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Finishparty.
De finischparty was heel geslaagd en we willen dan ook iedereen bedanken voor de aanwezigheid. We hebben genoten van de dvd van Jos Koster die tevens onze speaker van de
avond was.
Kevin bedankte het team voor de inzet van dit jaar in de vorm van een mooie foto.
Harry en Erik mogen zich nog verheugen op het kookboekje van Horst aan de Maas, waar
Kevin bij een streek recept staat, en zo ook nog veel andere bekende en minder bekende
mensen uit de regio. Dit boekje is vanaf eind deze week te verkrijgen, het is maar dat u het
weet.
De Fan van het Jaar is dit jaar “Fans van het Jaar geworden”. Math en Angeli Bouten uit
Oostrum mochten een mooie herinnering in ontvangst nemen uit de handen van Dennis die
de fanclub vertegenwoordigde. Deze vervent Rossi en Kevin fans zijn dit jaar op één na alle
wedstrijden geweest en hun steun voor Kevin ( en Rossi) gaat door dik en dun.
Omdat we dit jaar een jubileum jaar hadden hebben we gemeend ook een fan te mogen kiezen die al vijf jaar enthousiast zoveel mogelijk Kevin zijn races bezoekt, en dit is geworden
Opa Piet uit Lottum, wie kent hem niet? Gert-Jan Vermeulen, onze fanclub voorzitter lag
geveld door de griep thuis op de bank en houdt zijn bedankje tegoed. Want we zijn dankbaar dat Gert-Jan al vijf jaar met veel enthousiasme deze taak op zich neemt, fantastisch!
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Rest ons nu u te bedanken voor een mooi seizoen met veel belangstelling tijdens de races en
we hopen dat u het nieuwe team wat begin volgend jaar gepresenteerd wordt wederom zal
steunen!
Zeer binnenkort zal er een persbericht u kant opkomen met daarin meer details.
We zijn heel enthousiast , Kevin zal u hier alles over vertellen tijdens zijn sponsorbezoek.
Tot ziens en voor meer nieuws houdt de website in de gaten,

Met sportieve groet

