
 

BeNeCup Nieuwsbrief -4 
 
Beste deelnemers! 
 
Helaas heeft de organisatie toch een moeilijke beslissing moeten maken: 
 

WIJZIGING: weekend 15 t/m 17 juni wordt verplaatst naar weekend vrijdag 22 t/m zondag 24 juni 2012  

 
Ondanks dat er al heel veel werk is verricht door de organisatie van de mensen in België en Nederland 
is dit toch de beste optie. Het weer is komende weekend zodanig, dat het misschien wel gezellig is 
binnen bij een kopje koffie of thee, maar van taakvliegen zal niet veel terecht komen. Blipmappen die 
geel horen te zijn zoals vandaag en morgen, zijn vanaf vrijdag alleen maar blauw dat inhoud dat de 
thermische omstandigheden zo zijn dat er geen gebruik van gemaakt kan worden. Ook regen en onweer 
zijn voorspeld. Hopelijk kunnen de deelnemers flexibel zijn en hun planning aanpassen, zodat ze toch 
aanwezig kunnen zijn een week later. Graag hoor ik van jullie heel asjeblieft  per omgaande een  reply 
bericht terug, zodat we niet met ons handen in het haar blijven zitten en moeten wachten op reactie. Je 
kan op volgende bladzijde invullen wat van toepassing is of je kan gebruik maken van:    www.benecup.nu 
Excuses voor het ongemak, maar het lijkt ons echt zoveel beter als er ook leuk gevlogen kan worden. 
 
Heel hartelijk dank voor de medewerking en het begrip voor deze beslissing. 
Groet  
BeNeCup-Organisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    BeNeCup             .  avond  .              
          22/6     23/6      24/6     23/6 

Naam Land vrijdag zaterdag zondag bbq 

Rudy Beeckaert B         

Jean-Claude Bodart B         

Michel Bodart B         

Frank Cox NL         

Gerrie Convens B         

Paul Engelen NL         

Bart Goos B         

Rob in 't Groen NL         

Jan Haagdorens (jr) B         

Tom Haagdorens B         

Martin v Helden NL         

Kurt Huyghe B         

Bert van Impe B         

Coen Jansen NL         

Hadewych van Kempen NL         

Rob van der Leeden NL         

Sander van Schaik NL         

Jean Solon B         

Gijs Wanders NL         

Jochen Zeischka B         

 
 


