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Beste BAV-vrienden,
Wat een bijzondere ervaring was dat… Amper gekozen tot voorzitter van onze mooie vereniging had ik de grote eer
om maar liefst 4 Ereleden te mogen benoemen.
Cora Pelt, Dick Riphagen, Hans Oostindiën en Rob van Ginkel hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor
onze vereniging, waardoor het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering deze kanjers hebben voorgedragen
voor het Erelidmaatschap. Met unanieme stemmen zijn deze voordrachten door de ALV bekrachtigd.
Zaterdag 21 mei vond weer de Eemmeer Estafette plaats met maar liefst 12 BAV teams waaronder 2 solo lopers.
Allen van harte gefeliciteerd met jullie prachtige prestaties! Verderop in ons lijfblad kun je hier meer over lezen!
Op zaterdag 21 mei leverden de C en D junioren weer veel strijd in de competitie en dat resulteerde in een paar
eerste plaatsen, tweede, derde, vierde enz. Super! Ook zijn er weer veel PR’s gesneuveld. Dit, in combinatie met het
schitterende weer en de altijd aanwezige BAV-gezelligheid, maakte het tot een geslaagde dag.
Zaterdag 28 mei zijn de pupillen weer aan de beurt. We hopen ook voor hen op een mooie dag met goed weer, veel
plezier en goeie sportieve prestaties.
Dan maken we ons met z’n allen op om op 4 juni de Survaton aan te gaan. Ook dit jaar weer mag er in de achtertuin
van AT Osborn door de modder geploeterd worden. Dit doet de jeugd om zo een deel van hun kampgeld bij elkaar
gesponsord te krijgen. Dit jaar zal de oudere jeugd ook hapjes en drankjes verkopen. Dus ook als je zelf niet door de
modder wilt, kom dan de rest aanmoedigen onder het genot van een lekker bakkie, een cupcake enz.
In april en mei zijn een paar junioren naar de track-meetings in Utrecht geweest. Op 24 juni, 15 juli, 12 augustus en 2
september volgen er nog meer. (Vraag je trainer om meer info!) Ook de dag na de Survaton is er nog een C/D
trackmeeting! Dan zijn de spieren vast nog warm van de dag ervoor ;-). 5 juni is sowieso een drukke atletiek dag,
want dan zijn ook de A games voor de A1 en A2 pupillen bij Pijnenburg in Soest. De BAV pupillen die daar aan
meedoen wensen we ook vast heel veel plezier en succes!
Op onze website kun je informatie vinden over een leuk evenement: Targetsprint. Het is een combinatie tussen
hardlopen en schieten en is toegankelijk voor leden en niet-leden vanaf 14 jaar. Zie: http://www.bav-baarn.nl/
targetsprint/
Op 17 juni is weer de jaarlijkse vrijwilligersavond. Ben je vrijwilliger voor de BAV (los van de Wintercup, daar is een
aparte avond voor), meld je dan via secretaris@bav-baarn.nl aan voor deze gezellige avond.
Tot slot een minder fijn bericht. Onze Penningmeester René van den Brom heeft helaas vanwege
privéomstandigheden moeten besluiten om met onmiddellijke ingang te stoppen met het Penningmeesterschap. Het
bestuur betreurt dit, maar respecteert zijn keuze en bedankt René voor zijn waardevolle toegevoegde bijdrage van
het afgelopen jaar.
Dit brengt ons wel tot een grote uitdaging en doen daarom bij deze een dringende oproep aan al onze leden om na
te denken om je aan te melden als kandidaat Penningmeester en/of als administrateur voor de vereniging. Op de
website kun je nadere info vinden wat deze functie(s) inhouden of neem contact op met secretaris@bav-baarn.nl of
met ondergetekende.

Een mooie maand gewenst!
Edan van der Meer
Voorzitter BAV
voorzitter@bav-baarn.nl
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Nieuws van de ledenadministratie
In de tweede helft van april en de eerste helft van mei kwam er gelukkig weer een stroom aanmeldingen
op gang, mede dankzij de start van Wandelfit.
Een hartelijk welkom derhalve voor:
Voornaam:
Attie
Wil
Arjan
Samira
Marlies
Mary
Ria
Miet
Suzette
Hella
Annette
Anneke
Reinder
Sterre
Franciska
Kevin
Tim
Elizabeth

Naam:
van Amerongen
van Gelder
ten Hoeve
Hop
Koelewijn
de Koning
Koops
Matla-van Daal
Meyer
Molenaar
van Moppes
van Rosmalen
Scheppink
Schoor
Stroombergen
Tanke
van Weering
Xanthou

Woonplaats:
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Baarn
Eemnes
Bunschoten
Baarn
Baarn
Hilversum
Baarn

Categorie:
wandelfit
wandelfit
recreant
junior B
recreant
wandelfit
wandelfit
wandelfit
wandelfit
wandelfit
recreant N.W.
wandelfit
recreant
pupil A
wandelfit
pupil A
junior D
junior D

Geboortedatum:
15-07-1956
14-05-1949
30-10-1980
25-09-2000
01-09-1968
04-09-1944
30-12-1951
17-11-1963
03-12-1948
29-06-1945
12-12-1961
20-07-1952
28-01-1987
08-09-2005
10-01-1982
28-04-2005
29-06-2004
20-12-2004

Toch ook nog een aantal afmeldingen per 1 juli.
Het betreft:
Voornaam:
Daniëlle
Fleur
Djmmy
Lieke
Emma
Edwin

Naam:
van den Berg
de Graaf
Jansen
van de Pol
de Raad
de Waal

Woonplaats:
Baarn
Bunschoten
Baarn
Utrecht
Baarn
Baarn

Categorie:
recreant
junior D
pupil D
senior
pupil B
recreant

Van de Atletiekunie ontvingen we nog de volgende nieuwe wedstrijdlicenties:
Voornaam:
Julia
Fleur
Joris
Carl
Milo

Naam:
Bos
van der Horst
Luczak
Prager
Thielman

Licentienr:
710328
880805
880806
880807
880808

Categorie:
junior C
pupil B
junior C
pupil A
pupil A

Namens de ledenadministratie,
Hans Oostindiën.
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Met spoed (!) gezocht:
Penningmeester voor de BAV
Beste leden en ouders van jeugdleden,
Een grote vereniging als de BAV kan niet zonder penningmeester. Op dit moment zijn wij heel dringend
op zoek naar een opvolger voor René van den Brom; iemand (M/V) die zich wil ontfermen over de
financiën van de vereniging en de (geringe) activiteiten die daarbij horen. René heeft zijn werkzaamheden
altijd voortreffelijk en met veel plezier uitgevoerd, maar moest wegens onvoorziene omstandigheden het
penningmeesterschap vrij abrupt uit handen geven. Nu zitten we zonder en je snapt dat dat niet gaat!!
Ik hoor je al denken: ‘Dat is niets voor mij’, ‘Dat kan ik vast niet’ of ‘Dat kan ik er niet bij hebben’. Maar
bedenk dan ook het volgende. Het gaat maar om een paar uurtjes per week en we vergaderen hooguit
een paar keer per jaar. Wat je ervoor terugkrijgt? Heel veel waardering (en dat voelt goed hoor!), een
hoop gezelligheid en je steekt er ook nog wat van op.

Ik weet zeker dat wij een nieuwe penningmeester in ons midden hebben. Meld je aan, we hebben je
hard nodig! Temeer daar ook Willy van Ruitenbeek binnenkort stopt als financieel administrateur.
Jarenlang heeft Willy dit werk met grote deskundigheid, enthousiasme en accuratesse gedaan. Wij zijn
ook haar veel dank verschuldigd.
Voor Willy zoeken we al een tijdje een vervanger.
Kortom, heb je enige affiniteit met cijfers en wil je de BAV graag helpen? Neem contact op met
secretaris Kees Kruijswijk Jansen via secretaris@bav-baarn.nl, of stuur mij een e-mail via voorzitter@bavbaarn.nl, of bel me op 06-18501950. Op onze website www.bav-baarn.nl vind je meer informatie.
Twijfels? Laten we in elk geval het gesprek aangaan!
Alvast bedankt en hopelijk tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Edan van der Meer
Voorzitter BAV
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Kennismakingsperiode
Driemaandelijkse Kennismakingsperiode BAV
De BAV kent al de mogelijkheid dat aspirant leden vier keer meedoen om te kijken of ze lid willen worden.
Daarna geld de normale contributie. Daar komt nu een andere vorm naast, de zogenaamde
Kennismakingsperiode. Je kunt in een periode van drie maanden kennis maken met de BAV voor € 25,-,
vooraf te voldoen. We hopen daarmee mensen aan te spreken die zich nog niet definitief willen
vastleggen op een lidmaatschap maar wel wat langer dan vier keer willen proefdraaien. Op de website
komt de volgende tekst te staan:
Driemaandelijkse Kennismakingsperiode BAV
Wil jij kennis maken met de BAV? De BAV stelt je in de gelegenheid om gedurende een periode van drie
maanden kennis te maken met de Baarnse Atletiek Vereniging. Je mag in principe deelnemen aan alle
atletiekonderdelen van de BAV, met uitsluiting van wedstrijden. De Baarnse Atletiek Vereniging is een
vereniging waar prestatie en plezier nauw met elkaar verbonden zijn. Na drie maanden, voldoende om de
balans te kunnen opmaken, maak je de keuze om al of niet lid te worden van de BAV.
In de kennismakingsperiode ben je nog geen lid van de BAV, je doet mee op eigen risico en
verantwoordelijkheid. Er geldt daarom een gereduceerd tarief van 25 euro, te voldoen bij aanmelding. Na
deze periode gelden de tarieven voor het normale lidmaatschap.
Heb je interesse, vul dan het ‘Inschrijfformulier Driemaandelijkse Kennismakingsperiode BAV’ in. Je vindt
het formulier op de website van de BAV.
Kees Kruijswijk Jansen, secretaris BAV

Feit of fabel?
Je word happy van hardlopen
Feit: door hardlopen en andere duursporten maakt je
lichaam de stof ‘’endofine’’ aan. Endofine maakt je
gelukkiger en rustiger. In stressvolle situaties is het dus
aan te raden om een stukje te gaan hardlopen, omdat je
na het hardlopen een stukje kalmer en geconcentreerder
bent. Ook mensen met een depressie krijgen vaak de tip
om te gaan hardlopen. Hardlopen werkt (vaak) net zo
goed als medicatie.
Bron: runwithfashion.com
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De BAV is een vereniging met vele vrijwilligers. Als dank
voor al hun inzet het afgelopen jaar wil het bestuur deze
vrijwilligers van harte uitnodigen voor de jaarlijkse
vrijwilligersavond.
Het bestuur biedt alle vrijwilligers* een heerlijk buffet
aan. Zowel het buffet als de drankjes zullen deze avond
voor rekening van het bestuur zijn.
*m.u.v. de wintercupvrijwilligers, zij hebben na de laatste wintercup al een
gezellige avond met een maaltijd gehad

Je bent op 17 juni a.s. vanaf 18.30 uur van harte welkom
in het clubhuis van de BAV.
Ben je vrijwilliger bij de BAV en wil je er bij zijn?
Leuk!
Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juni a.s. via
secretaris@bav-baarn.nl
(Graag ook eventuele dieetwensen doorgeven)

Namens het bestuur,
Irma Karssen
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Aardappel-tonijnsalade met asperges
Hoofdgerecht - 4 personen - 15 min bereidingstijd
500 g krieltjes
3 eieren
1 rode ui
350 g groene asperges
200 g extra fijne tuinerwten (diepvries)
160 g tonijn&dressing zongedroogde tomaat
2 takjes basilicum (bakje 15 g)
Halveer de krieltjes. Kook ze in water met zout in 8 min. gaar. Kook ondertussen de eieren in 8 min. hard.
Giet de krieltjes af en verdeel ze over een schaal. Pel ondertussen de eieren en snijd ze in partjes. Snipper
de ui.
Breek de houtachtige onderkant van de asperges en snijd de asperges in stukjes van 2 cm. Kook de
asperges en tuinerwten in water met zout in 4 min. beetgaar.
Giet de asperges en tuinerwten af en spoel koud onder stromend water. Meng de lauwwarme krieltjes,
asperges en erwten met de ui en tonijn & dressing. Voeg peper en eventueel zout toe. Verdeel de blaadjes
basilicum met het ei
over de salade.

8 weetjes over asperges

2. Asperges bevatten vooral vitamine E
Vitamine E is een antioxidant die vet weet op te
lossen. Ook spelen deze vitaminen een rol bij de
aanmaak van bloedcellen en houden ze spier- en
andere weefsels in stand.

3. Asperges bevatten weinig calorieën
Asperges bevatten heel weinig calorieën, en zijn dus
verantwoord. Per 100 gram bevatten ze 20 kcal en
hooguit 0,2 gram vet. Het is meestal de traditionele
bereidingswijze met roombotersaus, gekookte eieren
en ham die maakt dat er een stuk meer calorieën en
vet in jouw gerecht zitten.

6. Groene asperges bevatten de meeste
vitaminen
De asperges verschillen onderling in de
hoeveelheid vitaminen. De groene en paarse
asperges groeien boven de grond en
bevatten meer vitaminen dan de witte.

8. Mannelijke asperges zijn populairder dan vrouwelijke
Er zijn mannelijke en vrouwelijke asperges! De
mannelijke zorgen voor de meeste opbrengst. Dus er
worden meestal voornamelijk mannelijke asperges
gekweekt.
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Hardlooptip
DRINKEN TIJDENS HARDLOPEN
Drinken tijdens het hardlopen
Als je hardloopt moet je drinken. Maar hoeveel? En wanneer? En is water voldoende
of is sportdrank beter? Hieronder vind je uitleg en tips.
Vochtverlies tijdens het hardlopen
Tijdens het sporten verliest je lichaam vocht. Niet alleen door zweten, maar ook via
uitgeademde lucht. Dit vochtverlies kan oplopen tot 2 liter per uur, afhankelijk van
factoren als temperatuur en inspanning. Via zweet verlies je bovendien belangrijke
elektrolyten (mineralen) als chloride, calcium, magnesium, sodium en kalium. Door
tekort aan vocht en elektrolyten functioneren je spieren minder goed, en kun je
bijvoorbeeld last krijgen van kramp. Als je het tekort niet snel aanvult, kun je
uitgedroogd raken. Dat kan zelfs schadelijk zijn voor je gezondheid op de lange termijn.
Wanneer neem je drinken mee voor onderweg?
Ren je minder dan een uur, dan is de kans op uitdroging klein. Tussendoor drinken is dan minder belangrijk. Zorg wel
dat je goed gehydrateerd begint. Drink een half uur voor de start 250 tot 500 ml en zorg ook dat je na afloop genoeg
drinkt, tot enkele uren na de inspanning. Drink bij trainingen langer dan een uur tussen de 125 en 250 ml per
kwartier.
Wat drink je tijdens het hardlopen?
Bij runs korter dan een uur is water meestal genoeg om je vochttekort aan te vullen. Loop je
langer, dan is het belangrijk om ook elektrolyten aan te vullen. Bijvoorbeeld met een speciale
sportdrank van bijvoorbeeld SIS of Powerbar. Drink je alleen water, dan verdwijnt het
dorstgevoel te snel en loop je het risico dat je vervolgens te weinig drinkt. Water bevat geen
energie.
Welke sportdrank is het beste?
Ruwweg zijn er drie soorten sportdranken: hypotoon, isotoon en hypertoon. Kies met name bij lange
duurinspanningen en/of warme omstandigheden voor een isotone drank. Isotone dranken bieden de beste
combinatie van vocht en energie: ongeveer dezelfde concentratie deeltjes (suikers en elektrolyten) als
lichaamsvocht. Daardoor wordt de drank even snel opgenomen als water. De meeste isotone sportdranken (bijv.
Powerbar Energize Sportdrank en Born Drink) bevatten 6 à 8 gram suiker per 100 ml. Je kunt ze zowel voor, tijdens
als na het lopen drinken.

Goede sportdranken bevatten elektrolyten én koolhydraten. Laatstgenoemd bestanddeel zorgt dat de
bloedglucosespiegel op peil blijft zonder de glycogeenreserves in de spieren aan te tasten. Belangrijk, want
glycogeen en glucose zijn - vooral voor duursporten - de belangrijkste energieleveranciers voor je lichaam. Drink
geen energy drinks zoals type Red Bull deze zijn ongeschikt als hardloopdrank.
Hoeveel moet je drinken?
Drink tijdens het lopen geregeld kleine hoeveelheden, geen grote volumes in één keer. Hoe gelijkmatiger je drinkt op
verschillende momenten (ca. 300 tot 750 ml per uur), des te beter je lichaam je vochthuishouding op peil kan
houden. Drink nooit meer dan 500 ml per keer.
Hoeveel moet je drinken ná een run om je vochtverlies aan te vullen? Simpel: dat vertelt de weegschaal. Weeg jezelf
vóór en na een loop en drink het verschil in kilo’s bij in liters, vermenigvuldigd met een factor 1,5. Dus 1 kg verloren
lichaamsgewicht betekent 1,5 liter drinken, verdeeld over de uren na je inspanning. Begin direct
met drinken na afloop.

Hoe neem je drinken mee?
Bij elke sportwinkel hebben ze een uitgebreid assortiment aan drinksystemen en belts om je
drinken en voeding mee te nemen. Kies iets uit wat jij zelf prettig vindt om te gebruiken tijdens het
lopen.
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Eemmeerloop met BAV - 1
Na een aantal keren als recreant met veel plezier meegelopen
te hebben in de Eemmeerloop, zag het plan er dit jaar iets
anders uit. Als een van de lopers in het estafetteteam BAV 1
was de druk dit keer (voor mij althans) aanzienlijk hoger dan
tijdens de eerdere edities. Op de Whatsapp groep werd het
wedstrijdplan in de aanloop naar zaterdag 21 mei druk
besproken. Speculaties over potentiële concurrenten, het al
dan niet realistisch zijn van een podiumplaats, last-minute
wijzigingen in de etappe-indeling en – dat dan weer wel net als
bij de recreantenteams – logistieke uitdagingen met fietsen /
fietsers.
Uiteindelijk komt alles altijd goed, dus ruim op tijd voor de start was het team bestaande uit Camiel,
Herbert, Jape, Jeroen, fietser Tineke (plus fiets) en ondergetekende present bij de sportvelden in
Bunschoten-Spakenburg. Ik mocht als eerste aantreden voor de ruim 8,2 kilometer over de dijk richting
Nijkerk. Het plan was om lekker brutaal vooraan te starten en vervolgens een vlakke race te lopen. Dat
vooraan starten lukte prima. Wel had ik vervolgens 7 lange kilometers spijt van die eerste veel te snelle
1000 meter. De gedachte dat vier snelle mannen op me rekenden, motiveerde me echter meer dan
voldoende om door te zetten en te finishen in ruim 33 minuten op een vijfde plaats bij de
estafetteploegen.

Na het stokje overgedragen te hebben aan Jape, die stond te
popelen om het tempo wat op te krikken in de 9,5 kilometer die
hij in etappe 2 had af te leggen. Jape werd goed uit de wind
gehouden door Tineke en had slechts iets meer dan 35 en een
halve minuut nodig om het tweede wisselpunt te bereiken,
inmiddels als derde estafetteploeg. Ook een nieuwe ervaring voor
mij was de sfeer bij de wisselpunten. Geen drukte en stress om
nog een plekje te vinden voor de auto, maar een zee van ruimte
en volstrekt lege parkeerplaatsen. De ontbrekende stress was
terug te vinden bij de wisselpunten, waar angstvallig doorkomsttijden van de concurrerende teams in het
oog werden gehouden, al turende naar aansnellend BAV-geel.
Herbert had nog geen 33 minuten nodig voor zijn 9,2 kilometer, slaagde er bij het opgaan van de brug
zelfs in Tineke af te schudden, en zat bij de finish slechts een paar honderd meter achter de leiders van
het team van Altis Masters. Jeroen nam het stokje over voor de koningsetappe van ruim 14 kilometer. De
warmte en de aantrekkende wind eisten hun tol bij zowel Jeroen als Tineke, die na een korte fouragestop
gelukkig weer helemaal de oude was. Jeroen wist het verval heel beperkt te houden en finishte in een tijd
om u tegen te zeggen: 57:56 minuten, nog altijd op een tweede plaats bij de
estafetteploegen.
Ondanks Camiel als troefkaart in de laatste 8,8 kilometer naar het Spuiplein, was
de voorsprong van Altis Masters te groot om de hoogste trede van het podium te
halen. Het voltallige team snelde in een totaaltijd van 3:14:22 uur naar de
eindstreep… als snelste estafetteteam in de categorie Mannen Senioren! Toch een
eerste prijs dus inclusief beker en Spakenburgs hart. Zowel de gezelligheid van het
team als de beloning aan de finish smaken wat mij betreft naar meer!
Koen Zweers
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Avondvierdaagse 1!

Avondvierdaagse 2!!
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Avondvierdaagse 3!!!

Avondvierdaagse 4!!!!
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Eemmeerloop 2016
Over ‘nieuwelingen’, Quo Vadis, rivaliteit en natuurlijk het weer!
Alle bosloopjes, loopscholingen, spelletjes, baantrainingen, versnellingen, heuvelklimmen, etc. ten spijt,
het echte werk speelt zich toch af in het ‘open veld’. Blootgesteld aan de elementen: zon, wind en regen.
Een stedenloop is een behaaglijk, beschermd biotoop in vergelijking met de eindeloos lange stukken van
de Eemmeerloop van ‘Quo Vadis’. Hun naam, afgekort als QV, staat regelmatig op de weg. Om het er nog
eens goed in te wrijven. ‘Waarheen gaat gij? Wij weten het, maar jij loper lekker niet, althans de
‘nieuwelingen’ niet. Inderdaad Quo Vadis. Om in de religieuze sfeer van de omgeving te blijven, vertaalt
als ‘Waarheen leidt de weg’? Is het leiden of lijden? Een opgang of een neergang? Dat vraag je je al
zwoegend ook af. Fysiek voor menigeen zeker een hellegang, maar éénmaal over de meet en aan het pils,
toch ervarend als een geestelijke verheffing.
Maar zover zijn we nog niet, zenuwachtig rondkeutelend bij de start en elk wisselpunt. Geen grote
mensenmassa’s die ons als een pepmiddel voortstuwen. Niets van dat alles rond de boorden van het
Eemmeer. Een ongenadig brandende zon op open plekken, verstikkend benauwd en geplaagd door
zwermen insecten tussen de bosschages, een bulderende wind, langs de zoevende windmolens en in het
open veld tussen Eemnes en Eembrugge, ploegend door het zand bij Blaricum en zwikkend over ongelijke
klinkerweggetjes bij Eemdijk. Ja, Ja, het smalle, kronkelende, ongeplaveide pad leidt naar de verheffing!
Wrijf het er nog maar eens in Eemdijkers. En als je pech hebt ook nog striemende regenvlagen. Maar
gelukkig niet dit jaar. Waarom stelt een mens zich bloot aan deze beproevingen. Exhibitionisme of
zelfkastijding? Dus toch iets van de Quo Vadis sfeer van boetedoening? Ik moet het de organisatie nog
eens vragen wat de diepere betekenis is van dit pad naar heldendom, de jacht op PR’s, ‘De dood of de
gladiolen?’ Gladiolen in ieder geval wel dit jaar voor de ‘Afdankertjes’ uitsmijter Roland!
‘Langs de molens ging het lekker’, zei René. De mazzelaar en alle anderen met hem, hadden de wind
schuin in de rug. Zeer ongebruikelijk op dat stuk met een overheersende ZW tot Westen wind in dit land.
Had hij vorig jaar moet lopen met ZW 7 tegen. ‘Maar toen kwam die brug, een echte potenbreker’, gaat
René verder. Dan was dat loopje in Hilversum onlangs een makkie, waar hij zich een kampioen gewaand
had. Bij de meet, wel te verstaan. Maar even goed, toch een tijd van plus 12 km/uur neergezet tijdens
deze Eemmeerloop op traject 3. Doelstelling weer gehaald trainers. En dat in het wild! Goed dat de
trainers te voren niet gewaarschuwd hadden dat die Spakenburgers en Bunschoters een pittig loopje
uitgezet hebben. Inclusief het overbekende tegenvallende tijden excuus: ‘De brug stond weer open!’

Onder het genot van een pilsje bij BU 2, staan de al uitgelopen BAVers te kijken naar de binnenkomende
deelnemers, in afwachting van hun laatste loper. Wanneer de BAV solo-kanjers Etiënne en Hans onder
daverend applaus begroet worden, klinkt het overmoedig uit de mond van een ‘nieuweling’: ‘Met een
spons in de nek haal ik dat de komende jaren ook. Wat is dat heerlijk zo’n spons. Het geeft je vleugels’.
Theo en Carlo bereid maar vast een doelgroep training 50 km voor. De eerste bierdrinkers hebben zich
hier al voor gemeld. En waarschijnlijk doet Edan ook wel mee, als de ballotage voor zijn 45+ team voor de
Eemmeerloop 2017 onverhoopt mocht mislukken. Achter het stuur van zijn riante bolide zat hij zich danig
te verbijten deze looploze ronde. Dus hij heeft wat in te halen volgend jaar.
Als ik dit verhaal schrijf, onder het genot van een dubbele espresso en een gebakje bij ‘Het Hooge Erf’ op
zondagmiddag, komt de regen met bakken uit de lucht. Wat hebben we weer geboft met het weer dit
jaar. Vergeten zijn de brandende zon en de tollende wind. Ook de appjes stromen binnen van
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‘nieuwelingen’ medelopers, Gabriëlle, René en Brechje. Irma wordt hartelijk bedankt voor de gelegenheid
die ze kregen om deze ervaring op te doen. Weliswaar onreglementair, met zes lopers, maar het was
supergezellig met het hele team. Graag volgend jaar weer, schrijven ze. Inderdaad, ook ik was blij, na de
immer twijfelende en dan flitsende Monique, weer te mogen starten in het team van Irma en niet
veroordeeld te worden tot een seniorenteam zonder kansen op de eerste plek. Want winnen wil ik altijd.
Niet zo opzichtig en luidruchtig als Harry, maar toch, ik ga ook voor de winst, altijd, haalbaar
(reglementair) of niet! Gelukkig zijn beide teams niet in de prijzen gevallen, anders waren ze waarschijnlijk
gediskwalificeerd.
‘Maandagavond weer een rondje 10 km hersteltraining? Zet je weer een route uit, een echt rondje nu, op
advies van John?’, wordt me gevraagd bij het afscheid na deze QV-loopdag. Daarom zit ik hier nu in het
bos te schrijven halverwege de route. Geen voorgeschreven doelgroep training overslaan en of rust
houden. Gewoon weer een duurloopje van bijna 10 km. Goed getraind inmiddels en geen spiertje pijnlijk.
Alsof we net een blokkie om gelopen hebben. En wij niet alleen als 55 plussers. Het was druk in het bos
met alle doelgroep lopers. Overal kwam je ze tegen. Ogenschijnlijk als enige bosgebruikers op die
druilerige maandagavond. De trainers hebben er goed de wind onder, chapeau!
Prestaties en dankwoord

We hebben dit jaar als BAV met maar liefst 10 teams meegedaan en twee solo lopers, geweldig! Teams
waarin menige ‘nieuweling’ was opgenomen. Twee teams hebben er voor gekozen (onreglementair) om
twee nieuwelingen de 14 km te laten delen. Of dat veel effect gehad heeft op de eindtijd valt te
betwijfelen. Daarvoor zijn de weerscondities en de samenstelling van de teams per jaar te verschillend. Dit
jaar een Hero, volgend jaar een Zero. Ieder jaar een nieuwe start! Dat maakt het van jaar op jaar weer een
beleving. Bovendien, de solo-lopers Etiénne en Hans dwingen ons tot de nodige relativering. Zij liepen in
hun ééntje sneller dan alle (reglementaire) estafetteteams, uitgezonderd natuurlijk de snelle jongens van
BAV1!
Alle lopers gefeliciteerd met de naar eigen vermogen geleverde prestatie. Heel goed. De meeste
Nederlanders doen jullie dat niet na, ongeacht hun leeftijd. Het was mede daardoor weer een
supergezellige dag met goed weer en na afloop lekker napraten onder het genot van een hapje en een
drankje. Bestuur bedankt voor de sponsoring en vrijwilligers bedankt voor de organisatie van het buffet en
andere zaken. Ook de fietsers bedankt weer voor jullie mentale ondersteuning, de sponsjes en
‘wonderdrankjes’ (reglementair?)
Uiteraard ook Quo Vadis weer bedankt voor de prima organisatie van deze jaarlijkse happening in jullie
mooie dorpen en omstreken. Fantastisch dat jullie steeds weer weten te zorgen voor goed en uitdagend
loopweer.

Foto’s: Gertjan Hooijer
Tekst: Pim Molenaar
Baarn, 22 mei 2016

De foto’s staan op de volgende twee pagina’s.

De uitslagen staan op de pagina na de foto’s; pagina 22.
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Eemmeerloop 2016 - de foto’s
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Uitslagen Eemmeerloop 2016
Solo-lopers:
Etienne Berends
Hans de Jong

4:16,55
4:25,31

Estafette teams:
BAV 1
Luctor@Eemmeerlopers
De Generaals
BAV Running Ladies
De Afdankertjes
BAV Runners on the loose
Run for FUN
Dreamteam
Baarnsche Ver-stapppers
FF Lopen

3:14,22
4:24,21 (6 lopers)
4:43,44
4:40,20
4:34,47 (6 lopers)
4:36,26
4:41,50
4:52,46
4:54,29
5:14,16

De marathon lopen op een zondagmiddag
Er zijn van die bezigheden welke heel veel voorbereiding vereisen, zoals het lopen van een marathon.
Maar ook iets geheel anders, namelijk het witten van de berging.
Hiermee was ik op een dag in maart mee begonnen. Nollie was naar yoga en ik wilde haar verrassen. Het
werd eerder verassen. Van Nollie had het niet gehoeven en als ik eerlijk mag zijn verdient de berging geen
schoonheidsprijs.
Ik wilde deze werkzaamheden even snel voor elkaar boksen, maar niet dus. Witten kost heel veel tijd en
geduld en .....veel voorbereidingen. Als je het goed doet, moet je bijvoorbeeld de gehele berging
ontruimen. Deels had ik dit wel gedaan.......... Ik weet nu heel zeker dat ik nooit meer een wit-of een
verfkwast ter hand zal nemen.
Dan gaat hardlopen me veel beter af. Een marathon ...en bijvoorbeeld de Eemmeerloop....vergen heel
veel voorbereidingen. Zelf ben ik meer iemand van vlug vlug iets doen....gauw resultaat van iets krijgen.
En dat lukt niet altijd. Misschien loop ik volgend jaar de Eemmeerloop, maar zeker weet ik dit niet.
Een enthousiast B.A.V.lid
Edmond Pouderoyen
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Nog 38 dagen tot het EK atletiek
Het komt dichter en dichterbij! Waar het eerst nog
maanden voor ons lag, is het nu nog maar 38 dagen
wachten en dan zal het EK in Amsterdam beginnen!
22 atletiekonderdelen zullen op hoog niveau worden
beoefend. Atleten uit heel Europa zullen strijden op hun
onderdeel. Ook Nederland heeft veel atleten die zich
hebben geplaatst en mee zullen strijden om de medailles.
Het EK is een van de wedstrijden voor de Olympische
spelen in Rio, waar nog limieten behaald kunnen worden
voor deelname aan de spelen.
Heb je nog geen kaarten gekocht en wil je er toch graag
bij zijn? Voor verschillende dagen zijn er nog kaarten te
koop.
Hieronder een korte impressie hoe de dagen tijdens het EK eruit zullen zien.
Dag 1 - Woensdag 6 juli
Op openingsdag van de EK Atletiek worden direct de eerste medailles vergeven, op de 10.000m voor
vrouwen. Ook op het programma: de voorronden en halve finales op de 200m bij de vrouwen.

Dag 2 - Donderdag 7 juli
Vandaag valt de beslissing op de tienkamp. De mannen besluiten hun rondgang langs de tien onderdelen
met een loodzware 1500m. Er staan zeven finales gepland, waaronder de 100m mannen en 200m
vrouwen.
Dag 3 - Vrijdag 8 juli
De vrouwen werken vandaag de eerste vier onderdelen af op de zevenkamp. In het avondprogramma
worden elf nieuwe Europees kampioenen gekroond.

Dag 4 - Zaterdag 9 juli
Finales bij het speerwerpen, polsstokhoogspringen, 5000m en 800m voor vrouwen. Voor mannen staan
de finales hink-stap-springen, discuswerpen, 110m horden en 1500m op het programma.
Dag 5 - Zondag 10 juli
De EK Atletiek wordt traditioneel afgesloten met de estafettes 4x100m en 4x400m. De beste sprinters van
Europa zetten het Olympisch Stadion in vuur en vlam.

Kijk voor meer informatie op: http://www.amsterdam2016.org/nl/
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Verrassend veelzijdig in verse vis!

Van Weedestraat 1249, 3761 CD Soest
Tel. 0356015288
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JUNI

VERJAARDAGEN
1
1
3
6
6
6
6
8
8
9
10
11
12
12

Krista
Herma
Diederick
Sander
Remko
Nathalie
Martine
Anita
Bram
Cecile
Nico
Peter
Hans
Bob

Wamsteker
Zoodsma
Lentz
van Gisbergen
Jager
Bleijerveld
de Mol
Frankena
Mol Lous
Vossenberg
Klaver
Leijen
Oostindien
Heinis

13
13
14
14
15
15
17
23
23
28
28
29
29
29
30

Koen
Arie
Jan
Pieter
Toos
Daniëlle
Lenny
Rob
Fokke
Willianne
Henk
Lisette
Hella
Wouter
Michiel

Zweers
Post
Gieskens
Schouten
Bogaard
van den Berg
Kievit
Kuik
Pronk
Muntz
Hop
Rapati
Molenaar
Natter
Schrijver
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Jarig in juni
1
7
10
12
13
16
18
21
25
26
29

Majken
Dineke
Sven
Olaf
Berend
Maia
Juno
Twan
Daan
Madelief
Tim

Berends
Verkley
Onverwagt
Knol
van de Beek
Navas
Bakker
Duijst
Meijneken
van Oorsouw
van Weering

31

32

33

1 juni 2016, uitreiking van de medailles
van de PR-challenge!
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Grote groep BAV jeugd liep mee met de
Baarnse avondvierdaagse!
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Jeugdkalender
Trainers

BAV

begeleiding

betaald

pup/jun

ja

nvt

Pijnenburg, Soest

A-pup

ja

nee

AV Suomi, Santpoort-Noord
Atletiekbaan
Maarschalkerweerd Utrecht
AV Hera, Heerhugowaard

jun

ja

ja

C/D-jun

onbekend

nee

jun

ja

ja

pup

ja

ja

A/B/C-jun

onbekend

nee

AV Zuidwal, Huizen

jun

ja

ja

YMCA Hulshorst – Hierden
Atletiekbaan
Maarschalkerweerd Utrecht
Atletiekbaan
Maarschalkerweerd Utrecht

pup/jun

ja

nee

A/B/C-jun

onbekend

nee

A/B/C-jun

onbekend

nee

C-jun

onbekend

onbekend

A/B/C-jun

onbekend

nee

Phanos, Amsterdam

D-jun

onbekend

onbekend

B juniorencompetitie finale

?

jun

ja

ja

10 11 sep

PR weekend

Baarn

pup

ja

onbekend

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

4 jun

Survaton

Baarn

5 jun

A-games

5 jun

A juniorencompetitie 2

5 jun

TrackMeetings

12 jun

B juniorencompetitie 2

18 jun

Pupillencompetitie 3

24 jun

TrackMeetings

25 jun

CD juniorencompetitie 3

1-3 juli

KAMP

15 jul

TrackMeetings

12 aug

TrackMeetings

27-28 aug

C-spelen 2016

2 sep

TrackMeetings

4 sep

D-spelen 2016

4 sep

Pijnenburg, Soest
Atletiekbaan
Maarschalkerweerd Utrecht

AAC, Amsterdam
Atletiekbaan
Maarschalkerweerd Utrecht

TIPS
4 juni: de jaarlijkse SURVATON AT Osborne bv.

1,2 en 3 juli: jeugdkamp in Hulshorst-Hierden

Data crosscompetitie winterseizoen

eerste poulewedstrijd: zaterdag 19 november 2016
tweede poulewedstrijd: zaterdag 14 januari 2017
derde poulewedstrijd: zaterdag 4 februari 2017
finale: zaterdag 11 of 18 maart 2017 (in poule midden)
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De ABC - Elfstafette
De ABC-Elfstafette geeft een stem aan onze A, B, en C-junioren. Elf vragen, elf antwoorden.

Dorian Wevers, “Volgens mij inmiddels een A1”
Geboortejaar: 1998
Leeftijd: 17
Hoelang al bij de BAV? Al zo’n 6 jaar, de tijd vliegt als je
het leuk hebt ;)
1 - Wat is je favoriete onderdeel/onderdelen?
“Lange” afstand.

2 - Wat is je ambitie met atletiek? Wil je verder of just for the fun of it?
Veel fun, iets minder ambitie.
3 - Wat en waar was je laatste wedstrijd?
Uhm jaa, dat was een jaar geleden rond deze tijd. De Roparun, een estafette loop
van Parijs naar Rotterdam voor het goede doel(zorg en ondersteuning voor mensen met kanker.) Ik liep mee met een
team dat bestond uit leerlingen en docenten van mijn school (Griftland College) . In totaal hebben we in 2 dagen
rond de 60km per persoon gelopen. We hebben met de hele school een bedrag opgehaald van 45.000 euro!
4 - Wat ging goed en wat minder?
Het was een hele bijzondere ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Om in teamverband zo’n grote sportieve
prestatie neer te zetten voor het goede doel, waar je maanden naar toe gewerkt hebt is echt geweldige!
5 - Wat heb je ervan geleerd voor de volgende keer?
Doorlopen met een blessure is niet echt een heel goed idee.
6 - Heb je een idool of voorbeeld in de atletiek (of een andere sport)? Zo ja, wie?
En waarom?
Mijn vader of course. Meedoen is belangrijker dan winnen, toch pap?
7 - Heb je een leuke tip voor bij een wedstrijd of een tip voor je favoriete
onderdeel voor je teamgenoten?
Gewoon je ene voet voor je ander zetten en dat dan een stukje sneller.

8 - Wat kan volgens jou beter bij de BAV?
De kleur.
9 - De vraag van Thijs voor jou: Dorian, aangezien jij het kamp organiseert wil ik wel weten of we weer gaan
lasergamen????
Thijs, weet je wat er zo leuk is aan verassingen? Dat je er pas achter komt op het moment zelf. Wat ik jou en de rest
wel kan verzekeren is dat het net als vorige jaar weer een feestje wordt.
(Wel heel lief van je dat je me nomineert in mijn examenperiode. Ik zal aan je denken als ik straks 3 maanden
vakantie heb.)
10 - Je mag het stokje doorgeven. Wie mag deze vragen de volgende keer
beantwoorden?
Linda Bouma
11 - Welke speciale BAV-vraag wil je aan hem/haar stellen?
Eet je je toetje voor of na het hardlopen.
Het stokje gaat naar: Linda Bouma.
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Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Algemeen lid
Algemeen lid
Algemeen lid

Bestuur
Edan van der Meer
vacature
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
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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