
 
 organisator van de “RaboSter Zeeuwsche Eilanden” 
 
 
Geachte lezer, 
 
Langs deze weg wensen wij van het bestuur u nog alle goeds en zeker een sportief 2012 toe!  
 
Over ongeveer 5 maanden is het weer zo ver, dan is het onze wedstrijd de RaboSter Zeeuwsche Eilanden. De datum is 
definitief: 14, 15 en 16 juni 2012, de routes zijn in concept gereed en liggen ter goedkeuring bij de Consul der KNWU en team 
Verkeershandhaving van de Politie. Wij kunnen al wel een klein tipje van de sluier oplichten, op 14 juni zijn we weer te gast in 
Middelburg voor de  1

e
 etappe, de tijdrit. Op 15 juni rijden we van Middelburg, Markt, naar Vlissingen, Industrieweg. Op 16 juni 

rijden we Westkapelle – Westkapelle weer. Op 14 en 16 juni wordt er ook weer de Delta Dikkkebanden Race gehouden, voor 
en tijdens onze wedstrijd.  
 
Dit jaar willen wij ook weer een beroep doen op onze vele vrijwilligers, voor het opbouwen en beveiligen van ons parcours! Geef 
u zo spoedig mogelijk op via de mail: ardridderbos@kpnplanet.nl of via telefoon: 0118 – 63 58 50. Wilt u ook eens in u familie- 
kennissenkring informeren of er mensen zijn die ook willen mee helpen. Wel moet voor de beveiliging de minimum leeftijd 16 
jaar zijn van de vrijwilliger!!!!!! En er moet verplicht een instructie gevolgd worden, doet u dit niet dan mag u tijdens onze 
wedstrijd niet optreden als verkeersregelaar. 

 

Instructie 2011 in hotel Arneville te Middelburg  in actie op een gele-vlag punt. 
 

 
Ook voor de opbouwploeg kunnen wij altijd mensen gebruiken, dus geef u op! Hier geld niet echt een minimum leeftijd voor! 
 
Ook onze jurybus zult u dit jaar bij vele andere wedstrijden zien, wilt u tijdens u evenement ook onze jurybus tegen onkosten 
vergoeding inzetten of wilt u informatie of op een bepaalde datum de bus nog inzetbaar is? Neem dan contact op met ons via 
de mail, het mailadres is: swk@sterze.nl . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 
 
Tevens zijn wij nog op zoek naar een vrijwilliger die ons wil bijstaan met PR werk, u hoeft zeker niet in ons bestuur te komen 
maar hebt u kwaliteiten in het schrijven van persberichten, stukjes voor website ed. meld u dan aan via ons e-mail adres: 
swk@sterze.nl.  
 
 
  

  
 
Het erepodium van 2011 
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Wij willen de onkosten van het versturen van onze 
nieuwsbrieven drukken! Daarom verzoeken wij u om u  
e-mailadres te sturen naar: nieuwsbrief-swk@live.com  
Wij danken u alvast hartelijk voor u medewerking en u 
helpt ook nog het besparen van het milieu ermee!! 
 
Volg ons ook via onze website voor de laatste nieuwtjes 
en wijzigingen op www.sterze.nl. Wij gaan verder met de 
organisatie voor de wedstrijd en hopen op veel 
aanmeldingen van u zijde!!! En hopen u weer te zien op 
onze persavond en instructie verkeersregelaar en 
natuurlijk op 14, 15 en/of 16 juni as.  
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