Nieuwsbrief 6 -14 september 2015-

 Intro:
De vorige Stavaza 5 dateert alweer van maart 2015, het
begin van ons seizoen. Nu een half jaar later fietsen we
de laatste ritten voor het xxx-klassement, dat eindigt op
zaterdag 10 oktober a.s.
 van de medische staf:
Ongelukkig verliep het seizoen voor
Armand Hessels, die tijdens de openingsrit in maart ten
val kwam en daarbij zijn heup brak. Ditzelfde overkwam
ook Guido Jeukens onlangs ( 30 augustus). Beiden een
voorspoedig herstel toegewenst. Ook Maurice Swinnen,
Theo Partouns en Eddy Waterval waren langere tijd uit
ons peloton vanwege gezondheidsproblemen. Gelukkig
hebben zij hun rentree kunnen maken. Klasse mannen.
Onze oldie Lambert Jeukens moest jammerlijk zijn WKaspiraties vaarwel zeggen. Lambert veel sterkte met je
gezondheid en je komt weer sterk terug, zeker weten.
Vanwege gehoorproblemen missen we al een hele tijd
Servé Aarts. Servé vindt het beter en veiliger voor
zichzelf en de groep om (even) niet met ons mee te
fietsen. Een wijs besluit natuurlijk.


Nieuwe leden: Dennis Franssen en Henk
Kessels
Met ingang van april en mei 2015
zijn bovengenoemde heren
toegetreden tot onze club.
Inmiddels is Dennis een
gewaardeerde kracht in groep 1, terwijl Henk zich
ontpopt tot een oersterke pion van groep 3.



Verjaardagen leden
September-oktober-november-december

Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:
September
8
Eddy Waterval
18 Martijn Steijns
19 André Janssen
20 Tom Purnot
23 Bob van Velzen
Oktober
1
Dennis Franssen
2
Jan Winkelmolen
4
Roger Locht
18
William van der Coelen
30
Ruud Jeukens
November
1
Maurice Swinnen
6
Rolf Pachen
6
Theo/Fidel Partouns
17 Eddy Blanc
25 Henri Vranken
December
1
Guy Theunissen
18 Jan Holla
21 Pierre Linkens
21 Luc ten Haaf
24 Boudewijn Leunissen


Uit de Gazetta’s en media:



Stand Clubkampioenschap 2015
XXX - klassement …voor Mathy
Maes ??
Wie wordt de opvolger van clubkampioen
2014 Maurice Swinnen? De leider op dit moment is
Mathy/Matteo Maes. Het lijkt erop dat hij de leiding niet
meer afstaat en afstevent naar de titel clubkampioen
2015. Mathy staat (riant) op kop met 2- xx voorsprong op
zijn naaste belager Luciën Beyers. Zie actuele
presentielijst.
 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:
1.Je e-mailadres 2. Wachtwoord: fietsen2014
Je kunt het wachtwoord daarna altijd wijzigen in een
wachtwoord naar keuze.

Groep 1 actief in Italië 14 juni 2015
http://www.marcialonga.it/marcialonga_cycling/
 Fietssport NTFU , editie augustus: Gilles
Janssen(16) in de voetsporen van zijn pa en
onze Mark.
“een berg opfietsen is echt WAUW! “
Volgend jaar debuut in groep 1 ??
 Het Cancellara knopje:
https://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=W5AnNGSOv80

 Winterbike 2016


Van de bestuurstafel:
 De uitnodigingen voor de
seizoensafsluiting 2015 op
zaterdag 10 oktober zijn inmiddels in jullie
mailbox. Gaarne aanmelden voor de
feestavond i.v.m. bestelling eetbuffet. (uiterlijk
1 oktober)
 Er zal geen tijdrit plaatsvinden, wel de
traditionele afsluitingsrit met koffie-vlaai in
Sibbe. Vertrek 13.00 uur. Tijdrit 2016 komt op
de agenda voor de jaarvergadering.
 We zijn voornemens om in het seizoen 2017
nieuwe wielerkleding aan te schaffen.
Oriënterende gesprekken met potentiële
sponsoren zullen dit najaar en begin 2016
plaatsvinden. Ook leden kunnen eventuele
sponsoren bij het bestuur kenbaar maken.
Graag zelfs.
 In oktober zal er een nieuwe kleding
bestelmogelijkheid zijn. Info via
Mathy Maes mathymaes@xs4all.nl
 De NTFU heeft afmeldingen lidmaatschap
2016 gewijzigd. Mocht je komend jaar geen lid
meer willen blijven, gelieve dit uiterlijk
20 december 2015 kenbaar te maken aan
onze secretaris. Ook de pasjes voor 2016
worden rechtstreeks aan het postadres
bezorgd.
 Guy Theunissen heeft aangegeven zijn
lidmaatschap per 2016 te beëindigen. Hij is
niet in de gelegenheid om regelmatig op
zondag met ons mee te fietsen, aangezien hij
woonachtig is in Breda. We wensen Guy nog
veel fietsplezier toe in het Brabantse land e.o.



 Let op uw maximum snelheid……

Vultea 2015 : Ik ben een Dumoulist! Jij ook?
Heel Holland Tomt !
 Nieuwe tenues 2017??



Kopje cappuccino ? Dan deze maar….

