en dat was er volop. Denk ik: ”Ik kan het me niet goed herinneren. Het was
warm. Het was zwaar. Het was ongetwijfeld mooi, maar ik moest op de boomstronkjes letten en hoe ik de
heuvels over moest komen”. Gelukkig was het parcours droog. Stel je voor dat er nog modder had gelegen!
Na de zes heuvels liep ik nog enkele kilometers over heerlijk glooiend landschap dat in de namiddag zon
lag.Bij het parcours van de Terschelling trail staan geen klimmeters vermeld, dus dat komt goed. Ik ben
namelijk gek op heuvels, maar alleen de ‘light’ versie.

Marlies Koelewijn
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Recept van de maand
Gegrilde groenten met makreel

Foto: Glow Magazine

Wat heb je nodig(voor 2 personen)
-1 gerookte of gestoomde makreel (of koop makreelfilet bij de visboer als je een hekel hebt aan fileren)
-100 gram zeekraal
-1 zoete aardappel, geschild en in blokjes
-1/2 courgette, geschild en in blokjes
-1/2 winterpeen, in dunne plakjes gesneden
-2 portobello’s, in plakken gesneden
-1 bosuitje, fijngesneden
-1/2 pot zongedroogde tomaat, in reepjes gesneden
-olijfolie extra vierge (of knoflookolie)
-Provençaalse kruiden (onze favoriet: Provence d’Antan Herbes de Provance Bio)
-Peper en zout
Verwarm de oven voor op 200 C.
Leg de zoete aardappel, winterpeen, courgette en portebello’s op een bakplaat of rooster met bakpapier.
Druppel een beetje olijfolie over de groenten en bestrooi met de kruiden.
Laat de groenten in 20-25 minuten gaar worden in de oven.
Fileer de makreel. Bak de bosui licht aan en voeg de zeekraal en zongedroogde tomaat toe.
Meng de gegrilde groenten met het zeekraalmengsel en schep op de borden. L
eg de makreel er boven op bestrooi met peper en zout naar smaak.
Eet smakelijk!
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Damloop by night 2018
De Dam tot Damloop, 10 Engelse miles, van Amsterdam naar Zaandam kent iedereen wel. Een erg populair hardloopevenement met 50.000 deelnemers. Waaronder ook de avond ervoor de Damloop bij night.
Zaterdag 22 september was het zover, 8 km hardlopen door Zaandam. Een kleine groep met BAV leden
ging zaterdag dus richting Zaandam.
Het weer was niet al te best, regen en miezer! Van de parkeerplaats tot de start was het nog een stukje
lopen, door de regen! Al mopperend vroegen we ons af of we misschien beter ergens een kop koffie konden gaan drinken. . Duurde niet heel lang, want geloof dat bijna niemand eerder in Zaandam was geweest
en de stad met zijn Zaanse huisjes is echt leuk en gezellig. Niet iedereen had aan poncho gedacht en we
werden al nat en koud. Tip 1: zorg voor poncho, altijd handig!
Vervolgens omkleden en onze tassen afgeven bij een kledingpost, waar ze onze tassen netjes in de regen
werden neergezet. Tip 2: neem vuilniszak mee om je tas, dus kleding droog te houden.
Daarna toiletbezoek en opschieten, want de start duurde niet lang meer. Voor een paar lopers was het de
eerste of 2e keer dat ze aan een hardloopevenement meededen, dus de zenuwen begonnen te komen als
ze er al niet waren.
In de auto hadden we al onszelf opgepimpt met armbanden enz. van lichtstaafjes en Quess who, met
kerstverlichting en een gele opvallende pruik!! Klaar voor de Start!!
Daar gingen we, in de miezer maar dat boeide al niet meer, zo leuk al die mensen langs de kant met lampjes en applaus en kinderen met een high five. Op diverse punten mooie verlichting, fonteinen met gekleurde verlichting en onderweg veel plekken muziek die je een boost geven! Kortom, een feestje!!
Dat 8 km lang en nog meer gezelligheid bij de finish! Omdat het koud en nat was liep iedereen die gefinisht was meteen terug naar de tassen met kleding! Dus als je finishte moest je wel ff je eigen feestje vieren wat we niet allemaal gewend waren.
Klein feestje en snel droge kleren aan. Nog steeds een beetje koud. Snel weer naar de auto en naar huis.
Zeker voor herhaling vatbaar en een aanrader voor wie twijfelde mee te doen. 8 km is goed te doen ook
als je nog niet veel ervaring hebt. De muziek en gezelligheid maakt het bijna makkelijk!
Dam Tot Damloop, 16 km op zondag telt ongeveer 50.000 deelnemers, Damloop by night
15.000 deelnemers en de Dam tot Dam wandeltocht 16.000 deelnemers. Dan is er ook
nog een fietsclassic en kidsrun.
Groetjes Daniëlle
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Tip 1: zorg voor poncho, altijd handig!

Tip 2: neem vuilniszak mee om je tas,
dus kleding droog te houden.
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2
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4
4
7
9
10
11
12
14
15
16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
21
22
22
22
22
22
23
24
24
25
28
30
30
31

Cocky van der Klok-Suik
Evert Schaftenaar
Jo Plante
Ab Stuivenberg
Susanne Claessen
Maarten Spaargaren
Karel van der Laan
Peter Keppel
Sylvain van Staveren
Hennie Bosselaar
Monique Vernoy
Erica Kok
Ria Koops-de Bruin
Carla Amoureus
Ieke Wagemakers
Bep van Rijn
Johan Kleinhoven
Lily Presser
Henk van Maris
Hugo Das
Joost Kuijt
Jan Koops
Cobie Gabel-Nieuwenhuis,
Wilma Blonk
Ian Hayne
Hans de Jong
Jeen Bouma
Louise Haak-Ketelaar
Annelies Heinen
Ada Westerink
Meta van der Laan
Han Kooy
Walter Poppeliers
Annet Stormmesand
Jolanda Kannegieter
Jeroen Hooijer
Arjan ten Hoeve
Gon van der Vliet

november

oktober

VERJAARDAGEN
1
3
4
6
8
11
12
13
14
14
14
14
14
15
15
15
15
17
20
21
22
23
23
23
24
29
30
30

Marina Bos
Marja Tap,
Hans de Jong
Akkelien Pater-Reitsma
Muriel van der Wouden
Frans van Eijk
Katharina Keller
Richard Cousijnsen
Carly Michels
Willemien van Woerden
Anna Weesie
Willy de Rooij
Sander Fonken
Pauline Kattenberg
Dirk Kooiman
Ria Oostindien-Hijden
Nijnke Visser
Miet Matla-van Daal
Gerard Koppen
Adrie van Steeg
Alie Natter-Sieben
Irma Karssen
Camiel Meijneken
Pieter Holl
Erna Jongerden
Carlo Oudebeek
Stefan Leeflang
Robert Adolfse

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Veel persoonlijke records tijdens zeer geslaagde BAV Clubkampioenschappen
Zaterdag 29 september hield de BAV haar clubkampioenschappen op de atletiekbaan. Het was alweer 8
jaar geleden dat wij, Marina Kruiswijk en Tineke Bos het stokje overnamen van Bob Heinis.
De meerkamp bestond uit 2 sprint onderdelen, verspringen, speerwerpen/ vortexwerpen en lange afstand. Niet alleen pupillen, junioren en senioren deden mee met het jaarlijkse evenement, ook een aantal masters lieten zien wat ze konden.
Naast de meerkamp stond er ook nog een 3.000 meter wedstrijd op het programma. Dit jaar niet alleen
voor BAV- leden maar ook voor ouders van deelnemende atleten.
Er werd zeer goed gepresteerd door de 85 atleten. Iedereen had zijn BAV-tenue aan, overal waar je keek
was het BAVgeel. Bij iedere categorie kreeg nummer 1-2-3 een mooie medaille. De eerste plaats op de
3.000 meter was bij de mannen voor Camiel Kruiswijk, hij was voor de 12 keer clubkampioen en bij de
vrouwen won Bernadette Leeflang. De afsluitende barbecue en gebakken frites was als vanouds goed
bezet.

Alle uitslagen van de clubkampioenschappen 2018
BAV Clubkampioenschappen 2018, 3000m
Naam

prestatie

Camiel

9:39:01

David

9:43:10

Stefan

10:04:40

Etienne

10:32:40

Ron

11:53:35

Marcel

12:09:53

Fokke

13:10:22

Sven

14:40:27

Bernadette

13:51:14

Marina

13:57:24
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Voor alle foto’s kijk op de website
www.bav- baarn.nl/foto’s
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Jeugd
oktober

november

1
1
4
9
16
16
17
19
23
25
26
27
28
29
31

9
14
16
17
22
24
27

Mats Roskamp
Jens Cramer
Thom van der Wouden
Mauro Stolze
Anick Arends
Iris van Gisbergen
Rein van Engelen
Joek Boonstra
Joris Luczak
Zoëy Fonken
Sofie Kruiswijk
Jelmer Pastoor
Tijmen Hoogendoorn
Joscha Giesen
Mik Stroo

Hugo van Rens
Cato Velstra
Inden Snoek
Kjell Berends
Sofie van Drie
Anthony Bullock
Tom Graat

!
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FEEST!
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Finale cross competitie pupillen
Voor de d-pupillen, Jesse Fonken en Bente Smit was het hun eerste finale. Bente scoorde 4 pr's, de
onderdelen waren 40 sprint, verspringen, vortexwerpen en 600 meter. Bente heeft na deze finale
nog 2 pr's nodig om een Toppr te krijgen. Zij heeft dan 15 x haar pr's verbroken. Jesse gooide met de
vortex ruim 1,50 meter verder. Ook sprong hij 2,65 meter bij het verspringen.
Tegelijkertijd was c-pupil meisjes Zoey Fonken aan de beurt. Zij was zelf niet tevreden met haar
prestaties, tot haar favoriete onderdeel aan de beurt was. Zoey stond 12de na 3 onderdelen, toen
kwam de 600 meter en na een prima prestatie eindigde Zoey op het podium met een 5de plaats.
Iedereen ging voldaan en met een vaantje naar huis.

Wie zijn wij?
C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN

Mijn naam is Tymen
Ik woon in Huis ter Heide.
Ik heb 1 broertjes en 0 zus(jes),
Ik ben 7 jaar.
Ik heb bruin haar en bruine ogen.
In mijn vrije tijd doe ik graag met mijn Lego spelen, hutten
bouwen.
Ik vind patat, pannenkoeken en spinazie erg lekker.
Ik houd niet van lang wachten.
Later wil ik weet ik nog niet worden.
Mijn favoriete film is Hotel Transylvania
Mijn leukste atletiek onderdeel is met die soort van bommen
gooien
Ik zit op atletiek omdat ik goed wil hardlopen en verspringen.
(Zijn doel is om op de schoolsportdag de snelste van zijn klas
te zijn op de 400m)
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Mijn naam is Rosemarijn
Ik woon in Baarn
Ik heb 1 broer(tjes) en 1 zus(jes),
Ik ben 6 jaar.
Ik heb blond haar en blauw groene ogen.
In mijn vrije tijd doe ik graag koken met mama lego,
ipad, tekenen, knutslen, paardrijden .
Ik vind mama’s eten erg lekker.
Ik houd niet van walnoten (zwaar allergisch)
Later wil ik paardendokter worden.
Mijn favoriete film is legofriends/ my little pony.
Mijn leukste atletiek onderdeel is hardlopen.
Ik zit op atletiek omdat ik hardlopen zo leuk vind.
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Jeugdkalender

Datum

Wat

10-nov 1e crosscompetitie
15-dec 2e crosscompetitie
26-jan-2019 3e crosscompetitie
16-mrt-2019 finale crosscompetitie

Waar
AV Pijnenburg, Soest
AV Zeewolde, Zeewolde
AV Triathlon, Amersfoort
AV Nova, Warmenhuizen

Trainers
BAV
Voor wie? begeleiding betaald
pup/jun
pup/jun
pup/jun
pup/jun

ja
ja
ja
ja

ja
ja
ja
ja
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PR. avondwedstrijd
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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 – 2018 – kun je je aanvraag indienen vanaf 1 februari 2018 tot
en met 31 januari 2019.
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
-vacaturepenninngmeester@BAV-Baarn.nl
Secretaris
Kees Kruijswijk Jansen
secretaris@bav-baarn.nl
Algemeen lid
Irma Karssen
Algemeen lid
Muriel v.d. Wouden
Algemeen lid
Jan Koops
Contactpersonen
Administratie
Frank Roskam
Jeugdcommissie
Muriel v.d. Wouden
Kantinecomm. kantinedienstbav@gmail.com
Activiteitencomm.
Peter Bakker
Comm. PR&communicatie
Charlotte Dekker
Sponsorcommissie
vacature
sponsoring@bav-baarn.nl
Redactiecomm. baviaanredaktie@hotmail.nl
Technische commissie Ferdy Oudebeek
ferdy.oudebeek@gmail.com
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen
Materiaalbeheer
Jan Koops
Ledenadministratie
Hans Oostindiën
ledenadministratie@bav-baarn.nl
Comm.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
19:00-20:00 Sportpark
13.30-14.30 Sportpark
10:00-11:00 Sportpark
13:30-14:30 Sportpark
10.00-11.00 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
recreantentrainers@bavbaarn.nl
Gezondheidsgroep 1 en 2
Albert de Weijer
recreantentrainers@bavbaarn.nl
Wilma Blonk

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

Beginnersclinic
Diana Rubini

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.

Wandelfit

Incassodata 2018:
25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober

Wandelen
Sportief Wandelen
Ria Oostindiën
Nordic Walking
Ria Oostindiën

Wim Oostveen
Gymgroep
Carly Michels
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