Reacties van deelnemers:

Ik wil graag namens onze groep (“bende van Bergeijk”) de gehele organisatie van Mendig-Budel
complimenteren met de tocht. We hebben genoten van de ontvangst, de kleinschaligheid, de
gemoedelijke sfeer, het complete eten, het lekkere bier, de korte nacht, de sfeervolle start, het goeie
weer, de prachtige tocht over de verkeersluwe wegen, de rijstevla bij de 2e post, de mooie vergezichten,
de soep bij de laatste post, de wind mee, en het enthousiaste welkom bij de aankomst. We hebben
plezier gehad, genoten en lekker gefietst.Wil je onze complimenten aan de voltallige organisatie
overbrengen? Verder is me opgevallen dat er nog foto’s zijn gemaakt. Komen die te zijner tijd nog
ergens op de website? Als laatste moet ik Sonja welgemeend feliciteren. In de bus kregen we al de
indruk dat ze verdraaid goed kon fietsen en dat heeft ze nog waar gemaakt ook, knap!!
Met vriendelijke groeten en hopelijk tot volgend jaar.
Namens het TWC team Asten heel hartelijk bedankt voor de super mooie tocht die we gisteren hebben
mogen rijden in schitterende omstandigheden. Daarnaast bedankt voor de perfecte organisatie vanaf
ophalen met de bus tot het ontvangst in Budel, alles wat er tussen zat was grandioos, hotel, eten,
rustposten, de vrijwilligers aan deze posten, de voorzieningen, de uitgestippelde route wat was die mooi
en veilig, kortom alle lof aan de organisatie.Het enige wat we niet hebben gezien of gehoord was de
tombola.....Dan willen we aan jullie vragen, zijn er mooie foto door de organisatie gemaakt, mogen we
deze dan hebben om op de website van TWC Asten te plaatsen. Zo'n tocht als deze verdient meer
inschrijvingen.
p.s. een compliment voor jullie burgemeester, tenminste een bestuurder met ballen. Complimenten
voor het hotel en voor de totale organisatie.
Met vriendelijke groeten,John Kopp, Richard v.d.Heijden, Geron Martens, Michael Bax, Jos Verheijen,
Ryan van Laarhoven, Huub Bovendeerd
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prachtige tocht gereden gisteren. De organisatie eromheen was voortreffelijkIk zal onze clubmensen
warm maken om het weer in de tourkalender op te nemen. Nogmaals dank daarvoor en succes met de
volgende editie
GroetjesJos Beerens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mendig-Budel was subliem! Hotelovernachting en diner op vrijdagavond allemaal perfect verzorgd.
Fourage onderweg uitstekend. Zon en een mooie route. Complimenten voor de organisatie, volgend jaar
ben ik er weer bij.
Groeten Wim Das
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo,Es war wieder eine super Tour am Samstag. Vielen Dank für die tolle Organisation. Vielen Dank.
Viele Grüße aus Deutschland
Martin ReisRSC Eifelland Mayen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste organisatie

Een dikke chapeau voor de organisatie van Mendig Budel 2012. Alles was tot in de puntjes verzorgd!
Volgend jaar ben ik weer graag van de partij.
Mart Kuijpers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hoi, Ik wil jullie allemaal nogmaals bedanken voor de perfecte organisatie in een woord geweldig ook de
verzorging onderweg was weer zeer goed. EN als afsluiting het ontvangst en gezellig samen zijn in Budel
en het ontvangst bij het vertrek bij De Meulen grandioos. Fijne mensen daar.
TOT ZIENS (Pantani) Hans.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hej Bokkenrijders,
Het was weer een gave tocht,met puike organisatie.
Tom van Mierlo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gisteren deel genomen aan jullie fantastische tocht. Mooie route en prima uitgepijld. De pauzes zijn
goed gepland met vriendelijke opvang. Wij waren heel blij met de assistentie op het eind van de tocht
toen bleek dat mijn zoon schijnbaar spoorloos verdwenen was. Uiteindelijk kwam hij ruim na de sluiting
aan, en dank zij de goede zorgen van Ber konden we hem goed geconserveerd weer ophalen.
Hendrik Dejonckheere
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onze zoon is na de eerste beklimming verkeerd gereden. kwam daar te laat achter en kon de route niet
meer terug vinden. Op eigen gelegenheid is hij via een andere route naar Budel gereden kwam er rond
20.30 aan. Wij kregen een telefoontje dat de vermiste zoon terecht was. Hij kreeg in afwachting dat wij
hem kwamen ophalen van de organisatie friet drank en de MEDAILLE super !! als ongeruste moeder
heb ik een diepe zucht geslaakt.!! Bedankt iedereen van de organisatie
Maaike Soenens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Namens WTC DE HELLEN uit Goirle....bedankt voor perfecte organisatie... Dit jaar met 15 deelnemers
meegedaan en volgend jaar zeker weer van de partij. Misschien wel met meer mensen want deze rit
blijft op onze toerkalender en foto's en verslag van deze rit komen online..... www.wtcdehellen.nl
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hallo zusammen,
auch dieses Jahr war Eure Veranstaltung wieder SUPER! Toll organisiert, perfekt ausgeschildert und
sogar in Kleinigkeiten immer noch verbessert. Klasse! Und ich freue mich auch, viele Bekannte aus den
Niederlanden, Belgien und Südtirol wiedergesehen zu haben. Nächstes Jahr stehe ich zur 12 Teilnahme
auch wieder am Start in Mendig! Den gestürzten Fahrern wünsche ich auf diesem Wege gute Besserung!
Vielen Dank für diese tolle Veranstaltung und beste Grüße aus Deutschland!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hartelijk dank voor dit geweldige evenement en vriendelijke groeten uit Duitsland!
Markus Risse (RSC Eifelland Mayen)

Samen met Stan Scholten voor de 15e keer deze mooie toertocht gefietst. Weer was de organisatie
perfect en hebben we genoten van de mooie omgeving, prachtig weer en de fysieke inspanning.
Bedankt,
Namens Os Verzet Ad lammers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste Organisatie,
Bedankt voor de fantastische dag!! TOP GEREGELD!! We hebben genoten van de prachtige route,
rijstevlaai, soep, enthousiaste vrijwilligers, gezellige persoonlijke ontvangst op de markt, gemoedelijke
fietsers uit Budel, Eersel, Hapert en Bergeijk. Volgend jaar weer!
Ad & Thea Klerks Wielerclub BOS, Elshout
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We kunnen weer terug kijken op een geslaagde fietsdag,alles was weer perfect voor elkaar, we doen
trouw elk jaar mee aan deze schitterende tocht deze verdiend eigenlijk meer deelnemers. Ook het
vervoer is prima geregeld. We zijn dit jaar voor de eerste keer met de bus op zaterdagochtend
meegegaan en ik moet zeggen hier hebben we geen spijt van. De fietsen werden keurig en vakkundig
op de aanhanger geplaatst en wij konden in de bus plaatsnemen. Is het mogelijk om deze aanhanger te
huren voor onze jaarlijkse fietsweek in september? Voor TC Heeze. Naam: Ad van Asten Coördinator
zaterdagtochten.

