
REMCO MORSCH WINT PLAATSNAMENSPEL EN PAKT MOOIE SET 

WEGWIELEN! 

Voordat ik de uitslag bekend maak, het volgende: Via bekende en 

onbekende bronnen kreeg ik te horen dat het geen schier maakt om 

”lekker” rond te rijden, terwijl de wereld enorm getroffen wordt door een 

ramp, dat mogen we wel zeggen. Toch heb ik gemeend, omdat het halen 

van een frisse neus voor een wielrenner iets anders is, dan voor de 

doorsnee burger, deze solo training te organiseren. Ook de KNWU streeft 

hierna, dat de clubs dit vooral blijven doen, al is het maar voor de 

mindsetting………. 

Goed, dit toch even gememoreerd te hebben, het verslag: 

In alle vroegte kwamen de foto’s (selfies) binnen: Steven met virus bril op en monddoek. René, zoals 

altijd lachend en Remco samen met zoon Max op stap. Jermo, Ties en Peter de letter I in IJmuiden is 

echt niet goed, dit is een IJ. Bij woordpuzzels wordt de IJ als één letter gezien. (helaas). Het spel was 

duidelijk, maar het addertje onder het gras was dat er zo min mogelijk kilometers diende te worden 

gemaakt. (Dit wisten de renners niet)  

1) Remco een rit van 76 km en alle namen goed (+ 6  fretan pnt) 

2) René een rit van 100 km en ook alle namen goed (+5 pnt) 

3) Steven een rit van 129 km en ook alle namen goed (+4 pnt) 

4) Peter een rit van 95 km maar miste een plaatsnaam (+3 pnt) 

5) Jermo een rit van 154 km maar miste een plaatsnaam (+2 pnt) 

6) Ties een rit van 160 km maar miste een plaatnaam.(+1 pnt) 

7) Evy Breed reed ook het spel reed 102 km en maakte 3 foto’s !(topper) 

 (Bijzonder detail, Steven maakte de zin ALCMARIA  OP KOERS, dus dit is een compliment waard en veel 

km’s) 

Een mooie set wegwielen gaat naar Remco, die deze goed kan gebruiken…. 

Ik hoop dat jullie het leuk vonden. 

We houden contact. 

Fred.  

 

 

 

 


