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Heenrit onder leiding van Rob
Om 10 uur begonnen Rob en
Noëlle, Paul, Kees en Ans met een
kopje koffie onder een stralend
zonnetje zich voor te bereiden
Lekker ontspannen, binnen
bij Emile, het beloofde een
mooie dag te gaan worden.....
Buiten wachtten Harry en zijn
dochter, Kees D. en Fons. Zo
toerden we daarna met ons
negenen op 7 motoren frisjes
binnendoor richting den Bosch.
Rob had een mooie rit van ca.
45 km via plaatsjes als , onder
andere, Gemonde, Maaskantje en
Rosmalen uitgestippeld.



Na ongeveer een uur toeren
kwamen we bij het stadion van FC
den Bosch, de Vliert, aan.
Daar kwamen ook Christ en Wim
met hun echtgenotes aan.
Zij waren met reden met de auto
gekomen.

We werden hier door William
en zijn echtgenote hartelijk
verwelkomd met een kop verse
koffie met iets lekkers naar keuze
(bijvoorbeeld met een echte Bosch
bolletje van "de Groot"....)

William vertelde uitgebreid over
zijn vrijwilligerswerk, over de
spelers, de trainers en de op
handen zijnde russische overname
door "meneer Kahki".



Heerlijke lunch
Al gauw werd het tijd voor de
lunch en konden we kennis
maken met William zijn passie.
Hij had een heerlijke gebonden
kippensoep (halal) bereid en
eveneens heerlijke, luchtige
omeletten gebakken.(die op
onze tong smolten). Met voor
de liefhebbers ook nog eens een
lekker stukje fries suikerbrood,
een brabants worstebroodje etc.
(Wieger, je hebt wat gemist
Doet FC Den Bosch het in de
competitie het dan misschien
wat minder goed, met William
hebben ze daar in ieder geval toch een ster, niet op het veld, maar in de
keuken! De eventuele "straftrainingen" worden door William zo stukken
minder zwaar
Als kind aan huis leidde William
ons na de lunch rond door de
catracomben van het stadion met zijn
vele vertrekken.
We kregen werkelijk overal en
van alles te zien: van kleed- en
massageruimtes, bestuurskamers,
vergader- en persruimtes tot de vele
,soms zelfs knusse, barren aan toe.
(vandaar "de Barre(n) van de Vliert")



Om 15 uur zat het er echter
weer op en begonnen we aan
onze terugrit. Eerst nog even
Den Bosch zien uit te komen.
Maar Rob had weer leuke
wegen in petto....
Na een uurtje en ca. 36 km.
verder kwamen we zodoende
o.a. via Haren, Loon op Zand
en Hilvarenbeek weer bij
Emile aan en konden we daar
deze dag nog even gezellig
afsluiten.
William en Ellen, Rob en Noëlle (foto's);
Hartstikke bedank voor weer een bijzondere dag.
Groeten van Paul



