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Bij dezen onze 3de stavaza


“Kunsj ien de vitrien” vaan Fred Doensen
Oproep:Raad het aantal kurken !
Nog even jullie aandacht voor het “vinologisch” kunstwerk
van Fred Doensen.
Om deze creatie te maken spaarde Fred van genuttigde
flessen wijn afgelopen tijd de kurken.
Raad jij mee hoeveel kurken ( en flessen wijn) Fred voor
de fiets gebruikte?
De winnaar ontvangt een passende prijs bij de
feestavond. Doe mee en stuur je oplossing naar
secretaris@wielervriendeneijsden.nl



Afsluiting seizoen met chrono-Val-Dieu
en feestavond op 11 oktober
Inmiddels hebben jullie via mail de uitnodiging
ontvangen en zien we graag jullie reacties retour
uiterlijk1 oktober. We rekenen op een grote
opkomst.


Verjaardagen leden
september oktober november

Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:

8
18
19
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September
Eddy Waterval
Martijn Steijns
André Janssen
Tom Purnot

2
4
18
30

Oktober
Jan Winkelmolen
Roger Locht
William van der Coelen
Ruud Jeukens

1
6
6
17
25

November
Maurice Swinnen
Rolf Pachen
Theo/Fidel Partouns
Eddy Blanc
Henri Vranken



Stand Presentielijst na 26 ritten
De Belsj nog steeds alleen op kop!
Koploper na 26 ritten( t/m 7 sept) is
Maurice Swinnen. Hij haalde het
maximaal aantal kruisjes van 26
stuks. Math Poismans volgt hem op de hielen met
25 kruisjes. Derde plek voor Theo /Fidel Partouns
24 kruisjes en Mathy Maes met 23 is 4de.
7 wielervrienden delen met 22 xxxx de 5de plaats

Fietsje van Fred: Hoeveel kurken gebruikte Fred ?

Inloggen ledenlijst
De ledenlijst is geactualiseerd voor zover mogelijk.
Kijk of je gegevens nog kloppen en geef evt.
wijzigingen door aan de secretaris.
secretaris@wielervriendeneijsden.nl
Inlogcodes
Voor een gedeelte van de website o.a. ledenlijst en
jaarverslagen is een inlogcode noodzakelijk:
Deze is: user: lid password: wvelid

 Weetjes…
Chrono-specialist Boudewijn Leunissen(groep 2)

Deze wielervriend van groep 2 heeft zich toegelegd op het
rijden van tijdritten. Wordt hij de gevreesde concurrent
van de snelle één mannen bij onze chrono Val-Dieu? Op
11 oktober gaan we het weten.
Onlangs reed hij nog 2 tijdritten in het kader van de WFL
Chrono Trofee in Haelen en Panheel.
http://www.wielerfederatielimburg.nl/chrono_trofee/
Lees meer over zijn ervaringen op de facebook pagina
van de Wielervrienden of op die van hemzelf. Een
aanrader!
Volgende stop: de Monstertijdrit (122,5km) in Almere op 28
september a.s ….als voorbereiding op onze Chrono ValDieu.Suc6 alvast Boudewijn.

 Rit Ardennais Lierneux
Als alternatief voor de clubrit La Roche reden een
7-tal mannen van groep 2 en 3 op 23 augustus een
prachtige Ardennenrit over 170 km met als zuidelijkste
punt Lierneux. 2241 hoogtemeters en 28 km/u
gemiddeld. Met een beetje regen , een beetje zon,
een beetje wind, een beetje koud,… ook een beetje
korter dan La Roche….en een beetje zwaarder ….van
alles een “ beetje”(meer/minder) dus!
 Welkom nieuw lid Eddy Waterval
Sedert augustus is Eddy Waterval (39 jaar),
wonende Achter de Lang Haag 42 lid van onze
club. Eddy komt uit de Waterval-familie van de
Breusterstraat.(zoon van No) Hij maakt de overstap
van de continentale “EPO-equipe Raetskelder” naar
onze Pro-tour ploeg, groep 2.We wensen Eddy veel
fietsplezier toe.

 NK-Toerfietsen
Op 30 aug namen 2 leden, Pierre Linkens en Jef
Henquet deel aan dit NK in Den Dungen ,
gemeente St.-Michielsgestel. Je rijdt individueel
zonder eigen tijdwaarneming een onbekend
parcours tussen de 75 en 90 km. Niet zo snel
mogelijk, maar je probeert een vooraf opgegeven
gemiddelde zo kort mogelijk te benaderen. Je tijd
werd op 4 onbekende posten gecontroleerd.
 “Pensionada”- Zomerritten Groep 4
Achteraf toch wel een moeilijke klus, gezien de
Afgelopen zomermaanden maakte deze groep, een drietal uitslag van ons beiden, Pierre 23ste en Jef 28ste
langere ritten.
Het geheel was goed georganiseerd en verzorgd,..
De eerste van het drieluik voer naar Wassenberg
alleen die ene regenbui van 10 tot 17uur was
Duitsland, een vlakke rit van 150km. Gevolg door een
minder! Voor uitslagen zie:http://nk2014.vlugtrug.nl/
meer glooiende rit van 145 km naar Durbuy op donderdag
31 juli en tot slot een rit naar Lammersdorf, via
 Wielervrienden:Let op dit bord langs het
Monschau(Vennbahn)en Botrange van 140 km op 21 aug.
kanaal bij Zutendaal.
Gezien de grote belangstelling een mooi initiatief dat
hopelijk in 2015 een vervolg krijgt. Chapeau.

Rondje Durbuy met
een aantal van
de Wielervrienden
Eijsden bijna 150 km
met een gemiddelde
van dik 26. Super
weer en erg gezellig



Tips en bijdragen voor de volgende
Stavaza
(evt. met foto’s) zijn altijd welkom; graag t.a.v.
secretaris Jef Henquet,
secretaris@wielervriendeneijsden.nl

