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Wat brengt de woestijn??
PEKING- Goed begonnen is half gewonnen. Met enige
moeite slaagden de Kampioenen erin om de eerste diamant te verkrijgen. Daarvoor moesten ze de draken verslaan die de Chinese hoofdstad Peking al eeuwen teistert.
De Chinese keizer Ha-Tsji beloonde ze met de diamant.
Speciale dank gaat naar hun mentor en meester in de
kung fu, dhr. Pi Wi, die hen trainde en tips gaf om de draken te verslaan. De tweede diamant ligt in de ElEtrikoase, midden in woestijngebied. Dat beloofd een zeer
lastige opdracht te worden.

Tv gids: Temptation Island
Ook dit jaar gaat het er terug hevig aan toe in Moorea Beach. Vrijgezel
Wouter probeert hevig de aandacht van de meisjes te verkrijgen maar
slaagt hier helaas niet altijd in. De oneliners zoals : 'Gringo es minne
maat!!!' of 'Gringoooo, Gringo de la noche!' hebben dus blijkbaar niet
veel succes! Vrijgezel Gregory daarintegen krijgt dan weer de volle

Plaatselijk droog onder de jas:
De dag begint donker. Later komen er
meer en meer opklaringen. Er is echter wel gevaar voor een zeer lokale
bui ter hoogte van de aspitent. De
wind waait zacht. Al waait ze soms
eens een beetje harder. De temperatuur schommelt tussen de 18 en 27,6°
C. Morgen ben ik er weer weer met
weer meer
weer. Tot
dan.

Kamelensport
EL-ETRIKOASE - Vandaag heeft de belangrijkste kamelenrace van het
jaar plaats, namelijk de El-Etrikoasecup, ook wel de E-Cup genoemd. Deze
wedstrijd wordt georganiseerd door sjeik Al-Geris. Het parcours is hoofdzakelijk vlak en relatief kort, het wordt dus een wedstrijd voor de explosieve
types. De winnaar van vorig jaar, de kameel Johny, is er ook dit jaar bij
maar wordt niet tot de kanshebbers gerekend. Hij ondervindt nog last van
een val op training eerder deze maand. Tijdens een duurtraining werd hij
van de zandbaan gereden door een jeep en kwam zo in de prikkeldraad terecht. De topfavoriet deze race is de tweevoudige winnaar Al-Alal. Samen
met zijn jockey El-Elel wonnen ze dit jaar al elke
wedstrijd waaraan ze deelnamen. Grote uitdager
is kameel Kamiel, de Poulidor der kamelen. Al zes
maal eindigde kameel Kamiel met jockey Ukulélé
op de tweede plaats. Eindigen ze dit jaar eindelijk
eens op het hoogste schavotje of niet? Vanavond
zullen we het weten.
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Tour de France: Tijdrit zal Tour 2010
Vandaag staat de voorlaatste etappe
van de Tour op het programma. Een
tijdrit van Bordeaux naar Pauillac.
De tijdrit is zo‟n 52 km lang. Het
wordt zeker en vast zeer spannend.
Andy Schleck zal met een handvol
seconden voorsprong op Contador
starten in Bordeaux.We denken natuurlijk spontaan terug naar het gevecht tussen Greg LeMond en Laurent Fignon in 1989. De Amerikaan
won toen met 8 seconden voorsprong
op „Le Professeur‟.

Armstrong daarentegen rijdt enkel
nog mee voor de statistieken. Hij zal
moeten strijden om zich in de top 30
te kunnen handhaven. De winnaar van deze tijdrit wordt zonder twijfel Fabian Cancellara.
Enkel Evans, Wiggins en Martin
kunnen hem misschien een
beetje bedreigen.
Net voor het ter perse gaan
raakte bekend dat Ivan Basso,
de winnaar van de voorbije Giro,

uit de Tour gezet werd. Later meer
hierover.

Spelletjes en
mopjes!
Juf: “Jantje, je moet je gezicht beter wassen.
Ik kan zo zien wat je vanochtend gegeten
hebt.” Jantje: “Wat dan, juf?” Juf: “Brood met
chocoladepasta.” Jantje: “Fout juf, dat was
gisteren.”
Er zitten twee vliegen op een kaal hoofd. Zegt
de ene vlieg tegen de andere: “Weet je nog,
hier speelden we vroeger verstoppertje”.

“Meester: “De meeste woorden die met onbeginnen zijn woorden die niet goed zijn,
bijvoorbeeld: ongehoorzaam, onaangenaam,
enzovoorts. Kan iemand mij nog zo‟n woord
geven?” Jantje: “Ik meester: onderwijzer!
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Kop voor artikel op binnenpagina
Dit artikel kan 150 tot 200 woorden
bevatten.
Als u de nieuwsbrief gebruikt om uw
bedrijf te presenteren, kunt u gebruik maken van inhoud uit ander
marketingmateriaal, zoals persberichten en marktonderzoeken.
Als u met de nieuwsbrief de verkoop
van uw producten of diensten wilt
bevorderen, moet u er vooral voor
zorgen dat de nieuwsbrief nuttig is
voor de lezer.
U kunt bijvoorbeeld een artikel
schrijven met allerlei nuttige informatie, u kunt een overzicht van ge-

plande evenementen toevoegen of
door middel van een
speciale aanbieding een
nieuw product aanprijzen.
U kunt ook artikelen
op het web raadplegen
of daar artikelen zoeken die u als opvulling
kunt gebruiken.
Een groot gedeelte van
de inhoud van de
nieuwsbrief kunt u ook
gebruiken voor uw
website. Met Microsoft

Publisher kunt u op eenvoudige wijze de nieuwsbrief converteren naar een website. Deze kunt u vervolgens op het World
Wide Web publiceren.

Bijschrift bij afbeelding.

Tour de France
Vandaag ligt de Tourkaravaan voor één
dag stil en kunnen de renners genieten
van hun welverdiende rust. Deze rust
kunnen ze goed gebruiken want morgen
ligt de loodzware bergetappe naar Jausiers in het verschiet. De renners zullen
dan klimmen over de Col de la Lombarde en de Col de la Bonette. De Bonette
is het dak van de Tour met een hoogte
van maar liefst 2802 meter. Het is dan
ook de hoogste beklimbare col in Europa. Het is nog maar de vierde keer ooit
dat de renners de Bonette beklimmen.

In 1962 en 1964 kwam de Adelaar van
Toledo, Federico Bahamontes, als eerste
boven en in 1993 Robert Millar. De favorieten voor deze etappe zijn de berggeiten pur sang zoals Ricco, Piepoli &
Kohl en de klassementsrijders ( Evans,
Menchov, Sastre & Schleck). Dit wordt
niet enkel een sleuteletappe voor de
eerste plaatsen in het klassement maar
ook voor de laatste. De hamvraag hier
is dan ook of rode lantaarn Wim ‘Sevie’
Vansevenant zijn laatste plek kan be-

Spelletjes en mopjes
Dit artikel kan 75 tot 125 woorden
bevatten.

ook diverse hulpmiddelen voor het
tekenen van vormen en symbolen.

Als u afbeeldingen wilt invoegen,
moet u goed nadenken over het artikel en uzelf afvragen of de boodschap
die u wilt overbrengen ook door de
afbeelding wordt weergegeven. Gebruik geen afbeelding die niet in de
context past.

Plaats de afbeelding die u hebt gekozen vlakbij het artikel en het bijschrift van de afbeelding vlakbij de
afbeelding.

In Microsoft Publisher vindt u duizenden afbeeldingen die u in de
nieuwsbrief kunt importeren. Er zijn

houden en zo in Parijs de premie van
wel 200 franken kan opstrijken! (HVM)
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Primair bedrijfsadres
Adresregel 2
Adresregel 3
Adresregel 4
Telefoon: (055) 555 55 55
Fax: (055) 555 55 55
E-mail: iemand@example.com

Typ hier de slogan.

Bezoek ons op het web!
example.com

Hier kunt u informatie over
uw organisatie geven.
U kunt vertellen over het doe
l van de organisatie,
wanneer de organisatie is opg
ericht en hoe deze
zich in de loop der tijd hee
ft ontwikkeld. Ook kunt
u een kort overzicht geven
van het soort producten, diensten of programma's
dat u aanbiedt, aangeven binnen welk gebied u
werkzaam bent
(bijvoorbeeld alleen in Neder
land of in heel Europa) en een profiel geven van
uw klanten of leden.
Noem tevens de naam van een
persoon met wie lezers contact kunnen opnem
en als zij meer informatie willen over uw organisat
ie.

Organisatie

Kop voor artikel op achterpagina
Dit artikel kan 175 tot 225 woorden
bevatten.

dere communicatiemiddelen waarvan uw organisatie gebruik maakt.

Als de nieuwsbrief wordt gevouwen
en per post verstuurd, verschijnt dit
artikel op de achterkant. U kunt er
daarom het beste een artikel van
maken dat men even snel kan doorlezen.

Ook kunt u lezers eraan herinneren
om een terugkerend evenement in
hun agenda te zetten, zoals een
lunch voor aandeelhouders op elke
derde dinsdag van de maand of een
halfjaarlijkse veiling voor een goed

Met een rubriek voor lezersvragen
bijvoorbeeld kunt u snel de aandacht
van de lezers trekken. U kunt vragen
plaatsen die u hebt ontvangen naar
aanleiding van het vorige nummer
van de nieuwsbrief of vragen behandelen die vaak worden gesteld.
Met een lijst van namen van de managers van uw organisatie geeft u de
nieuwsbrief een persoonlijk tintje.
Als het een kleine organisatie is,
kunt u alle werknemers noemen.
Ook kunt u een overzicht geven van
de prijzen van uw producten of diensten. U kunt uw lezers wijzen op an-

Bijschrift bij afbeelding.

doel.
Als er nog ruimte over is, kunt u een
afbeelding invoegen.

