
 
 
Geachte lezer, 
 
Het is alweer even geleden dat u van ons de nieuwsbrief 
hebt ontvangen! Maar het bestuur heeft het in de 
tussentijd te druk gehad om de “RaboSter Zeeuwsche 
Eilanden” te organiseren.  
 
Zoals overal geld ook voor ons dat de laatste lootjes het 
zwaarste wegen. Maar achter af kijken wij terug op een 
“goed” verlopen wedstrijd, we zijn altijd afhankelijk van 
factoren die wij niet in de hand hebben! Denk aan bv. het 
weer maar de “weergoden” waren ons dit jaar zeer gunstig 
gestemd. 
 
Wat zeker niet vergeten mag worden om een ieder te 
bedanken die het mogelijk heeft gemaakt om onze 
wedstrijd te organiseren. Om een klein beeld te geven 
noemen wij er hier een paar die mee werking verleend 
hebben aan onze wedstrijd: 
 
 
Alle sponsoren, Gemeenten, Provincie Zeeland, 
Waterschappen, Rijkswaterstaat, Politie, MBTZ, en 
natuurlijk al onze vrijwilligers. Want zonder u/jullie 
medewerking konden wij niet zo’n super wedstrijd 
organiseren.  
 

 
 
 

Het “erepodium van de 
“RaboSter Zeeuwsche Eilanden” 2012 

 
Dan volgt nog klein wedstrijd verslag voor degene die toch 
een stukje van onze wedstrijd gemist hebben: 
 
Op donderdag werd de tijdrit verreden door het centrum 
van Middelburg, even als vorig jaar was het een technisch 
moeilijk parcours. De “strijd” was spannend tot aan laatste 
renster! Iris Slappendel werd verrassend eerste!  
 

 

Vrijdag de eerste rit in lijn over ruim 105 km. Na een lange 
ontsnapping uit het peloton won Emy Cure uit Australië 
deze rit met een voorsprong van 21 sec. op een groep van 
5 rensters.  
 

 
 
Emy Cure over de finish bij Taxicentrale Vlissingen 
 
Zaterdag werd gekenmerkt door veel wind en door een 
grote valpartij in de eerste 5 km. de wedstrijd werd 
geneutraliseerd en na veel werk van de rondeartsen, 
EHBO en ambulancemedewerkers kon de wedstrijd 
worden hervat! 
 
Na ruim 133 km. kwam Kirsten Wild als eerste over de 
meet en pakte daarmee ook de eind titel van de RaboSter 
Zeeuwsche Eilanden. Zo spannend hebben we het zelden 
gehad dat de eindzege tot in de laatste seconde onbeslist 
was. 

 

 
 
 
Wij hopen dat u ons ook wilt steunen in welke vorm dan 
ook bij de 9

e
 editie van de RaboSter Zeeuwsche Eilanden. 

De data voor 2013 zijn in concept gepland, maar worden 
na de wereldkampioenschappen definitief! Dus schrijft u 
alvast in u agenda de data voor volgend jaar!!! 
 

13, 14 en 15 juni 2013 RaboSter Zeeuwsche 
Eilanden  
 
Dan hopen we u dan weer te mogen begroeten! Verder 
wensen wij u een goede zomer toe met veel mooi weer. 
 
Hoogachtend het bestuur 
Stichting Wielercomité Koudekerke 
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