
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Het Eikeltje. 

 

29ste   jaargang oktober 2022 

Het buurtblaadje is een uitgave van buurtvereniging S.K.V.  
en verschijnt iedere maand, zo mogelijk rond het eerste weekend. 
Medewerking van buurtleden is zeer gewenst.                                
Uw bijdrage kan bestaan uit bv. vragen, opmerkingen, tips, recepten 
(bijna) alles kan. 
 

Aanleveren van kopij uiterlijk de 20ste van de maand voorafgaand aan de 
uitgave van het buurtblaadje.. 
 
Redactie:     
Eline Aerts  Hinkelbrits 35  5683 KW  
Best   06-30175537   
redactieskv@outlook.com 
 
Buurthuis S.K.V. 
Oude Baan 10  5681 PS         Best         0499-373712 
Website: www.bv-skv.nl       E-mail: info@bv-skv.nl 

Bankrekeningnummer SKV:  NL17 RABO 0107 0990 98 
 

VAN DE REDACTIE 
De herfst is er weer, de tijd van vallende blaadjes, pompoenen en 
Halloween?! Er staat weer van alles op de planning (voor jong en oud!) 
dus lees snel verder voor alle detail informatie, achterin het boekje staat 
ook een geheel overzicht van alle geplande activiteiten de komende 
maanden.  
Verder staat er een vraag vanuit het bestuur erin of er mensen in de 
Winterwandeling organisatie zouden willen, want ik denk dat ik voor 
meer mensen zeg, dit was altijd zo leuk en gezellig! Verder nog een leuk 
interview met de kerststallenroute organisatie i.v.m. hun alweer 10 jarig 
bestaan. Gefeliciteerd! Ook wordt er hulp gevraagd om de herberg weer 
te bemannen en wie er zijn handen uit de mouwen wil steken tijdens de 
opschoondag. Nou in ieder geval genoeg te lezen deze maand. Ik zie 
jullie in november weer!  
 
 
Stukken voor het boekje kunnen worden ingeleverd tot 20 oktober bij:  
redactieskv@outlook.com 
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MEDEDELINGEN 
 
Woensdag 12 oktober is de volgende bestuursvergadering om 19.30 
uur, in ons buurthuis aan de Oude Baan 10.  
 
 

 

 

 

 

Alvast iedereen bedankt voor het stemmen tijdens de Rabo 
ClubSupport! We zijn benieuwd naar het bedrag van dit jaar.   
 

 
 

  

Adres/contact wijzigingen 
Wij willen al onze leden erop wijzen dat we het zeer op 
prijs stellen als alle wijzigingen met betrekking tot 
contact gegevens en/of adres en/of gezinssamenstelling 
wijzigingen doorgegeven worden aan onze 
ledenadministratie buurtverenigingskv@outlook.com 
 

Nieuwe SKV mailadressen  
Wij hebben gemerkt dan onze oude e-mail adressen niet naar behoren 
werkte en  hebben daarom nieuwe e-mail adressen aangemaakt, deze 
zijn te vinden op onze website maar ook wanneer nodig bij de benodigde 
informatie in het boekje. Verder staan alle contact gegevens van het 
bestuur op de volgende blz.  

mailto:buurtverenigingskv@outlook.com


 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bestuur 
Voorzitter &  Miranka de Leest   06-40719719 
agenda buurthuis:   Klaverhoekseweg 19a  5681 PW Best 
    e.rooyakkers@planet.nl  
 
Penningmeester & Leon Schepens   06-44052208 
Ledenadministratie: Buurtverenigingskv@outlook.com 
   

 
Eline Aerts    06-30175537 

   redactieskv@outlook.com  
   Website, facebook, PR en redactie 
 
   Sandry van Heerebeek  06-17455408 
   sandry-92@hotmail.com    
   Activiteiten 16 +  
 
   Toon van Oirschot   06-13975751 
   toonenwilma@home.nl  
   Inkoop/Technisch beheer buurthuis 
  
   Sandra Merks    06-19967990 
   sandra-merks@hotmail.nl  
   Activiteiten 50 + 
 
   Dineke Peeters   06-41781118 
   d.peeters@menszzorg.nl  
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NAJAARSKIENEN 

Op woensdag 12 oktober is het weer zover. 
We gaan weer kienen met z’n allen. Zowel 
SKV als OVS leden zijn van harte welkom in 
het buurthuis van OVS. Vanaf 19.30 zijn de 
deuren open en vanaf 20.00 gaan we los en 
mag iedereen die kien heeft, heel hard 
KIEEEEN gaan roepen. De eerste kaart met 
6 planken is gratis en de tweede kost €2,50. 
Daarnaast bieden we iedereen koffie en 
thuis van het huis. 
Angelique van Oord en Mayke de Bruin zorgen dat iedereen voorzien is van wat 
lekkers en dat er natuurlijk leuke prijzen te winnen zijn. 
 

HALLOWEENTOCHT 

Hallo allemaal, 
 
Op zaterdag 22 oktober organiseren we een spannende Halloweentocht met 
vele leuke attracties! De tocht start bij het Buurthuis van SKV (Oudebaan 10) 
en je kunt starten tussen 19.30 en 20.00 uur. 
De route is uitgezet en loopt vanaf het buurthuis richting de Hurkseweg/Sint 
Oedenrodeseweg. 
Bij de huizen aan de Sint Oedenrodeseweg kom je op de nummer 40, 38, 41 en 
43 superspannende attracties tegen voor jong en oud. 
Namelijk een Horrorcircus, een Zombiefarm, Poppy Playtime met Huggy Wuggy 
en Hans en Grietje. 
Aanmelden is niet nodig. Bij aankomst in het buurthuis betaal je 2 euro entree. 
Daarvoor krijgen de kinderen een lampion en is er voor iedereen één 
consumptiebon. 
Na afloop eindig je weer bij het buurthuis en kun je daar nog gezellig een 
drankje drinken. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de commissie Halloween Rooiseweg Tom,  
Marieke, Delano en Karen Jongeneel 
 



 



 

KINDERACTIVITEIT: DIEREN IN DE VLEUT 

Lekker dieren knuffelen in de Vleut: dit kan bij Billy, op Billy’s Boerderij!  
Op woensdagmiddag 12 oktober mogen we een kijken 
nemen bij de dieren van Billy; zo zijn er konijnen, een 
schaap, een ezel, geiten, varkens, paarden en kippen 
en ander pluimvee. 
Billy weet enorm veel van dieren kan er alles over 
vertellen en geeft graag antwoord op al jullie vragen. 
 
Wanneer: woensdagmiddag 12 oktober 
Tijd:   15.30 uur – 16.30 uur 
Voor wie: alle kinderen uit De Vleut tot groep 8 
Waar:  Billy’s Boerderij, St Oedenrodenseweg 65 
 
Komen jullie ook?  
Je kunt je aanmelden via vleutkids@gmail.com. Graag opgeven voor 
vrijdag 7 oktober onder vermelding van je naam en leeftijd. 
 
Jaapie en Titus (de varkens), Tippie (het schaap) en Tonka (de ezel) 
hebben er in ieder geval zin in! 
 

SINTERKLAAS IN DE VLEUT 

 

 

Ook dit jaar zijn we weer van de partij! Op zondag 20 november hopen wij 

weer veel kindjes uit de Vleut te mogen zien in het buurthuis D’n Tip. 

Schrijven jullie de datum vast op?? Meer info volgt snel! 

 

mailto:vleutkids@gmail.com


 

  



 

KAARTAVOND 

We gaan weer van start! 

We gaan vanaf dinsdag 04 oktober weer beginnen met onze 
kaartavonden. 

Deze avonden zijn om de dinsdagavond. 

Aanmelden is niet nodig. 

We beginnen om 19.30 uur. 

Kom jij gezellig mee rikken of katten in 
ons buurthuis? 

 

BARDIENST DRAAIEN?   

 
We zijn op zoek naar mensen die een lekker bakje koffie en een pilske  

kunnen verzorgen tijdens de kaartavonden die om de dinsdag 

plaatsvinden.  

Het zou gaan om een bardienst van 19.00 uur tot 23.00 uur. 

Als het heel gezellig is wordt het misschien wat later. 

 

Wil je ons helpen meld je dan aan 

bij een van de bestuursleden.  

 

Namens alle kaarters bedankt. 

  



 
 
  



HERFSTUKJES  

 
Er wordt weer een leuke creatieve workshop georganiseerd. Dit zal 
onder leiding van Bloemisten Marjan Schepens van “Bloem” 
www.Bloembymarjan.nl zijn, er zal een vrolijk herftstuk gemaakt worden. 
 
Datum: 19 oktober 
Aanvang 20.00 uur in het buurthuis 
De eigen bijdrage zal € 15,= per persoon zijn.  
 
Opgeven voor 13 oktober via mailadres: activiteitenskv@outlook.com, 
een briefje in de brievenbus bij het buurthuis.  
Graag de eigen bijdrage overmaken op rekeningnummer 
NL17RABO 0107099098 o.v.v. van de je naam en de workshop. Of 
contact meenemen naar de Workshop in een envelop met je naam erop.  
 
U krijgt van ons een ondergrond en alle benodigde materialen om een 
mooi stuk te kunnen maken. 
Zelf graag wel een snoeischaar en scherp aardappelmesje mee te 
nemen. En wanneer mogelijk ook een lijmpistool.  
 
Ben er snel bij want vol=vol!!! 
 

KOMT ER WEER EEN WINTERWANDELING? 

 
Vele van jullie zullen de leuke winterwandelingen nog wel kennen? Er 
werd altijd van alles uit de kast gehaald om een griezelige, smakelijke of 
hele mooie wandeling neer te zetten voor alle leden van jong tot oud. 
Vanuit het bestuur lijkt het ons leuk om deze traditie weer voort te zetten, 
maar dit kan alleen  met de hulp van jullie!  
 
Wie lijkt het wat om zich aan te melden voor de winterwandeling 
organisatie?  
 
Je mag altijd vrijblijvend komen binnen lopen tijdens de 
bestuursvergadering (12 oktober) of neem contact op met een van onze 
bestuursleden.  
 
 

http://www.bloembymarjan.nl/
mailto:activiteitenskv@outlook.com


  
 



10 JAAR KERSTSTALLENROUTE 

Van ‘kijk eens hoe mooi het hier is’, naar een sfeervolle route met 120 
kerststallen. 
 
Als in september de eerste pepernoten in de winkels liggen, staat half 
Nederland op z’n kop. Hoe kunnen ze dat nou doen, het is nog láng 
geen Sinterklaas! Maar er zijn mensen die het nog veel bonter maken, 
en die wonen gewoon hier in De Vleut! 
 
Met vier vrouw sterk schakelen zij moeiteloos van een koud ijsje in de 
zomerzon naar het bedenken van iets extra’s voor ‘hun’ 
kerststallenroute. Herma van der Vleuten, Jotine Leijtens, Ans van der 
Vleuten en Els van Rijssel zijn inmiddels een goed geoliede kerst-
machine. Aan de keukentafel van Ans gaat het over de afgelopen tien 
jaar. Dat Herma de boosdoener is, daar zijn de vrouwen het over eens. 
“Tja”, zegt Herma, “ik wilde eigenlijk vooral laten zien hoe mooi het bij 
ons in De Vleut is. Het leek me een leuk idee om andere mensen hier 
ook van te laten genieten. Ik dacht: iedereen heeft wel een kerststalletje, 
hoe zou het zijn als we die buiten zetten, zodat het er ’s avonds sfeervol 
uitziet?” Ze sprak hierover met Jotine en die zag het ook voor zich. 
Samen gingen ze aan de slag. “We bedachten een route en deden 
briefjes bij de aanwonenden in de bus. Als er nou eens tien mensen 
meededen, dan vonden we dat al heel wat,” vult Jotine aan. “Maar het 
werden er het eerste jaar meteen al 50, dat was echt boven onze 
verwachting. Nu gaan we voor de 130!”, zegt ze lachend. 
 
 
 
 

  



 

  



 
Na het succes van het eerste jaar, kwam Ans het team versterken. “Ik 
stopte toen met mijn werk en had tijd over die ik zinvol wilde besteden. 
Voor de buurtvereniging was ik al actief en wilde ook graag wat voor de 
kerststallenroute betekenen.” Els had de eer om een aantal jaar geleden 
te worden gevraagd en daar ging ze graag op in. Met deze vier vrouwen 
in de basis, staat er een sterk team, waarbij ze alle vier haast 
tegelijkertijd aangeven dat er een grote groep vrijwilligers is die hen op 
allerlei manieren ondersteunt. Daarover later meer. 
 
Terug naar 2013, die eerste Kerststallenroute smaakte naar meer. Ze 
pakten het meteen goed aan: studenten van het Sint Lucas uit Boxtel 
werd gevraagd om een beeldmerk en wat posters te ontwerpen. Ze 
kregen zo’n twaalf voorstellen, het huidige ontwerp werd unaniem 
gekozen. Daar waar het eerste jaar vooral vrienden en kennissen de 
route liepen, kwamen er nu ook andere mensen langs. Ans: “We 
vertelden het zelf natuurlijk aan iedereen die we kenden, dus er kwamen 
veel bekenden langs. We zagen ook dat mensen die een bezoek 
brachten aan de grote kerststal toevallig de route zagen en deze ook 
liepen. En zo groeide het steeds verder uit.” 
 
Ans roemt vooral de samenhang die de route brengt en dat ook nieuwe 
bewoners aanhaken bij de traditie. Jotine beaamt dat en voegt daaraan 
toe: “Het is zo leuk om te zien hoe de hele Vleut op de zaterdag voor de 
start aan het timmeren is en aan het hannesen met de snoeren 
kerstverlichting. Je ziet aanhangers op en neer rijden en mensen elkaar 
helpen. Dat is ieder jaar weer een leuk gezicht.” 
 
Die samenhang komt ook terug in het aantal vrijwilligers dat betrokken is 
bij de kerststallenroute. Zo zijn er mensen die de brieven rondbrengen, 
de bordjes en de pijlen ophangen en in de gaten houden of tijdens de 
route alles nog goed hangt. Herma weet nog van een fikse storm een 
aantal jaar geleden: “Toen lagen diverse kerststallen in de sloot en 
moesten we bordjes zoeken en weer terughangen. Dat soort dingen heb 
je niet in de hand, het is heel fijn als je een groep betrokkenen hebt, 
waarmee je dit meteen kunt oplossen.” 
Ans voegt daaraan toe dat er alleen al voor het bemensen van de 
herberg zo’n 40 vrijwilligers zijn. “Het was zo jammer dat het vorig jaar 
niet door mocht gaan vanwege corona, we hadden voor iedere middag 
én avond bezetting.”  
 
Corona bracht een boel beperkingen, toch waren er ook lichtpuntjes. 
Jotine: “We hebben ervaren hoe fijn het is dat mensen mochten gaan 
wandelen. Tijdens die wandeling kon je toch anderen ontmoeten en 
even wat praten.” 



 
 

 

 
 
 

 
 

   



  

 
Terugkijkend valt de creativiteit van ons Vleutenaren op. Waar het in het 
begin veelal klassieke kerststallen waren, zien ze in de loop van de jaren 
steeds creatievere uitingen voorbij komen. “We weten dat er mensen zijn 
die al volop bezig zijn met wat ze dit jaar willen plaatsen, maar we willen 
tegelijkertijd benadrukken dat het niet altijd groots en meeslepend hoeft,” 
zegt Herma. “Soms zijn een paar figuren en wat verlichting ook prachtig”. 
 
De groei van het aantal 
kerststallen zorgt ook voor 
een groei in aantal 
bezoekers. Els ziet dat 
vanuit haar huis goed 
gebeuren: “Het is leuk om in 
die tijd juist de gordijnen 
open te doen, je ziet dan het 
ene groepje na het andere 
groepje voorbij komen en 
enthousiast reageren op wat 
ze zien.” 
 
De zichtbaarheid en 
veiligheid blijft een aandachtspunt. Het is op sommige plekken donker en 
niet iedereen is even goed zichtbaar. Jotine: “we roepen op alle 
mogelijke manieren op om goed verlicht op pad te gaan, maar we 
merken dat niet iedereen in de gaten heeft hoe donker het in het 
buitengebied kan zijn. We snappen dat het als bewoner dan soms 
schrikken is als je in het donker ineens mensen langs de weg ziet lopen, 
maar vragen daarvoor toch begrip.” 
 
Bewoners hoeven zich overigens geen zorgen te maken over de groei 
en de omvang van de route. De dames waken ervoor dat het een 
commercieel festival wordt met oliebollenkramen en foodtrucks. Nee, het 
hoogste doel is dat iedereen meedoet, dan is ook meteen het natuurlijke 
plafond bereikt. Wel denken ze na over hoe ze de beleving kunnen 
versterken. Om dit jaar het tienjarig bestaan te vieren, is er een speciale 
meezing-avond. Jotine legt uit: “op donderdag 28 december treedt een 
aantal Bestse koren op langs de route, ze zijn er van 17.30 u tot 21.00. 
Bewoners kunnen luisteren naar de kerstliedjes die de koren zingen en 
worden ook uitgenodigd zelf mee te zingen. De precieze informatie over 
tijden en locaties kunnen mensen straks zien op www.kerstindevleut.nl 
of op onze Facebookpagina.” 
 
  

http://www.kerstindevleut.nl/


 
 

  



 
Herma, Els, Jotine en Ans kunnen met 
trots terugkijken op tien jaar 
kerststallenroute. Ideeën voor de 
komende jaren zijn er genoeg, zoveel 
is duidelijk. Herma besluit lachend: “Het 
is ieder jaar een boel geregel en 
gestress, maar het geeft zó’n 
voldoening als je ziet hoe we met z’n 
allen in De Vleut zorgen voor een 
mooie route waar vervolgens zoveel 
mensen van genieten. Dat is waar we 
het voor doen.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteer alvast in je agenda: 
Zondag 18 december, 18.00 uur opening grote Kerststal en start 
kerststallenroute 
Woensdag 28 december, 17.30 – 21.00 uur meezing-avond 
Vrijdag 6 januari, Vuur en Verhalen (voor kinderen uit De Vleut). Meer 
informatie hierover volgt. 
  



 

 
 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
Bed & Breakfast 

        De Nieuwe Heide     Sonseweg  20     5681 BJ    Best                         
 Tel. 0499-395306     06 21612744                                                             
 www.denieuweheide.nl   info@denieuweheide.nl     

 

http://www.bedandbreakfast.nl/bb/denieuweheide/ 
 

 

 
 
 
 
 
 

.  
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KERST IN DE VLEUT – DE HERBERG  

 
Zoals jullie zonet in het blaadje hebt kunnen lezen, zijn we onze 
werkzaamheden voor Kerst in de Vleut weer gestart.  
Vorig jaar kon de Herberg helaas niet doorgaan, we gaan er van uit dat 
het n u wel doorgaat en wel van 18 december tot en met 6 januari. 
Voorheen regelde ik alles rondom de Herberg alleen, dit jaar krijg ik hulp 
van Els van Rijssel. Ik blijf voor dit jaar wel de contactpersoon voor de 
Herberg. 
In de Herberg zal: warme chocolademelk, Glühwein en ranja verkrijgbaar 
zijn. Alles voor een vrijwillige bijdrage. 
 
De openingstijden zijn (indien we de bemensing daarvoor rond krijgen):  
18 december van 18.00 uur tot 21.00 uur – Hiervoor zorgt de 
Kerststalcommissie 
19 -24 december van 14.00 uur - 21.00 uur 
25-26 december van 14.00 uur tot 17.30 uur Hiervoor zorgt de 
Kerststalcommissie 
25-26 december van 17.30-21.00 uur 
27-30 december van 14.00 uur - 21.00 uur 
31 december van 14.00 uur-17.30 uur 
1  januari van 14.00 uur - 21.00 uur 
2-6 januari in principe van 17.30 uur tot 21.00 uur 
 
Als de Herberg ’s middags en ’s avonds open is, dan gaan we werken 
met twee ploegen, van 2 personen: één tot 17.30 uur en één tot 21.00 
uur. Elke dag zal er iemand van de werkgroep zijn om op te starten.  
28 december en 6 januari zijn er extra activiteiten  in het kader van het 
10-jarig bestaan van de kerstalroute. We verwachten dan ook extra 
drukte. 
  



 
Dit betekent dat we weer een flinke groep vrijwilligers nodig hebben om 
de Herberg te bemensen. 
In totaal hebben we bijna 30 blokken in te vullen. 
Onze vraag is daarom: willen jullie ons weer helpen. Andere jaren 
hebben we meegekregen dat iedereen het gezellig vond. 
Geef naam, adres, tel.nr. en emailadres door aan Ans van der Vleuten 
(ansvandervleuten@gmail.com of 0499-371720). Geef ook je 06 
nummer door, dan kunnen we jullie opnemen in onze app voor de 
Herberg. Geef aan hoe vaak je ingedeeld wilt worden en evt. met wie. 
Kun je een bepaalde datum of data niet, vermeld dit dan ook. Heb je 
voorkeur voor een bepaalde datum of data, ook graag aangeven. We 
[proberen met al deze dingen rekening te houden bij het maken van het 
rooster. Liefst niet één datum dat je kunt maar een paar, zodat er wat 
flexibiliteit mogelijk is. 
 
Graag aanmelden voor 27 november. Wij nemen daarna contact met je 
op. 
Alvast bedankt namens onze werkgroep:  
 
Herma, Jotine Els en Ans 
  

mailto:ansvandervleuten@gmail.com


 

OPSCHOONDAG – 5 NOVEMBER 

 

Via het bewonersoverleg Best Oost, hebben we het verzoek ontvangen 
om deze oproep te plaatsen. Ze hopen dat hierdoor nog meer mensen 
mee komen helpen bij de opschoondag die zij op zaterdag 5 November 
organiseren.  
 
De opschoonochtend betekent dat er met een groep 
buurtgenoten en vrijwilligers de wijk in wordt gegaan om 
het zwerfvuil te verzamelen.  
 
Het is die ochtend om 9.00 uur verzamelen in het 
buurthuis van buurtvereniging O.V.S. aan de 
Steenovenseweg 1a. Na een kopje koffie of thee 
worden de straten verdeeld, de spullen uitgereikt en 
gaan de vrijwilligers in duo's aan de slag. Met een knijper 
en vuilniszak wordt het zwerfvuil opgeruimd. Als een vuilniszak vol is, 
wordt deze dichtgeknoopt en in de berm neergelegd. Andere vrijwilligers 
zorgen ervoor dat de zakken worden verzameld en afgevoerd. Aan het 
einde van de ochtend, zo rond 12.00 uur stopt de opschoonactie. 
 
De ervaring leert dat heel Best Oost / De Vleut in één ochtend 
opgeschoond kan worden als er ongeveer twintig vrijwilligers mee 
komen helpen.  
 
Opschonen is niet alleen noodzakelijk, maar ook ontspannend. Wil jij ook 
meedoen, meld je dan even aan via bewonersoverlegbo@gmail.com. 
Wanneer er voldoende vrijwilligers aangemeld zijn, kan het 
bewonersoverleg de straatverdeling voorbereiden en zorgen voor 
voldoende koffie/thee, knijpers en vuilniszakken en last but not least de 
worstenbroodjes. 

 

mailto:bewonersoverlegbo@gmail.com


 

  



 

AGENDA 

 

Datum Activiteit 

Dinsdag 4 oktober Kaarten buurtbuis SKV  
Woensdag 12 oktober Najaars Kienen bij OVS 
Woensdag 12 oktober  Dieren in de vleut (voor alle 

Vleutse kinderen) 
Dinsdag 18 oktober Kaarten buurtbuis SKV  
Zaterdag 22 oktober  Halloweentocht  
Dinsdag 1 november  Kaarten buurtbuis SKV  
Zaterdag 5 november Opschoondag, start bij OVS 

09:00 uur 
Dinsdag 15 november  Kaarten buurtbuis SKV  
Woendag 20 november Sinterklaas in de Vleut 
Zondag 18 december Opening grote Kersstal en start 

kerstallen route  
Woendag 28 december Meezing avond kerstallen route  
Vrijdag 6 januari 3 koningen met verhalen in de 

vleut (meer info volgt)  

 

Heb je vragen mail dan naar activiteitenskv@outlook.com of benader 

een van de bestuursleden.  
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WIJ FELICITEREN IN OKTOBER 

 1    Willem van Rooij 

 2    Erica van de Oetelaar  

 3    Corina van de Kerkhof, Ingrid Rommelse, Ad van Doren en &

 William van Dijk 

 4     Addie v.d.Vleuten & Kay Huyberts  

 5     Ingrid Pels 

 6     Frank van de Ven 

 8     Maud Walravens, Gerry van  Genugten & Bas de Poorter 

 9 Arjan Rommelse & Bert Scheepens 

10 Miranka de Leest & Cees Peijnenburg  

11 José Schepens 

12 Hellen Willems  

13 Manouk van Overbeek  

14 Angela Jansen 
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