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Onze bestuursvergaderingen vinden 1 maal per maand plaats, 
afwisselend de derde maandag of donderdag. Omwille van het grote 
ledenaantal in onze sportclub heeft iedere afdeling een 
afdelingsverantwoordelijke. Tijdens het 
eerste gedeelte van de 
bestuursvergadering zijn naast de 
bestuursleden ook de 
afdelingsverantwoordelijken uitgenodigd. 
Tijdens dit eerste gedeelte kunnen de 
afdelingen hun organisaties, specifieke 
behoeften of problemen komen 
voorleggen en bespreken. Daarna gaat 
de bestuursvergadering verder en 

worden uiteraard vooral de financiële aspecten van de club 
besproken. Dat gaat dan over budgetteringen, aanvragen tot 

aankopen van materialen tot het uniform leiden van de verschillende 
afdelingen.

Wat extra tijd wordt uiteraard ook 
besteed aan enkele speciale 
evenementen zoals bijvoorbeeld 
Eurofolies, waar we als volledige club 
mee naar buiten wensen te treden. Aan 
dergelijk evenement wordt vanuit het 
bestuur dan ook sterk meegewerkt.

Wat u als lid van Blauwput Omnisport zeker mag weten is dat u niet 
bevreesd moet zijn om één van de bestuursleden aan te spreken met 

eender welke vraag dan ook over de 
clubwerking. Wij zullen u met veel plezier verder helpen.

Onze betrachtigen blijven immers dat we ons -belangeloos- inzetten 
zodat u wekelijks uw favoriete sportactiviteit kan beleven binnen onze 
club aan een zo democratisch mogelijk prijs. En dat u zelfs na het 
sporten nog leuke 
momenten met en 
door de club kan 
beleven.
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Misschien heeft u zich ook al eens afgevraagd hoe uw sportclub zo'n beetje in mekaar steekt?
Wel, een eerste opvallende vaststelling is dat Blauwput Omnisport volledig op vrijwilligers draait.
Aan het hoofd ervan staat het dagelijks bestuur. Onze voorzitter is Marleen Deraymaeker. Zij is de 

dochter van voormalig voorzitter (en nu erevoorzitter) Louis Deraymaeker, die destijds de club van 
een actieve dorps-turnkring (Koninklijke Turnkring Blauwput) heeft omgetoverd tot één van de 
grootste omnisportverenigingen van het land.

Marleen wordt verder bijgestaan door Guy Simonet, die 
ondervoorzitter is en ook ledenbeheerder. Hij zorgt er ondermeer 
voor dat jullie tijdig verzekerd geraken en verwerkt in de maanden 
augustus, september en oktober zo'n 1700 ledengegevens, met 
daarnaast bijna 100 lesgevers-gegevens. Vermits we bij 3 federaties 
zijn aangesloten, dient Guy ervoor te 
zorden dat éénieder bij de juiste 
federatie aangesloten wordt. 

Louis Deraymaker is zelf ook nog 
steeds actief en hij is onze 
penningmeester. Hij zorgt ervoor dat de 
lidlgelden correct worden ontvangen en 

dat we daarmee alle onkosten kunnen betalen. Eén van onze grootste 
onkosten zijn de maandelijkse huurgelden voor onze zalen die we aan 
het Leuvense stadsbestuur moeten betalen! Daarnaast huren we nog 

enkele zalen die we aan scholen en 
privéinstellingen moeten betalen.

Alle briefwisseling komt bij onze secretaris, An Vanhellemont 
terecht. Ook de officiële briefwisseling 
naar de federaties en bijvoorbeeld het 
stadsbestuur vertrekt van bij haar.

Als echte 'ancien' zetelt ook Juliette 
Roelants. Haar jaaaarenlange kennis 
van de club stelt ze nu onder andere in 
staat de zaalreservaties zo goed mogelijk 
te beheren.

Andere bestuursleden die zich 
inzetten voor uw sportclub zijn Dirk Thielens, die ook de taak heeft om 
de lesgevers-opleidingen te coördineren en de website actueel te 
houden. Eva De Geest verzorgt onze Public Relations naar kranten en 

tijdschriften. Sandra Dejongh is binnen het bestuursorgaan 
verantwoordelijk voor de sportkampen en stages. Ann Boonen is 
onze afgevaardigde naar de Leuvense 
sportraad en heeft daarmee ook de 
taak de subsidieregeling van de stad en 
provincie op te volgen. Ingrid Dejongh 
is verantwoordelijk voor onze 
'feestelijkheden'. En Geert Dierckx 
heeft als taak het clubblad van 
informatie te voorzien.

Blauwput Omnisport beschikt 
verder over een echte 'supportersclub', 

waarvan we ook iemand in de bestuursvergaderingen coöpteren.
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Dirk
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Geert

Ingrid

Eva

KastEnkele afdelingen zijn op zoek naar een 
stevige stalen kast.
Doet u of uw bedrijf zoiets weg, geef 
ons dan alstublieft snel een seintje!
Wij kunnen voor vervoer zorgen.
Alvast bedankt!
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We schrijven begin januari 2009. Het sportjaar is nu enkele maanden 
bezig en de recreaploeg geraakt echt op kruissnelheid.

Er zijn toch heel wat gebeurtenissen om op een rijtje te zetten. Het is 
duidelijk dat we niet hebben stil gezeten. Week na week werken we aan 
onze sportieve en recreatieve groepsdynamiek die niet stopt aan de rand 
van het speelveld. We zijn een grote gezellige bende en dat wordt extra 
bewezen door het hoge aantal aanwezigen.

Ondertussen hebben we een ledenstop moeten invoeren, nadat ons 
ploegje 25 inschrijvingen telde. Een training met 18 ploeggenoten is op zich 
al niet evident en in een kleine zaal eigenlijk niet echt comfortabel te 
noemen. Maar onze trainers gaan hier creatief mee om. En ja, u leest het 
goed: wij hebben meer dan 1 trainer. Deze luxe doet ons erg veel plezier. 
We hebben een extra trainer dan ook gekregen om onze talenten verder te 
ontwikkelen. Naast onze trainingen van Pieterjan komt Wouter ons nu ook 

om de paar weken bijkomende technieklessen geven. In elke van ons schuilt een ruwe diamant die beetje 
bij beetje wordt gepoleist. Onze bescheidenheid gebiedt ons toe te geven dat we nog een lange weg af te 
leggen hebben. Toch hebben we de eerste vruchten al kunnen plukken midden oktober. Toen werd er in 
Kortenberg geschiedenis geschreven met onze eerste gewonnen match. 

Dit prachtige resultaat konden we jammer genoeg niet herhalen tijdens de thuiswedstrijd halverwege 
november en ook niet nadien. Tijdens onze laatste uitwedstrijd in december tegen Gelivoc hebben we 
ons wel opnieuw dapper geweerd en 
bij momenten hebben we echt mooie 
dingen laten zien. Toch komen we 
telkens ergens te kort. Een prachtige 
receptie wordt verknoeid door een 
afgrijselijke pas. Of een perfecte pas 
wordt compleet verwoest door een 
mislukte aanval of een goed-bedoelde-
maar-verkeerd-uitdraaiende plaatsbal. 
Ook onze opslagen worden nog te 
vaak gemist en dat zijn telkens gratis 
uitgedeelde cadeautjes aan de 
tegenstander. We zijn dus nog niet 
genoeg all-roundspelers, maar 
basistechnieken onder de knie krijgen, 
daar wordt dus aardig op geoefend. 
Iedereen is zich bewust van onze 
tekortkomingen, maar we zijn leergierig. Hoewel winnen moeilijk blijft, genieten we van het spel. Kunnen 
spelen tegen een ploeg als Gelivoc leert ons ontzettend veel. Die mannen (vrouwen waren enkel aan 
onze kant van het net te bespeuren) speelden volleybal uit het boekje, volgens de regels van de kunst, 
technisch helemaal in orde. Mooi om naar te kijken en leuk om je tegen te verweren. Op zich is het niet 
zo moeilijk om het spel in te schatten, omdat je eigenlijk een beetje kan voorspellen waar de bal gaat 
komen. Het deed trouwens wel deugd om nadien te ontdekken dat deze ploeg bovenaan in de 
rangschikking stond. Toegegeven de eindstand was 4-0, maar we werden echt niet vernederd op het 
veld. Bovendien waren wij nog niet moe na de wedstrijd. Wij hadden nog wel een balletje willen slaan, 
maar de thuisploeg zag dat precies niet meer zitten en werd verleid door het bijtanken in de bar.

Ook naast het terrein is de recreaploeg voor vanalles te vinden. We waren massaal aanwezig op de 
Blauwvoc volleybalfuif op 31 oktober in de Blauwe Kater om onze spieren voor deze gelegenheid al 
dansend los te gooien. Het is hier op zijn plaats ook de turners van de vrijdagavond te bedanken voor 
hun aanwezigheid. Zij vormden (uiteraard na Blauwvoc zelf) de grootste vertegenwoordiging uit een 
andere sporttak van Blauwput Omnisport. 

De vooruitgang staat niet stil en ook aan nieuwe hypes is onze ploeg onderhevig. We zijn dus sinds 
oktober ook terug te vinden op facebook. Foto's van de wedstrijden en wedstrijdaankondigingen worden 
hier gepost en het blijkt een handig medium te zijn als aanvulling op het gewone e-mailverkeer.

Een training op kerstavond en op oudejaarsavond 
zagen we net niet zitten, maar om de trainingloze 
kerstvakantie te overbruggen, werd er een heus 
galafeest georganiseerd op 28 december. Iedereen 
droeg zijn steentje bij en bracht een hapje of een 
drankje mee. Alles bij elkaar werd het gezelligheid 
troef met een geweldig lekker en culinair feestmaal. 
Op zo een momenten leer je andere kwaliteiten van je 
medespelers kennen en dat levert leuke ontdekkingen 
op. In de vroege uurtjes werd er spontaan besloten 
om dan op oudejaar toch een training in te lassen. Zo 
geschiedde, en vijf sportievelingen waren van de partij 
en hebben zich die middag serieus in het zweet 
gewerkt. Het glaasje champagne na afloop was dus zeker verdiend.

Onze volgende sportieve afspraak is een heuse derby tegen Pariflint in sportoase op 15 januari en een 
laatste uitwedstrijd is gepland eind januari in Sint-Joris-Weert. Nadien moeten er enkel nog 
thuiswedstrijden afgewerkt worden.

Aan spelers ontbreekt het ons niet, aan supporters een beetje. Hierbij wensen wij onze sympathieke 
voorzitter dus te herinneren aan zijn belofte om eens te komen kijken. Zo zwart op wit in dit boekje geeft 
dit misschien een beetje meer druk?

Uiteraard heeft de recreaploeg het mosselfeest op zondag 22 februari ook aangestipt in de agenda. Wij 
hopen met de rest van Blauwvoc op een talrijke opkomst.

Met dank aan alle ploeggenoten voor de vriendschap, het enthousiasme en de sportiviteit de voorbije 
maanden. Ik reken erop dat we met zijn allen bouwen aan een fonkelend en sportief-recreatief 2009! 

LI

DE TROY

Onze dienstbaarheid
wordt uw hulp

dag,- nacht,- en weekenddienst

Diestsesteenweg 105 Kessel-Lo

UITVAARTCENTRUM
Funerarium

016/25.98.50

(bureel en toonzaal gelegen 1ste verd. boven A. Piette)

uitvaart-de-troy@skynet.be
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Aan spelers ontbreekt het ons niet, aan supporters een beetje. Hierbij wensen wij onze sympathieke 
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Met dank aan alle ploeggenoten voor de vriendschap, het enthousiasme en de sportiviteit de voorbije 
maanden. Ik reken erop dat we met zijn allen bouwen aan een fonkelend en sportief-recreatief 2009! 

LI

DE TROY

Onze dienstbaarheid
wordt uw hulp

dag,- nacht,- en weekenddienst

Diestsesteenweg 105 Kessel-Lo

UITVAARTCENTRUM
Funerarium

016/25.98.50

(bureel en toonzaal gelegen 1ste verd. boven A. Piette)

uitvaart-de-troy@skynet.be



8 Programma Nordic Walking 9Berichten van de groene en blauwe tafels

Programma Nordic walking januari - februari - maart  2008

Elke dinsdagavond vertrek aan de turnhal om 19.30 u.

Zaterdagvoormiddag start om 9.30 u aan de afgesproken vertrekplaats.

datum wandeling vertrekplaats afstand

10/jan Grenswandeling Hageland/Haspengouw Parking aan de kerk te Korbeek-Lo 6,5 km

10/jan aansluitend Nieuwjaarsdrink

17/jan St-Jobswandeling Kasteel Van Horst, St-Pieters Rode 7,7 km

24/jan Wijngaardbergwandeling Marktplein te Wezemaal 8 km

31/jan Zoet water + winterwandeling Recreatiepark 'Zoet water' te Oud-Heverlee 9,5 km

7/feb Van Ast tot Bost-wandeling Begijnhofkerk, Bostsestraat te Tienen (Bost) 10 km

14/feb Floordamboswandeling St-Martinuskerk, Vanheylenstraat te Melsbroek 7/9 km

21/feb Prinsenboswandeling St-Jan Berchmanskerk, Diestsesteenweg te Kaggevinne 9,5 km

28/feb Oude trambeddingroute Parking to oud gemeentehuis, Dorpsstraat te Vossem 8,9 km

7/mrt Onze 'ROB 6' wandeling Hoek rue de l' etang en chemin Jacotie (aan vijver), Nodebais 8 km

14/mrt Warandewandeling St- Martinus en Lodewijkkerk, Annonciadenstraat te Everberg 9 km

21/mrt Kloeseboswandeling De Moedermeule, Hondsheuvel 3 te Gelrode 9 km

28/mrt Klein Zwitserland wandelpad St-Martinuskerk, Kerkstraat te Kerkom (Boutersem) 9 km

Sportieve groetjes,

Ingrid Dejongh    016/261108     0497/280595     

Martine Azijn       016/258414     0494/260495 

e-mail: ingrid_dej@hotmail.com

De nordic walkingwandelingen worden afgelast bij onweer, hevige sneeuwval of ijzel.

- Alle glasherstelling
- Isolerende beglazing
- Spiegels en decoratie
- Glazen deuren
- Plexi-platen voor dakbedekking
- PVC ramen en deuren VEKA
- Enkel glas vervangen door 
  dubbel glas in bestaande ramen
- Eigen slijperij

openingsuren maandag tot vrijdag
9-12u en 13u30-18u

Beste tafeltennisvrienden,

In één van de vorige edities maakten we balans op van het seizoen 2007-2008. Toen voorspelden 
we een goed nieuw seizoen, mits we de seizoenstart niet zouden missen.

Wel, nu zijn we in de helft van het nieuwe seizoen en veel beter kon het er niet uit zien.
Zowel Blauwput A als B staan op de tweede plaats, welke recht geeft op promotie.
Blauwput A - met sterspeler Philippe die nog maar 2 wedstrijden verloor  staat op 2 punten 

achterstand van een te sterk Meerdaal, maar met 3 punten voorsprong op Essenbeek en Diest. Toch 
wordt nog danig opletten met moeilijke uitwedstrijden (Tacko, Essenbeek, Rillaar, Lembeek, allemaal 
ploegen met een slechte zaal, een situatie die het thuisvoordeel versterkt) en met Philippe die slechts 
enkele uitwedstrijden zal kunnen meespelen.

Hoe moeilijk het ook wordt, we kunnen ons optrekken aan prachtprestaties van de ganse ploeg 
tegen een versterkt Essenbeek, of het wegspelen van Lembeek  en Diest, al had één speler het wat 
lastiger met het 'antipingpong' dat deze laatste ploeg bracht.

Voor Blauwput B lijkt er geen vuiltje aan de lucht. De allereerste wedstrijd werd dan wel verloren, 
alle andere ploegen gingen voor de bijl. Verwacht wordt dat na de wedstrijd thuis tegen Humbeek, 
Blauwput de eerste plaats weer zal opeisen. De enige bedreiging die hier schuilt is dat de Sanders 
door de afwezigheid van Philippe naar de A-ploeg zullen doorgeschoven worden, maar Tom, Karen 
en Herman hebben zeker de capaciteiten om deze aderlating probleemloos op te vangen.

In de lagere reeksen zien we de vooruitgang van veel jeugdspelers bevestigd. Cedric wordt hoe 
langer hoe meer de te kloppen man, de overwinningspercentages van Sean zijn om over naar huis 
te schrijven, Dries en Rein worden regelmatig in hun prestaties. De E ploeg heeft zich, met geen 
enkele verloren wedstrijd, moeiteloos geplaats voor de play-offs en maakt daardoor ook kans op 
promotie. 

Onze nieuwste ploeg, de F-ploeg, heeft in de eerste helft van het seizoen play-offs maar op een 
haar na gemist

Proficiat hiervoor!

Tot in April voor een dubbel promotiefeest?
JS

BATAVUS

KOGA MIYATA

IDWORX

BROMPTON

BIRDY

KILDEMOES

WANDERER

Martelarenlaan 201, Kessel-Lo
www.fietsenkoen.be

016/25 13 04
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10 Uitslagen clubkampioenschap AGD-AGH 11Uitslagen clubkampioenschap Trampoline-Acrogym

I Pupillen

1 Vandermeulen  Teun 1

Jongens Beloften C

2 Whydoodt Arno 1

Meisjes Miniemen C

4 Vounckx Eline 1

3 Catry Zoe 2

Meisjes Beloften C

6 Boey Stien 1

5 Neuhard Lore 2

Jongens Miniemen C

9 De Boeck Tom 1

Jongens Juniores/seniores C

10 Meys Kevin 1

B-niveau groep

Nr Plaats

B1

Lene Theunis

Lien Devarwaere

Tine Mommen
1

C-niveau senioren groep

Nr Plaats

C1

Sara Vanderroost

Lore Desagher

Nele Lefevre
1

C-niveau junioren duo

Nr Plaats

C2
Shana Detrez

Stijn Nagels 1

C-niveau junioren groep

Nr Plaats

C4

Flo Witters

Esther Verbeeck

Mart Duerinck
1

C3

Nele Bueken

Fien de Graaff

Lara Nagels
2

C5

Elisa Van de Perren

Nel de Graaff

Vicky Chan
3

D-niveau 17 jaar en ouder 

groep

Nr Plaats

D1

Maarte Bosmans

Karlien Beullens

Els Vanacker
1

D-niveau -17 jaar groep

Nr Plaats

D2

Elia Van Looy

Amber Parada Delgado

Nele Dewit
1

1 Geeraerts Kaat 1

2 Vekemans Elien 1

5 Hubin Milina 2

4 De Wael Katoo 3

3 Vandermeulen Nelle 4

7 Ven Line 1

6 Boiy Elin 2

9 Vounckx Anne-Sophie 1

10 Neuhard Linde 1

13 Gielens Eva 1

14 Vandormael Marte 2

15 Lammens Domino 3

12 Caers Ellen 4

17 D'Haese Sigrid 1

16 Van Acker Trixie 2

Meisjes Pre-Pupil

Meisjes I-Pupillen

Meisjes Benjamin I B

Meisjes Seniores C

Meisjes Juniores C

Meisjes Miniemen 1 B

Meisjes Miniemen 1 C

20 Christ Cody 1

21 Berghs Jelmer 1

22 De Blank  Stijn 1

23 Staudt Lucas 2

24 Spiessens Niels 1

27 Vanhole Nicolas 1

28 Berghs Wietse 2

26 Van Eylen  Sven 3

29 De Greef Simon 4

Jongens Jun/Sen B

Jongens Pupil 2

Jongens Benjamins 1 B

Jongens Benjamins 2 B

Jongens Miniemen B



10 Uitslagen clubkampioenschap AGD-AGH 11Uitslagen clubkampioenschap Trampoline-Acrogym

I Pupillen

1 Vandermeulen  Teun 1

Jongens Beloften C

2 Whydoodt Arno 1

Meisjes Miniemen C

4 Vounckx Eline 1

3 Catry Zoe 2

Meisjes Beloften C

6 Boey Stien 1

5 Neuhard Lore 2

Jongens Miniemen C

9 De Boeck Tom 1

Jongens Juniores/seniores C

10 Meys Kevin 1

B-niveau groep

Nr Plaats

B1

Lene Theunis

Lien Devarwaere

Tine Mommen
1

C-niveau senioren groep

Nr Plaats

C1

Sara Vanderroost

Lore Desagher

Nele Lefevre
1

C-niveau junioren duo

Nr Plaats

C2
Shana Detrez

Stijn Nagels 1

C-niveau junioren groep

Nr Plaats

C4

Flo Witters

Esther Verbeeck

Mart Duerinck
1

C3

Nele Bueken

Fien de Graaff

Lara Nagels
2

C5

Elisa Van de Perren

Nel de Graaff

Vicky Chan
3

D-niveau 17 jaar en ouder 

groep

Nr Plaats

D1

Maarte Bosmans

Karlien Beullens

Els Vanacker
1

D-niveau -17 jaar groep

Nr Plaats

D2

Elia Van Looy

Amber Parada Delgado

Nele Dewit
1

1 Geeraerts Kaat 1

2 Vekemans Elien 1

5 Hubin Milina 2

4 De Wael Katoo 3

3 Vandermeulen Nelle 4

7 Ven Line 1

6 Boiy Elin 2

9 Vounckx Anne-Sophie 1

10 Neuhard Linde 1

13 Gielens Eva 1

14 Vandormael Marte 2

15 Lammens Domino 3

12 Caers Ellen 4

17 D'Haese Sigrid 1

16 Van Acker Trixie 2

Meisjes Pre-Pupil

Meisjes I-Pupillen

Meisjes Benjamin I B

Meisjes Seniores C

Meisjes Juniores C

Meisjes Miniemen 1 B

Meisjes Miniemen 1 C

20 Christ Cody 1

21 Berghs Jelmer 1

22 De Blank  Stijn 1

23 Staudt Lucas 2

24 Spiessens Niels 1

27 Vanhole Nicolas 1

28 Berghs Wietse 2

26 Van Eylen  Sven 3

29 De Greef Simon 4

Jongens Jun/Sen B

Jongens Pupil 2

Jongens Benjamins 1 B

Jongens Benjamins 2 B

Jongens Miniemen B



12 Data

3 mei: voettocht naar Scherpenheuvel, vertrek om 05u aan de kerk van Blauwput

Dans
4 april: Dansoptreden, stadsschouwburg Leuven

Volleybal
22 februari: Mosselfeest in zalen De Kring, Kessel-Lo

Turnen
24-25 januari: AGD wedstrijd te Leuven, Redingenhof. Georganiseerd door Blauwput Omnisport
21-22 maart: AGH wedstrijd te Leuven, Redingenhof. Georganiseerd door Blauwput Omnisport
9-10 mei: Turnfeest

Op zaterdag 10 januari vond in Heusden-Zolder 
onze eerste provinciale wedstrijd C-niveau plaats. 's 
Avonds was het de beurt aan onze twee seniores. De 
koude getrotseerd, zijn we naar het (verre) Limburg 
gereden. Voor Siggi is het haar eerste jaar bij de 
seniores, Trixie mocht al een jaar langer in deze 
categorie deelnemen, maar wegens kwetsuren vorig 
jaar heeft zij niet al te veel wedstrijden kunnen 
meedoen.

Na een goede opwarming zijn we gestart aan de balk. Siggi mocht als allereerste starten, wat 
achteraf gezien een groot voordeel was. De stress was er al meteen af, ze was niet van de balk 
gevallen, en behaalde dan ook een mooi resultaat van 16,300 ptn. Trixie turnde ook een mooi 
afgewerkte oefening, maar had pech met de anderhalve pirouette en viel er één keer af. Zij behaalde 
een score van 14,700 ptn. Aan de vloer draaiden de twee meisjes de rollen om, Trixie turnde een 
behoorlijke matoefening, goed voor 17,966 ptn, terwijl Siggi een punt zag verloren gaan door een 
val in een reeks, en een score kreeg van 16,633 ptn. 

Aan het derde toestel was het even oppassen geblazen 
voor Trixie, haar pijnlijke knie bleek eerst roet in het eten te 
gooien. Met één sprong hebben we dan op zeker gespeeld en 
er een overslag van gemaakt. Dan nog even op de tanden 
gebeten en die half in volledig uit er toch nog uitgekregen. 
Gelukkig maar, want het was ook die sprong die het meeste 
punten heeft opgeleverd. Siggi turnde twee deftige sprongen, 
maar we zouden tegen een volgende wedstrijd toch een 
moeilijkere sprong moeten kunnen verkrijgen.

Aan de brug turnde Siggi duidelijk een vlottere oefening 
dan Trixie, alhoewel ze allebei geknoeid hebben met hun 
wippertje naar de hoge loper. Ook hier allebei nog hard werken aan de opzwaaien!

Voor een eerste wedstrijd dit seizoen mogen we tevreden zijn: Siggi eindigde op 44 deelnemers 
op een 22e plaats en Trixie op een 28e plaats. Naar het einde van het seizoen verwachten we 
uiteraard dat ze allebei een tiental plaatsen naar voren schuiven!

SD

AGD: Provinciale voorronde Limburg te Heusden-Zolder


