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Baarn, 2A maart 2012

Beste Fruns,

De geschiedenis schrffi het jaar u2002'.
En er loopt een nieuwe atleet bij de recreanten mee.

Op de woensdagavond mocht ik bij toeval de training geven.
En direct het kaliber van zijn loopkwaliteiten wegen.

Het is nu ongeveer 10 jaren geleden.
Van de eerste Baarnsche hardloopschreden.

Frans vertelde, dat hij wel wst meer zou willen lopen.
Maar .....eclrl wel op zaterdag wut horloges moesÍ verkopen.

Daarvoor moest de winkel op zaterdag open.
Dus, dst blokkeerde op die dag het "georganiseerde" lopen.

De stap nsur de dinsdag- en donderdagavondgroep werd ingelast
Aun het loopnivesu had "onze Frons" zich al snel aongepast

De afgelopen juren was je een grong geziene sporter bij de BAV.
Plichtsgetrouw wikkelde je in die tijd bijna alle trsiningen af,

Soms een pijntje hier, soms een pijntje daar, Frsns ging vrolijk door.
Alleen de "koopavonden" gingen nog voor.

Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen,
Dat niemand aan deze trainingsavonden moest komen.

De bosrijke Bsarnse omgeving leerde je goed kennen.
Al was het bij een familiefeestje bij 't Hoge Ed nog even wennen.

Op zondagochtend trainde je zelís regelmatig op niveau
Henk Hengeveld deed je dan een rondje Lage Vuursche codeau



De skitochten met de BAV w&ren voor jou ook echt genieten.
Dat wss ook een uitzondering, dat je de looptraining liet schieten.

De Rusthoeve EsÍafetteloop wos een prachtig gezumenlijk momení
Waarop je bij aitzondering dacht: *op tijd sluiten met die tent".

Het tijdstip van start was gelukkig rond de klok van zeven.
Zodat beide teums er, somen met jou, veel plezier aan konden

beleven.

Rusthoeve estafette 29-6-201 I
BAV-team 1 (qemenqd)
Marielle van Wegen
Sylvain van Staveren
Lenny Kievit
Rob Pit

BAV-team 2 Heren(allen 60 +)
Frans Willebrands
Hennie Bosselaar
Jan Koster
John de Vries

Totaal

Totaal 20,00 1:30:02 0:04:30 í3,33

5,00
5,00
5,00
5,00

0:23:35
0:23:59
0:2O,.23

0:22:05

0:04:43
A:A4:48
0:04:05
0:04:25

12,72
12,51
14,72
13.58

5,00
5,00
5,00
5,00

A:25.54
0:27:45
0:24:17
0:26:19

0:05:11 11,58
0:05:33 10,81
0:04:51 12,35
0:05:16 11,40

20,00 1:M:15 0:05:13 11,51
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Donkbaar voor je betrokkenheid, dat laat De BAV je weten.
fe sponsorde zelfs de Wintercup en wij zullen dat niet snel vergeten.

Ook je aunwezigheid bij de oudejaarsviering zullen wij node missen.
Naor de betekenis hiervan zullen sommigen helass moeten gissen!

Misschien meer BAV-ers, dan je ooit had gedachí
Hehben met koopgedochten een bezoekje aan jouw winkel gebrucht.

En dan nog een bijzonder moment om niet te vergeten
Bram en Wilmu hebben voor hun trouwringen in joaw winkel

gezeten.

Ook je 6f verjaardag zullen wij nieÍ gauw vergeten.
We gingen namelijk met z'n ollen een ijsje bij Humelink eten.

Dan komt de mededeling, dat je graog met pensioen wilt gaan.
Voor een zelfstandige iets anders, don iemand met een vaste baan.

De winkel moest in de verkoop erc dat viel nog niet mee,
Maor... uiteindelijk ging je toch met een (hopelijk) degelijke koper

ln zee.
Eo zo is na je Baarnsche ewaring sl weer bijna ten einde gelopen.
fe hoopt nu, somen meet je partner, een leuk stekkie te huren of te

kopen.
Binnenkort wordÍ de eersíe tussenstop nour Hsarlem gezeí
En op een geschikte plek in de omgeving van Hoorn geleí

Wij wensen jullie doarbij veel succes.
llel bedankt voor je gezellige aanwezigheid en af en toe iets uit

een fles.
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Ook hopen wij, dat je de gezamenlijke trainingen niet zult vergeten.
Krijg je misschien heimwee, laat het dun even weten.

Tot slot nog eyen een grote sprong.
Belinda Haiden groeÍ je zelfs vanuit het verre Hongkong.

De lopers van de C/groep (en vele anderen bij de BAV) zullen je rust
en aanwezigheid binnen de groep g&an missen.

lle G-srrDorr atretGn
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