Euroglide 2014, maandag 23 juni t/m zaterdag 5 juli 2014
Duo Discus MCT, PH-1322
Gerrit Knoop, Stefan Knoop, Marc van den Putte (Put), Jos Jonkers en Han Teunissen

Wat vooraf ging:
Het was onze zoveelste Euroglide, voor mijzelf de 12e in rij. We hadden er als team al weer lang naar
uitgekeken. Ons team ingeschreven in december 2013, de MCT bij de club geclaimd, een auto
gehuurd en globale plannen gemaakt. Ergens in het voorjaar van 2014 had ik contact met onze oude
vriend Jos Jonkers in Canada en ik vroeg hem, langs mijn neus weg, of hij niet toch nog eens een keer
meewilde met onze Euroglide. Hij moest er over nadenken en ik ging er van uit dat het daar bij zou
blijven. Maar een paar weken later vroeg hij in een email “do you still have that vacancy in your
Euroglide team?” Ja natuurlijk, Jos, was het antwoord en Jos was “in”. Vanaf dat moment bestond
ons team dus uit vijf personen en waren we tevens een Canadees team, want we bombardeerden Jos
tot teamcaptain.
Toen Jos twee dagen voor de start van de Euroglide arriveerde in Eindhoven waren we er helemaal
klaar voor. Het weerzien met Jos is altijd een feestje. De zaterdag was erg gezellig, de zondag nog
meer, met een grote opkomst van alle deelnemende teams, een korte bondige briefing, een goed
georganiseerde bbq bij de Fly inn en meer dan voldoende bier (en rode wijn Jos?). Het weer zag er
goed uit voor de komende dagen, wat wil je nog meer. Han en Stefan zouden op maandag 23 juni de
aftrap doen en het eerste traject vliegen. Het eerste keerpunt voor ons was het vliegveldje
Stillberghof, ten noorden van Augsburg en ten noordwesten van München.
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De eerste dag: maandag 23 juni
Het weer was aardig vandaag, niet heel erg goed, maar zeker vliegbaar voor een mooi eerste traject.
Stefan en Han vlogen vandaag. Na de start op Eindhoven gingen we direct voorzichtig op pad. Het
stijgen was nog niet heel sterk, tamelijk veel overcast en de basis zat nog onder de 1000 meter. Maar
met veel Euroglidekisten voor en naast ons, kon het niet mis gaan. Tussen Venlo en Aachen werd het
beter, meer zon, de basis steeg naar zo’n 1200 meter en we gingen lekker. Overigens inmiddels
grotendeels alleen; de overige Eurogliders waren ver uitgewaaierd. Eenmaal in de Eifel ging het soms
goed, soms wat minder, maar we schoten lekker op. Vanaf Koblenz ongeveer kwamen we een paar
keer bijna in de problemen. Het weer wisselde, soms grote blauwe stukken, met weinig stijgen, af en
toe weer een goede bel, maar de reissnelheid ging behoorlijk naar beneden. Ook wat gehinderd door
de TMA’s van Hahn en Frankfurt, moesten we wat laveren en was ons vliegpad beperkt in breedte.
Vanaf het Pfalzerwald en het Rijndal werd het helemaal moeizaam. We hadden al een paar
landingsopties in het Rijndal, zoals de vliegveldjes Hockenheim of Walldorf. Boven het
museumvliegveld van Speyer zaten we nog maar op ongeveer 300 meter, met Hockenheim net in
glijbereik. Toch beetje bij beetje weer hoogte gewonnen en we konden ons doel steeds weer iets
verleggen: Walldorf, Sinsheim, Heilbronn en uiteindelijk Schwäbisch Hall. Om dit veld te bereiken
hadden we onze turbo nog even nodig, want er lag een heuvelruggetje in de weg op final glide. We
hadden contact met een verkeersleider op Schwäbisch Hall, maar het was toch even onduidelijk waar
we moesten landen. Uiteindelijk bleek dat er twee vliegvelden direct naast elkaar liggen, met een
openbare weg ertussen: een Verkehrslandeplatz met verharde baan en apart een zweefvliegveld met
een betrekkelijk korte grasstrip. We landden op de grasstrip. Snel bleek dat we niet de enigen waren.
Ook de JOY, PS, 30, ZZZ en de LB2 stonden of kwamen ook op dit veld. Bij een biertje in het clubhuis
wachtten we op de ophaalploeg die binnen een uur ook ter plaatse was. Zij hadden ons goed bij
kunnen houden. We bleken het, ondanks het moeizame weer, toch wel goed gedaan te hebben
vandaag: maar één kist in onze klasse voor ons, daarnaast een paar zelfstarters voor ons. Ook JOY, PS,
30, ZZZ en LB2 zaten in de high-turbo of de zelfstarterklasse. Goed gedaan vandaag!
Met z’n vijven reden we in een kwartier naar het stadje Schwäbisch Hall, waar we een goede Italiaan
vonden. Op het terras heerlijk gegeten en gedronken. Later bij de tentjes nog een biertje en tevreden
slapen in onze 2-seconds tentjes, naast de kist.

Schwäbisch Hall
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De tweede dag: dinsdag 24 juni
Vandaag zou de beurt zijn aan Put en Gerrit. Maar Put voelt zich vandaag niet helemaal fit om te
vliegen, iets met zijn darmen. Dus Gerrit en Stefan vliegen vandaag. Het ziet er op tijd al goed uit.
Belangrijk is om op tijd te kunnen starten en onze voorsprong op het peloton achter ons te
handhaven. Dat lukt inderdaad. De kist moet, via een stukje openbare weg, van het zweefvliegveld
naar het andere vliegveld met een verharde asfaltbaan worden gebracht. In een colonne rijden we
met alle kisten achter elkaar dit stukje. Vrij snel kunnen Gerrit en Stefan starten, eerst op weg naar
het keerpunt Stillberghof, nog zo’n kleine 100 kilometer, en dan keren en via de Schwäbische Alb
richting Zwitserland vandaag, op het lange been naar Roanne in Frankrijk, bij Clermont-Ferrand.
Put, Jos en Han zijn snel met de auto op de snelweg, westwaarts richting Heilbronn en Stuttgart,
want we gaan er van uit dat de MCT snel Stillberghof zal ronden en daarmee snijden wij een flink
stuk af. Helaas komen we in een lange file op de A-6 als gevolg van een ongeluk. Dit kost ons zeker
twee uur vertraging. Ons doel is hierna om via Stuttgart, richting Karlsruhe, naar Basel te rijden en
dan verder te zien hoe ver de MCT komt vandaag. Onderweg in de lucht is het kennelijk toch minder
goed dan het er vanaf beneden uitziet. De MCT haalt maar een matige reissnelheid. Als we op een
parkeerplaats ten noorden van Basel stoppen en overleggen hoe we nog verder kunnen afsnijden,
worden we verrast door een telefoontje van Gerrit: ze zijn geland op het vliegveldje HertenRheinfelden, bij Basel in het Rijndal, nog net in Duitsland. Het is pas vier uur, dus eigenlijk te vroeg,
maar de opties om de Rijn over te steken en in de Jura te komen, met de TMA van Basel voor zich,
waren te beperkt. Jammer, maar helaas. Morgen zal de situatie hier niet veel anders zijn, dus tactisch
verplaatsen is de enige reële optie. Na de nodige overwegingen besluiten we om via Basel Frankrijk
in te rijden en te verplaatsen naar het vliegveld van Belfort, net ten zuiden van de Vogezen. Een
verplaatsing van ongeveer 60 kilometer, dus dat is tactisch een verstandige keuze en een mooi
uitgangspunt voor morgen. Verrassend: als we na enig zoeken het vliegveld hebben gevonden blijkt
ook de EH met Poort, Michel en Huib daar geland. Leuk om met onze goede vrienden ervaringen uit
te wisselen. We eten met z’n achten bij een Franse Italiaan. Echt Frankrijk: alles met de Franse slag,
lang wachten op het eten, het klopt niet met de bestelling, slechte bediening. Maar ja, we zijn op
vakantie en dit hoort er ook bij. Jammer dat we niet iets langer in Duitsland zijn geweest. In feite
maar één dag, dus de schnitzels moeten we voorlopig verder missen: Battlefield conditions, zou Jos
zeggen.
Morgen zullen we verder zien. Het gaat toch erg voorspoedig tot nu toe. Onze koppositie hebben we
wel een beetje moeten inleveren. Vandaag zijn een aantal kisten toch al een flink eind in Frankrijk
gekomen. Morgen vliegen Put en Han en we hebben er zin in!
Midden in de nacht worden we nog wakker van een rotherrie. Het blijkt dat een politiehelikopter op
het vliegveld landt, om een uur of drie in de nacht, in het pikkedonker en niet verder dan 20 meter
van onze tentjes vandaan.
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De derde dag: woensdag 25 juni
De zweefvliegclub op het vliegveldje van Belfort is gastvrij. We mogen het clubhuis gebruiken. We
kunnen koffie zetten. Als iemand de koelkast open doet komt daar een onvoorstelbare meur van vier
weken oude Camembert uit, niet te harden. Zei ik gisteren Franse slag? Vetkezen zijn het !!
Na het ontbijt brengen we snel de twee kisten naar de startplaats en zijn Poort en Michel met de EH
en Put en Han met de MCT startklaar.

Belfort: de MCT startklaar en vervolgens de sleepstart
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Het wordt een hele mooie vlucht. In het begin nog wat lastiger. De thermiek zit er wel voldoende
maar het zijn geen mooie bellen en lang niet alle wolken doen wat we er van verwachten. Maar
eenmaal voorbij Besancon gaat het prima. Mooie bellen, wolkenbasis tot bijna 2000 meter en we
schieten lekker op. Een eindje verder komen we de twee kisten van de Franse luchtmacht tegen. Een
Duo Discus en een Nimbus-3, beiden als zweefvliegtuig, doen ook mee met de Euroglide, als
onderdeel van de vliegeropleiding van een paar cadetten. Samen met twee hele goede
zweefvlieginstructeurs, op wereldklasse niveau, vliegen deze luchtmachtpiloten in opleiding om de
dag. De twee kisten vliegen tactisch steeds samen. Uiteindelijk vliegen we een paar uur met hen
samen, soms even uit het zicht, maar bij een volgende bel zien we ze weer. Erg leuk. Het traject is
ook super mooi: over het heuvelgebied ten zuidwesten van Besancon, over de uitgestrekte
wijnvelden van de Bourgogne tussen Macon en Chalons, vervolgens het Massif Central in. Vlakbij het
keerpunt Roanne komen we even wat moeilijker te zitten. We snijden het keerpunt met ongeveer 10
kilometer af en voort gaat het. Vrij plotseling, iets na zes uur, is het gedaan met de thermiek. Bij
Montlucon komen we nog even heel dicht bij de EH, alleen radiocontact, geen zichtcontact. De twee
Franse luchtmachtkisten landen op Montlucon. Wij kunnen nog iets verder vliegen, maar zonder
goede opties vóór ons, keren we om en landen ook op Montlucon. De EH vliegt iets noordelijker nog
wel verder en zal Argenton nog halen, bijna 100 km verder.
Een mooi vliegveld, Montlucon, maar over Franse slag gesproken: dit slaat alles, geen bier in het
clubhuis, want de koelkast zit op slot en de sleutel is kwijt, geen stroom, behalve een verlengsnoer
met een stekker waar de hele club al drie keer overheen is gereden, wel een douche, in een
grasveldje waar het gras een meter hoog staat (de douche is al een jaar niet gebruikt, maar wordt
voor ons gelukkig wel schoongemaakt). Dus echte battlefield conditions, volgens Jos.
Gelukkig voor ons dat de twee Franse luchtmachtteams hier ook staan: behalve voldoende personeel
hebben ze hun eigen sleepkist bij zich en een caddywagen, met een kok en een gigantische voorraad
eten en drinken. Uit een grote ophaalbus komt een complete koelkast met drank, bag in boxes met
wijn, een grote bbq en heel veel eten. Wij gaan overigens in Montlucon eten, maar als we later op de
avond terugkomen is het nog gezellig. De Franse luchtmachtteams zijn erg gastvrij en we doen ons
tegoed aan bier, wijn en lekkere dingen (zoals een van de vrouwelijke cadetten, he Stefan?).

Diner in Montlucon
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De vierde dag: donderdag 26 juni
Vandaag verder richting het keerpunt Poitiers en dan op het één na laatste been naar het noorden.
Vandaag vliegen Gerrit en Put. Jos, Stefan en Han rijden met de bus en aanhanger. Stefan zullen we
overigens niet veel zien tijdens de rit. Hij heeft het gisteravond met de Fransen laat gemaakt en flink
gedronken, dus hij moet vandaag zijn roes uitslapen op de achterbank.

Vlak voor de start op Montlucon; Gerrit en Put vliegen vandaag, onze teamcaptain geeft de laatste
tactische aanwijzingen

Gerrit en Put zijn overigens maar net op tijd weg, want als ze in de lucht zijn betrekt het en onderweg
in de auto rijden we in een bui. In de lucht is het toch wel redelijk goed en Gerrit en Put kunnen
lekker opschieten richting Poitiers. Ze ronden (op een paar kilometer na) en beginnen dan aan het
langste been van de Euroglide, van Poitiers naar Soest, ten oosten van Dortmund.
In de auto snijden we het traject ook een flink stuk af en we nemen, 100 kilometer voor Poitiers, de
A20 richting Chateauroux, Vierzon en uiteindelijk Orleans. Een mooie weg, tussen Vierzon en Orleans
dwars door de Sologne. Gerrit en Put schieten ook goed op, een beetje wisselvallig weer, maar het
gaat goed, althans tot de Loire. Bij de Loire, ten oosten van Orleans is het dood in de lucht, het is pas
een uur of vier, maar geen thermiek meer. Ook andere kisten in de buurt melden hetzelfde. Er zit
voor hen niet veel anders op dan landen en dat doen ze uiteindelijk op Orleans-St. Denis de l’Hotel

6

Teamcaptain Jos: battlefield conditions !
St. Denis de l’Hotel is in een aantal jaren drastisch veranderd: vroeger was het een heel gastvrij
zweefvliegveld, met prima faciliteiten en echt een mooie etappeplaats voor de Euroglide. We zijn er
in het verleden diverse keren geweest. Maar tegenwoordig is het een zwaar gereguleerd regionaal
vliegveld, met verkeersleiding, een groot hek er omheen, verboden het veld op te rijden met de
aanhanger, kortom niet erg zweefvlieg minded meer. Het veld heeft wel een hele mooie camping,
met prima faciliteiten.
We eten in het dorp St. Denis in een leuk restaurant. Han is ’s avonds zijn bril kwijt: verloren. Een
telefoontje en een ritje terug naar het restaurant, maar tevergeefs. Gelukkig ligt de bril de volgende
dag gewoon in het gras tussen de tentjes en zijn we er niet op gaan staan of overheen gereden.

Camping St. Denis de l’Hotel
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De vijfde dag: vrijdag 27 juni
Vannacht is een koufront gepasseerd. Het is ’s morgens zwaar bewolkt en het ziet er niet erg goed uit
voor vandaag. Bovendien is een tweede front met veel regen in aantocht vanuit het westen. Het ziet
er daarom naar uit dat onze voorspoedige tocht, tot nu toe, toch gaat vertragen.
Maar Han en Gerrit gaan er het beste van proberen te maken vandaag. Op St. Denis wordt voor ons
en een paar andere Euroglide-kisten alleen gelierd. Geen probleem, want met de turbo kunnen we
direct van de lier proberen weg te komen. Dat is inderdaad ook nodig. Het is typisch weer van kort na
een koufront, dat wil zeggen turbulent in de lucht, overontwikkeling, dreigende wolken en geen al te
beste vooruitzichten.
Maar eenmaal boven lukt het toch aardig. Niet hoog, maximaal 900 tot 1000 meter, maar het stijgt
wel onder de donkere plakken. Het eerste doel is Montargis, koers oost. Boven de stad komen we
erg laag en we zien ons al landen op het zweefvliegveld van Montargis, ten zuiden van de stad. Maar
we kunnen het toch weer oppikken en het gaat verder, nu een koers wat meer noordoostelijk, met
als doel voorlopig Troyes en vervolgens Chalons-en-Champagne. Het weer klaart wat op, meer zon,
betere thermiek en een stijgende basis. Dus we krijgen er toch meer vertrouwen in voor vandaag.
Het gaat even heel lekker: met verkeersleiding recht over Paris-Vatry, vervolgens passeren we
Chalons, vliegen we oost van Reims langs en zien we ons al bijna de Ardennen in vliegen vandaag.
Maar dat is te optimistisch gedacht. Ten noorden van Reims kakt het weer in. We komen onder
invloed van het aangekondigde front. Voor ons, boven de Ardennen, is sterke overontwikkeling met
buien, en het zit er grotendeels op voor vandaag. Met behulp van de turbo kunnen we het vliegveld
van Charleville-Méziere halen en daar zetten we de MCT aan de grond. Achteraf niet zo’n goede
beslissing, want hier is geen startcapaciteit, er zit zelfs geen zweefvliegclub op het veld. We zullen
dus moeten verplaatsen. Het ligt voor de hand om dan naar Sedan te verplaatsen want daar zit wel
een zweefvliegclub. We besluiten om dit te doen, maar dan pas morgen. Vanavond zullen we, gezien
het weer, een hotel in Charleville zoeken. We laten de kist op het veld staan, achter de omheining. In
Charleville vinden we midden in het centrum een redelijk hotel, een prima restaurant en later op de
avond een gezellig verlicht plein met veel terrassen. Met de regen valt het nog mee, maar de
vooruitzichten voor de rest van het weekend zijn niet best.
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De zesde dag: zaterdag 28 juni
Het weer is de volgende ochtend inderdaad niet al te best, lichte regen en de vooruitzichten zijn
slecht. Na het ontbijt bij het hotel rijden we terug naar het vliegveld van Charleville om de aanhanger
op te halen. Na een korte rit van een klein uur komen we op het zweefvliegveld van Sedan. Hier staat
een flink aantal teams in de regen ook op betere omstandigheden te wachten: DX1, EG, FND, E12 en
H9. Wel gezellig, maar de faciliteiten zijn hier maar matig, in de regen. We besluiten om verder te
rijden met als doel het zweefvliegveld van St. Hubert, het Belgische zweefvliegcentrum. Na een korte
rit van nogmaals een uur komen we hier in de regen aan. Prachtig veld, helaas is het nieuwe hotel
gesloten (gaat pas morgen open). De slaapzaal lijkt een goede optie, er is al een ander team, maar via
Tripadvisor kunnen we vier goede kamers boeken tegen een redelijke prijs in een mooi
toeristenhotel in de bossen buiten St. Hubert. Dat trekt ons meer aan dan de slaapzaal, temeer
omdat er op het vliegveld in de regen niet veel te doen is.
We eten in St. Hubert in een aardig restaurant, drinken nog een paar biertjes in een cafe en
vervolgens nog een mooie fles wijn als afzakkertje in het hotel. Morgen lijkt opnieuw een verregende
dag te worden, dus een heel weekend rustdag.

De zevende dag: zondag 29 juni
Opnieuw een verregende dag. Kansloos om vandaag te vliegen. We boeken meteen maar een
nachtje bij in het hotel. We maken van de nood een deugd en besluiten vandaag naar Bastogne te
gaan, met een bezoek aan het vernieuwde Tweede Wereldoorlogmuseum over het
Ardennenoffensief (december 1944). Inderdaad een indrukwekkend museum met veel interactieve
presentaties, waar we een paar uur zoet brengen. In de middag breekt het af en toe wat open, maar
er ontstaan dan ook direct weer nieuwe buien. Vliegen zit er dus echt niet in.
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We komen de rest van de middag goed door met een paar terrasjes en een paar trappistjes, we
kijken later in een cafe in St. Hubert naar de WK-wedstrijd Nederland-Mexico en we eten weer in
(een ander) restaurant in St. Hubert. Al met al toch wel een goed bestede dag. Maar het zou mooi
zijn als we morgen weer kunnen vliegen. Het resterende stuk naar Malden, via Soest, is nog een paar
honderd kilometer en dat zou goed in een dag kunnen, maar dan moet het weer wel opknappen.
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De achtste dag: maandag 30 juni
Vandaag ziet het er inderdaad beter uit, maar er is nog veel overontwikkeling en er komen in de
omgeving nog veel buien voor. We gaan toch naar het vliegveld en besluiten de MCT te monteren.
Misschien kunnen we in een venster vanmiddag nog wegkomen. Vandaag zullen Han en Jos vliegen.
Het doel is in eerste instantie niet eens om verder te vliegen, maar om te proberen de verplaatsing
van zaterdag deels terug te winnen door eerst naar het zuiden richting Charleville te vliegen
(uiteindelijk was de verplaatsing Charleville-Sedan-St. Hubert toch ongeveer 65 kilometer). Er staan
inmiddels een paar kisten op St. Hubert en ook de E12 heeft hetzelfde plan. Zij starten echter iets
eerder en kunnen na een klein stukje negatieve verplaatsing toch op pad en een flinke afstand
vliegen vandaag, tot vlak voor Soest. Wij zijn helaas te laat. We kunnen wel een stuk verplaatsing
terughalen, maar het lukt maar net om een uur te vliegen (nieuwe regel als er geen afstand van
minimaal 50 kilometer wordt gemaakt) en landen dan in de regen terug op St. Hubert. Meer zit er
niet meer in vandaag. Het blijkt later dat een aantal kisten, het weekend nog achter ons, toch hebben
gevlogen, iets meer oostelijk en ons hebben ingehaald. Er ligt dus voor Stefan en Put voor morgen
een grote uitdaging om dat nog goed te maken. Met name de 49, de Eindhovense Duo met Jan Senft,
Maarten Robben, Edwin van Gompel en Jos Bakermans, gisteren nog ruim achter ons in Frankrijk,
staat al met een paar andere teams op Dahlemer Binz en dat kunnen we niet goed hebben.

St. Hubert

We blijven vandaag op het veld en zetten later de tentjes op bij de kist en aanhanger. Morgen moet
het toch kunnen lukken om thuis te komen…
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De negende dag: dinsdag 1 juli
Vandaag begint stralend, de tweede dag na het front is vaak de beste dag. Vandaag gaan we er voor.
Stefan en Put vliegen en Gerrit, Jos en Han zullen naar Malden rijden.

Vlak voor de start op St. Hubert
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Inderdaad gaat het goed vandaag. Stefan en Put zijn op tijd in de lucht. Het wordt een race tegen de
klok vandaag en een race tegen de 49 en een paar andere kisten, die voor ons staan en ook goede
vliegcondities hebben. Het lijkt erop dat wij eerder in de lucht zijn en al iets inlopen. In de auto
kunnen we via de Euroglide website en glidertracking de kisten goed volgen. Dan weer lijkt de MCT in
te lopen, even later weer de 49. Het wordt een mooie en spannende vlucht voor Stefan en Put. Het
keerpunt wordt gerond en ruim een uur later is Malden binnen de 100 kilometergrens gekomen.
Theoretisch zijn we dus thuis, want we hebben nog voldoende krediet.
In de auto gaat het ook goed. We besluiten direct via de Ardennenautobahn, Luik en Maastricht,
richting Malden te rijden. De MCT landt om kwart over vier lokale tijd op Malden, een kwartier later
dan de 49. Wij zijn er dan net met de auto en zien de finish van de MCT vanaf het terras van de
Zweef Inn.

Het is nog lang erg gezellig op Malden. We blijven uiteraard vanavond nog hier slapen in onze
vertrouwde tentjes. Met een grote groep eten we later op de avond buiten op het terras bij een
pizzeria in Malden. Pas na middernacht zoeken we de tentjes op. Morgen zullen Stefan en Jos de
MCT terug naar Eindhoven vliegen.

De laatste dag: woensdag 2 juli; terug naar Eindhoven !
Opnieuw een mooie dag. Het kost even wat moeite om goed wakker te worden na gisteravond. Maar
na een paar koppen koffie en een goed ontbijt bij de Zweef Inn zijn we er weer helemaal klaar voor.
Volgens het plan van gisteren vliegen Jos en Stefan de MCT vandaag naar huis. Maar niet
rechtstreeks: ze zullen via Dahlemer Binz nog een mooie trip maken.
Met de auto rijden we in de loop van de middag rustig naar Eindhoven en vrij snel daarna is de MCT
er ook. Een mooi einde van de Euroglide 2014 !!
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Malden, start

MCT boven Eschweiler
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Bij Eschweiler, 5 m/sec op de klok

Naschrift:
Het was weer een prachtige Euroglide !! Prima verlopen. Mooie vluchten voor alle vijf. Wat kun je
toch in een paar dagen fantastische afstanden afleggen met een zweefkist, zelfs bij matig weer.
Jammer van het middelste weekend met regen, maar ook die paar dagen hebben we goed besteed.
En we hebben met z’n vijven heel veel plezier gehad. Voor herhaling vatbaar jongens !!

Han Teunissen, november 2015
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De route van de EG2014

En……. Onze gevlogen etappes
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