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Van de voorzitter

Het voorjaar is begonnen en de motoren kunnen van stal. In Nederland niet te hard rijden 

want dat is heden ten dage een zwaar vergrijp. De kalender is weer boordevol met spannende 

evenementen,  met als klap- en sluit stuk  de tweedaagse ONK enduro. Hoe e.e.a. uitpakt zullen 

we wel zien, maar met de goede inzet van de vrijwilligers zal het wel  goed voor elkaar komen. 

Hou de kalender en de sociale media goed in de gaten voor nieuws vanuit de commissies. 

Nog even over de inzendingen die Harry de laatste tijd ontvangt om in het club blad te zetten. 

Is de laatste tijd zeer minimaal te noemen. Of dit komt doordat iedereen tegenwoordig op de 

smartphone’s  verhalen wisselt weet ik niet, maar voor Harry is dit niet leuk om elke keer weer 

een boekje in elkaar te draaien wat hij in grote lijnen zelf ook nog geschreven heeft.

Dus voor een volgende keer , stuur maar een smeuïg verhaal naar de redactie dan, kunnen 

ook de facebookloze EMC ers hiervan genieten.

Antoon Slagers

Voorzitter EMC
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GEFELICITEERD!
Wij feliciteren Daniële Pruim en Marco Starreveld met hun dochter: 

Anouk 
die op 7 januari 2014 werd geboren.

 



staalmark t .nl

Uw partner in metaal, 
kunststof & service

staalmarkt



Van de redactie

Bij deze de eerste EMC Allerlei van 2014. Niet veel kopij ontvangen deze keer, maar er is toch 

weer wat leesvoer bijeengescharreld. Ook hebben alle adverteerders weer hun advertentie 

gehandhaafd, waarvoor hulde. We zoeken nog steeds een extra vrijwilliger bij de redactie, 

dus meld je aan als je bereid bent af en toe wat hand- en span diensten te verrichten voor ons 

clubblad. Ook mag er best wat meer kopij binnen komen, dus als je wat meemaakt of iets te 

melden hebt, lever dan wat in.

De winter zit erop. Deze keer zonder Reggerit omdat we die nu als tweedaagse pas in november 

organiseren. In plaats daarvan werd er een succesvolle speedtrial georganiseerd op 4 januari, 

waarvan een klein verslagje in dit nummer. Er was een clubavond, waar ik helaas niet bij kon 

zijn, dus geen verslagje hiervan. Dan hadden we nog onze ledenvergadering die druk werd 

gedeelte volgde. 

De Ganzenrit is ook al weer geweest, met een goede opkomst. De Veteranen- en Klassiekerrit 

komt er al weer aan en hetzelfde weekend hebben we ook de Noaberscross. Voor het eerst 

dat we twee evenementen tegelijkertijd hebben, maar agenda technisch kon dit niet anders. 

Dan gaan we in mei weer met een grote groep EMC-ers een weekend naar Duitsland. Maar 

deze activiteiten staan dus pas in de volgende editie.

Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 5 april 2014  Darttoernooi 13:15 uur 

Zaterdag 12 april 2014 Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag

 

Za 12 & Zo 13 april 2014 Noaberscross Hele dagen

 

Do 1 t/m Zo 4 mei 2014  EMC weekend Hele weekend 

Zondag 11 mei 2014 Zompenrit 10:00 uur 

Zaterdag 17 mei 2014  Enterrun Hele dag 

Zaterdag 14 juni 2014  Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

 

Zondag 6 juli 2014  Klompenrit 10:00 uur

 

Zondag 24 augustus 2014  Supermoto Hele dag 

Zaterdag 6 september 2014  Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

 

Zaterdag ?? september 2014  Kids middag + BBQ avond  15:00 uur

Vr 21 & Za 22 november 2014  Tweedaagse Reggerit Hele dagen 

Kosten toertochten leden Niet leden

Ganzenrit € 4,00 € 6,00

Klompenrit € 4,00 € 6,00

Zaterdagmiddagrit € 3,00 € 4,00

Zompenritjes € 2,00 € 3,00



Inhoud
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MOTORSERVICE TWENTE
Kryptonstraat 23  -  Rijssen  -  Tel. 0548-540160

Voor onze occasions zie: www.motorservicetwente.nl

Nieuwe motoren

Occasions met bovaggarantie

Goed uitgeruste werkplaats

Snelle levering onderdelen

Snelle service

Uitgebreide kledingshop

Banden op voorraad

Alarm inbouw

*

*

*

*

*

*

*

*

Uw adres voor:

MOTO GUZZI DEALER 
VOOR OOST NEDERLAND
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Een koe met twee wielen?

Ja die bestaan, ze zijn ontdekt. Er zijn verschillende 

rassen en komen van oorsprong meestal uit Japan, 

geven geen melk, maar drinken benzine, en zijn ontdekt 

door de overheid. Auto’s worden vaak melkkoe van de 

overheid genoemd, maar nu staan er ook motoren in 

deze winstgevende stal. 

Het was puur toeval dat ik zag op de jaarlijkse acceptgiro 

voor de motor wegenbelasting dat er nu je nu voor 

het hele jaar moest betalen. Voorheen moest je ook 

één keer per jaar betalen, maar dat was voor een half 

jaar. Het ander halve jaar was gratis omdat motoren 

meestal maar 6 van de 12 maanden worden gebruikt. 

Dit was zo omdat de meeste motorrijders hun motor 6 

van de 12 maanden lieten schorsen omdat ze er in de 

koude wintermaanden toch niet mee reden. Om van de 

administratie van al dat heen en weer geschors af te zijn 

kwam men met deze praktische oplossing. Een prima 

zaak, dezelfde opbrengst en minder bureaucratie.

Maar nu is het crisis, en heeft onze regering extra geld 

nodig om aan de banken te geven en de Grieken te 

sponsoren, zodat die hun schulden aan ons kunnen 

terugbetalen. Dus met het geld wat we ze eerst van ons 

en rechts wat extra belastinginkomsten te genereren. 

Er moet meer melk uit die gewielde koeien worden 

getrokken. Dus plaatst men ‘max 60 km’ borden  op 

80 km wegen en ‘max 80 km’ op 100 km wegen en 

worden bekeur-BOA’s met laserguns aangesteld 

die buitensporig hoge bekeuringen uitdelen aan 

iedereen die deze verboden licht overtreedt. De eerste 

wielrenners schijnen reeds bekeurd te zijn!

Maar er moet nog meer bijeen geharkt worden. Dus 

wordt de wegenbelasting op motoren verhoogt door 

per 2014 het half jaar ‘vrijstelling’ af te schaffen. Aan 

het bedrag is nu niks veranderd zodat het niet opvalt. 

Bij het googlen naar het oude tarief stuitte ik erop dat 

het motorbelasting tarief drie jaar geleden  tijdelijk voor 

3 jaar verhoogd is met 25%. Dat was om het verlies van 

te compenseren! Dus eigenlijk hadden we nu na deze 

drie jaar weer 25% minder moeten betalen. Dit ‘verlies’ 

is dus gewoon gecompenseerd door de 6 maand 

vrijstelling af te schaffen. Een echte melkkoe heeft 4 

spenen en er is geen boer die maar aan drie van de vier 

spenen trekt om zo 25% melk te laten zitten, dus wij 

dat ook niet, zal men wel gedacht hebben. Ik vermoed 

dat onze ‘tweewielige koeien’ volgend jaar plotseling 5 

spenen blijken te hebben volgens de belastingdienst!

Bé Taler.

Motor wegenbelasting tarieven van de 

afgelopen jaren:



OFFICIEEL 
DEALER

VAN:

500M2

KLEDINGSHOPMET TOPMERKEN
BERIK, ARLENNESS, BERING, RICHA, FOX, TSX.

KALANDERSTRAAT 7, 7461 JL RIJSSEN  
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EMC Enduro team.

Zaterdag 15 februari is een nieuw enduro team gepresenteerd. Het EMC Enter Enduroteam. In het jaar waarin wij 

de 32e Reggerit, tevens de afsluitende 2-daagse kampioensrit, op 28 en 29 november 2014 mogen organiseren is 

besloten om een EMC Enter Enduroteam op te richten.  Drijfveren (teammanagers??) hierachter zijn René Nijzink 

en Bas Ellenbroek. De leden van het EMC Enter Enduroteam rijden in dezelfde teamkleding om zo de EMC meer 

herkenbaarheid bij de enduro’s te geven. Dit is mogelijk gemaakt door een groot aantal sponsoren, waardoor 

er 15 rijders zullen uitkomen in de zelfde kleding. Tevens zal er een EMC Enter Enduroteam, bestaande uit 4 

rijders, worden ingeschreven voor het kampioenschap voor clubs bij de ONK enduro’s. Voor de verzorging bij de 

tankstops en tijdcontroles wordt gebruik gemaakt van de service van Spenduro team van de familie Spenkelink, 

wat ook meestrijd in het kampioensschap voor clubs onder de naam EMC Enter Spenduro. We hebben naar mijn 

weten nog nooit zoveel leden gehad die actief deelnemen aan de enduro wedstrijden en twee ‘EMC’ club teams. 

De eerste 2 wedstrijden van het seizoen 2014 zitten er ondertussen op en beide teams hopen eind november het 

en wat blessures staan de teams nog niet bepaald bovenaan in het klassement, maar het enthousiasme is groot 

en de reacties positief. Nu is de zomerstop en in het najaar volgt de tweede helft van het seizoen.

Sponsoren van EMC Enter Enduroteam zijn:

Autobedrijf Oude Mulders 

Jopa Racing Products

Boensma automaterialen  

Jos Rikkert Schilderwerken

Bolscher Meer dan Vlees 

Klimaat-Service Ten Brinke

Bouwbedrijf Stamsnijder-Homan BV  

Sismatec

Brinks Grondwerken 

Slag auto’s

Broeze Installatie & Montage Techniek 

Spenkelink Besturingstechniek

Eurol 

TwinAir

Freek van ’t Wout S & O 
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Speedtrial 4 januari 2014

Deze winter geen Reggerit, dus werd er 

maar een speedtrial georganiseerd in de 

kerstvakantie. Wat is een speedtrial? Nu, je zet 

een parcours uit met een aantal hindernissen 

en je houdt een tijdrit met crossmotoren over 

dit parcours. Ofwel, wie de snelste ronde 

je niet met de voetjes aan de grond komen 

in de non-stops en speelt de tijd of snelheid 

geen enkele rol. Bij een speedtrial mag je 

op de verbindingstukken op het parcours 

wel met de voetjes aan de grond, maar in de 

hindernissen mag dat niet. Doe je dat toch 

dan krijg je strafseconden.

In eerste instantie was het bedoeling een 

parcours uit te zetten op het braakliggende 

terrein naast Hesselman Transportbedrijf, 

maar dit bleek blank te staan. Dus werd 

uitgeweken naar een kavel aan de Rondweg 

die wel droog stond. Prima geregeld. Er was 

veel animo om mee te doen want er starten 

wel een man of 40, precies weet ik het niet. 

Per keer starten er twee rijders op een apart 

deel van de baan en iedereen kon een paar 

keer het parcours rijden. Gezien de tijd wat dit 

kost hadden er ook niet meer rijders moeten 

zijn.

De organisatie was prima geregeld waarbij 

zowel rijders als helpers tussen de middag een 

warme maaltijd, mede dankzij Bolscher Meer 

Dan Vlees, voorgeschoteld kregen. Voor de 

middag kon men oefenen en na de middag dus 

met volle buiken de wedstrijd in. Het parcours 

was mooi opgezet met diverse hindernissen 

zoals een wipwap, die door de meesten als 

een springschans werd genomen, een mooie 

Audi 80 waar overheen gereden werd, een 

puincontainer en bungelende autobanden zijn 

wat hindernissen die men moest nemen.

Wie gewonnen heeft dat weet ik zo niet meer, 

maar het was een leuk evenement.

Harry Wolters



-VERKOOP

-REPARATIE

-ONDERHOUD

-SCHUREN

-EN RESTAUREREN

Showroom: Beatrixlaan

Putman Cramerstraat 7

7468 BG  Enter

Tel : 0547 - 383110 Mob: 06-53272523

Fax: 0547 - 383125

Openingstijden:

Maandag - Woensdag Alleen op afspraak

Dinsdag - Vrijdag 14.00 - 18.00 uur

Donderdag 14.00 - 21.00 uur

Zaterdag     10.00 - 12.30 13.30 - 16.00 uur

AL MEER DAN 25 JAAR

'N BEGRIP IN TWENTE

PARKETVLOERENBEDRIJF
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TT - Circuit

Wij als EMC zijn voor een motorclub niet echt een kleine vereniging en bij onze evenementen zijn vaak tussen 

de 20 en 120 vrijwilligers betrokken. Alles pro deo. In Assen ligt het beroemde TT Circuit met een behoorlijk 

professionele organisatie. Maar ook deze organisatie kan niet zonder vrijwilligers. Er zijn ruim 1550 vrijwilligers, 

verdeeld over de zogenaamde Buitenring (ca. 750 vrijwilligers) en Binnenring (ca. 800 vrijwilligers). De Binnenring 

het circuit. De kaartverkopers en controleurs, parkeerwachters en verkeersregelaars vormen gezamenlijk de 

Buitenring. En dat voor een ‘route’ van 4,5 km. Dat is een gemiddelde van 1 vrijwilliger per 3 meter circuit! 

Cijfers 

De baanbeveiliging van het TT Circuit Assen, tijdens de TT Assen en het WK Superbike, in cijfers:

-

co’s, 50 baco/EHBO’ers, 

-

cials, 20 artsen en 25 ver-

pleegkundigen) beman-

nen alle (baan)posten.

22 baanposten omzomen 

het circuit waar vandaan 

-

zaamheden uitvoeren.

36  vlagposten worden 

om de noodzakelijke vlag-

signalen te tonen.

360 vlaggen worden ge-

bruikt op de 36 vlagpos-

ten langs het circuit.

32  rapersposten zijn be-

mand met minimaal 3 ba-

co’s en 1 baco/EHBO’er 

voor het assisteren van 

gestrande of gevallen 

coureurs.

120  brandblussers staan 

langs het circuit en in de 

pitstraat inzetgereed.

7 ambulances, elk be-

mand met een chauffeur, 

arts en verpleegkundige 

staan verspreid langs het 

circuit voor het vervoer 

van slachtoffers op het 

circuit.

2 Fast Medical Cars, elk 

bemand met een chauf-

feur, arts en verpleegkun-

dige – gespecialiseerd in 

traumaopvang – staan 

uitruk gereed voor de 

eerst inzet op het circuit 

1 traumahelikopter staat 

stand-by naast het Medi-

cal Centre.

3 Fast Fire Cars, elk 

bemand met twee 

brandweerlieden, en 1 

tankautospuit, bemand 

met 6 brandweerlieden, 

staan paraat om branden 

op het circuit en de pad-

dock snel te kunnen blus-

sen.

6 bezemwagens (5 kleine 

trekkers met aanhang-

ers en 1 vrachtwagen) 

worden gebruikt om alle 

direct via de service roads 

terug te brengen naar de 

paddock.

5 moto pick-up rijders 

staan op strategische 

punten om met hun mo-

toren gestrande coureurs 

direct terug te kunnen 

brengen naar de pitstraat 

of paddock.

34 camera’s van het ges-

loten TV-circuit bezorgen 

Race Control volledig 

zicht over het gehele cir-

cuit, waardoor de wed-

strijdleiding adequaat kan 

ingrijpen.

Een TT-Circuit zullen wij in Enter wel nooit krijgen. 

Misschien maar goed ook, want zoveel vrijwilligers 

hebben wij nou ook weer niet op voorraad!

   (Deze pitspoezen had ik nog niet eens meegeteld.)

Harry Wolters
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Voorlopig geen APK voor motoren.

Dinsdag 11 maart 2014 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd 

uitgesteld tot 2022. Indien de lidstaten in de vijf jaar voorafgaande voldoende maatregelen 

Ook schijnt de APK voor caravans voorlopig te zijn vervallen.

zorgen toen vorig jaar een linkse meerderheid in het Europarlement vóór verplichte APK voor 

motoren stemde. Zo’n plicht is onnodig: motorrijders zorgen al goed voor hun motor, omwille 

van hun eigen veiligheid. Een motorongeluk gebeurt bijna nooit door een mankement. 

is mij niet helemaal duidelijk. De MAG en KNMV zijn in overleg met ‘onze’ regering in 

Den Haag. Ik stel voor dat ze gewoon gaan tellen hoeveel motorongelukken er plaats 

gaan vinden in deze periode als gevolg van mankementen die met een APK zouden zijn 

voorkomen. Dat zullen er zo weinig zijn dat geconcludeerd zal worden dat een APK niet 

nodig is.

Harry Wolters.



O N D E R N E M E N D  T O T  A C H T E R  D E  K O M M A W W W . B O R D A N . N L

Ondernemers en omstandigheden verschillen. Daarom zijn er 

geen standaardantwoorden op uw ondernemersvragen. Zeker niet 

als het gaat om specifieke uitdagingen die u zelf bewust opzoekt 

(en dat doet u, want daar bent u ondernemer voor). Bij Bordan 

begint alles daarom met een goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen vertrouwd met uw bedrijf en uw 

cijfers, maar ook met de voor u relevante ontwikkelingen in de 

markt, met uw visie en uw ambities en met hoe u het liefst uw koffie 

drinkt. Voor ons is het simpel: kunnen begint met kennen. Vanuit 

dat vertrekpunt komen we samen verder.  

Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo
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Aan de studie!

Ja, het opleidingsniveau binnen de EMC is gestegen. Er is geblokt tot diep in de nacht om de benodigde 

papieren te behalen. Nee, de opleidingseisen om EMC lid te zijn niet aangescherpt, dergelijk eisen hebben we 

natuurlijk niet. Dat zou wat zijn. Maar om onze jaarlijkse Enterrun te kunnen organiseren zijn de laatste jaren 

de opleidingseisen, die gesteld worden aan de mensen die als ‘verkeersregelaar’ de kruispunten afzetten nogal 

opgeschroeft. Niet door de EMC, maar door de overheid. Vergunningstechnisch dus een bittere noodzaak. Of 

het feitelijk bijdraagt aan de veiligheid weet ik niet.  Ik ken geen enkel concreet voorbeeld van een ongeval  

wat te wijten is aan het handelen van een ‘verkeersregelaar’. Wel komt het met enige regelmaat voor dat 

verkeersregelaars door automobilisten van de sokken worden gereden. Hetzij door agressiviteit, hetzij door 

(domme) stuurfouten of alcohol gebruik, maar dan van die automobilisten. Dat voorkom je dus niet met een 

verkeersregelaars diploma. Maar we doen gewoon mee want het hoort er nu eenmaal bij. Positief is dat het 

sinds dit jaar kosteloos is. Vorig jaar moest de EMC per examenkandidaat betalen.

Dat oranje hesjes nu zijn voorgeschreven is een 

goede zaak, maar die hadden wij ook al voordat deze 

regelgeving bestond. Het begon met de verplichting 

om elk jaar een mondelinge cursus te volgen. Die werd 

gegeven door een politieagent en duurde meestal 

ongeveer 5 minuten. Daarna volgde een ápres-cursus 

tot in de late uurtjes, want we waren toch in ’t Kluphoes.

Helaas is aan deze traditie een einde gekomen. Het 

Dus 20 EMC-ers waren de laatste weken amper op 

straat in in ’t Kluphoes te zien omdat men thuis achter 

de PC zat te blokken op de leerstof. Werkelijk alles 

van het verkeer moet je weten. Als je denkt de stof te 

beheersen dan mag je ook vanachter de PV het zware 

goed merkbaar dat men goed heeft geleerd van het 

gedoe op die school in Rotterdam, waar de leerlingen 

doodleuk inbraken om de examen antwoorden te 

bemachtigen. De verkeersexamen vragen en –

antwoorden bestaat louter elektronisch, dus er valt 

niks in te breken. 

De examen computer kraken dan. Vergeet het, super 

beveiligt. Het staat niet eens op Wikileaks! Dan laat je 

toch gewoon door een expert voor het examen doen 

op de PC. Forget it. Via je computer camera  wordt 

continue een iris scan van je ogen gemaakt, dus geen 

kans. Dus gewoon net zo lang stampen tot je alle 

verkeersregels uit je hoofd kent, speciaal die welke van 

toepassing zijn op verkeersregelaars. Tot slot enkele 

examenvragen als voorbeeld.

1. Moet een verkeersregelaar een pen en  

 opschrijfboekje bij zich dragen?

2. Kan een automobilist die de aanwijzingen  

 van een verkeersregelaar niet opvolgt een  

 bekeuring krijgen?

3. Zijn klompen geschikt schoeisel voor een  

 verkeersregelaar?

4. Mag iemand met de leeftijd van 16 jaar als  

 verkeersregelaar optreden?

5. Wat is gevaarlijker, een vrachtwagen of een  

 auto?

6. Mag je als verkeersregelaar een trein   

 tegenhouden?

7. Wanneer is een verkeersregelaar beter  

 zichtbaar, met het hesje open of het hesje  

 dicht?

Harry Wolters





BROEKHUIS OOST MOTOREN,
VOOR DE ÉCHTE MOTOR-LIEFHEBBER!

BMW maakt 
rijden geweldig

 
Enschede

Broekhuis Oost

MotorenBroekhuis Oost Motoren
Spaansland 10

7543 BG Enschede

(T) 053-432 61 16

broekhuisgroep.nl

    
     
  
   

    
   

     
   

      

VERHUUR   VAN   MOTORTRAILER  /  AMBULANCE

Wil je eens wat verder weg maar geen uren over de autosnelweg met je motor rijden?

Zet dan de motoren op onze trailers kom uitgerust op de bestemming aan.

inclusief oprij-platen en accessoire kist met slot

per dag € 30

weekend € 50

midweek € 80

week  € 100

Borg  € 250   Contant

Standaard  7-polige aansluiting!

06-50248539 e-mail: mar.schoemaker@planet.nl

info / huren:



Verkoop - alle topmerken, zowel nieuw

  als gebruikt, van personenauto’s tot

  bedrijfswagens

Schadeafhandeling - Complete

  afhandeling van uw schade, inclusief

  het administratieve gedeelte

werkplaats - ruime en moderne werk-

  plaats voor onderhoud, reparaties en

  A.P.K. keuringen voor alle merken

tel 0547 38 1775
info@oudemulders.nl

      “ Autobedrijf OUDE MULDERS heeft 

   onlangs haar intrek genomen in een geheel

  nieuw onderkomen met een ruime, moderne 

werkplaats. Kom gerust een kijkje nemen aan de

 ”

www.oudemulders.nl s ha r i ng  t he  beau t i fu l  l i fe

1

2

3

 ...   Adres  .........................................
  RIJSSENSEWEG 47        7468 AB   ENTER

facebook.com/oudemulders

www.oudemulders.nlWeb

Email

ZEKERHEID

DESKUNDIGHEID

BETROUWBAARHEID



EMC ALLERLEI    24

Colofon

Voorzitter A. Slagers Dorpsstraat 79 7468 CG, Enter 0547-384332

Secretaris E. Brok Brinkstraat 6 7468 CZ, Enter 06-47056628

Penn.meester D. Pruim Pr. Bernhardlaan 28 7468 BE, Enter 06-11006036 

Leden F. Lammertink Brahmsstraat 16 7604 ET, Almelo 0546-807811

 H. Wolters Brinkstraat 4 7468 CZ, Enter 0547-383072

 H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 7 7468 BG, Enter 0547-383110

 B. Rikkert Boomcateweg 81b 7442 BG, Nijverdal 0548-613189

 R. Schrooten Muldershof 17 7468 GR, Enter 06-54713877

Lidmaatschap

*Een gezindslidmaatschap is ouders + minderjarige 

kinderen. Wordt je na 1 september lid dan geldt de 

betaling voor het hele volgende jaar.

Postadres

Postbus 53, 7468 ZH Enter

Internet

www.entersemotorclub.nl

Bankrelatie

Bank rekening nr: 11.43.07.024 (Rabobank)

Redactie

H. Wolters  0547 - 383072

F. Lammertink  0546 - 807811

S. Rutenfrans  06 - 57333712

E-mail redactie

redactieclubblad@entersemotorclub.nl

Openingstijden t’ Kluphoes

Woensdag 19.30 uur tot 23.00 uur

Zaterdag 15.00 uur tot 19.00 uur

Adres t’ Kluphoes

Krompatte 4 7468 AS, Enter  0547-382053

Tour B. Rikkert 0548 - 613189

 J. Nuitermans 0548 - 456356

 N. Hovenier 06 - 14560053

Weekend  F. Lammertink 06 - 29217269 

Duitsland B. Rikkert 0548 - 613189

 N. Hovenier 06 - 14560053

Enduro J. Rutjes 0547 - 381686

 A. Slager 0547 - 384332

 M. Vos 0547 - 381814

Cross J. Slagers 0547 - 383787

 A. Slagers 0547 - 384332

 A. Kamphuis 0547 - 382593

Supermoto H. Wolters  0546-383072

 A. Slagers 0547-384332

 B. Slaghekke  06-55152850

 H. Spenkelink  06-51194664

 T. Ellenbroek  06-13437820

Veteranen  M. Reijerink  06 - 22065346

& Klassiekers B. Westerik 0546 - 573012

 J. Hinseveld 06 - 51565584

 H. de Wilde 06 - 15022942

 B. Oude Mulders 06 - 21287422

Enterrun G. Poortman 06 - 51349531

 G. Kalenkamp 0547 - 382986

 H. ter Denge 06 - 29536751

 H. Beverdam 0547 - 381661

 H. a/d Stegge 0547 - 383110

Beheer  G. Poortman 06 - 51349531

Kluphoes M. van der Riet 06 - 10386910

 H. a/d Stegge 06 - 53272523

Dartteam EMC G. Poortman 06 - 51349531

Spiekerhard






