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De Euroglide heb ik altijd gezien als het 

ultieme zweefvliegavontuur. Afgelopen 

jaren deden de verhalen van Leon over 

vorige edities me het water in de mond 

lopen, toen nog niet wetende dat mijn 

eerste Euroglide geen verre toekomst-

muziek was. 

Sinds afgelopen winter heb ik de 

beschikking over een eigen kist: Een 

Ventus cT genaamd: “VC”. Henk, de 

mede-eigenaar heeft (voorlopig nog?) 

geen wedstrijdambities en dus moest ik op 

talentenjacht voor de samenstelling van 

“Team VC”. Velen hadden interesse, 

weinigen hadden tijd.  

Jeroen en Marijke wisten prioriteiten te stellen en maakten het team compleet.  

De kist werd van de winter voorzien van een transponder, Flarm, voldoende accucapaciteit en een 

hightech, zelfontworpen plasinstallatie. Verder moest er nog even een E-rijbewijs gehaald 

worden, want het gehuurde campertje met beladen aanhangwagen bleek 4 ton te wegen… 

Zo ging Team VC, nog zonder enige wedstrijdervaring, met nog geen 15 vlieguren op de Ventus, 

gecompenseerd met een berg enthousiasme, naar Eindhoven.  

 

 

Zondag 22-06-08 

De eerste beproeving bleek het vinden van 

de weg naar de EACzc. We stonden met 

de neus naar het veld, maar net aan de 

verkeerde kant van de varkensruggen… 

Na een extra toeristisch rondje 

bedrijventerrein stonden we eindelijk aan 

het bier in de FLY-INN. Hier begon 

langzaam maar zeker de kennismaking 

met wedstrijdvliegend Nederland. Leon en 

Marijke wezen me hierbij de weg.  

De briefing was kort en krachtig, zodat de 

bar snel weer verder kon met de omzet. 

Helaas, na een paar drankjes moesten we 

toch echt weer op weg naar het uiterste 

zuiden des lands, want: 

 

 

Maandag 23-06-08 

Begint al om 05.30 uur. Ik haal Jeroen en Marijke op. Omstreeks 7 uur vertrekken we naar het 

Noorden en tegen half 9 zitten we aan het ontbijt in de FLY-INN. Na de ochtendbriefing bouwen 

we het vliegtuig op en verplaatsen ons naar het startveld. De spanning begint wat te stijgen. Voor 

mij althans, want plotseling sta ik in een wedstrijdveld met zeker niet de minste vliegers van 

Nederland.  



Als de eerste kist wordt opgelierd, bekijk 

ik nog snel even het luchtruimkaartje van 

Eindhoven: De hoed, de sector, 

transpondergebruik, checkpoint enz.  

Binnen drie kwartier hangt al een 

twintigtal kisten in de lucht en ben ik zelf 

aan de beurt. Er wordt krachtig gelierd en 

met de knuppel in de buik kom ik op dik 

550 meter aan de kabel. De eerste bel 

brengt me op ruim 900 meter, voldoende 

om op pad te gaan. Op koers ziet het er 

ondanks de vrij lage basis, goed uit.  

Met de verkregen squawk op de 

transponder kom ik makkelijk door de 

Beek TMA heen. Aan de oostkant van de Maas zijn de cumuls dunner gezaaid en lossen ook snel 

weer op. Met een basis van inmiddels 1300 meter schuif ik langs mijn thuishaven Schinveld, op 

pad naar onze achtertuin - de Eiffel. Van de kisten die voor liggen, hoor ik dat het achter de 

Dahlemer Binz thermisch vrijwel dood is. Er wordt al door een aantal mensen overwogen om 

daar te landen.  

Uiteindelijk valt het best mee en er kan gewoon verder gevlogen worden. Hard gaat het niet, maar 

we komen wel vooruit. Totdat ik tegen de TMA/CTR van Frankfurt-Hahn aanloop. Ook hier weer 

netjes aangemeld en een squawk ingesteld. De vraag van ATC of ik meteen kan oversteken moet 

ik helaas met “nee” beantwoorden, omdat ik daarvoor te weinig hoogte heb. De plukjes die ik 

aanvlieg doen het niet, of ik zit er steeds naast. Ik zit nog maar een krappe 100 meter boven de 

heuveltoppen. Wat dieper kronkelt de Moezel langs de steile hellingen.  

Een half uur lang zit ik al te zweten op een nulletje van hellingstijgwind of misschien toch wat 

thermiek, ontstaan in de wijngaarden vlak onder mij. Aan de andere kant van de berg zie ik een 

paar kisten draaien, in afwachting van toestemming om de CTR over te steken. In de tussentijd 

komen een paar 737’s binnen.  

Uiteindelijk heb ik een goede bel te pakken en even later net genoeg hoogte om over te steken. 

“…D-KVCT - expedite crossing, we have an other 737 on 6 minute final, report clear of extended 

centerline…”  De 3-meter bel midden in de TMA moet ik laten schieten. Weer vrij van Hahn heb 

ik nog maar 400 meter. Thermiek blijkt niet meer te vinden op die hoogte. Ik start even later de 

motor en prompt vlieg ik een 2 meter bel aan. Jammer dat ik die niet eerder had gevonden, maar 

geen ramp. Ik mag immers een tweede wedstrijdvlucht maken. Daarvoor moet ik wel nog 

minimaal 50 km vliegen.  

Dat lukt. Om 18.45 gaat het ter hoogte van Rammstein echt niet meer verder en ik keer om, met 

de bedoeling op Essweiler te landen. Ik vraag landingsinformatie en tot mijn verbazing is baan 05 

in gebruik. Daar staat 15 km/h rugwind! Er zal wel een reden voor zijn… Aankomsthoogte 290 

meter, afstand nog 2 km en geen veld te zien… Pas voorbij de volgende bergrug wordt me 

duidelijk waarom baan 05 in gebruik is. Het 50 meter brede (lees “smalle”) baantje ligt steil 

omhoog tegen een heuvel aangeplakt!  

Ik parkeer de VC in de rij naast de 6 al eerder binnengekomen Eurogliders en geef mijn positie 

door aan Jeroen en Marijke. 

We zitten uitpuffend wat verhalen uit te wisselen als iemand roept: “Een aanhanger!” 

Team VC blijkt al op de eerste dag de snelste ploeg “on the road” te zijn! 

De Deutsche Gründlichkeit blijkt hier ver te zoeken. Geen drinkwater, geen stroom. Wel bier…  

 

 

 

 



Dinsdag 24-06-08 

De dag begint met een ijskoude douche. 

Mijn bak koffie is hierna bijna overbodig 

om wakker te worden. Na het 3 sterren 

VC-ontbijt moet ik nog even de 

Cambridge voorzien van een nieuwe serie 

velden op de route. Ja, ik vlieg nog met 

een logger uit het stenen tijdperk, waar 

slechts 250 punten in kunnen.  

Het is al bijna 2 uur als het er goed genoeg 

uitziet om boven te blijven. De XB komt 

echter al snel terug, omdat het stijgen net 

te mager is voor een zwever in de 

categorie “heavy”.  

Omdat ik gisteren nog 25 km 

doorgevlogen ben, hoef ik vandaag niet 

binnen 5 km van het veld mijn wedstrijdvlucht te starten. Dit blijkt goed van pas te komen. De 

anderen worstelen nog om bij het veld weg te komen en ik ben binnen niet al te lange tijd op pad 

met een comfortabele 1500 meter MSL. Deze luxe blijkt van niet al te lange duur, want al snel 

loop ik tegen een groot blauw gat aan. Met hier en daar een schaars halfje vlieg ik richting 

Karlsruhe. Dan sta ik voor een groter probleem. De bergen aan het begin van het Schwarzwald 

gaan tot 1300 meter, de cumulus staan daar niet meer dan 300 meter boven en zijn voor mij 

onbereikbaar, omdat ik in het blauw niet hoog genoeg kom.  

De enige oplossing is het trekken van de motor om met voldoende hoogte de eerste cumuls boven 

de bergtoppen aan te kunnen vliegen. Zo gezegd zo gedaan. Dan maar een beetje krediet 

inleveren en een tweede wedstrijdvlucht beginnen.  

Langs de bergketen gaat het wat beter. Maar in de verte zie ik afscherming en het wordt 

behoorlijk donker. Trollenberg moet te halen zijn. Winzeln-Schramberg misschien ook wel. Dan 

heb ik in elk geval genoeg kilometers voor een tweede wedstrijdvlucht. Voor Lombach zit ik al 

onder de zware afscherming. Er hangt nog één klein cumultje dat het volgens mij nog wel doet. 

De laatste kans… 

Hij doet het. Door nog 300 meter bij te tanken, kan ik Winzeln Schramberg ruim halen: 400 

meter aankomsthoogte.  

De McCready gaat terug naar 0. Stijgen zal ik onmogelijk nog tegenkomen, dus dan maar rustig 

uitglijden naar Winzeln.  

Maar dat valt tegen. Het begint te regenen. Mijn “arrival altitude” op Winzeln loopt snel terug en 

ook het zicht wordt minder. Met de 

glijhoek van een K8 vlieg ik door en ik 

kan uiteindelijk op 150 meter aan mijn 

downwind beginnen.  

Tot mijn verbazing staat er geen enkele 

Euroglider op dit veld. Waar hangt de rest 

uit?  

Na een klein half uur komt er nog een kist 

binnen. De MD. Binnen 2 uur staan ook 

de YA, de LL en de UFO aan dek.  

Douches, een sleepkist en het weer van 

morgen heb ik al geregeld, als ik met de 

andere vliegers aan het bier zit. Dit keer 

op een degelijk dakterras met prachtig 

uitzicht over het veld en de omgeving. 



Max vertelt dat hij dit een van de mooiste velden van Duitsland vindt. Vooral vanwege de rust. 

Op dat moment horen we vanuit de verte een doffe boengboengboeng dichterbij komen. Het is 

camper VC met de volumeknop tegen de aanslag… 

Na de overheerlijke schnitzels als deurmatten, wordt er onder het genot van nog een Erdinger het 

nodige afgelachen. Vooral Max en Fer zorgen ervoor dat we morgen een sixpack aan buikspieren 

kunnen verwachten...  

 

 

Woensdag 25-06-08 

Het veld van Winzeln-Schramberg wordt 

in de ochtend opgeleukt door de gouden 

stem van de in Maastricht 

wereldberoemde Beppie Kraft. Limburg 

laat zich horen. 

We starten rond een uur of twaalf. Ook 

vandaag blijkt wegkomen bij het veld erg 

moeilijk te zijn. Pas als de overige vier 

kisten al een tijdje op pad zijn, vind ik pas 

de eerste goede bel. De basis ligt slechts 

op 400 meter boven de toppen van het 

Schwarzwald, de thermiek is verwaaid 

door de 30-35 km/u sterke westenwind. 

Maar de cumulus staan goed verspreid en 

niet te ver uit elkaar. Op weg naar Hütten-

Hotzenwald zak ik onderuit. Tussen de bergen bij de Titisee, op 200 meter boven een van de 

weinige landbare velden in het dal, vind ik zwak stijgen. Het duurt een half uur voordat ik weer 

op pad kan.  

Het ronden van het keerpunt is een hele opluchting. Eindelijk kan ik met de wind in de rug het 

moeilijke Schwarzwald verlaten. Even kan ik van mooie cumulus genieten, maar al snel komt er 

uit het zuiden flinke afscherming opzetten. Een stuk naar het noorden is de enige optie. Zonder 

enige kisten tegen te komen, vlieg ik nog een flink stuk door. Voorbij Tannhausen vlieg ik nog 

een goede bel aan. Waarschijnlijk de laatste van de dag, want diverse cumulonimbi kleuren de 

lucht donkergrijs. Nu rest me nog uitglijden naar een geschikt veld. De keuze valt op Aichach, 

een zweefvliegveld precies op de route. Nog 42 km te gaan. Ik krijg toestemming om door de 

CTR van Augsburg te vliegen, rechtstreeks naar Aichach.  

Over het kleine zweefvliegveldje heen vliegend, zie ik dat de windzak strak en haaks op de 

smalle baan staat, die wordt omgeven door hoge rijen bomen. Enkele kilometers verderop flitst 

het al behoorlijk. Dat belooft wat op final… 

Met wat extra snelheid en een tandje minder flaps valt het nog best mee. Als ik uitstap komt er al 

een brommertje en even later ook een lepo aanrijden. Ik ben bij een studentenclub beland. 

Voordat ik het weet staan vier fanatieke jongens mijn vliegtuig te wassen. Ik help maar even mee.  

Team VC is ook hier weer binnen een half uur compleet en nog net op tijd om te helpen de kist in 

de hangaar te zetten.  

De studenten wijzen ons de weg in de hangaar en het clubgebouw. Een klein detail: je moet een 

zwembroek dragen bij het douchen. De douche is namelijk in de openlucht, achter de hangaar.  

Wij gaan naar de Italiaan en de Duitsers haasten zich naar een tv om “der Mannschaft” aan te 

moedigen in de halve finale tegen de Turken. (het heeft blijkbaar geholpen, want de halve nacht 

liggen we wakker van de toeterende, feestvierende meute) 

 

 



Donderdag 26-06-08 

Half wakker gluur ik onder de 

rolgordijnen door naar buiten. Een grijs 

wolkendek hangt over ons heen. Een 

treurige ochtend. Een dag rust?  

Er staat een vrachtwagen dwars over het 

kleine asfaltbaantje geparkeerd. De 

chauffeur heeft er kennelijk geen erg in 

gehad dat hij midden op de landingsbaan 

van een vliegveld de nacht heeft 

doorgebracht.   

Als het VC-ontbijt net achter de kiezen is, 

verschijnen de eerste studenten weer op 

het veld. Ik vraag toch maar even naar 

internet om het weer te checken. De 

sleeppiloot vertelt dat het ten noorden van                 Team VC ligt op kop! 

de Donau vaak beter weer is dan rond Aichach. Wetter-Jetzt bevestigt dit vandaag.  

De oplossing is simpel. Ik laat me dwars op koers naar het noorden slepen. Tijdens de sleep laat 

ik München-Information het ingediende vliegplan openen, ervan uitgaande dat ik vandaag 

Tsjechië kan bereiken.  

Boven de Donau ontkoppel ik tegen de 1600 meter boven veldhoogte. Dit moet genoeg zijn om 

onder het laatste stukje overcast uit te vliegen en de eerste cumulus te bereiken. Het lukt. De 

eerste 130 km lossen mooie cumuli en blauwe gaten elkaar af. Met 10 km/u wind in de rug best te 

doen. Het Bohemer woud oversteken bij de Tsjechische grens blijkt wat moeilijker en daar moet 

ik een stukje omvliegen. Praha Information blijkt zeer behulpzaam te zijn en aanpassingen aan 

het vliegplan zijn geen probleem. TRA60 is niet actief. Dit geeft de mogelijkheid om via Klatovy 

(het veld waar een van de beste ELZC kampen heeft plaatsgevonden) verder naar het oosten te 

vliegen.  

Ik besluit te landen op Havlickuv Brod, nadat ik van Praha Info heb gehoord dat de gebieden 

TRA85 en TRA52 morgen niet actief zijn. Ik hoef dan niet naar het zuiden uit te wijken om vrij 

van deze militaire oefengebieden te blijven. 

Op Havlickuv Brod ligt de 7L-2 in het gras. Verder is het op een stel racende pocket-bikes na, 

helemaal uitgestorven. Zo te zien zijn de beste tijden van de lokale aeroclub al lang vervlogen. 

We vragen ons bezorgd af, of er überhaupt een sleepmogelijkheid is.  

Na dik anderhalf uur komt er een jong kereltje op een brommer aangereden. “Tuurlijk kunnen 

jullie hier slepen, hier is de sleutel van het clubhuis, daar kunnen jullie douchen.” 

Hij blijkt ook nog eens zelf de sleepvlieger op de Zlin 226 te zijn.  

Beide crews zullen nog minstens 3 uur onderweg zijn en we besluiten daarom naar de enkele 

kilometers verderop gelegen stad te wandelen, op zoek naar een restaurant. 

 

 

Vrijdag 27-06-08 

We worden gewekt door een luidruchtig modelvliegtuig dat uitgerekend over onze camper heen 

en weer scheert. Het belooft een goede dag te worden, dus ik dien alvast een vliegplan in, voor 

het geval de Duitse grens bereikt wordt. De 7L is ons net voor als we de VC aan de kop van baan 

29 zetten.  

De basis ligt op ongeveer 850 meter, maar de 30km/u sterke westenwind zorgt ervoor dat ik 

Moravska Trebova toch rond het middaguur kan ronden. Daarna wordt het weer moeilijker. 

Tegen de wind in, doe ik meer dan 2 uur over de 70 km naar Hradec Kralove. Gelukkig mag ik 

van Pardubice Approach wel door hun TMA vliegen.  



Van Hradec Kralove tot aan de hoger 

gelegen Sudeten is het helemaal blauw. Er 

zit niets anders op dan toch maar proberen 

de cumulus boven de bergen te bereiken.  

Op minder dan 400 meter vlieg ik pas het 

eerste nulletje weer aan, dat gelukkig wel 

uitgroeit tot een redelijke bel tot de basis. 

Ik vlieg noordelijker van koers, verder het 

bergachtig gebied in, omdat alleen hier 

cumulus staan. De wind staat nu precies 

op de neus en de bellen zijn zwak.  

Ik word 10 km afgezet in de volgende bel 

die ik overigens ook weer erg laag heb 

aangevlogen. Zo gaat het meer tussen dan 

boven de Sudetische bergen verder richting Liberec. Nu begrijp ik waarom dit ook wel het 

Reuzengebergte wordt genoemd. Dit is het zwaarste stuk tot nu toe. Voor het eerst deze wedstrijd 

voel ik de vermoeidheid toeslaan. Helaas moet ik 20 km voor het veld de motor starten. Ik 

betwijfel of er nog een tweede wedstrijdvlucht in zit vandaag en daarom besluit ik maar op 

Liberec te landen. 

Onderweg van een restaurant terug naar het veld, krijgen we telefoon van onze ELZC supporters. 

Ze vertellen ons dat we weer op kop liggen in het Turboklassement. Door camper VC klinkt een 

opgetogen gejuich. De stemming is opperbest.  

 

 

Zaterdag 28-06-08 

Als de Tsjechen de hangaar opentrekken, 

staan ze stomverbaasd te kijken naar een 

voor hun exotisch vliegtuig. Ook later, als 

de Ventus buiten staat, blijven mensen 

toestromen om de kist te bezichtigen. Ik 

moet ze uitleggen dat er geen straalmotor 

in zit en dat Turbo niet voor “turbine” 

staat.  

Het waait erg hard en het is vrijwel geheel 

bewolkt. De Tsjechen vliegen af en aan 

met twee Blaniks. Volgens hun is het niet 

mogelijk om boven te blijven en ook 

Wetterjetzt geeft aan dat het hooguit tegen 

de avond pas beter wordt.  

Ik neem alle tijd om de Cambridge weer van nieuwe waypoints te voorzien en de VC heeft hier 

en daar wat nieuwe tape nodig.  

Maar dan vliegt er een Nimbus over. Ik ren naar de eerste de beste Tsjech toe en vraag hoe snel 

de sleepkist klaar kan zijn. Ze hadden namelijk alles weer terug in de hangaar gezet…  

In de sleepstart maakt de Zlin 226 een behoorlijke stuiter en komt bijna met een tip tegen de 

grond. Vervolgens word ik richting de berghelling gesleept. In hevige turbulentie slingeren we op 

hooguit 20 meter over de cumulus granitus heen. Ik heb wel eens sleepvliegers meegemaakt die 

er ruimere marges op na houden, om het maar netjes uit te drukken.  

Op gemiddeld 10 centimeter stijgen worstel ik me in een half uur boven de top uit. Inmiddels is 

het behoorlijk donker geworden. Ik ben te laat gestart…  



Wederom tegen 30 km wind in, ploeter ik door richting Zittau. Een bui, waar ik door het gebergte 

niet meer helemaal omheen kan, gooit roet in het eten. Ik start de motor, vlieg een stukje terug en 

probeer het nog eens.  

De zon is weer tevoorschijn gekomen, maar de basis is laag en de bellen sterk verwaaid. Steeds 

als ik eindelijk een meter stijgen vind, is het maar van korte duur. Ik word af en toe meer 

teruggeblazen dan dat ik vooruit kom. Uiteindelijk land ik zonder een wedstrijdvlucht gemaakt te 

hebben en met enig verslagen gevoel op Klix.  

 

 

Zondag 29-06-08 

Twaalf teams staan op dit veld. Door het 

slechte weer ligt iedereen weer dicht bij 

elkaar en begint de wedstrijd eigenlijk 

weer opnieuw. Voor het eerst belooft het 

volgens de weerdeskundigen een dag te 

worden waarop alle remmen los kunnen!  

Om half 10 verschijnen de eerste cumulus 

al aan de hemel. Ik wil zo vroeg mogelijk 

starten.  

De Duitsers hebben een heel vliegbedrijf 

opgestart en we kunnen kiezen tussen 

lieren en slepen. Doe maar eens een 

lierstart. Om 10.25 hang ik in de lucht, 

voordat de andere Eurogliders er enige 

notie van hebben. Op de grond gebeurt 

geruime tijd helemaal niets meer. Maar ik ben op pad...  

Vandaag een dag op vlak terrein en zonder al te veel hinderlijke airspaces op de route.  

Onderweg hebben we een hoge basis, mooie straten en (nog maar) 20 km/u tegenwind. Toch 

blijkt het stijgen vaak minder dan verwacht en soms zelfs afwezig te zijn onder cumuluswolken 

die als schoolvoorbeeld zouden kunnen dienen. Mijn McCready heeft twee keer boven de 1 

gestaan en ook twee keer heb ik me weer moeten uitgraven.  

Vlak voor Hoya vlieg ik om 19.00 uur de laatste bel van de dag aan, die me naar 1400 meter 

brengt. Ik vlieg nog een stukje door, maar besluit toch terug te keren naar Hoya, omdat hier 

morgen startgelegenheid is.   

De dag blijkt goed voor 460 kilometer in 9:30 uur vliegen.  

 

 

Maandag 30-06-08 

Vandaag staan de cumulus al aan de lucht 

als we wakker worden. Misschien lukt de 

truc van gisterochtend nog een keer. De 

spanning op het veld begint wat op te 

lopen. Plots verandert de Euroglide van 

rustig verder vliegen zolang het thermisch 

is, tot een snelheidsrace naar de finish op 

Malden. 

Zodra de lier opgesteld is, hang ik aan de 

kabel. Wederom voordat de rest van het 

veld klaar is. Ik moet nog zo’n 300 km 

vliegen, waarbij ik met het resterende 

krediet een stuk kan afsnijden bij het 



keerpunt Veendam.  

Het weer is vergelijkbaar met de dag hiervoor. Ik vlieg niet hard. Onderuit zakken zou zeker 

vandaag een doodzonde zijn. Er wordt niet veel over de radio gezegd en ik heb dus geen idee 

waar de rest zich bevindt. Zoals al de hele wedstrijd vlieg ik weer alleen, zonder veel anderen 

tegen te komen.  

Maar dan, 60 km voor Malden, verschijnt de M3 in beeld. Voor ons allebei blijkt het onmogelijk 

de ander achter zich te laten. 30 km voor Malden vliegen we weer vleugel aan vleugel. We zitten 

net te laag voor de final glide. Richting Malden valt er vrijwel zeker geen stijgen meer te 

verwachten en we vliegen ongeveer 30 graden rechts van koers. Ik vlieg een plukje aan dat een 

meter stijgen geeft. De M3 boort verder naar rechts door en heeft nog niets. Net als ik denk dat ik 

hem verslagen heb, zie ik op mijn Flarm dat hij met 3 m/s omhoog schiet in de bel die hem de 

Euroglide laat winnen.  

Ik land 4 minuten na de M3 op Malden, op een van te voren voor onmogelijk gehouden tweede 

plaats in het klassement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De eerste Euroglide achteraf. 

 

 

Ik heb er een jaar naar uitgekeken, maar het is vooral in een mum van tijd voorbijgevlogen. 

Het was intensief, vermoeiend en spannend, maar ik heb vooral van elke seconde genoten. 

Ik heb niet hárd gevlogen, maar vooral láng gevlogen. 

Er stond veel wind, maar die hadden we vooral tegen. 

De meteorologen hadden soms gelijk, maar ze hadden het vooral fout. 

In de VC heb ik soms gescholden, maar vooral gezongen. 

Sommige teams waren snel bij hun vlieger, maar vooral team VC. 

We waren soms serieus, maar hebben vooral veel gelachen. 

Ik heb gevlogen zo goed ik kon, maar heb vooral veel geleerd. 

Ik wil niet alleen de organisatie bedanken, maar vooral Jeroen en Marijke. 

Tot op het eindfeest, maar vooral tot over twee jaar! 

 

 

 

Christian Schols, Team VC 


