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De baviaan digitaal ontvangen?

Stuur een mail naar:
digitalebaviaan@gmail.com

Kopij voor het volgende nummer digitaal aanleveren t/m 24 mei 2016
E-mail adres Baviaan: baviaanredaktie@hotmail.com
Kopij, welke niet tijdig is ingeleverd, kan niet meer geplaatst worden!!
De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen aan te passen, in te korten of niet te plaatsen zonder opgave van redenen.
Kopij aanleveren? Tekst graag in Word en foto's/plaatjes als JPEG aanleveren. Bedankt!

Beste BAV-vrienden,
Zoals ik het laatste voorwoord afsloot, wil ik graag alle BAV- leden nogmaals uitnodigen voor de Algemene
Ledenvergadering op maandag 9 mei a.s. om 20:00 uur. Er staan weer diverse onderwerpen op de agenda
waardoor het zeker de moeite waard is om deze vergadering bij te wonen, los van de gratis koffie!

Op zaterdag 2 april is het baanseizoen voor de jeugd weer begonnen met de Trainingspakkenwedstrijd in
Huizen. We waren daar met 41 pupillen en junioren aanwezig. Gelukkig was het zonnetje regelmatig
aanwezig, zodat er ook veel zónder het trainingspak aan gesport kon worden. Het was een zeer geslaagde
dag met veel gezelligheid en mooie prestaties.
23 Junioren hebben zondag 17 april de RAGE training afgesloten met de blokmeerkamp. Er zijn veel PR's
gehaald op deze redelijk zonnige dag. Een mooie afsluiting van weer een mooi trainingsblok.
En nu gaat de competitie van start: zaterdag 23 april gaan de C en D junioren naar Hilversum. Op 1 mei
staat de eerste wedstrijd voor A junioren gepland en de B junioren starten op 8 mei.
De pupillen zijn al begonnen met de competitie: op 16 april zijn in Veenendaal al hele mooie prestaties
behaald. Zie voor de details het wedstrijdverslag!
Op twee maandagmiddagen in april hebben jeugdtrainers Bianca & Bas de 45 Baarnse schoolkinderen
getraind die in de nacht van 4 op 5 mei het Bevrijdingsvuur in estafette van Wageningen naar Baarn gaan
brengen. Ook dit jaar staat alles weer onder de bezielende leiding van Jan Koops en zijn er zowel onder de
jeugdige lopers als de begeleiders meerdere BAV-leden aanwezig. Ook heel leuk om te melden, is dat onze
eigen burgemeester Mark Röell deze nacht mee gaat lopen. Het is voor het eerst dat een burgemeester
mee gaat doen aan deze loop en jawel het is die van Baarn!

Op Marathon gebied is het een rumoerige maand geweest, zondag 10 april stonden 3 BAV-toppers aan de
start van de Rotterdam Marathon: Jeroen Zuidwijk, Hans de Jong en Peter van den Bor. Hans heeft op 28
kilometer moeten opgeven, en Peter zelfs op 41 kilometer, helaas liet zijn lichaam hem in de steek. Peter
en Hans kennende herpakken ze zich snel en zullen we nog veel van hen horen! Jeroen heeft hem in een,
toch zeer mooie, tijd van 3:02:55 uitgelopen, gefeliciteerd!
Ook de Hilversum City Run is net geweest, en we hebben gezien dat de doeltrainingen effect hebben!
Meerdere lopers hebben een mooi PR behaald, en debutant Maja Gisbergen heeft een zeer mooie tijd
gelopen, chapeau!

Komende maand staat o.a. de Eemmeer estafette op de agenda, met een recordaantal teams, waaronder
2 solo lopers en 1 duo team! Traditioneel sluiten we deze sportieve dag af met een etentje in het
clubgebouw.
Tot slot leuk om te melden: de BAV organiseert op 2 juli samen met Schietvereniging Baarn een Target
Sprint. Dit is een combinatie van korte afstand lopen en schieten. Op de website kun je nadere informatie
over dit leuke evenement vinden!
Een mooie maand gewenst!
Edan van der Meer
Waarnemend Voorzitter (wellicht na goedkeuring tijdens de ALV geen waarnemend meer;-))
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Nieuws van de ledenadministratie
In de periode medio maart – medio april bleven nieuwe
aanmeldingen helaas uit.
Wel ontvingen we een aantal afmeldingen.
Het betreft:
met ingang van 1 april:
Voornaam:
Isa
Roos
Marjanne
Susanne
Luka

Naam:
Bouwman
van Gisbergen
Roël
Vink
de Vrij

En met ingang van 1 juli:
Twan
Duijst
Jessey
Jansen

Woonplaats:
Eemnes
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
pupil D
senior
recreant
junior B
junior D

Bunschoten
Baarn

junior D
pupil A

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën.

Running wild
Woensdagavond 25 mei organiseert Wouter Versluis van Hardloopgroep “Happy Feet” een speciale
bijeenkomst; Jolanda Linschooten komt als spreker en vertelt over haar (hard-)loop- en reisavonturen. De
locatie is nog niet bekend en is afhankelijk van het aantal deelnemers. Zodra een locatie bekend is wordt
dit bekend gemaakt
Jolanda Linschooten is fotograaf & auteur, avonturier & ultraloopster. Sinds 2000 leeft Jolanda
Linschooten van haar avonturen, reportages en expedities. Zo trok zij op eigen kracht dwars door Alaska
(per mountainbike, te voet en per kano van noord naar zuid), te voet van kust naar kust over IJsland, met
een husky op ski’s door noord-Canada, kamperend bij temperaturen rond -45 graden Celsius, en werd zij
Nederlands eerste vrouw die op ski’s de Groenlandse ijskap overstak.
Ben je benieuwd naar de bijzondere belevenissen van Jolanda?
Meld je dan aan via wouterversluis71@gmail.com.
De lezing start om 19.30. Via de mail krijg je meer informatie.
De kosten bedragen €12,50 incl. koffie/thee.
Wil je meer weten over deze avond?
Bel Hans Mooij 06-27448253 of Wouter Versluis 06-81608736
Meer weten over Jolanda kijk dan op haar website: http://www.jolandalinschooten.nl/
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Uitnodiging ALV
Het bestuur wil alle leden, ouders/verzorgers van jeugdleden, uitnodigen voor
de Algemene Ledenvergadering op:
Maandag 9 mei 2016
Locatie: Clubgebouw BAV
Aanvang: 20:30 uur
Namens het bestuur,
Irma Karssen, secretaris

AGENDA
1.
2.

3.

Opening
1.1
Welkom en vaststellen van de agenda
Bestuursverkiezing
2.1
Benoeming nieuwe bestuursleden (conform artikel 4.7 van het huishoudelijk
Reglement):
- voorzitter: Edan van der Meer
- algemeen lid: Jan Koops
- secretaris: Kees Kruijswijk Jansen
2.2
Vacatures: financieel administrateur, recreantentrainers, jeugdtrainers,
evenementencommissie, sponsorcommissie
Ingekomen stukken en mededelingen
3.1
Korte samenvatting van het afgelopen jaar

3.2
3.3

Bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantines’ – ter goedkeuring
Mededelingen: Seste – door Henk van Vulpen

4.

Notulen van de ALV 2015

5.

Jaarverslagen
5.1
Bestuur
5.2
Ledenadministratie
5.3
Jeugdcommissie

6.

Financiën
6.1.
Cijfers over het jaar 2015
6.2.
Verslag Kascommissie over cijfers 2015
6.3.
Begroting 2016
6.4
Contributie 2016
6.5
Benoeming nieuwe kascommissie

7.

Rondvraag en mededelingen

8.

Sluiting

Alle stukken ter voorbereiding op de ALV liggen ter inzage in het clubgebouw, door op de website van
de BAV in te loggen met je lidmaatschapsnummer zijn de documenten ook digitaal inzichtelijk.
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Waarom moet je core stability trainen?
Jouw sport is hardlopen. Dan geef je ook al die vrije tijd aan je sport. Je wilt tenslotte die marathon uitlopen of die 15
kilometer over de heuvels bij Nijmegen. Allemaal waar. Je schaft de beste schoenen aan, zoekt het slimste schema
op en je besteedt netjes tijd aan herstel. Allemaal goed maar je bent een atleet en dan is het tijd om wat breder te
kijken. Ook die 'rare' oefeningen voor core stability moet je echt overwegen.

Boven je benen zit meer dan je denkt
Aan de slag gaan met de versterking van je kern, daarmee versterk je je geheel als als hardloper. Je bestaat niet uit
alleen maar beenspieren die de klus gaan klaren. Met duurloopwerk, interval en wat extra cross blijf je teveel vast
zitten in het loopwerk. Boven die benen zit nog een helft die minstens zoveel invloed heeft op je prestatie.
Dat is niets voor mij
Core stability wordt vaak geassocieerd met trainingsschema’s voor de professionals. Vergeet dat maar. Het is niet
alleen goed voor de top, de oefeningen zijn uitstekend voor alle lopers. Trainers raden core oefeningen aan omdat je
dan een groter bereik in je loopbeweging haalt. Je kunt bijvoorbeeld door deze oefeningen de fase van de lift beter
uitvoeren. Dat resulteert een in een betere hardlooppas. Of nu ga je door de oefeningen eindelijk beter je heupen
inzetten. Dat doet een loper die niet getraind is in zijn core hoogstwaarschijnlijk te weinig. Meer kracht in je hele
lichaam levert een betere loophouding op.
Tijd anders besteden
Ook al train je maar een paar keer in de week, variërend van 2 tot 4 keer, maak dan toch ruimte vrij voor core
stability. Het is prima als je daardoor in die hele trainingsomvang net een paar kilometer minder loopt omdat je
ergens anders je tijd aan besteedt.
Geef je jezelf geen tijd en gelegenheid om je core te trainen dan train je eigenlijk een zwakkere techniek. En dat is
het laatste wat je als loper wilt. Je doel is een efficiënte pas waar niets bij verloren gaat. Dat is ook de pas waarbij, als
je moet, je die efficiency kunt omzetten naar meer snelheid.
Ook de beginner moet Core trainen
Het lastige van aangeleerde slechte techniek is dat je die maar moeilijk kwijt raakt. Iedere loper zou vanaf het begin
moet werken aan core stability.
Bovendien werken deze oefeningen goed op de algehele fitness en kan het de vaak gehoorde wens voor minder
gewicht ondersteunen. De gehele vorm van de hardloper verbetert vanaf het begin en dat helpt echt in de
ontwikkeling van je nieuwe sport.
Rondom in balans
Nog een reden om, al is het maar bescheiden, tijd in te ruimen voor core stability oefeningen: deze werken
preventief tegen blessures. Met meer kracht in je lijf kun je net wat meer aan wat anders in een blessure eindigt. Dat
ene tussensprintje kan nu wel zonder nare gevolgen.
Vaak zijn hardlopers zonder het te weten niet in balans tijdens het lopen. Met extra oefeningen wordt die balans
hersteld. Daarom het advies: als je core stability oefeningen opneemt, zorg dan dat je rug én buik traint. Zorg dan dat
je zowel je linkerkant als je rechterkant traint. Het Amerikaanse begrip ‘core’ betekent kern maar hier is het bedoeld
als de spieren rondom je.
Oh, zit daar de verbinding
De spieren van je torso waar al die core stability oefeningen voor zijn gemaakt, geven de ruggengraat een sterke
basis voor de beenbewegingen. De spieren die je ermee traint liggen dieper in je torso. Deze spieren zijn verbonden
aan je rug, je bekken maar ook aan je schouderbladen. Nu zie je vanzelf dat je armen meewerken via je torso aan de
hardloopbeweging. De invloed van je core wordt nu zonneklaar.
Core Stability in het kort
- Goed voor alle hardlopers.
- Goed voor houding en preventie blessures.
- Zorg voor balans in de oefeningen. Rug en buik, linker- en rechterkant.
- Bouw de oefeningen rustig op, in tijd van inspanning of herhaling.
- Weinig tijd? Plankhouding met zijwaartse varianten.
- Steek tijd in de kwaliteit van de oefening en minder in de duur.
- Bekijk onze instructie video's
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De perfecte voorbereiding
16 weken ging alles goed. Alle trainingen volbracht, goed uit kunnen rusten, vol met energie en
zelfvertrouwen om in de Rotterdam Marathon ‘iets moois’ te gaan doen: voor het eerste onder de 3 uur
lopen.
In het startvak was het nog even over en weer succes wensen me Jeroen Zuidwijk, die samen met haas
Stefan weg zouden gaan op 2:50. Al gauw bleek echter dat je op één ding geen invloed kan hebben tijdens
een marathon: de weersomstandigheden. Het was voor het eerst in zo ongeveer 16 weken dat de zon
vollop scheen en het best wel warm aanvoelde. Gelukkig was er de support van Jos (Hakvoort) en Josien
om zowel Jeroen als mij van de nodige energiedrank te voorzien op diverse punten.
De kilometers vlogen voorbij, het tempo was zo vlak als een biljartlaken en helemaal volgens plan. Tot
echter op km 15 de warmte een rol begon te spelen: het werd werken om het tempo te kunnen lopen en
de benen werden snel zwaarder. Tot km 20 kon ik het tempo vast houden en vanaf km 22 was een PR zelf
al uit zicht (3:10 red.). Omdat ik geen risico’s wilde nemen heb ik toen al besloten om op km 28 bij Jos en
Josien uit te stappen.De inmiddels afgezakte haas Stefan probeerde me nog op sleeptouw te nemen,
nadat hij Jeroen halverwege mooi in 1:25 had afgezet. Het mocht echter niet baten, het werden een
zware laatste 6 km.
Het resultaat: met opgeheven hoofd uit moeten stappen op km 28, wetende dat ik mijzelf niets kan
verwijten. De marathon blijft de marathon en kan je dus nooit ‘even’ uitlopen.
Maar omdat ik 6 km de tijd had om het uitstappen te ‘verwerken’, was ik na 5 minuten bijkomen alweer
bezig met de ‘revanche’: dan maar solo de 50km lopen tijdens de Eemmeerloop. Kortom: op naar nieuwe
doelen!
Ook Jeroen Zuidwijk had overigens last gekregen van de warmte, man met de hamer, en alle ellende die
een marathon kan brengen. Hij wist echter toch te blijven knokken en wist toch knap de Coolsingel te
bereiken. De derde marathon op rij binnen 5 minuten van elkaar: toch best knap!
Een week na Rotterdam stonden trainingsmaatjes David en Nathan aan de start van de Hamburg
Marathon. Ook hier was het doel ambitieus: eindigen rond de 2:38. Volgens plan bleven de heren goed
samen werken tot km 32, waarna David de turbo erop gooide. En hoe: eindigen in 2:37, een formidabel
PR! Niet dat Nathan het minder deed, ook hij kon nog goed doorlopen en wist in 2:38 de finish te
bereiken.
Verder zijn ook de Zomeravondcups in Utrecht weer van start gegaan. Camiel, Jaap en Stefan stonden hier
gezamenlijk aan de start om er een mooie strijd van te maken. Allen waren tevreden met het resultaat:
Camiel liep een PR als vader (en sneller dan tijdens de Hilversum Cityrun van 2 dagen eerder), Stefan liep
een strakke 36’er en Jaap lijkt ook weer hersteld van diverse blessures.
Voor iedereen bieden de resultaten van de marathons en andere wedstrijden genoeg aanknopingspunten:
op naar nieuwe doelen!

15

Lopen bij de BAV
Over loopverslaving, doeltrainingen, aardige loopmaatjes,
buurvrouwen en (te) vroeg pieken
Een overmoedige mens gaat soms in op een uitnodiging. Eén van de BAV-leden (Pim) vertelde mij tijdens
een trainingssessie dat hij regelmatig kopij aanlevert voor de Baviaan en dat hij het best leuk vindt als een
ander zijn plaats zo af en toe inneemt.
Een nieuwsgierige mens begint wel eens iets nieuws. Voor mij was het verrekken van mijn rug, tijdens
een potje squashen, het beginpunt om te gaan hardlopen. Niet dat ik dat nooit eerder geprobeerd had.
Echt wel, maar na een slordige 500 meter had ik het alweer gezien. Nu was ik door die verrekte rug voor
mezelf verplicht om een alternatief te zoeken. Ik besloot om in de sportschool op de lopende band te gaan
hardlopen en had mezelf beloofd om minstens twintig minuten te blijven lopen. Zo gezegd moest ik na
ongeveer 5 minuten door de zure appel heen bijten en de twintig minuten vol maken. En daar gebeurde
het wat elke hardloper natuurlijk wel weet, na een minuut of 10 begon het zelfs leuk te worden. Na een
aantal van deze gelijkwaardige ervaringen besloot ik om samen met mijn vrouw en buurvrouw om toch
weer eens door de Apeldoorns bossen te rennen. Het resultaat, ik ben zo twee jaar redelijk frequent
autodidactisch blijven lopen.
Een rusteloze mens verkast wel eens in zijn leven. Dit keer was het Baarn waar we voor gekozen
hadden. Ik sprak één van de buurvrouwen (Gabriëlle). Zij zei lid te zijn van een gezellige
hardloopvereniging. Gedurende een paar “oefen lopen” bleek de buurvrouw gelijk te hebben. De
ontvangst was zeer hartelijk en ik kreeg al snel een goed gevoel bij deze club. Het lopen door de Baarnse
bossen was niet veel anders dan door de Apeldoornse afgezien van het gezellige gebabbel zo om me
heen. De baantrainingen waren daarentegen echt weer wat anders. Hier kreeg ik te maken met een
medeloper (Wim H.) die mij naast de trainingen van de trainers nog een beetje extra informatie gaf en
waarbij ik qua tempo redelijk gelijke tred kon houden. Zo kwam het dat na mezelf ingedeeld te hebben bij
de 10 km doeltrainingen ik toch maar een groepje hoger ging zitten dan oorspronkelijk gedacht. Bij deze
“personal coach” en zoals al snel bleek nog een stel gezellige maar ook prettige medelopers, sommigen
ervaren en sommigen net als ik beginnenden. Zodoende was het al snel dat we op de maandagavond met
een leuke groep onze vrije trainingen gezamenlijk liepen. De buurvrouw kreeg nog meer gelijk en dat
schrijf ik niet omdat ze nu toevallig ook in hetzelfde groepje meeloopt.
Een dappere mens schrijft zich wel eens in voor een
prestatieloop van 10 km. De eerste keer officieel. Plaats
van handelen: Hilversum. En nog wel voor het einde
van de totale 10 km doeltrainingen van Carlo en Theo.
Dus de lat niet te hoog leggen en goed luisteren naar
mensen met ervaring. Dat zou betekenen, niet te hard
van stapel lopen. Nu heb ik het persoonlijk ook nog
eens niet zo op mensenmassa’s en dat ik me daar
doorheen zou moeten wurmen. Op tijd aan de start
verschijnen leek mij de mogelijkheid om voor de massa
van start te gaan. Dan zie ik hen niet, is het
gevoelsmatig al minder erg en kan ik het wurmen aan
anderen overlaten. Tegelijkertijd wil ik ook niet dat ik in
de weg loop voor al die anderen.
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Gevolg, toch te hard van start gegaan. Na de eerste kilometer al bijna 30 seconden sneller dan gepland.
Tandje terug, slow down. Tweede kilometer. Nog steeds te snel. Tempo naar beneden. Kilometer drie,
lekker tempo gevonden, maar de tijden zijn nog steeds sneller dan het oorspronkelijke schema. Kilometer
vier, één van de trainers (Carlo) van de BAV komt langszij. Ik geef hem een briefing van het eerder
beschreven verloop tot op dit moment. Hij blijft bij zijn eerder beschreven raad “Doe het rustig aan, jezelf
niet over de kling jagen”. Kilometer vijf, zes en zeven, wijlen Drs.P had er een liedje over kunnen
schrijven: “Hilversum is een mooie stad, maar gaat wel erg op en neer”.
Een roekeloze mens doet wel eens onverwachte dingen. Gooi, ondanks dat de temperatuur niet al te
hoog is toch een bekertje koud water in de nek. Kilometer acht, een collega uit Ugchelen (bij Apeldoorn)
staat langs de route, morgen even vragen wat zij hier deed. Ik passeer inmiddels ook potentiële uitvallers,
zal ik me bij hen voegen of zal ik nog even doorgaan? Het wordt best zwaar. Kilometer negen, voor mijn
gevoel ben ik beland in een scene van Warhorse, het schuim staat me volgens mij op de b… . De tijd laat
echter zien dat ik mijn streeftijd wel ga halen, als ik nu doorzet misschien wel die van een groep lager ( of
noem je dat hoger ?). Word ik van een 55 plusser nog een 50 plussers. Zou dat in het echt maar kunnen,
'hardloop bonusjaren' zogezegd..

Een uitgebluste mens, die jaren jonger wilde zijn. De laatste kilometer, mijn verstandelijke vermogen is
op. Volgens de op dat moment gemaakte berekening zou ik toch in mijn eigen 55 plus loopgroep-/leeftijd
uit gaan komen. Ik probeer nog te redden wat er voor mijn gevoel te redden valt. Ik zet door en ga een
versnelling aan, dit een sprint noemen zou een sterke overwaarding zijn van de door mij op dit moment
ontplooide activiteit. Het gevolg van deze handeling is dat ik niet in staat ben de aanwezigheid en evenmin
de aanmoediging van mijn lieftallige vrouw tot mij door te laten dringen. De meet, de chronometer
stoppen en de verbazing. Ik had me bij de laatste berekening vijf minuten verrekend en dat voor een
leraar wiskunde! Kun je nagaan hoever ik uitgeblust ik was. Geen vergissing van de Rabobank (sponsor van
dit evenement), maar van mijzelf en dat geheel in mijn voordeel. Handje klap met de trainer die net
achter de finishlijn samen met zijn loopmaatje staat te wachten op nog
meer BAV leden die deze loop hebben gelopen.
Een euforische mens geniet dan wel even intens van een nieuwe zet in
zijn 'loopcarrière', van de nieuwe trainer, de nieuwe personal coach, de
nieuwe buuf, de mogelijkheid van de man wiens kolom ik een keer mag
overnemen, de tijdloopgroep en de rest van de BAV.

Deze mens droomde niet, het is echt gebeurt! Een top 30% positie!
Zie onderstaande bewijs en wat een loopstijl!
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Verrassende Vienna City
(halve) Marathon
Mijn oorspronkelijke plannen gingen uit van de halve marathon in Geneve in de loop van mei. De
accommodatiekosten bleken extreem hoog, dus werd snel naar een alternatief gezocht. Wenen op 10
april klonk heel aantrekkelijk, maar dat leek wel wat vlug. Bovendien was het lastig om zo laat nog een
startbewijs te krijgen. Met behulp van loopreizen.nl lukte dit uiteindelijk nog net. Ook trok de stad Wenen
ons aanmerkelijk sterker aan voor een stedentripje, dus de keuze was gauw gemaakt.
Wat een evenement! Ruim 42.000 lopers en vooral ook loopsters uit 130 verschillende landen, waarmee
het gelijk het grootste sportevenement in Oostenrijk werd. Het was al een aantal weken prachtig weer in
Wenen, maar de voorspellingen voor net dat weekend werden met de dag somberder.
Vrijdagochtend vertrokken we en kwamen aan in een nat en winderig Wenen. Ook de volgende dag idem
dito. De stad leek overspoeld met lopers te zien aan de vele sportschoenen, trainingspakken en de
opvallende groene rugzakken voor de kleding, die je doorlopend tegenkwam. Voor zondag was de laatste
voorspelling 10 á 12 graden met een kleine kans op regen, maar met een harde wind. Een minpunt leek
ook de vroege start buiten het centrum aan de andere kant van de Donau. En dat voor een avondloper!
Om 6.00 uur op, ontbijt kon gelukkig al om 6.30 uur, en vervolgens richting start. De kleding moest al voor
8.15 uur ingeleverd worden voor transport naar de binnenstad, waar de finish voor het “Rathaus” was.
Alles wees op een uurtje klappertanden in de vroege ochtend.
Het aardige van deze massale loop is, dat de atleten van de hele en de halve marathon in dezelfde vakken
worden ingedeeld op basis van de verwachte gemiddelde kilometertijd. Dat kon, omdat het parcours van
beide tot het 20.5 km. punt hetzelfde was. Er waren naast de elitelopers 6 startvakken. Elk kwartier
vertrok aan beide kanten van de weg gelijktijdig een vak, na een kwartier opnieuw gevolgd door twee
vakken. De eerste start was om 9.00 uur, waarbij de elitelopers 2 minuten voorsprong kregen. Ik mocht
vanuit vak 3 vertrekken. IJzig koud
en vol in de wind was het bibberen
geblazen in korte broek en T-shirt
met lange mouwen. Ik nam deze
gok, uitgaande van de verwachte
hogere temperatuur gedurende
loop, het wegvallen van de wind,
wanneer we het centrum in zouden
gaan en het uitblijven van regen.
Deze redenering bleek gelukkig
correct. Ik had de mazzel, dat de
vrachtwagen, waar ik mijn kleding
moest inleveren net voor een motel
bleek te staan, waar een (deeltje
van) de meute kon schuilen, zittend
op de grond in de lobby of op de
trappen. Een reuze gezellige
bedoening met veel grappen en
grollen in diverse talen.
Om half negen inlopen en richting startvak. Na een toespraakje van een minister en het Oostenrijkse
volkslied werden de eerste twee groepen weggeschoten op de tonen van “Die Schöne Blauwe Donau”,
niet bepaald een nummer om hard te vertrekken.
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Dat was met zo’n veertienduizend gelijktijdig vertrekkende atleten ook nauwelijks mogelijk. En het viel mij
ook nu weer op, dat de ene helft toch wat sneller en de andere helft juist was langzamer schijnt te willen
lopen dan ik van plan was. Het werd een voortdurend zigzaggen met de nodige elleboogstoten en getrap
op hakken, wat tot aan de 10 kilometer doorging. Af en toe een hardgrondige vloek, wanneer er weer
eens een loper struikelde over de massaal weggegooide kleding en vuilniszakken, die na zo’n 5 km.
voortdurend werden uitgetrokken en weggesmeten. Tot overmaat van ramp had men tussen de 4 en 12
km. waterposten om de 2 km. ingericht (was het vorig jaar zo warm geweest soms?), hetgeen telkens tot
stilstand van de massa leidde, ongeacht of je nu wel of niet wilde drinken. Later bleek de reden te zijn, dat
de hele marathon hier nog tweemaal langskwam, doch veel (beginnende?) lopers bleken nu al vrij massaal
telkens te drinken. Op dat moment besloot ik (na zo’n 6 km.) de gehoopte tijd van binnen de 2 uur maar
uit mijn hoofd te zetten en gewoon te gaan genieten. Het was voor mij toch nog een verrassende ervaring
te merken hoeveel meer ontspannen je dan loopt. Genietend van de prachtige Weense binnenstad, het
enthousiaste en massaal opgekomen publiek en het geven van een high-five aan de vele kleintjes langs
het parcours. Lekker relaxed leken de kilometerbordjes als vanzelf voorbij te vliegen.
Extra leuk was het, dat mijn BAVshirt met letters op de rug niet
onopgemerkt bleef. Net voorbij het
13 km. punt werd ik namelijk op mijn
schouder getikt met de opmerking:
Wat grappig, ik kom ook uit Baarn.
Succes! Ik kende hem niet, maar kon
hem nog net ook succes wensen,
voordat hij weer in de massa was
opgegaan. Rond de 16 km. viel mij
op, dat ik eigenlijk voortdurend
mensen aan het inhalen was en toen
ik een kilometer verder serieus op
mijn horloge keek, bleek mijn
tijdverlies erg mee te vallen en leek
het mogelijk met een serieuze
versnelling alsnog in de buurt van de
2 uur te komen. Zogezegd, zo
gedaan. Of onbewust ook
meespeelde, dat mijn vrouw ergens in de buurt van de 18 km. zou staan en ik er toch wel als een echte
hardloper langs wilde komen, weet ik niet, maar het ging zowaar steeds sneller. Haar heb ik helaas niet
gezien, maar zij mij gelukkig wel. Met een laatste forse eindsprint ( 500 meter in 2.10 min.) klokte ik een
keurige 1.59.26 op de finish.
En toen kwam de grote verrassing: naast plaats 6.210 in het totaal klassement kreeg ik de felicitaties door
met mijn 8e plaats in de…………70+klasse. In één dag twee maanden ouder geworden! Een mooi certificaat
en een heel tevreden gevoel was mijn beloning. Hoewel ik in mijn achterhoofd wel wist, dat heel Europa
bij de klasse-indeling het geboortejaar als uitgangspunt hanteert, maar dat Nederland als enige van deze
IAAF-regel afwijkt en de geboortedag hiervoor gebruikt, was ik mij bij de inschrijving hiervan geen
moment bewust geweest. In plaats van een goede afsluiting van mijn 65+ loopbaan voor wat betreft de
halve marathons, bleek ik een prima start te hebben gemaakt met mijn 70+ periode.
Tenslotte: voor een aantrekkelijk uitje kan ik iedere atleet deelname aan de Vienna City (Half) Marathon
van harte aanbevelen.
Hans Oostindiën.
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Verrassend veelzijdig in verse vis!

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest
Tel. 0356015288
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MEI

VERJAARDAGEN
2
2
3
4
6
7
8
8
9
10
10
11
14
18
18

Chris
Laura
Grada
Petra
Bill
Bianca
Marlies
Frank
Wineke
Arnoud
Cora
John
Hans
Dirk
Fred

Sitters
Burgoyne
van Wessel
Reinders
Tijmann
van Beest
Vogel
Roskamp
Veerman-Plooy
van der Wal
Pelt
Rapati
Bijl
Boterenbrood
Reijmerink

18
20
20
22
24
25
26
27
27
29
29
29
29
31

Yvonne
Lidy
Andre
Frank
Dirk
Eddy
Christien
Jan
Corrie
Wim
Erika
Ale
Jos-Willem
Roland

Berkhof - Kooy
Besteman
Veerman
Timmers
Bouman
Boot
Oudebeek-Brons
Koster
Vink-van Eijk
Rottier
Keppel
Klaver
van de Laar
Marges
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Jarig in mei
1
2
4
7
9
11
11
15
16
17
18
24
25
31
31
31

Fenne
Elise
Jan
Carl
Winnie
Olivia
Roos
Dionne
Jarno
Beyza
Nikki
Bas
Maja
Jelle
Thijs
Linde

Kronemeijer
Stijger
Vriesman
Prager
de Groot
Luijendijk
Trip
Hop
Krikken
Kazmiroglu
van Cleef
Ostendorf
van Gisbergen
van Miltenburg
van Miltenburg
Bouma
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Avondvierdaagse

Jaaaaaa! Dit jaar loopt de BAV weer mee met de avondvierdaagse, van dinsdag 24 tm vrijdag 27 mei. We
lopen de 5 en de 10 km en we zouden het heel erg leuk vinden al jij als BAV lid ook mee doet. Ouders zijn
zeker dit jaar meer dan welkom om mee te lopen! Sterker nog: zonder ouders kunnen we niet eens
starten!
Heb je zin om met de BAV mee te lopen, mail dan je gegevens voor 9 mei naar junioren@bav-baarn.nl of
pupillen@bav-baarn.nl
Het inschrijfgeld is €5,00 en dit kan je overmaken naar
nummer: NL50INGB0007582580
ten name van Baarnse Atletiek Vereniging Jeugdcommissie. (Geef dit dus niet contant )
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Jeugdkalender
Trainers

BAV

begeleiding

betaald

jun

ja

ja

AV 1923, Amsterdam

jun

ja

ja

CD juniorencompetitie 3

Altis, Amersfoort

jun

ja

ja

24-27 mei

Avondvierdaagse (5 en 10 km)

Baarn

pup/jun

ja

nee

28 mei

Pupillencompetitie 2

Phoenix, Utrecht

pup

ja

ja

4 jun

Survaton

Baarn

pup/jun

ja

nvt

5 jun

A-games

Pijnenburg, Soest

A-pup

ja

nee

5 jun

A juniorencompetitie 2

AV Suomi, Santpoort-Noord

jun

ja

ja

12 jun

B juniorencompetitie 2

AV Hera, Heerhugowaard

jun

ja

ja

18 jun

Pupillencompetitie 3

Pijnenburg, Soest

pup

ja

ja

25 jun

CD juniorencompetitie 3

AV Zuidwal, Huizen

jun

ja

ja

1-3 juli

KAMP

YMCA Hulshorst – Hierden

pup/jun

ja

nee

27-28 aug

C-spelen 2016

AAC, Amsterdam

C-jun

?

?

4 sep

D-spelen 2016

Phanos, Amsterdam

D-jun

?

?

4 sep

B juniorencompetitie finale

?

jun

ja

ja

10 11 sep

PR weekend

Baarn

pup

ja

?

10 sep

CD juniorencompetitie finale

?

jun

ja

ja

11 sep

B juniorencompetitie finale

?

jun

ja

ja

17 sep

Pupillencompetitie finale

GAC, Hilversum

pup

ja

ja

1 okt

Clubkampioenschappen

Baarn

pup/jun

nvt

nvt

Datum

Wat

Waar

Wie

1 mei

A juniorencompetitie 1

Leiden Atletiek, Leiden

8 mei

B juniorencompetitie 1

21 mei

28

De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.

Thijs Roskamp, A1-junior
Geboortejaar: 1998
Leeftijd: 17
Hoelang al bij de BAV: 5/6 jaar sinds de D-junioren

1 - Wat is je favoriete onderdeel/onderdelen?
Eigenlijk wel alles behalve: Hoog, Horden en lange afstand (maar wie vind dat nou weer leuk ;) )
Maar echte favorieten zijn: Kogel, discus, sprint en verspringen
2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
A bit of both (Voor de jonge lezers onder ons: Dat betekent een beetje van beiden), ik wil dat de
sport de ik doe leuk is en dat ik er lol mee heb maar ik wil ook serieus beter worden.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Traingspakkenwedstrijd bij Zuidwal in Huizen
4 - Wat ging goed en wat minder?
Tegen alle verwachtingen in ging speer het best. Dat terwijl ik het al 2 jaar lang niet meer
gedaan had op een wedstrijd. Helaas gingen kogel en 100m sprint niet echt goed.
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Rugpijn komt uit het niets en is super irritant.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie?
Niet per se in atletiek, ik vind het wel knap wat mensen als Bolt en Dafne Schippers kunnen. Ik
heb ook niet echt een idool in andere sporten. Alhoewel ik onze eigen Arjen Robben een
enorme goeie gozer vind. Hij is één van de beste spelers in de wereld en toch blijft hij enorm
normaal en besteedt hij veel tijd aan zijn sport voetbal. Hij laat ook zien dat je zonder haar heel
ver kan komen ;) hij heeft zijn natuurkunde huiswerk gedaan en begrepen dat je met een kale
gladde kop sneller loopt vanwege aerodynamica :) .
7 - Waarom hem/haar?
Doe je best, want je hebt altijd de kans m ver te kunnen springen/gooien/ lopen
8 - Heb je een leuke wedstrijdtip of een tip voor je favoriete onderdeel voor je teamgenoten?
Een beter tijdmeting is wel handig. En ook wat meer wedstrijden op de club organiseren.
9 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
Tuurlijk Wessel, ik zal jullie klaarstomen voor de A-competitie en B-competitie. Maar dan moet
Koen gewoon horden doen ook al staan ze op 1m hoog ofzo.
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer beantwoorden?
Dorian Wevers
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Dorian aangezien jij het kamp organiseert wil ik wel weten of we
weer gaan lasergamen????
Het stokje gaat naar: Dorian Wevers.
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Voorzitter
Waarnemend VZ
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid

Bestuur
vacature
Edan van der Meer
René van den Brom
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
Edan van der Meer
sponsoring@bav-baarn.nl
Redactiecommissie
Marina 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 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
Wout Natter
Hans en Ria Oostindiën
Wim Oostveen
John Rapati
Fred Reijmerink
Dik Riphagen
Menno Zahradnik
Bas v.d. Vuurst
Wilma Blonk
Alexander Martens
Karin van Buuren
Muriel v.d Wouden

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
06 24280756
035 5417383
035 5423017
06 51233367
06 25507535
035 5415245
035 5430913
06 31090137
06 23396744
06 51174105
035 5430262
06 20815735

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

Overige informatie
Website: www.bav-baarn.nl
Email: info@bav-baarn.nl
Betalingen; IBAN rekeningnummer
NL10 INGB 0000 7597 38
t.n.v. Penningmeester BAV

Trainingen Pupillen/Junioren/Senioren
Zomer (Maart t/m Oktober)
Dinsdag
Junioren / Senioren
Woensdag
D/C/B/A1/A2 pupillen
Donderdag
Junioren / Senioren
Zaterdag
Pupillen/Junioren/Senioren

Sportpark-Atletiekbaan
19.00-20.30
Sportpark-Atletiekbaan
15.00-16.30
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
Gymzaal ‘’De Loef’’
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
Trainster: Suzanne van Keulen 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-SW/ NW
9.00-10.00 Groeneveld

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 incassogiro.

Belangrijke e-mailadressen:
René van den Brom (bestuurszaken)
penningmeester@bav-baarn.nl
Redactie clubblad
baviaanredaktie@hotmail.com
Secretaris
secretaris@bav-baarn.nl
Willy v. Ruitenbeek (betalingen/declaraties)
administratie@bav-baarn.nl

Trainers Jeugd
Pupillen D + C
Tineke Bos
Nathalie Bleijerveld
Henk van Maris
Cindy Berghegen
Pupillen B
Wim Oostveen
Shirley van der Voort

Pupillen A 1e-jaars
Menno Zahradnik
Monique Vernoy
Pupillen A 2e-jaars
Bianca Koops
Alexander Martens
Invaltrainers pupillen:
Liesbeth Sitters
Angela v.d Voort (za)
Marina Bos
Junioren
Bianca Koops
Alexander Martens
Dorine Schmitt
Menno Zahradnik
Bas v.d. Vuurst

Trainers Recreanten

Hardlopen woensdag en
zaterdag
A-groep John Rapati
Frans van Eijk
B-groep Diana Rubini
Carlo Oudenbeek
Theo Berendsen
C-groep Wout Natter
Ria Oostindiën
Extra trainers:
Jurgen Lentz
Albert de Weijer
Trim Clinic
John Rapati
Jeanette Mijwaart
Anita Frankena
Carlo Oudenbeek
Sportief Wandelen
Wil den Blanken
Wilma v. Marle
Diny Koppen
Nordic Walking
Wim den Blanken
Wilma v. Marle
Nico Westbroek
Inez van der Linden
Evert Schaftenaar
Trainers Recr. Dames
(zaaltraining)
Birgitte Hekkelman
Carly Michels
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