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Beste BAV-vrienden,
Deze editie schrijf ik een kort voorwoord. Wanneer jullie dit lezen lig ik waarschijnlijk op een strand in
Thailand ;-)!
De jeugd kijkt weer terug op leuke, sportieve en mooie prestaties tijdens het NK voor D en C junioren,
tijdens de cross, tijdens de BAV Wintercup en ook tijdens de Winter Indoor in de Galgenwaard. Lees de
precieze uitslagen in de verslagen van alle wedstrijden, verderop in de Baviaan.
Wat er nu aankomt zijn de JAM (Jos Arends Memorial), dè BAV indoor wedstrijd, op 28 februari en de
finale van de cross wedstrijden, op 19 maart. Ook daar zijn we met BAV jeugd bij aanwezig! Op 6 maart
beginnen de RAGE trainingen weer: regiotrainingen speciaal voor enthousiaste junioren. Ze kunnen 6
zondagen training krijgen op 1 specifiek technisch onderdeel naar keuze.
En zet 2 april ook vast in je agenda: dan gaan we weer voor de inmiddels zeer bekende en áltijd erg
gezellige trainingspakkenwedstrijd naar de vereniging Zuidwal in Huizen.
Ik noemde de Wintercup al even. Na de derde wedstrijddag kunnen we terugkijken op een mooie editie.
De organisatie zat weer strak in elkaar, deelnemers waren enthousiast, en de organisatie was scherp! Bob,
Alexander en alle anderen uit het team kunnen weer even uitpuffen, en daarna zich weer oppeppen voor
de volgende editie!
Bij deze wil ik graag de aandacht vragen voor een aantal vacatures die de laatste maand zijn ontstaan:


Ambassadeur EK Atletiek: Deze functie wordt vervuld door Marina Kruiswijk-Bos, maar zij gaat zich
opmaken voor de bevalling van ons nieuwe BAV-lid! De vacature is een kortlopende en richt zich op
het betrekken van atletiekverenigingen en natuurlijk op het promoten van de atletieksport. Op de
website van de Atletiekunie (https://www.atletiekunie.nl/voor-clubs/ek2016/
verenigingsambassadeurs) kun je meer info vinden. En uiteraard kan Marina er meer over vertellen.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar: secretaris@bav-baarn.nl



Sponsorcommissie leden: De BAV heeft een aantal sponsoren. Met name Henny Bosselaar heeft
zich hiervoor de afgelopen jaren bijzonder ingespannen om deze te werven. We zouden het aantal
sponsoren graag willen uitbreiden. We zoeken daarom enkele enthousiaste leden die zich willen
inzetten om potentiële sponsoren te gaan benaderen en ze te enthousiasmeren om onze vereniging
te helpen.
Wil je hierover meer weten, dan kun je mailen naar: voorzitter@bav-baarn.nl

Tot zover, en tot over een paar
weken!
Edan van der Meer
Waarnemend Voorzitter
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Nieuws van de ledenadministratie
In de periode medio januari - medio februari kregen we de onderstaande nieuwe aanmeldingen binnen,
waaronder die van Anneloes, die terug keert op het oude BAV-nest.
Daarom een hartelijk welkom voor:
Voornaam:
Anneloes
Jos-Willem
Jesper
Sven
Carla
Johan

Naam:
van Duinen
van de Laar
Onverwagt
Onverwagt
Verhoeven
van der Waal

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Laren
Laren
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
senior
junior D
pupil B
recreant
recreant

Geboortedatum:
06-01-1977
29-05-1990
19-02-2003
10-06-2007
07-04-1961
23-09-1981

Helaas ook weer een flink aantal afmeldingen, ingaande per 31 maart.
Het betreft:
Voornaam:
Jasper
Ine
Phine
Michiel
Nova
Hugo
Nancy
Edwin

Naam:
Goëtjes
Kelderman
Levert
Naus
Snoek
Vries
Vries
Wilke

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Eemnes
Baarn
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
recreant
pupil D
recreant
junior D
recreant
recreant
recreant

Namens de ledenadministratie,

Hans Oostindiën.

Deze BAViaan is digitaler dan ooit!
Steeds meer mensen kiezen voor digitaal in plaats van papier. Dat geldt voor kranten, maar ook voor de
BAViaan. Een groot voordeel van een digitale BAViaan is dat met behulp van zogenaamde hyperlinks, een
koppeling naar websites gelegd kan worden. Hiermee kunt u met één klik naar de webiste van een
adverteerder gaan. Of naar een website waar u meer kunt vinden over een onderwerp in de BAViaan.
In deze BAViaan proberen we voor het eerst met die hyperlinks interactiever te worden. We hebben zelfs
een heus dilemma, waarbij u op A of B kunt klikken om uw stem uit te brengen. Zie pagina 11. Voor de
lezer van de papieren versie verandert er weinig. Om te stemmen kunt u gewoon naar onze site.
Omdat het allemaal nieuw is, kan het zijn dat bepaalde hyperlinks niet goed werken of naar verkeerde
websites verwijzen. In dat geval is het fijn als u ons daarop wijst, zodat we het in een volgende editie wel
goed kunnen tonen. Maar ook andere reacties zijn welkom!

Wij hopen dat u veel extra plezier heeft van de extra mogelijkheden!
De BAViaan-redaktie (om ons te mailen kunt u op de onderstreepte tekst klikken)
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Ben je opzoek naar iets, wil je iets verkopen of heb je iets gevonden?
Kindersportkleding, BAV singlet, spikes...

Stuur dan een mailtje naar baviaanredaktie@hotmail.com
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Belofte maakt schuld
Zit het er nog in? …….polste Pim me vanmorgen. Ik probeerde nog weg te komen met, te druk of op reis,
maar eigenlijk heeft hij gelijk. Ik heb al eerder toegezegd wat te schrijven maar ja, ga er maar aan staan.
Pim is een rasechte schrijver; fantasievol, grappig, mooie schrijfstijl. Nee, dan ik, een ietwat dyslectische
nerd die regelmatig achter de kudde aanhobbelt. In gedachten verzonken en zonder een
noemenswaardige indruk te maken op de overige BAV leden. Het voelt toch een beetje als de invallende
verdediger die vol bewondering probeert bij de spits een wit voetje te halen! Maar vooruit, in naam van
het elftal, daar ga ik.
Tijdens mijn overpeinzingen bij de BAV stel ik vast dat er een vorm van eendracht bij de club is, die je op
het eerste gezicht niet waarneemt. Je kunt komen en gaan wanneer je wilt. Je kunt maanden wegblijven
en dan weer aanschuiven, alsof je er gisteren nog was. Er wordt niets van je verwacht. Iets dat voor mij
ideaal is. Mocht je echter een sociale instelling én tijd hebben, dan is er voor iedereen wat te doen bij de
BAV.

Bij al die vrijwilligers die bijvoorbeeld plaatsnemen in het bestuur, of zich in hun eigen tijd bekwamen tot
trainer en daarmee de kachel rokende houden, zou ik graag even stil staan, vooral bij mijn persoonlijke
BAV helden van het eerste uur. In willekeurige volgorde, maar wel dames eerst, zijn dat Diana, John en
Carlo. Ik verbaas me steeds opnieuw over hun tomeloze energie en inzet voor de vereniging. Ik spreek
Diana niet vaak maar en passant kwam ze met de mededeling dat ze nog een foto van 10 jaar geleden van
me had. Ik deed toen vrijblijvend mee aan een clinic. Probeersel dacht ik nog, maar ik loop nog steeds
mee! Waarom vraag je je af? Eigenlijk heeft dat alles te maken met zelfdiscipline, die ik op het gebied van
lopen niet echt heb. Nee mijn halfgoden Diana, John en Carlo houden me in het goede spoor. Met
eindeloos geduld word ik er op gewezen dat mijn looptechniek voor verbetering vatbaar is. Carlo bedoelt,
en terecht, dat het knudde is. Maar hij bekijkt het positief en daardoor ga ik, weliswaar tergend langzaam,
stukje bij beetje vooruit.
Ook John blijkt, afgezien van een uitmuntend trainer, ook nog verstand te hebben van Fysica. Tijdens het
lopen kwam hij, als donderslag bij heldere hemel, met de vraag of de halfronde balletjes voor het
markeren van een één of andere loopscholing, misschien Maagdenburger halve bollen zijn?
Voor degene die even niet hebben
opgelet tijdens de natuurkunde lessen;
Maagdenburger halve bollen zijn twee
halve stalen bollen die door vacuüm bij
elkaar worden gehouden. Met dit
experiment toonde Otto van Guericke,
toenmalig burgermeester van het Duitse Maagdenburg, aan hoe groot de kracht van luchtdruk is. Nog
geen 16 paarden konden de bollen uit elkaar trekken. “So what” zou je misschien zeggen, maar troost je,
dit is de opmaat tot iets diepzinnigs.

Ik vind namelijk de BAV wel iets weg hebben van Maagdenburger halve bollen. Door de inzet van
vrijwilligers wordt de club bijeengehouden op een manier die door geen “16 paarden” uit elkaar
getrokken kan worden. Door de inzet van mijn 3 helden en andere vrijwilligers, kan ik me permitteren een
paar keer per week, volkomen onvoorbereid, maar met de zekerheid dat het doorgaat, me te melden op
de door de BAV afgesproken tijd en plaats. Als ik zin heb klets ik wat, maar zo niet, dan loop ik nerderig en
in gedachten verzonken achter de kudde aan. Ik verveel me niet nee, ik loop te genieten en hoop dat de
“Maagdenburger bollen” nog lang stand houden!
Paul Friederichs, Baarn, 6 februari 2016.
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Wie past deze jas?

De Baarnse Atletiek Vereniging (BAV) is een bruisende vereniging waar
baanatleten en hardloopliefhebbers ruimschoots aan hun trekken komen. Bij
ons kun je trainen voor een topprestatie of gewoon lekker recreatief lopen om
je fit en gezond te voelen.
De BAV heeft ongeveer 450 leden waarvan ruim 200 recreanten. In 2013 is de
kunststof atletiek baan in gebruik genomen.
Het trainersteam is per direct op zoek naar

enthousiaste assistent looptrainer(s)
die de opleiding willen volgen.
Ben je een enthousiaste loper en vind je het leuk om jouw kennis te delen met onze enthousiaste
recreanten en hen te helpen om hun techniek en conditie te verbeteren? Dan is dit je kans om assistent
looptrainer te worden!
Wat doet de assistent looptrainer ?
Je ondersteunt de trainer van de recreanten door deeltaken over te nemen om zo de belasting te
verdelen. Deze trainingen aan de recreanten worden gegeven op woensdag van 19.00 – 20.15.uur en
zaterdag van 09.00 – 10.15 uur.
Hoe word je assistent looptrainer ?
Je volgt een korte cursus van een aantal workshops van 2,5 uur met aanvullende opdrachten die in de
eigen trainerspraktijk worden uitgevoerd. Na afloop ontvang je een certificaat.
Wij vragen:
succesvolle deelname aan de opleiding Assistent Looptrainer;
passie, enthousiasme en affiniteit met hardlopen en hardloopgroepen;
gevoel voor humor, doortastend en flexibel.
Wij bieden:
vergoeding van de kosten van de opleiding 'assistent looptrainer’;
deel uitmaken van een leuk en enthousiast team looptrainers;
doorgroei mogelijkheden naar Basis Looptrainer Niveau 3;
clubkleding.
Enthousiast geworden?
Neem dan snel contact op met Theo Berendsen voor meer informatie over de functie en de opleiding. Via
e-mail t.berendsen@ziggo.nl of voor of na een training.
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Uitnodiging aan alle master atleten van de BAV
Nederlands kampioenschap masters op de baan bij Altis op 11 en 12 juni
Mogelijk weten jullie al dat op 11 en 12 juni a.s. de Nederlandse Kampioenschappen op de baan voor
masters plaatsvinden in Amersfoort. Een organisatie comité van Altis is volop bezig met de
voorbereidingen.
Vanzelfsprekend hoopt Altis op een groot aantal deelnemers. Daarbij mogen de atleten van BAV zeker
niet ontbreken. Door velen wordt gedacht dat zo'n kampioenschap er alleen is voor de hele snelle lopers.
Dat is een misvatting. Er gelden geen tijd- of snelheidslimieten. Uiteraard wordt er op dit prachtige
evenement ook hard gestreden om de fel begeerde medailles. Maar dat is niet het enige wat telt. Het mee
doen aan dit kampioenschap is al een geweldige ervaring. Met een groep van je eigen leeftijdscategorie
vanuit de callroom naar de startlijn te worden gebracht is iets wat je alleen maar bij een kampioenschap
mee maakt. Eén voor één worden afgeroepen om achter de startlijn te worden geplaatst. Ja, dan voel je
de gezonde spanning komen. En dan het startschot, weg is alle spanning. Aanmoedigingen langs de baan,
het volgen van je rondetijd op de klok, het luisteren naar de speaker die de stand doorgeeft, etc.
Een aantal practische punten.
Deelname staat voor iedereen open vanaf 35 jaar
die in bezit is van een wedstrijdlicentie van de
atletiekunie. Vijfendertig is de leeftijd dat je
toetreedt tot de masters. Er zijn vijfjaars
categorieen. 35-39, 40-44, etc- tot aan ? - geen
grens. Onlangs liep er in Polen bij de europese
kampioenschappen een atleet van 104 jaar. Mocht
je mee willen doen maar nog geen wedstrijdlicentie
hebben, vraag deze licentie dan z.s.m. aan bij de
ledenadministratie.
Nogmaals, er gelden geen limieten voor deelname.
Wel zijn er tijdslimieten voor het behalen van een
medaillle. Bijvoorbeeld: stel dat de tijd van de
winnaar van de categorie 50-54 jaar op de 1500
meter boven de 4:54 uitkomt, dan is hij wel eerste
maar ontvangt geen gouden medaille omdat de
limiet voor deze categorie 4:54 is.
Niet vergeten mag worden dat ook de technische
nummers onderdeel zijn van dit kampioenschap.
Hoogspringen, polstokhoog, speerwerpen, etc.
Allemaal prachtig om te zien. Ook voor deze
onderdelen gelden geen limieten voor deelname.
Laat deze kans niet aan je voorbijgaan.
Altis nodigt iedere master van BAV uit, dus ook al degenen die niet normaal gesproken niet aan
baanatletiek deelnemen, zich in te schrijven voor dit Nederlandse kampioenschap. Kom zelf ervaren hoe
mooi zo'n westrijd kan zijn! Het is een prachtig kans om mee te doen nu het zo dicht bij is. Laten we er
met uw deelname en ondersteuning een groot evenement van maken en de masteratletiek nog eens
extra op de kaart te zetten. U zult ook ervaren dat door deelname ook de Europese Kampioenschappen in
Amsterdam die in juli zullen plaatsvinden, intenser zullen worden beleefd. Eigen wedstrijdervaring op de
baan, brengt met zich mee dat de baanatletiek een stuk dichterbij komt.
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Wat zou het mooi als alle banen bij alle categorieen (dus ook bij de 70+ers) volledige bezet zijn bij de start
van de 400 meter. Of dat er twintig of meer 45+ers moeten gaan strijden voor een finale plaats op de 800
meter. Mooi om te zien voor de toeschouwers maar nog mooier om zelf aan de start te staan terwijl uw
(klein) kinderen langs de baan staan om u aan te moedigen. Als master-atleet kan je laten zien dat atletiek
een prachtig sport is die je vitaal houdt. je hebt een voorbeeldfunctie.
En als je niet mee doet, maar wil je wel graag bij dit evenement aanwezig willen zijn, blokkeer dan alvast
je agenda voor 11 en/of 12 juni en kom kijken. De toegang is gratis. En wil je het van heel dichtbij beleven,
dan kan je je ook opgeven als vrijwilliger bij het organisatiecomité. Je gaat dan ook prachtige dagen
beleven.
Op de site www.altisnkmasters.nl vind je alle informatie over deze Nederlandse Kampioenschappen
(contactadressen organisatiecomité, opgeven voor maandelijkse nieuwsbrief, etc).
Cees Stolwijk
Altis

11

12

‘Athletics like never before’
Zo luidt de slogan van de Europese Kampioenschappen Atletiek in 2016. Zoals misschien wel bekend
wordt dit Europese Kampioenschap gehouden in Amsterdam!
Van 6 t/m 10 juli 2016 gaan 1500 atleten uit 50 landen op jacht naar medailles in 44 disciplines. Nederland
is voor de eerste keer gastheer van de kampioenschappen, een unieke ervaring voor alle betrokken
partijen, maar zeker ook voor de onze vereniging!
De EK atletiek Amsterdam 2016 bieden de atletiekverenigingen in Nederland een unieke kans om veel
mensen binnen én buiten de vereniging te enthousiasmeren voor de atletieksport.
Tot op heden heeft Marina Bos met veel enthousiasme de functie van verenigingsambassadeur vervuld.
I.v.m. haar zwangerschap en komende bevalling is Marina op zoek naar iemand die samen met haar de
taak van ambassadeur wil uitvoeren. We zijn daarom naast Marina op zoek naar een tweede

BAV Verenigingsambassadeur EK Atletiek 2016
Deze verenigingsambassadeur gaat in aanloop naar dit grootschalige en unieke evenement fungeren als
dé link tussen de leden van de BAV enerzijds en de Atletiekunie en de organisatie van de EK anderzijds.
De ambassadeur speelt een sleutelrol in de communicatie naar de leden binnen de vereniging, maar is ook
de vraagbaak en informatievoorziener binnen de vereniging voor dit evenement. Bijvoorbeeld in de
promotie van de EK binnen de vereniging, maar zeker ook in de informatievoorziening over de verkoop
van toegangskaarten, het aanmeldingstraject voor vrijwilligers en de inschrijvingsprocedure rond de
recreatieve halve marathon.
Heb je belangstelling om samen met Marina deze unieke rol van ambassadeur op je te nemen dan kun je
contact opnemen met Irma Karssen via secretaris@bav-baarn.nl.
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Wintercup loterij
Op zondag 24 januari 2016 vond de derde Wintercup van seizoen 2015/2016 plaats op Allurecamping 'de
Zeven Linden'. Ondanks de miezerige weersomstandigheden hebben weer veel deelnemers meegedaan
aan de jeugdlopen, de wedstrijd en de recreatieloop.
Traditiegetrouw werd tijdens deze derde Wintercup een loterij gehouden waarvan de opbrengst geheel
ten goede komt aan de Baarnse Atletiek Vereniging BAV. Ook dit jaar was de loterij weer een succes,
dankzij de vele middenstanders en Baarnse ondernemers die prachtige prijzen leverden voor de
prijzentafel. Daarom willen wij hen nogmaals heel hartelijk bedanken voor de medewerking!

De lotenverkopers Chris De Baan, Liesbeth Sitters en Alma Engelhart worden hartelijk bedankt voor hun
tomeloze inzet en enthousiasme. Mede dankzij hun inzet konden we een mooi bedrag overhandigen aan
de organisatoren van de Wintercup!
Corien Kruiswijk

Leden en familie
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Laatste loterij?
De huidige organisatie van de loterij stopt er mee. Daarom hierbij een oproep:

wie wil vanaf de Wintercup 2016-2017 de loterij organiseren?
Bel of mail me om je op te geven. Wil je eerst meer informatie? Neem dan ook contact op.
Zonder nieuwe organisatoren volgend jaar geen loterij meer….!!
Corien Kruiswijk
Meerkoetweide 20
3742 XS Baarn
035-5420949
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Hoe gaat het met de mannen van de
wedstrijdgroep?
De winter is vooral een seizoen van investeren. De één investeert om in april een goede marathon te
kunnen lopen, de ander doet dat om later in het jaar een goede 10 en 5 km te lopen.
Dit jaar is dat niet anders. Er worden veel kilometers gemaakt (vooral door de marathonmannen) en er
zijn maar weinig rust dagen (Hans heeft in 2016 nog geen rustdag gehad).

Tussendoor worden er ook wedstrijden gelopen om te testen hoe de mannen ervoor staan, of gewoon als
leuke afwisseling naast al dat trainen. Één van die wedstrijden is natuurlijk de eigen BAV Wintercup. Op de
10 km wedstrijd wist Jeroen Zuidwijk met een constante serie, de 3e plaats te behalen in het algemeen
klassement bij de mannen 35+. Ook Niels Sitters pakte een derde plaats in het algemeen klassement. Hij
deed dat op de korte cross. Zo ging niet alleen de jeugd met de prijzen naar huis, maar werd de BAV ook
bij de senioren en masters goed vertegenwoordigd op het podium
Camiel Kruiswijk had zijn zinnen gezet op een verbetering van zijn persoonlijke record op de 10 km, bij het
NK 10 km in Schoorl. Hij wist te pieken op het juiste moment, want met 34:38 min liep hij 1 seconde onder
zijn oude PR. Een dag later bleek de wedstrijd 133 m te lang geweest te zijn waardoor Camiel ruim 30
seconde onder zijn record zou hebben gelopen. Helaas komt deze tijd niet in de boeken. Daarom zal hij
tevreden moeten zijn met de 79e plaats op het Nederlands Kampioenschap, zijn beste uitslag op de 10 km
bij het NK.
De meeste wedstrijd atleten zijn toch vooral bezig met de marathon. Jeroen Zuidwijk en Hans de Jong
zullen in Rotterdam een aanval doen op hun persoonlijke record. Jaap Sonneberg, Stefan Leeflang en
toekomstig BAV-lid David Helfferich begonnen de voorbereiding met de marathon van Hamburg als grote
doel. Helaas heeft Stefan moeten besluiten om geen marathon te lopen. Een gezin met twee jonge
kinderen vraagt veel tijd en energie waardoor er te weinig energie overblijft om meer dan 100 km per
week te lopen en daar ook weer van te herstellen.
Jaap kent nog geen gelukkige marathon voorbereiding, in de eerste weken van 2016 bleek hij nog te veel
last te hebben van zijn schouderblessure. Toen dat langzaam iets beter ging kwam daar ook nog een griep
overheen.
David kent tot nu toe wel een goede voorbereiding. Hij testte zich Bij de midwintermarathon in
Apeldoorn. Daar liep hij de 25 km wedstrijd, de eerste 10 km gingen ontspannen (4:00 min/km)
vervolgens nog 13 km in marathon tempo (3:45 min/km) en de laatste twee kilometer gingen voluit (3:20
min/km).
Ook Hans kent een perfecte voorbereiding tot nu toe. Gelukkig voor Hans stond er nog geen rustdag op
zijn schema, want daar wordt hij alleen maar onrustig van. Hij loopt trouw alle trainingen die op het
schema staan en ook in de wedstrijden laat hij zien dat hij beter is dan ooit. Als hij zo door gaat, loopt hij
in Rotterdam voor het eerst een marathon binnen 3 uur!
Jeroen kent ook een goede voorbereiding, al werd Jeroen gedwongen tot 5 rustdagen vanwege een
hardnekkig griepje. Ondanks deze verplichte rust heeft hij tot nu toe net zo veel kilometers gemaakt als
voor zijn vorige marathon die hij binnen de 3 uur wist te finishen.
De komende maand zullen de Stefan, Jeroen, Hans, Jaap en David zich testen op de halve marathon bij de
CPC loop in Den Haag. Camiel gaat nog een 10 kilometer wedstrijd lopen om zijn PR nog verder aan te
scherpen.
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MAART

VERJAARDAGEN
2
3
5
5
5
6
6
7
8
9
10
10
10
11
15
15

Ria
Edith
Marieke
Marc
Heleen
Marjanne
Inez
Paula
Hugo
Roos
Sabine
Frans
Jose
Jos
Dik
Ron

Kuijt-van Essen
Gits
de Haas
Nieuwenhuizen
van Staveren
Roël
van der Linden
de Gast
Vries
van Gisbergen
Balk
Gouverne
Saalbrink
Hakvoort
Riphagen
Jansen

16
17
19
21
23
23
24
24
24
25
26
27
27
28
29
29

Karla
Petra
Harm
Francien
Karin
Herbert
Joep
Jan-Willem
Anke
Hedwig
Marion
Ine
Diny
Michael
Diana
Jasper

Roskamp
van Efferen
Boerma
van Duinen-Meeldijk
van Buuren
Jansen
Rozendal
van der Krol
Schotman
van den Heuvel
Veldhuizen
Kelderman
Koppen-Voorveld
Terpstra
Rubini
Goëtjes
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Nog 4 maanden tot de start van het EK
atletiek 2016 in Amsterdam!
Dat de Nederlandse atleten in vorm zijn is wel duidelijk. Thijmen kupers
plaatst zich in Gent op de 800 meter voor het EK en ook twee
Nederlandse dames laten zien dat ze het polsstokhoogspringen goed
onder de knie hebben. Ook zij plaatsen zich beide voor het EK in
Amsterdam. En dan hebben we Daphne Schippers nog, zij wist het 30
jaar oude nationale record van Nelli Cooman te evenaren op de 60
meter sprint. Dat belooft nog wat voor het EK!
Vijf dagen lang staat Amsterdam in het teken van
topatletiek. Mis geen moment van de spectaculaire
finales en zorg dat je erbij bent als er sportgeschiedenis
wordt geschreven. Vanaf dit voorjaar zijn niet alleen de weekpassen te
koop, ook de seriekaarten komen dan in de verkoop. Op de site van het EK is het
programma te vinden. Daar is ook in te zien, dat al gelijk de eerste avond er een finale is. De dames
zullen strijden voor de Europese titel op de 10.000 meter.
Natuurlijk is het prachtig om bij dit evenement aanwezig te zijn als toeschouwer! Maar er is ook een
mogelijkheid om deel te nemen aan de 10 kilometer wedstrijd. Op zondag 10 juli loop je in de voetsporen
van de kampioenen tijdens de Brooks 10K Champions Run, die je voert over het EK-parcours dwars door
de bruisende Amsterdamse binnenstad met duizenden fans en volop entertainment langs de route. Start
en finish is op het Museumplein.
Wil je meedoen en ‘schitteren’ op de wervelende slotdag van de EK? Schrijf je dan nu in voor deze onvergetelijke 10 kilometer loop. Iedereen kan meedoen: zowel beginnende als ervaren lopers. Come and join
the fun!

Feit of fabel?
Spieren zijn zwaarder dan vet
Feit.
Spieren zijn inderdaad zwaarder dan vet. Daarom is het belangrijk om tijdens het afvallen niet alleen
gewicht te meten, maar ook vetpercentage en (buik)omvang. Je zult zien dat je in sommige periodes niet
bent afgevallen in gewicht, maar wel in vetpercentage of omvang!
Onthoud dat je doel niet is om minder te gaan wegen, maar om slank te worden! Probeer daarom niet
teveel de focus te leggen op het getal op de weegschaal, hoe moeilijk dat soms ook is.
Het is goed om altijd een vorm van krachttraining te doen naast het trainen voor de
conditie en vetverbranding. Dit zorgt voor een lichaam dat niet alleen slank, maar
ook strak en mooi van vorm is.
bron: optimavita.nl
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Het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan
Af en toe heb ik heel veel zin in een (ultieme) uitdaging. Ik wil dan op mijn manier mijn grenzen verleggen.
Zo ook verleden week dinsdag 26 januari. Mijn vrouw Nollie was naar yoga. Ik vond dit een prima
gelegenheid om weer eens een halve marathon te gaan lopen.
Zo gezegd,zo gedaan. Ik trok de stoute schoenen aan en ging op pad. Van Baarn naar Hollandsche Rading,
een stukje linksaf richting Utrecht, ongeveer één kilometer en zo via Lage Vuursche terug naar Baarn.
Ik deed er twee en een half uur over (2,5 uur). Ik voelde toen wel dat ik wat gedaan had, maar.....ik had
tevens een voldaan gevoel.
Mijn vrouw Nollie vroeg me of ik blijf sporten. Ik moet eerlijk bekennen dat sporten, vooral hardlopen,
echt mijn ding, mijn passie is. Dat huisje-boompje-beestje gedoe is niet zo mijn ding. We hebben hier een
prachtige omgeving. Ik stap de deur uit en zit zo bij Landgoed Groeneveld, waar je zo heerlijk kunt
hardlopen.

De volgende ochtend ging ik evengoed weer mee met de training van Wilma. We liepen een paar keer 800
meter op zijn hardst en dit vond (en vind) ik dan wel weer behoorlijk pittig.
Ik houd het hardlopen lang vol, maar ik ga niet heel snel. Eigenlijk zou ik ieder dag wel een stuk(je) willen
lopen. Ik zet dan alles van me af. Niet dat reguliere-verplichte bewegen wat de mens moet doen. Vaak zeg
ik: "He jakkes, weer bukken om dit of dat op te rapen". Ik loop veel liever een halve marathon. In wezen is
dit ook zo, maar iedere dag wil ik dat toch niet doen.
Ik blijf het heel knap en dapper vinden wanneer iemand van onze vereniging officieel een halve of zelfs
een hele marathon gaat lopen. Ik heb hier heel veel affiniteit mee. Ik wil nog heel lang blijven hardlopen.
Edmond Pouderoyen
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Verrassend veelzijdig in verse vis!

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest
Tel. 0356015288
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Jarig in maart
7
8
12
15
16
17
18
20
20
22
30
30
30

Etienne
Yvar
Max
Laura
Marten
Pelle
Catharina
Annabel
Merijn
Nick
Luka
Julia
Juliette

Hartgers
Riphagen
van Rhijn
van Surksum
Krikken
Schmidt
van Lange
Boonman
Groot
Postma
de Vrij
van der Horst
van Oosten

Jureren tijdens een wedstrijd,wat houdt dat in?
Als er een wedstrijd wordt georganiseerd zijn er atleten nodig, maar
met alleen atleten kom je er niet. De juryleden zijn op een
wedstrijddag onmisbaar!
Welke ouders vinden het leuk om te assisteren bij wedstrijden als jurylid?!
De gediplomeerde juryleden van de BAV: Nathalie, Marina en Tineke, stellen een avond
beschikbaar om alle regels van de onderdelen bij een pupillenwedstrijd uit te leggen. Dan is de drempel
minder hoog en begrijp je beter wat de regels zijn van de atletiek onderdelen.

Alle ouders zijn uitgenodigd om, op woensdag 23 maart 2016 tussen 20.00-21.30 uur, deze presentatie bij
te wonen, in het clubgebouw van de BAV.
Daarna weet je meer over het jureren bij de pupillen competitie, de jaarlijkse indoor en onze eigen
clubkampioenschappen. Dus gemiddeld ben je drie middagen per jaar als jurylid actief op de wedstrijden.
Vind je het leuk om te komen geef je dan op via onderstaand email adres.

Nathalie, Marina en Tineke
1963tinekebos@gmail.com
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BAV pupillen lopen zware laatste
crosswedstrijd in Almere
Afgelopen zaterdag 6 februari was de laatste crosswedstrijd van dit winterseizoen. Met windkracht 5/6
was het een zware wedstrijd door het mulle zand van het Almeerderstrand. Door de griep konden maar
liefst 9 BAV-atleten helaas niet mee doen.
Als eerste startten de meisjes D pupillen, Laura van Maanen, Roos Trip, Saar de Vooght en Jette de Jong
die helemaal klaar waren voor hun 600 meter. Ze hadden er zin, ze konden niet wachten en wilden
gewoon starten. Jette kwam als eerste BAV atleet over de finish. Zij werd snel gevolgd door Saar en Roos.
Laura zette nog een eindsprint in.
Voor de C pupillen was er eveneens een zwaar parcours van 1000 meter uitgezet. De jongens mochten als
eerste starten. Het waren Jonne Velstra, Aron Taanman en Thijmen Hatzmann. Thijmen was de eerste
jongen van de BAV die de finish bereikte. Aron en Jonne liepen hun eigen race en alle jongens liepen een
mooie wedstrijd. Bij de meisjes stonden Jorieke van Duinen en Majken Berends te popelen om aan hun
derde cross wedstrijd te kunnen beginnen. Ze hielden het goed vol om de 1000 meter op hun eigen
snelheid te lopen. Na de finish was het duidelijk dat Majken nog wat energie over had, ze ging nog even
voetballen met haar broertje. Jorieke wist er nog een eindsprintje uit te halen. Alle D en C pupillen
leverden zo een geweldige prestatie tijdens deze derde crosscompetitie. Nu maar afwachten wie er naar
de finale gaan.
De B pupillen hadden veel commentaar over de omstandigheden: “Ik krijg zand in mijn ogen” en “Je zakt
steeds weg” en “Ik ben doodmoe van die wind”. Het advies was dan ook: “Vooral blijven doorlopen!”. Het
was echt een zware wedstrijd, die ze allen heel goed hebben gelopen.
De B pupillen jongens stonden allen vooraan aan de start (zie foto) om over het strand te gaan snellen. In
een langgerekt veld liepen ze goed mee. Bas Dalmeier en Luuk Meerveld kwamen beiden na een goede
race, moegestreden over de finish. Ze hadden geen energie meer over. Yvar Riphagen heeft snel gelopen
en leek minder last te hebben van de zware omstandigheden. Jelmer Trip en Etienne Hartgers hebben een
goed opgebouwde race gelopen en konden aan het einde nog aanzetten voor een sprintje. Prima werk
jongens! Thorsten Berghegen was rustig begonnen en sprintte aan het einde, alsof hij net begonnen was.
Daar zat nog meer in!
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De B pupillen meisjes begonnen rustig aan de race in de derde rij. Julia van der Horst, Fenne Kronemeijer
en Nina van de Weerd liepen de hele race vlak bij elkaar. Emma de Raad leek iets minder last te hebben
van de omstandigheden en liep in een goede tijd naar de finish.

Door de griep stond Guus Roskamp alleen aan de start bij de jongens A1. Het eerste gedeelte van het
parcours kwam hij goed mee met de groep. Het stuk langs het water ging voor Guus wat moeilijker
ondanks de wind in de rug. In de laatste 150 meter, door het mulle zand, naar de finish wist hij het tempo
goed vast te houden. Guus eindigde op een 57e plek in een tijd van 8.15 min.
Ook bij de A1 meidenploeg heerste de griep, daardoor stonden Pien de Vooght en Sterre de Jonge met z`n
tweeën aan de start voor hun 1500 m. De start verliep goed, wel een valpartij bij de eerste bocht, maar
daar hadden zij gelukkig geen last van. Bij het opkomen van het stuk langs het water liep Pien op
een goede 20e plaats, Sterre op een 25e.
Op het lastige gedeelte naar de finish wist Pien nog te versnellen en kon zo een paar plekken op schuiven.
Ze eindigde op de 18e plaats in een mooie tijd van 7.13 min. Sterre had wat moeite met het stuk langs het
water, dat kostte haar wat plaatsen. Ze finishte uiteindelijk in een tijd van 7.30 min op de 28e plaats.
Als laatste leeftijdscategorie van de dag was het hierna de beurt aan de A2 pupillen. Bij de jongens drie
BAV-atleten aan de start. Met een goede start waren ze snel weg op het inmiddels omgewoelde parcours.
Het was ook nog eens harder gaan waaien. De jongens konden lang goed mee voorin. Aan het eind
moesten ze toch iets toegeven aan hun concurrenten. Jesse van de Beek was de eerste BAV-er die finishte
(17e). Gevolgd door Tim Lautenslager die een 24e plek pakte. Marten Krikken eiste nog een mooie 47e
plek op.
Intussen stonden de drie meiden al klaar. Ook zij hadden een snelle start. Febe Bakker ploegde zich door
dit zand naar een knappe 12e plaats met net daarachter Cato Velstra die als 27e over de streep ging.
Dionne Hop wist een 44e plaats te bemachtigen op deze zware cross.
Deze week wordt het overall-klassement opgemaakt van de crosscompetitie, dan wordt bekend welke
BAV atleten zich geplaatst hebben voor de finale op 19 maart in Wieringerwerf.

Chronoloog JAM 27 februari 2016
Starttijd
12.00

13.00
13.15

13.30
14.00

14.15
14.45

Categorie
Onderdeel
Junioren C/B/A
Hoogspringen mat 1
Pupillen D/C/B
Hoogspringen mat 2
Pupillen A
30 meter sprint
Junioren D
Kogelstoten ring 1
Uitreiking JOSSIE trofee
Pupillen B
Kogelstoten ring 2
pupillen A
Hoogspringen mat 1
Junioren D
30 meter sprint
Junioren C/B/A
Kogelstoten ring 1
Pupillen D/C
Vortexwerpen
Pupillen A
Kogelstoten ring 2
Junioren D
Hoogspringen mat 1
Junioren C/B/A
30 meter sprint
Pupillen D/C/B
30 meter sprint
Afsluitende hindernis estafette
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Jeugdkalender 2016
Datum

Wat

Waar

Wie

27
februari

Jos Arends Memorial 2016

De Trits, Baarn

pup/jun ja

ja

19 maart Finale crosswedstrijd

AV Wieringermeer,
Wieringerwerf

pup/jun ja

ja

2 april

Trainingspakkenwedstrijd

AV Zuidwal, Huizen

pup/jun ja

ja

16 april

Pupillencompetitie 1

VAV, Veenendaal

pup

ja

ja

23 april

CD juniorencompetitie 1

jun

ja

ja

1 mei

A juniorencompetitie 1

jun

ja

ja

8 mei

B juniorencompetitie 1

jun

ja

ja

21 mei

CD juniorencompetitie 3

jun

ja

ja

28 mei

Pupillencompetitie 2

pup

ja

ja

12 juni

B juniorencompetitie 1

jun

ja

ja

5 juni

B juniorencompetitie 2

jun

ja

ja

18 juni

Pupillencompetitie 3

pup

ja

ja

25 juni

CD juniorencompetitie 3

jun

ja

ja

4 sept

B juniorencompetitie finale

jun

ja

ja

10 sept

CD juniorencompetitie finale

jun

ja

ja

11 sept

B juniorencompetitie finale

jun

ja

ja

17 sept

Pupillencompetitie finale

pup

ja

ja

Phoenix, Utrecht

Pijnenburg, Soest

GAC, Hilversum

Trainers
begeleiding

BAV
betaald

Zaterdag 2 april, trainingspakkenwedstrijd voor pupillen
en junioren in Huizen!
De BAV betaalt het inschrijfgeld en is aanwezig voor
begeleiding die dag.

RAGE trainingen bij Zuidwal in Huizen voor D/C en B
junioren. Zondag 6, 13 en 20 maart, 3 en 10 april 2016.
Als afsluiting op zondag 17 april een onderlinge wedstrijd.
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Even voorstellen...
Mijn naam is Jonne Velstra, ik ben geboren
op 13 augustus 2008
Ik woon in Soest
Ik heb 0 broer(tjes) en 2 zussen
Ik ben 7 jaar.
Ik heb donkerblond haar en bruine ogen.

Mijn naam is Jelmer Trip, ik ben geboren op 23
september 2007
Ik woon in Hooglanderveen
Ik heb 1 zusje. Dat is Roos, zij zit ook op atletiek
Ik ben 8 jaar.
Ik heb bruin haar en bruine ogen.

In mijn vrije tijd doe ik graag: met lego spelen,
tekenen en buiten spelen
Ik vind olijven erg lekker.
Ik houd niet van boerenkool
Later wil ik bioloog worden.

In mijn vrije tijd doe ik graag: met Lego spelen en
Pokemon kaarten ruilen
Ik vind frietjes en vlees erg lekker.
Ik houd niet van gekookte worteltjes
Later wil ik uitvinder worden.

Mijn favoriete film is Buurman en Buurman
Mijn leukste atletiek onderdeel is, met de matten
(slootje springen) en rondje rennen
Ik zit op atletiek omdat ik graag ren.

Mijn favoriete film is Pokemon
Mijn leukste atletiek onderdeel is rennen
Ik zit op atletiek omdat ik rennen superleuk vind en
ik vind het ook leuk om te trainen in de zaal.
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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
Carla Zwanikken
Karla Roskamp
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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