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Beste Bav vrienden, en ouders van jeugdleden,
Het herfstseizoen is weer aangebroken en het wordt eerder donker. Vanuit de trainers daarom de oproep
om aan reflecterende hesjes en verlichting te denken. Mocht je hesje aan vervanging toe zijn, dan kun je
deze voor € 5,- in de kantine kopen. Ook valt het aan te raden om, wanneer je buiten de reguliere
trainingen om, gaat lopen om een mobiele telefoon mee te nemen, mocht er een calamiteit zijn. Tijdens
reguliere trainingen hebben de trainers altijd een telefoon bij zich.
Afgelopen maand is de Yakult Start to Run weer gestart, 13 deelnemers worden nu getraind door onze
enthousiaste trainers, en zullen over een aantal weken 25 minuten aaneengesloten kunnen hardlopen.
Daarna kan men instromen in één van onze hardloopgroepen.
Deze zijn inmiddels gesplitst in Gezondheid en Prestatie groepen. Zoals het zich laat aanzien is men
enthousiast over deze nieuwe vormen van trainingen, en worden behoeftes nog beter ingevuld.
De prestatiegroep heeft voor de komende weken de Zevenheuvelenloop als doel, één van de mooiste
loopjes van het jaar. Ook dit jaar zal er weer een bus rijden, waarvoor nog enkele plekken beschikbaar zijn.
Ook niet-BAV leden kunnen meerijden. Mocht je iemand weten die mee zou willen rijden, geef dit dan
door aan Diana.
Het PR weekend voor de pupillen komt er weer aan in het weekend van 7 oktober, maar eerst waren de D
junioren aan de beurt: die konden het blijven slapen in de kantine nog niet helemaal loslaten ;-) Dus werd
er door een aantal D junior meiden een gezellige zaterdagavond georganiseerd en bleef een groep D
junioren een zaterdag overnachten in het clubgebouw. Want slapen was er niet echt bij, hadden ze zelf al
bedacht :-) Trainers Bas, Bianca en assistent trainers Koen en Bas zorgden voor de begeleiding en zo werd
de traditie van een nachtje in het clubgebouw "verblijven" zó doorgezet van de pupillen naar de junioren.
Gezellig!
Vrijdag 8 september leek "het zusje van orkaan Irma" wel in Soest aangekomen en dat net tijdens de tech
meeting van een aantal van onze junioren en masters. Helaas weinig spectaculaire prestaties die avond,
door bijvoorbeeld het wegglijden in de discusring, het extra gewicht mee moeten tillen van al die
nattigheid enz. maar wát een schik heeft de groep evengoed samen gehad. Ook dat is de BAV!
Zaterdag 23 september mochten zes van onze pupillen naar Bussum voor de finale van de baancompetitie.
Er werden maar liefst 13 PR’s gehaald én een clubrecord gevestigd, allemaal gefeliciteerd met jullie mooie
prestaties!
Op 30 september zijn voor jong en oud de clubkampioenschappen en dan op 7 oktober het al eerder genoemde PR weekend van de pupillen. Tijdens die avondwedstrijd kunnen ze hun PR's allemaal nog even op
scherp zetten vóórdat we het winterseizoen ingaan met de cross wedstrijden. Allemaal vast veel plezier en
succes gewenst!
Afgelopen maand is Sport BSO Sprint gestart in ons clubgebouw. Men weet deze BSO al goed te vinden, er
zijn al diverse aanmeldingen bij KMN Kind & Co binnengekomen. Er zijn een aantal aanpassingen aan het
clubgebouw gedaan, bv een kastenwand is geplaatst in het halletje van de oude ingang, en Karin van Buuren heeft de vluchtroutes geactualiseerd. Fijn dat het goed begint te lopen!
Een mooie maand toegewenst!

Edan van der Meer
Voorzitter (voorzitter@bav-baarn.nl)
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Nieuws van de ledenadministratie
In de maand september ontvingen we uitsluitend aanmeldingen van jeugdleden, waaronder wederom
een 5-jarige.
Daarom ditmaal een hartelijk welkom voor:
Voornaam:
Imke
Martijn
Jonathan
Ciske
Lotte

Naam:
Blom
Kok
Rijken
Roelofsen
Winter

Woonplaats:
Amersfoort
Baarn
Baarn
Baarn
Bunschoten

Categorie:
pupil D
pupil D
pupil D
pupil E
pupil C

Geboortedatum:
04-05-2010
08-05-2010
14-04-2010
12-04-2012
11-03-2009

Voor de 3-maands kennismakingscursus meldden zich Ben Hagen en Mariska Hissink.
Daar tegenover stonden helaas ook weer enkele nieuwe afmeldingen, ingaande 1 oktober:
Het betreft:
Voornaam:
Irfaan
Laura
Eline
Tineke
Olaf
Johnathan
Salomé
Thijs

Naam:
Adhien
Burgoyne
van Duinen
van Eijk
Knol
Rijswijk
Rijswijk
Roskamp

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Eemnes
Leusden
Leusden
Baarn

Categorie:
recreant
recreant
pupil D
recreant Wandel Fit
pupil B
junior C
jpupil A
junior A (overschrijving)

Hierdoor kwam ons voorlopig ledental per 1 oktober uit op 464 leden (= +5 t.o.v. 1 juli).
Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën
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Vakantie is goed….
Ik ontwaak uit een diepe slaap. Mijn biologische klok geeft een seintje maar ik weet nog niet precies wat.
Het is nog donker en vroeg. Ik kom uit bed, draai links af en stoot m’n kop. Nu echt wakker geworden realiseer ik het me. Ik zit op mijn boot op Vlieland. Gisteren hebben we heerlijk gevaren vanaf Harlingen met
Peter Keppel en zijn zoon. Het is zaterdag en de BAV is ver weg.
Compenseren dacht ik. In het donker zoek ik mijn loopschoenen en shirt. Op de tast trek ik het aan, waarschijnlijk binnenstebuiten en achterstevoren. Ik loop naar buiten en zie het ochtendlicht gloren. Ik strompel de steiger af en begin met mijn eerste voorzichtige inloopstapjes.
Ik loop langs de strandweg naar het oosten, richting de duinen. Het wordt lichter en ik zie nog net een
Gnoof wegduiken achter wat helmgras. Ik maak haast want het is nu of nooit: een opkomende zon op
Vlieland aanschouwen? Peter zou trots op me zijn.
Nog een paar meter omhoog
en dan zie ik het, de opgaande
zon spat uit de Waddenzee,
geel en overweldigend. Ik loop
naar beneden en de verbijstering groeit. Twee zeehonden
liggen aan het strand en kijken
me verwonderd aan. Het gaat
wat ver om te zeggen dat ze
op Carlo en Krista lijken maar
het voelt toch vertrouwd.
Ik begin te lopen langs de kustlijn en mijn gedachten dwalen
af naar de BAV. Een mooie
club, denk ik, met een samenhang zo sterk als de Maagdenburger bollen. Ik denk terug aan de gesprekjes die we hebben, variërend van regelrechte kletspraat tot
diep filosofische beschouwingen.
Zo had ik het een keer met iemand over de mogelijkheid de BAV te automatiseren. Hoe tof zou het zijn, zo
filosofeerden we, als we een volledig digitaal bestuur zouden hebben en we niet meer van huis hoefden
om te lopen. Het idee was dat we met VR-brillen, thuis op een rollenband zouden lopen. Via ingesproken
bandjes zouden we warming up kunnen doen en dan via een open kanaal een uur met elkaar praten. De
beleving zou in de buurt komen van een echte BAV ervaring maar we hebben het plan als onpraktisch en
niet realistisch afgedaan en het verder laten rusten.
Ik weet ook dat er mensen zijn die het moeilijk hebben en voor wie de BAV een paar keer per week een
grote steun is. Je ziet het niet altijd en je hoort het niet altijd maar ik spreek uit ervaring als ik zeg dat de
BAV regelmatig een therapeutische uitwerking heeft die, en dat moet ik eerlijk zeggen, de VR beleving
toch wat overstijgt.
Arminzet, buikspieren aan, 180 slagen per minuut en een touwtje aan je hoofd. Ik corrigeer mijn loophouding en loop merkbaar makkelijker. Ik kan nog jaren mee denk ik, en mijn zelfvertrouwen groeit.
Kom er uit, luilak, hoor ik in de verte…….. Slaapdronken kom ik nu echt m’n bed uit. Stram en verre van
vitaal haal ik warme broodjes en zet verse koffie. We zitten aan het dek te genieten van een mooie ochtend maar ik betrap me erop dat ik stiekem denk …… vakantie is goed maar de BAV is beter!
Tekst: Paul Friederichs
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Zondag 22 oktober 2017
Fietstocht
Op zondag 22 oktober wordt er een fietstocht georganiseerd door
Evert & Andre.
Er zijn twee routes; een lange route van circa 38 km en een wat kortere
van circa 25 km.
De start is om 12:00 uur, verzamelen (uiteraard met de fiets) bij de
Woningbouwvereniging.
Aansluitend hebben wij een koud buffet geregeld vanaf 17:00 uur in het
Clubgebouw van de BAV.
Kosten voor deze fietstocht:
€ 5,00 voor BAV-leden
€ 7,50 voor niet leden
Dit is inclusief een kopje koffie.
Wil je gezellig meefietsen? Geef je dan op bij een van de heren:
Evert Schaftenaar, schaftenaar1403@gmail.com
André Veerman, veerman120@gmail.com
Groeten van de recreantencommissie
Peter, Greetje, Ria, Diana en Rob
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Marathongeleuter
Sommige van jullie zullen wel denken: die Hakvoort schrijft in januari een stoer stukje over een nieuwe
marathonlijst, wij geven keurig onze tijden door en wat gebeurt er… HELEMAAL NIETS!
Ehhh… dat klopt. Ik heb er ook geen excuus voor. Soms lopen dingen zoals ze lopen en er zijn andere zaken met me op de loop gegaan waardoor dit is blijven liggen. Gelukkig ben ik zelf na een heerlijk fietsseizoen weer langzaam aan de loop en krijgt deze lijst de aandacht die ze verdient.
En misschien is het ook wel het juiste tijdstip. Een aantal atleten gaat op marathonrecordjacht in Amsterdam. Op strava is te zien dat een aantal BAV-atleten volop serieus en hard, maar ook juist rustig en bewust aan hun marathon voorbereiding bezig zijn. Gelukkig zijn dit mannen die al de nodige ervaring hebben, dus handige tips als gebruik geen nieuwe sokken, plak je tepels af, en doe de dag voor de marathon
zo min mogelijk ,compleet onzinnig zijn om hier te vermelden.
Wat ze in ieder geval kunnen gebruiken is support. Dus mocht je op zondag 15 oktober in een enthousiaste bui zijn, je bent meer dan welkom langs het parcours. De start is om half 10 (goedemorgen ). Dus
niets let je om er een prachtig mooi dagje Amsterdam van te maken.
Dan nu de lijst; zoveel mogelijk bijgewerkt. Mocht je er niet tussen staan, of staat er een fout in, schroom
niet het me te melden (joshakvoort33@gmail.com). Passen we de lijst aan. Ik mis nogal wat marathontijden van recreanten en c-lopers. Dus dames en heren, schroom niet. Een marathon lopen is altijd een wereldprestatie, ongeacht je tijd.
Degene die Amsterdam lopen wens ik bij deze naast een prachtige tijd vooral ook een prachtige ervaring,
veel lol en stevig afzien. SUCCES!!!

Bav marathonlijst aller tijden
Leeftijd op
moment
van
lopen

Naam:

Rob Strik
Henk Landman
Jans Mulder
David Helfferich
Gregor Stam
Frits van Ingen sr.
Pieter Schouten
Henk Schaak
Jan van Ginkel
Jos Hakvoort
Stefan Leeflang
Hans Koster
Frans Hoogendoorn
Paul Christiaanse
Ad Hogervorst
Wim den Blanken
Jaap Smallenburg

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

sen
sen

40
33

sen
39
M50

Datum

7-12-1980
23-4-1989
20-10-1991
5-4-2017
7-5-1983
27-4-1986
26-10-1974
7-5-1983
1-1-1955
6-6-1993
18-4-2015
12-4-1986
13-10-1991
1-1-1987
25-10-1986
11-10-1992
11-4-1987

Naam/Plaats marathon

Fukuoka (Japan)
Utrecht
Reims, Frankrijk
Hamburg
Amsterdam
Utrecht
Essen (Duitsland)
Amsterdan
Leiden
Rotterdam
Westland marathon
Eindhoven
Essen
Eindhoven
Maassluis

tijd:
u:mm:ss
02:19:56
02:36:40
02:36:42
02:37:41
02:41:00
02:41:30
02:42:22
02.42.55
02:43:50
02:44:23
02:44:29
02:45:30
02:45:49
02:47:49
02:48:08
02:48:25
02:48:54
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Gijs Egberts
Dik Riphagen
Rudy Mol
Wim de Ruijter
Jan Bockweg
Henk Subusk
Joep Rozendal
Jan Beentjes
Peter Verhagen
André Groen
Andre van der Vuurst
Peter Hilhorst
Berry Ruitenbeek
Jeroen Zuidwijk
Rob Leeflang
Wim Nieuwenhuizen
Ronald Pothuizen
Marc Nieuwenhuizen
Henk Nordt
Henk Herskowits
Hans de Jong
Jan Koops
Chris de Baan
Mario van der Grift
Sacco van Wessel
Cor Vos
Herman Morssink
Etienne Berends
Evert van Bon
Bert Epskamp
Ton Delvers
Adrie Dunnebier
Cor Janssens
Ben Horst
Camiel Kruiswijk
Connie van Diest
Hans Oostindiën
Sylvain van Staveren
Bertus Engelbert
Han van de Meer
Harry Steenwijk
Jan Zwaan
Cock Verhoef
Jaap Landman
Sacco van Wessel
Jelle Boltema
Wout Natter
Wim van Diest
Koen Zweers
Hein Hoogenboom
Ale Klaver
Michiel Schrijver
Cora Pelt
Joes Kloosterman
Wim Rottier

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
V
M
M

32
37
26
51
46
40
28

M45
sen

61
39
44

M50
V35
40
55

25-10-1986
1-1-1997
27-5-1972
18-10-2009
5-2-1977
8-5-1982
1-4-2002
22-10-1988
27-4-1986
22-10-1988
1-1-2011
26-10-1975
7-3-2010
18-4-2015
23-4-1989
27-5-1978
20-6-2011
25-10-2004
12-5-1991
1-1-1979
18-4-2015
26-10-1975
25-10-1986
13-10-1991
20-6-2011
14-10-1990
8-5-1982
12-4-2015
1-1-1978
1-1-1983
1-1-1975
31-10-1987
27-4-1986
21-10-2007
12-4-2015
18-10-1981
25-10-1981
1-1-1987
21-5-1977
26-10-1975
22-10-1988
15-10-2000
23-4-1989
27-4-1986
14-6-2009
1-1-1979
18-4-1987
22-5-1982
1-11-2015
1-1-1985
24-10-1987
21-10-2007
25-10-1986
25-10-1986
12-4-2015

Essen
Maassluis
Amsterdam
Amsterdam
Leidsche Rijn
Essen
Utrecht
Essen
Leiden
Maastricht
Barcelona
Rotterdam
Utrecht
Utrecht
Imst
Dublin
Utrecht
Rotterdam
Maastricht
Essen
Eindhoven
Imst
Eindhoven
Amsterdam
Rotterdam

Etten-leur
Utrecht
Amsterdam
Rotterdam
Eindhoven
New York
Amsterdam
Maasstricht
Essen
Amsterdam
Utrecht
Utrecht
Amersfoort 750 jaar
Rotterdam
Rotterdam
New York
Essen
Amsterdam
Essen
Essen
Rotterdam

02:49:19
02:49:32
02:50:59
02:56:34
02:58:17
02:58:31
02:58:38
02:59:38
02:59:48
03:00:07
03:00:38
03:00:56
03:04:02
03:05:14
03:05:41
03:07:26
03:09:41
03:10:16
03:10:25
03:10:32
03:10:57
03:11:17
03:11:49
03.11.51
03:12:02
03:12:45
03:12:49
03:13:12
03:13:48
03:14:33
03:14:48
03:15:00
03:15:45
03:15:57
03:17:21
03:20:00
03:20:23
03:21:14
03:22:14
03:23:55
03:24:00
03:24:13
03:24:53
03:26:05
03:26:50
03:28:55
03:29:12
03:29:42
03:30:28
03:30:32
03:36:03
03:36:05
03:38:53
03:38:54
03:47:50
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Joep Korndewal
Jan Koster
Jeroen Hooijer
Paul van der Wal
Erik Steutel
Peter van de Bor
Mariëlle van Wegen
John de Vries
Bob Heinis
Jan Zaagman
Nico van de Meijde
Piet Veenstra
Tom Camu
Edan van de Meer
Ingrid Koops
Rinus van de Heide
Jeannet Mijwaart
Dick van Wessel
Constant Dedel
Cor Koster

M
M
M
M
M
M
V
M
M
M
M
M
M
M
V
M
V
M
M
M

40

46
M45

44

55

25-10-1986
25-10-1986
11-4-2010
11-4-2010
25-5-1968
9-4-2017
21-4-2002
13-10-1991
21-10-2007
21-4-2002
7-11-1976
20-10-1991
11-4-2010
12-4-2015
21-4-2002
5-2-1977
21-4-2002
19-4-1998
1-1-1977
25-5-1968

Essen
Essen
Rotterdam
Rotterdam
Baarn
Rotterdam
Rotterdam
Eindhoven
Amsterdam
Rotterdam
Amsterdam
Reims (FR)
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Apeldoorn
Rotterdam
Rotterdam
Baarn

03:48:05
03:48:49
03:49:37
03:50:03
03:51:44
03:52:33
03:53:15
03:54:08
03:55:27
03:57:31
03:57:31
03:58:30
03:59:47
04:02:19
04:08:13
04:08:40
04:13:39
04.21.39
04:41:00
04:42:37
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Zet die Wandelstap!

Wandelfit bij de BAV is meer dan gewoon wandelen. Het is een wandeltraining met een verantwoorde
opbouw, die rekening houdt met de spier- of gewrichtsklachten van deelnemers. Bewegen vermindert
dikwijls de klachten. Daarnaast biedt beweging vaak de ontspanning die nodig is om pijn en vermoeidheid
te verlichten.
De deelnemers maken kennis met Sportief Wandelen en Nordic Walking. Bij Sportief Wandelen wordt gewandeld op verschillende snelheden en wordt gewerkt aan de looptechniek. Bij Nordic Walking gebruiken
we stokken waardoor de “wandelgewrichten” minder worden belast. Daarnaast worden er diverse oefeningen gedaan om alle spieren in conditie te houden. De trainingen duren een uur. Aansluitend wordt er
wat gedronken.

Op maandag 9 oktober om 19.00 uur start een nieuwe avondgroep
Zet die (wandel)stap en kom mee wandelen, want wat is er makkelijker dan in een nieuwe groep starten?
Kun je niet op dit tijdstip, dan zijn mogelijk de volgende trainingen een optie:
Maandagmorgen om 10.00 uur en donderdagmiddag om 13.30 uur
Maandagmiddag om 13.30 uur en donderdagmorgen om 10.00 uur
Dinsdagmiddag om 13.30 uur en vrijdagmorgen om 10.00 uur.
Wandelfit heeft zich inmiddels bewezen bij de BAV; de meeste wandelaars trainen tweemaal in de week
en vaak met veel plezier en ieder op zijn of haar eigen niveau. Er wordt zowel getraind op de baan als in
het bos.
Wil je een keertje meewandelen om te kijken of het wat voor je is? Laat dit even weten via
wandelfit@bav-baarn.nl of bel met 06-12664473 (= Wim Oostveen).
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Recept van de maand
Thaise wortelsoep

Soep doet de hardloper goed
Als hardloper moet je ervoor zorgen dat je
goed, gezond en voldoende eet. En drinkt.
Een stevig ontbijt mag natuurlijk niet op het
appel ontbreken, want je ontbijt is misschien
wel de belangrijkste maaltijd van de dag. Met
een volle tank op weg gaan zorgt voor een
langdurige aanvoer van energie. Die heb je
nodig, want de dag is lang en je weet maar
nooit.

THAISE WORTELSOEP
Bereiding (4 porties):
Mix de volgende ingrediënten:
450 gram bospeen in stukjes
1 gele paprika in blokjes
2 sjalotjes
4 tenen knoflook
1 el olijfolie
Rooster de groenten een half uur in de oven op 200 graden.
Laat afkoelen en mix in de blender, samen met:
250 ml groentebouillon
1 blikje kokosmelk (light)
1 stukje verse gember
1 el honing
sap van 1 limoen
2 tl kerriepoeder
zout naar smaak
Koel het geheel minstens twee uur in de koelkast.
Serveer je soep met:
1 tl gehakte, ongezouten, geroosterde pinda’s
1 tl versgehakte koriander.
Tekst: Matthew Kadey - Foto: Mitch Mandel
Bron: www.runnersworld.nl
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Een nieuw seizoen met nieuwe uitdagingen
BAV rondje Groeneveld, 3 km parcours
Meer dan 100 lopers kwamen afgelopen zaterdag (2 september) naar Groeneveld om de uitdaging aan te
gaan een scherpe tijd neer te zetten. De trainers van de BAV hadden een ‘Rondje Groeneveld’ uitgezet:
een 3 km parcours rond het kasteel. Niet alleen BAV-leden kwamen af op dit loopfestijn, ook vele nietleden reageerden op de uitdaging van de BAV, in de Baarnsche Courant van afgelopen week. Na een gezamenlijke inloopronde van een kwartier, een warming-up van de bekende BAV trainster Diana Rubini en
een paar versnellingen, waren de spieren warm genoeg voor de ultieme uitdaging.

“Welke tijd zet ik neer op de 3 km, haal ik mijn doelstelling, mijn droomtijd of ik heb geen idee wat ik
kan?” Dat waren de vragen; af te lezen op de toch altijd wat gespannen gezichten voor een rondje waarbij
je tijd geklokt wordt.
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Meteen na het startschot werd duidelijk dat iedereen zijn eigen tactiek had. Snel starten of rustig op gang
komen, een lange sprint ervan maken, of kalmpjes aan doen. Bij de finish kreeg iedere loper persoonlijk
een briefje met de gelopen tijd. Deze varieerde van rond de 11 minuten voor de zeer snellen onder ons,
tot 21 minuten voor de voorzichtige lopers. Redenen genoeg om na afloop nog eens stevig na te denken
over de prestatie en na te praten met de andere lopers.
“Welke uitdaging ga je aan het komende seizoen? Ga je voor de gezondheidstrainingen of voor het prestatiegerichte lopen?” Twee trainingsdoelstellingen die de BAV afgestemd heeft met de Atletiek Unie, zoals
BAV voorzitter Edan van der Meer vertelde in zijn welkomstwoorden. “Behoud of verbetering van vitaliteit, afslanken en gezelligheid, zijn enkele trefwoorden van de gezondheidstrainingen op meerdere niveaus. De prestatietrainingen, ook op meerdere niveaus, zijn duidelijk gericht op behoud of verbetering
van je huidige niveau. Dit alles uiteraard ook samen met de bekende gezelligheid van de BAV. Daarbij train
je niet alleen één keer per week in het bos en op de weg, maar de prestatiegerichte lopers ook één keer
per week op de baan, naast het clubhuis van de BAV”, aldus Edan.
Menigeen was er nog niet uit op basis van de 3 km tijd, voor welke uitdaging er komend seizoen gekozen
wordt. Maar dat maakt niet uit bij de BAV. Je begint waar je denkt dat je je prettig voelt en wat je aankan.
Switchen kan altijd en er is ook altijd een gediplomeerde trainer die je op basis van zijn of haar waarnemingen van je prestaties en conditie, een verantwoord persoonlijk advies kan geven. Kortom ‘Het rondje
Groeneveld’, was weer een geslaagd persoonlijk en sportief ijkpunt.
Foto's: Diana Rubini
Tekst : Pim Molenaar

Beginnen met hardlopen na een blessure
Bij de BAV bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van een ervaren trainer weer te gaan hardlopen
na een blessure. Samen wordt een schema opgesteld en, als het nodig is, kijkt ook de fysiotherapeut mee.
Deze hersteltraining is op dinsdagavond op de atletiekbaan en aan de hand van het schema kun je zelf ook
nog 1 of 2 keer per week lopen.
De training is bedoeld voor recreanten van alle groepen en vaak kun je na ongeveer 5 weken weer met je
eigen groep meetrainen.
Als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, bel dan met Ria Oostindiën tel: 0621685225.

Penningmeester verhuisd
Met ingang van 1 september is onze penningmeester, Bep van Rijn, verhuisd naar Soest.
Nieuw adres: Pieter de Molijnlaan 58, 3764 SC Soest.
Om niet iedereen zo ver te laten fietsen is een brievenbus voor de post geplaatst in de bestuurskamer.
Digitale post naar penningmeester@BAV-Baarn.nl, overige post of naar Soest of in de brievenbus in de
bestuurskamer.
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Incasso data contributie
In de ALV van mei is afgesproken duidelijkheid te geven over de incasso data.
Door omstandigheden is in het verleden de incasso datum verplaatst van aan het begin van het kwartaal
naar het einde van het kwartaal.
Dit is geen gewenste situatie. In 2017 willen we de incasso datum weer naar voren halen, aan het einde
van de eerste maand van het kwartaal.
Incasso data 2017:

1.
2.
3.
4.

31 maart
25 juni
25 augustus
25 november

Incasso data 2018:

1.
2.
3.
4.

25 januari
25 april
25 juli
25 oktober

Met vriendelijke groet,
Bep van Rijn
Penningmeester BAV
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1
2
2
2
2
3
4
5
7
9
10
11
12
12
14
15
16
16
16
17
17
18
18
19
21
22
22
22
22
24
24
25
28
29
30
30
30

Cocky
Evert
Ab
Mayali
Jo
Ingrid
Maarten
Bert
Peter
Sylvain
Hennie
Monique
Anneke
Erika
Ria
Carla
Ieke
Bep
Johan
Henk
Hugo
Jan
Cobie
Wilma
Ian
Hans
Jeen
Louise
Ada
Han
Walter
Annet
Jolanda
Aart
Marije
Jeroen
Arjan

van der Klok-Suik
Schaftenaar
Stuivenberg
van Empel
Plante
Wendel
Spaargaren
Kist
Keppel
van Staveren
Bosselaar
Vernoy
Fack
Kok
Koops-de Bruin
Zwanikken
Wagemakers
van Rijn
Kleinhoven
van Maris
Das
Koops
Gabel-Nieuwenhuis
Blonk
Hayne
de Jong
Bouma
Haak-Ketelaar
Westerinke
Kooy
Poppeliers
Stormesand
Kannegieter
van der Brink
Jansen
Hooijer
ten Hoeve

november

oktober

VERJAARDAGEN
1
3
4
8
11
12
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
17
21
22
23
23
24
28
30
30

Marina
Marja
Hans
Muriël
Frans
Frits
Gert
Eva
Richard
Carly
Anna
Willy
Willemien
Dirk
Ria
Nijnke
Pauline
Miet
Adri
Alie
Irma
Camiel
Erna
Margriet
Stefan
Robert

Bos
Tap
de Jong
van der Wouden
van Eijk
Sluijter
van den Broek
de Boer
Cousijnsen
Michels
Weesie
de Rooij
van Woerden
Kooiman
Oostindiën-Hijden
Visser
Kattenberg
Matla-van Daal
van Steeg
Natter-Sieben
Karssen
Meijneken
Jongerden
van Zanten
Leeflang
Adolfse

VAN HARTE GEFELICITEERD!
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Jeugd
oktober
1
1
4
16
16
17
19
23
25
27
28
29
31

Mats
Jens
Thom
Anick
Iris
Rein
Joek
Joris
Zoëy
Jelmer
Tijmen
Joscha
Mik

G

ST!

november
9
10
14
16
17
22
24
27

Hugo
Rachael
Cato
Iden
Kjell
Sofie
Anthony
Tom

van Rens
Berg
Velstra
Snoek
Berends
van Drie
Bullock
Graat

!

D
ER

E

T
I
C
I

L

E
F
E

Roskamp
Cramer
van der Wouden
Arends
van Gisbergen
van Engelen
Boonstra
Luczak
Fonken
Pastoor
Hoogendoorn
Giesen
Stroo

FEE

De jonge bavianen stellen zich voor:
C-PUPILLEN, D-PUPILLEN en E-PUPILLEN
Mijn naam is Lotte Winter, ik ben geboren op 11 maart
2009.
Ik woon in Bunschoten (Wetering Schans 2).
Ik heb geen broer(tjes) en 2 (Marit van 10 en Elin van 4
jaar) zus(jes).
Ik ben 8 jaar.
Ik heb blond haar en blauwe ogen.
In mijn vrije tijd sport ik graag, paardrijden, en speel ik
spelletjes.
Ik vind rauwkost erg lekker.
Ik houd niet van vis en ruziemaken.
Later wil ik rechercheur worden.
Mijn favoriete film is Stormwind.
Mijn leukste atletiekonderdeel is verspringen.
Ik zit op atletiek omdat ik heel erg van sporten houd en
van rennen. En ik zag op tv het wk atletiek en wist meteen
dat ik op atletiek wilde.
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Zes BAV pupillen actief tijdens finale baancompetitie 2017
Afgelopen zaterdag 23 september was de afsluitende finale van de baancompetitie 2017. Zes BAV pupillen
stonden aan de start bij AV Tempo in Bussum.
Voor D-pupillen Zoëy Fonken en Thijs van Amerongen, was het hun eerste finale van de baancompetitie.
Ze hadden er superveel zin in. Zoëy was weer sneller op de sprint en bij verspringen evenaarde ze haar PR.
Met fluitraket werpen komt ze dicht bij de 10 meter en op de 600 meter liep ze een clubrecord. Thijs liep
tweehonderdste langzamer op de sprint, hij wierp een PR met de fluitraket. Bij verspringen sprong hij 32
centimeter verder en liep 2 seconden sneller op de 600 meter. Allebei heel knap drie PR’s gehaald.
Tegelijkertijd waren de C-pupillen meisjes, Dot Pouw, Isabelle Lankreijer en Jette de Jonge, aan de beurt.
Zij hadden zich als team geplaatst, maar door omstandigheden bleven ze met z'n drieën over, terwijl een
team met 5 atleetjes naar de finale mag. Een hoge klassering zat er dus niet in, maar de pret en het presteren waren er niet minder om. Isabelle was enorm trots om mee te mogen doen; zij wierp eindelijk over
de 10 meter met fluitraket en was ze enkele seconden sneller op de 600 meter. Jette wierp het verste met
fluitraket bij de BAV meiden. Dot zat weer dicht tegen de 3 meter aan met verspringen, zij was zevende in
het eindklassement. Het meidenteam eindigden knap als zesde en ging met een mooie beker naar huis.
Als enige van de B-pupillen wist Berend van de Beek zich te plaatsen voor de finales. In je eentje meedoen
is dan best spannend. De sprint liep Berend in een goede tijd. Daarna kwam het verspringen met
een persoonlijk record. Vervolgens kogelstoten met nog eens een PR. Tot slot moest nog de 1000 meter
worden gelopen. Hoewel Berend hier
enorm tegenop zag, wist hij precies de race te lopen zoals hij van plan was: eerst in tweede of derde positie blijven lopen en aan het einde toeslaan. Al met al leidden deze prestaties tot een prachtige vijfde plek
in de eindrangschikking.
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Jeugdkalender
Datum

Wat

Waar

Voor wie?

Trainers
begeleiding

BAV
betaald

7+8-okt

PR Weekend

BAV

pup

ja

nee

4-nov

1e crosscompetitie

AV Zeewolde, Zeewolde

pup/jun

ja

ja

12-nov

BAV Wintercup I

Baarn

pup/jun

ja

Nee

16-dec

2e crosscompetitie

AV Triathlon, Amersfoort

pup/jun

ja

ja

17-dec

BAV Wintercup II

Baarn

pup/jun

ja

Nee

21-jan

BAV Wintercup III

Baarn

pup/jun

ja

Nee

27-jan

3e crosscompetitie

nog niet bekend

pup/jun

ja

ja

17-mrt

finale crosscompetitie

AV Pijnenburg, Soest

pup/jun

ja

ja

BAV Wintercup 2017-2018
12 november 2017
17 december 2017
21 januari 2018
Jullie doen toch ook allemaal mee?

25

26

27

28

De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.
Het stokje gaat van Floran Groot naar Julia Bos
Ik ben B-junior
Leeftijd: 15 jaar
Hoelang al bij de BAV: 2 jaar

1 - Wat is/zijn je favoriete onderdeel/onderdelen?
Mijn favoriete onderdelen zijn sprint en hoog.
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for
the fun of it?
Allebei eigenlijk wel, ik wil er wel beter in worden maar ik
doe het ook voor de fun.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Ik denk voor het laatst de clubkampioenschappen vorig
jaar.
4 - Wat ging goed en wat minder?
Sprint ging zeker goed maar de lange afstand ging wat
minder.
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Meer conditie opbouwen en veel oefenen.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie? En waarom?
Dafne schippers en Usain Bolt, want ik heb altijd veel bewondering hoe ze aan atletiek doen en dat vind ik
een voorbeeld.
7 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Eigenlijk vind het zo goed.
8 - Door welke muziek krijg je zin om hard te lopen?
Muziek waar je om kan lachen en wat iedereen leuk vindt.
9 - De vraag van Floran voor jou: Hoe vond je het kamp?
Ik vond kamp echt geweldig. Zo gezellig.
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Joris Luczak
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Wat vind je het belangrijkste van de training?
Het stokje gaat naar: Joris Luczak
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Nationale D-Spelen
De dag begon al vroeg om 10 uur kwamen de eerste atleten het Olympisch Stadion binnenlopen. Als eerste moesten Cato en Rens om 11 uur, Cato op discus en Rens met speer waar ze allebei met een mooie
prestatie eindigden; Cato met 16.93 (14de van Nederland) en Rens met 24.97 (18de van Nederland) Jan
haalde met de 80 Meter horde een tijd van 15.65 en eindigden daarmee 32ste van Nederland als die goed
was uitgekomen tussen de hordes zou die in de top 20 beland zijn. Febe liep een snelle tijd op de 60M
maar net geen Pr! In een tijd van 9.50 werd ze 38ste. Elizabeth mocht ook knallen op de 60M daar liep ze
een mooie tijd van 9.20. Vlak daarna hadden we 5 BAV jongens aan de start staan bij de 150M; Jort, Rens,
Mats, Jan en Roel helaas liep niemand een PR in de series maar Jort plaatste zich als 7de en mocht de finale lopen tegen de snelste 8 van de Series. In de finale liep Jort een tijd van 20.56 dat was goed voor een
6de plek! En een clubrecord. Mats mocht meteen van de 150M snel door naar kogel waardoor die het instoten miste maar hij stootte nog een mooie afstand van 8.33M en dat is goed voor een 19de plaats. Jelmer verbeterde zijn PR met kogel van 6.86 naar 7.05. Tijmen eindigde het hoogste van de bav bij kogel
met een afstand van 9.51 eindigde hij op plek 13.
Terwijl de jongens aan het kogelstoten waren mochten de meiden D1 de 150M lopen Febe en Cato hebben allebei een mooie tijd neergezet Febe in 23.35 en Cato iets daarna in een tijd van 24.76. Gelijk erna
ging Elizabeth de 150M doen, zij liep een tijd van 22.16 net als bij sprint net geen PR maar wel weer dicht
in de buurt en dat na de vakantie! Aan de andere kant van de atletiekbaan zijn de jongens op dat moment
aan het sprinten. 6 man bij de start Tijmen, Bo, Roel, Joscha, Dinand en Tim er werden 4 PR's gelopen
waaronder Joscha en Bo met bijna een hele seconde er van af. Na dat alle sprint afstanden klaar waren
mochten Joscha en Jesse naar de start van de 1000M Steeple na 1000M en 10 houten hordes die niet om
kunnen vallen kwamen ze bij de finish aan Jesse in een mooie tijd van
4.11.89 en joscha kwam in een tijd
van 3.41.07 over de finish maar 10
seconde minder snel dan zijn PR op
de 1000M. Terwijl de jongens een
goede 1000M steeple aan het lopen
zijn, zijn er 3 jonge s aan het verspringen waar een paar mooie afstanden neergezet zijn. Tim sprong
3.22 helaas net geen pr, Bo heeft een
afstand van 3.67 neergezet! Wel
33cm verder dan zijn PR, Jort verbrak
zijn PR met 8cm en sprong een afstand van 4.58. Het einde van de dag
nadert er moeten nog een paar onderdelen gedaan worden door onze
Bav jongens. Jesse begint bij het verspringen waar die mooi uitkomt en
constant springt 3.52 is uiteindelijk
zijn verste sprong geworden. Dinand
en Jelmer waren goed inform bij de
Discus. Inplaats van alle worpen uitstand ging de halve draai goed en
kwam de discus er mooi uit. Dinand
heeft een PR geworpen met een afstand van 14.82, Jelmer heeft wat
minder geluk zijn worp van rond de
18M was net iets buiten de lijnen.
Anders had die een heel mooi PR
geworpen, een herkansing bij de BAV
clubkampioenschappen.
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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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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Bestuur
Edan van der Meer
Bep van RIjn
Kees Kruijswijk Jansen
Irma Karssen
Muriël v.d. Wouden
Jan Koops

Contactpersonen
Jeugdcommissie
Muriël v.d. Wouden
Kantinecommissie
kantinedienstbav@gmail.com
Recreantencomm.
Rob v. Ginkel
Commissie PR&communicatie
Charlotte Dekker
Sponsorcommissie
Ruud Miggels
sponsoring@bav-baarn.nl
Redactiecommissie
Marina Kruiswijk-Bos
Onderhoud clubgebouw Gerard Koppen
Materiaalbeheer
John Rapati
Ledenadministratie
Hans Oostindiën
Commissie Wedstrijdorganisatie
Bob Heinis
Website Commissie
Alexander Martens
Wedstrijdsecretariaat Karin v. Buuren
Trainerscoördinator
Wim Oostveen
Trainerscoördinator
Vacature

Belangrijke telefoonnummers
Clubgebouw
Chris de Baan
Tineke Bos
Marina Kruiswijk-Bos
Diana Rubini
Rob v. Ginkel
Bob Heinis
Irma Karssen
Bianca Koops
Diny en Gerard Koppen
Henk van Maris
Wilma van Marle
Edan v.d. Meer
Carly Michels
Hans en Ria Oostindiën
Wim Oostveen
John Rapati
Fred Reijmerink
Dik Riphagen
Bas v.d. Vuurst
Wilma Blonk
Alexander Martens
Karin van Buuren
Muriel v.d Wouden
Kees Kruijswijk Jansen
Evert Schaftenaar

035 5424491
035 5415350
06 49700201
06 46684976
06 54933744
06 52302127
035 5423102
06 29112443
06 81565342
035 5418853
035 5430993
035 5414832
06 18501950
035 5415350
035 5417383
035 5423017
06 51233367
06 25507535
035 5415245
06 31090137
06 23396744
06 51174105
035 5430262
06 20815735
035 5411261
06 11856839

Vertrouwenspersoon
Volwassenen
Karel Jan Tusenius
035 6015644
Jeugd
Corien Kruiswijk
035 5420949

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
19.00-20.15
Zaterdag
09.00-10.15
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

Pupillen
Junioren
Wegatleten
Master
Recreanten
Gezinnen
NW / SW
G-groep
Student*
* uitwonend

Contributiegelden
Basiscontributie Wedstrijdlicentie
€40,50 per kwartaal
€8,00
€46,50 per kwartaal
€14,00
€39,00 per kwartaal
€22,25
€46,50 per kwartaal
€22,25
€39,00 per kwartaal
€126,00 per kwartaal
€39,00 per kwartaal
€28,50 per kwartaal
€63,00 per jaar

Inschrijfgeld (éénmalig) Atletiekunie € 15,00.
Geldt niet voor gezinnen en uitwonende studenten.
Bedragen gelden voor betaling per incasso.
Betalingen per acceptgiro kosten € 0,50 extra per incassogiro.

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
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

Belangrijke e-mailadressen:
Zaaltraining Dames
Carly Michels

Redactie clubblad
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

Trainers Jeugd

baviaanredaktie@hotmail.com
Secretaris
secretaris@bav-baarn.nl
Ledenadministratie
hans@oostindien.com
Penningmeester
penninngmeester@BAV-Baarn.nl
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