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Info over onze club.

 

Het clubblad verschijnt 5 keer per seizoen. 

De club regelt een aantal tourritten per seizoen. 

De kosten zijn voor niet leden 3,50 euro. 

Leden gratis. 

Er kan gereden worden in groepsverband of alleen. 

Voor elke rit worden er punten uitgedeeld. 

Dit zijn punten voor de clubkampioenschappen. 

De punten verdeling staat vermeld in het 

clubkampioenschapoverzicht. 

Clubavonden zijn er 11 keer per seizoen en iedereen is welkom. Er 

worden soms extra activiteiten georganiseerd tijdens deze avonden, 

dit wordt vermeld in het clubblad. 

Hiernaast worden er nog extra aktiviteiten georganiseerd zoals: 

nieuwjaarsreceptie, weekend buitenland, weekend binnenland, 

barbeque, enz. hiervan verdere info in het blad. 

Verder is er een mogelijkheid om een motorescorte te krijgen bij een 

bruiloft of feest. Dit kan dan doorgegeven worden aan de redactie 

en wordt dan vermeld in het clubblad. 

Ideeen voor in ons clubblad of voor de club in het algemeen zijn 

altijd welkom!!!

penningmeester@mtcdalfsen.nl

redactie@mtcdalfsen.nl
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Stukje van de voorzitter.

Op sterven na dood, doodgebloed, morsdood was ons clubblad.
"Om de dooie dood niet", "dan maar in m'n dooie eentje"

Een man een man een woord een woord, dat clubblad dat komt er. "we vragen gewoon voordat 
iedere rit begint, of een willekeurige deelnemer een stukje wil schrijven".
Zo gezegd zo gedaan en jottum Het werkt ook nog.  
Klasse goed te passe.

We hebben al weer duuvelsmooie toertochten gehad. Wat te denken over de openingsrit (gemaakt 
door de voorzitter himself). Die ooh zo mooie Bollenweg nabij Bentelo, die weg huren we nog een 
keer voor een verslijt je knielap-middag.

Verder hebben we in petto om het buitenland te verkennen. Deze keer niet zo gek ver weg, want 
wie het onderste uit de tank wil hebben komt zonder benzine te staan.
Tijdens dit weekendje kun je bijvoorbeeld ook 1 dag komen. 2 of 3 keer schakelen en je bent er.

Ik zie jullie bij de volgende mooie evenementen. 

Groeten,

De Voorzitter

Woordje van de voorzitter



Van de redactie

Mede dankzij de ingezonden stukjes en de hulp van mijn dochters Carlijn en Saskia om mij een 

beetje wegwijs te maken met word en Jolanda die heeft uitgelegd hoe dat bij de drukker gaat is het 

dan toch  gelukt om een clubblad samen te stellen allen die wat hebben ingestuurd dank hiervoor.

Wil je dat het clubblad ook in de toekomst blijft bestaan stuur dan ook eens een verslag een foto 

een wist je dat of gewoon iets wat je geplaatst wilt zien. 

Heb je een stukje of een goed idee geef het door aan 

En natuurlijk dank aan de adverteerders die de uitgave van het clubblad mogelijk maken.

Ben je een nieuw lid en wil je je in een keer voorstellen aan de hele club stuur dan een stukje over 
jezelf met een foto van jou en of je motor naar de redactie.

Inleveren kopie nr 3 voor 20 juli.

Groet Evert Kroeze  

redactie@mtcdalfsen.nl

Van de redactie

Inleveren kopie nr 3 voor 20 juli.

mailto:redactie@mtcdalfsen.nl


e
3  bestuursvergadering 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum     : 12 april 2012  
Aanwezig    : Robin Jansen, Ivo Kemper, Oscar Mestebeld, Ronald Jutten, Ralph Bosch, Raymond

 Ulkeman, Hendri Goos (Website), Jolanda v. Leussen (red.), Judith Boelen.
Afwezig:      : Rutger Dijkstra (clubhuisbeheerder), Adri Dijk (toercomm.). 

1. Opening:
Ivo opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

2. Ontvangen post:
e· Info toertocht 19  Needse April Rit, zondag 22 april '12.

3. Leden:
- Geen veranderingen in het ledenbestand.

4. Toertochten/evenementen:

Evaluatie: 
· Jaarvergadering 16 maart: bezocht door 34 man/vrouw. Bij de rondvraag waren 2 vragen gesteld 

zie punt 6. 

Activiteiten:
· Openingsrit 15 april: Ivo heeft de toertocht uitgezet.
· zaterdag middagrit 28 april.
· 29 april Oranje toertocht Motorclub: Adri Dijk regelt dit.
· krulspeldenrit 6 mei.

e· 13  Vechtdalrit 20 mei.
· Weekend buitenland 25-28 mei.

5. Jubileumfeest 25-jaar MTC Dalfsen:
             -  Ivo had de aanvraag “vergunning publieksevenement” uitgedraaid en we hebben deze 
                doorgenomen. Ivo en Ronald gaan z.s.m. om tafel met Kolbe om o.a. gezamenlijk de    
                vergunning aanvraag in te vullen
             -  26 april 2012 evaluatie 25-jarig Jubileumfeest in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen.

6. Clubgebouw:
- De duivenvereniging is druk bezig met het opknappen van het clubgebouw aan de Singel.

    
7 Diversen

- Website MTC: 
ØHendri Goos wil de website graag actueel houden.
ØExtra ruimte voor foto's en filmpjes (van ± 1½ min.).
ØKijken of de website nog gebruiksvriendelijker gemaakt kan worden.
ØDe door Adri Dijk aangewezen persoon die een stukje over een toertocht voor het clubblad 

schrijft ook vast een tipje van de sluier licht op de website in een paar zinnen.
ØDe kleding die MTC heeft op de website zetten.
ØAlle wijzigingen van het programma doorgeven.
ØOscar Mestebeld gaat het clubkampioenschap bijhouden.

e- 1  vraag jaarvergadering: roken tijdens feestjes in het clubgebouw. 
  Er mag tijdens feestjes niet meer in het clubgebouw gerookt worden. Tijdens de clubavonden 
  mag wel gerookt worden.

Verslag bestuursvergadering
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Hilbert Kuterman
Klaas Kuterman

MEELWEG 43 - TEL. 0529 482241
NIEUWLEUSEN

Levering: nieuwe & gebruikte onderdelen. Accessoires.
Onderhoudsproducten. Reparatie´s. Servicebeurten.
Koppen-, cillinders-, krukasrevisie, kleding, helmen.

Ö Agrarisch loonwerk Ö Containerverhuur
Ö Transport Ö Sloopwerken
Ö Grondverzet Ö Bestratingen
Ö Cultuurtechnische werken 

Wijthmen-Zwolle
Heinoseweg 67  

 

(0529) 40 13  51

www.mulder-eykelkamp.nl



Autoschade Jan Masman
Wannestraat 30, Dalfsen, tel. (0529) 43 31 71, fax (0529) 43 31 82

AUTOSCHADE KOMT

GEGARANDEERD

WEER GOED

janmasman@hetnet.nl

www.autoschadejanmasman.nl

schadeherste l bedr i j f

Tevens verzorgen wij 
uw autoschade met 

de verzekering

- Specialist in totale autoschade
- 4 jaar schriftelijke garantie
- Geen verlies fabrieksgarantie
- Originele onderdelen
- Vervangende auto beschikbaar

? 剁乔? ? ? ? F

Korenstraat 6
7722 RP  Dalfsen
Tel.:  0529 433507
Fax.: 0529 433507
E:info@deruitermetaal.nl

- CNC Draaien/frezen 3-8 assig 3-350
- CNC Automaten draai- en freeswerk
- CNC Frezen 3-5 assig

Ø Ø - CAD/CAM Programmering
- Van prototype tot grote series
- Ontwerp en bouw van machines en onderdelen

www.garagejansenzwolle.nl
Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle
telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121
info@garagejansenzwolle.nl

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Leasing op maat
Auto import
Texaco tankstation

Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Leasing op maat

Auto import

Texaco tankstation

Boerendanserdijk 57
8024 AG Zwolle

telefoon: 038 453 1014
fax: 038 453 6121

info@garagejansenzwolle.nl

www.garagejansenzwolle.nl



e- 2  vraag jaarvergadering: voorstel noteren km-stand voor extra punten clubkampioenschap.
  We gaan dit niet opnemen in het clubkampioenschap. Het zal niet helemaal eerlijk zijn, 
  sommigen gaan altijd met de motor op vakantie, de ander gebruikt hem voor woon/werk. Dat 
  maakt het clubkampioenschap niet spannender.

- Ivo Kemper is door de Oranjevereniging benaderd of de motorclub een tocht wil uitzetten 
  voor 29 april zetten. Vertrek tussen 11.00-14.00 uur Feesttent. 

8. Rondvraag 
Jolanda van Leusen.
Redactie: Evert Kroeze verzameld de stukjes en verwerkt alles wat via de mail binnen komt 
en stuurt deze uiteindelijk door naar De Leeuw. Het clubblad komt 5 x per jaar uit.

      Voor onderstaande punten moeten mensen gecharterd worden. 
Ø In januari de adverteerders na bellen: Jolanda van Leusen doet dit nog voor 2012.

eØ5 interviews per jaar: voor 20 mei (2  clubblad) gaat Ralph Bosch iemand interviewen.
ØAdri Dijk wijst na elke toertocht een persoon aan die een stukje over de toertocht schrijft.
ØStukjes aanleveren voor het clubblad via:  
ØDe stukjes moeten binnen zijn voor 20 maart, 20 mei, 20 juli, 20 sept. en 20 nov.

 
Volgende vergadering: 10 mei 2012 in het clubgebouw ad Singel in Dalfsen

redactie@mtcdalfsen.nl

mailto:redactie@mtcdalfsen.nl


Naam: Mike Elsman
Geboren op: 14 november 1977
Gezins situatie: Getrouwd met Nienke, 2 kids Nick & Tess
Beroep: Bouwvakker bij Bongers
Hoelang lid van MTC: ??? deze vraag geef ik door aan het secretariaat!
Welke motor: Fire storm, de oude motor van HJ
Welke motors gehad: CBR / R6/ Fire storm
Droom motor: Duc Penigale 
Op welke motor wil je nooit gezien worden: Gladius (haha)
Aantal KM per jaar: 1500 km/ maar zou graag nog wat actiever gaan rijden
Gebruikt de motor voor: plezier tochtjes
Hobby's naast motor rijden: bier drinken / voetbal / beunen
Favoriete muziek: van alles 
Favoriet T.V. programma/film: brave heart
Wat vind je het leukst van de club: ouwe hoeren
Favoriete activiteit/tocht van club: clubavond
Minste motormoment: Bekeuring
Leukste motormoment: Weekend buitenland bij Christian
En weekendjes Superbike in Duitsland: staan garant voor mooie races/ bier drinken / table dancing 
in de Eiffelstadl (www.grunneholle.de!)
Bijzonder motormoment: Escorte vanwege overlijden kameraad HJ
Favoriete vakantieland: Griekenland
Toekomstplannen: wil ooit nog een keer naar Isle of mann

Hierbij wil ik Ralph Bosch heel hartelijk danken voor dit opgedrongen interview!!

Intervieuw



Newtonweg 1    Nervistraat 3 
038 - 4603242   038 - 4268800

Autoschade? 
Care helpt u snel weer op weg 

Wijnberger | Prinsenstraat 25 Dalfsen | Tel. 0529-431329 | www.wijnbergermode.nl

Aanbieding 35 jarig jubileum



Zomerprogramma 2012 M.T.C. Dalfsen

Datum:             Evenement: Aanvang:

APRIL
5 april clubavond 20.30 uur
15 april openingsrit 13.00 uur
28 april             zaterdagmiddagrit*    15.00 uur

MEI
3 mei clubavond 20.30 uur
6 mei     krulspeldenrit 

(speciaal voor dames) 13.00 uur
e20 mei 13  Vechtdalrit (LOOT) 10.00-12.00 uur

25-28 mei weekend buitenland

JUNI
3 juni dobbelrit regioclubs 11.30 uur 
7 juni clubavond 20.30 uur
16 juni zaterdagmiddagrit* 15.30 uur
24 juni puzzelrit 13.00 uur

JULI    
3-6 juli motordriedaagse 19.00 uur
5 juli clubavond 20.30 uur
6 juli bbq – na afloop driedaagse 21.00 uur
18 juli  bouwvakrit 19.00 uur

AUGUSTUS    
2 augustus clubavond 20.30 uur
26 augustus nazomerrit 13.00 uur

SEPTEMBER
31 aug-2 sept    weekend binnenland
6 september      clubavond 20.30 uur 

e9 september      18  Blauwe Bogentocht (LOOT)10.00-12.00 uur
opbrengst: 

22 september 25-jarig bestaan?

OKTOBER
4 oktober clubavond   20.30 uur
7 oktober snertrit   13.00 uur

NOVEMBER
1 november clubavond   20.30 uur
4 november pekelrit  13.00 uur

* = bar in clubgebouw is geopend vanaf 17.00 uur tot + 19.00 uur 

Alle evenementen vinden plaats in of starten vanaf het clubgebouw
Adres clubgebouw: gebouw Duivenvereniging De Singel 3 (industrieterrein) Dalfsen



*  Occasions
*  APK
*  Onderhoud
*  Verzekeringsschade
*  Stek erkende airco service

B. van der Vegt v.o.f
Oudeweg 2
Dalfsen
Tel: 0529-431754
www.bvdvegt.nl



15 april "de openingsrit"
Het was voor de club wel de eerste rit , maar een aantal van ons hadden voor de openingsrit al een 
toertocht gereden of danwel een testrit gemaakt wat bij een groot aantal wel nodig is als je het 
beestje van stal haalt of met een nieuwe brommer (M.B.) voor de dag komt.

Voor mij was deze zowel een testrit maar ook gelijk de eerste rit weer na een tijd sleutelen. Ja ook 
een BauerMettWurst kun je wel eens pech krijgen (na 24 jaar!!) maar natuurlijk niet zovaak als die 
japanse naaimachines. Zaterdagavond voor de rit de laatste kapjes erop, een kleine poetsbeurt en 
klaar was hij (of het?).

Zondag middag kwamen er 31 rijders opdagen (23%) wat voor de club toch wel een leuke score is 
maar kan altijd beter. Omdat  dit mijn eerste rit was (papier in de roller plakken en rollen ,oordopjes 
plaatsen, haar in model brengen, etc.) ging ik iets later weg dan de groep waar ik uiteindelijk de rest 
van de tocht mee gereden heb.

De tocht ging vanaf clubhuis via het mooie Rechteren,langs Dalmsholte naar de Lemelerbergje en 
daar kwam ik de groep achterop en ben er lekker aan blijven hangen.Vanaf Lemele, Hancate 
richting de chinees aan de N35 tussen Raalte en Nijverdal,de N35 op richting Nijverdal. Vanaf 
Nijverdal langs Zuna naar Enter en Bentelo.

In Bentelo hadden we alleen maar een Pauze in een wel heel gezellig slijterij annex zalencentrum 
bij een touwrukspektakel  ( ik had meer verwacht) het was er wel gezellig.

Na de pauze langs Goor (hoe kom je aan zo´n plaatsnaam) weer  terug naar Enter. Voor Enter 
kregen we nog een mooie grindweg te gaan,maar voor de oplettende rijder was er ook een mooi 
geasfalteerd stuk fietspad ernaast te bereiken via een groenstrook.Vanaf Enter naar Rijssen, 
Nijverdal, Luttenberg en lemelerveld weer terug naar ons clubhuis.

Complimenten aan de uitzetter het was een mooie rit door het slingerende landschap .

Greetings Robocop (Sunshine Henky)

Openingsrit



Veldweg 16, 7722 TW Dalfsen, Tel.06-53896859



Dalfsenaar wint auto BP Tankstation Rondweg

De komende elf weken word  er ter ere van het EK voetbal elf Ford E-Ka's verloot door BP 
Nederland. 
De eerste Ford E-Ka is gewonnen door mevrouw A. Kroeze uit Dalfsen! 

Op 16 mei  w rd bij BP Tankstation Rondweg in Dalfsen de eerste Ford E-Ka overhandigt door  
Ford dealer Garage van Leussen.  

Garage van Leussen is Ford dealer voor de regio Dalfsen en Ommen en mag daarom de auto 
leveren. 

Het is een leuk toeval dat ons MTC lid Harold van Leussen, de Ford-dealer de auto met zijn 
moeder(eigenaresse tankstation Rondweg) mag leveren.

De komende weken worden er nog 10 Ford E-Ka's verloot. Na elke tankbeurt bij BP krijgt de klant 
een wincode die op de website van BP geactiveerd kan worden. 

Hierbij een leuk stukje lijkt me voor clubblad (vrouw Evert Kroeze heeft de auto gewonnen)

In de bijlage zit foto.

Hoor of zie het wel.

Met vriendelijke groet,

t

 jl. e

H. van Leussen
Ommen
T: 0529 - 451261
F: 0529 - 451169
E: hvl@autobedrijfvanleussen.nl

Dalfsenaar wint auto BP Tankstation Rondweg

mailto:ekampman@autobedrijfvanleussen.nl


Hier kan uw advertentie staan!



Wist u dat:                                                                        

Jan en Inge veruit de meeste clubladen rondbrengen.

De voorzitter Dalfsen heeft verlaten.

Hij nu in Lemelerveld woont.

B.D. uit Hoonhorst is gezien met een helmcamera.
bij de zaterdagmiddagrit “de laatste zal/zullen de eerste zijn “ wel heel uniek was.
 
het steeds weer verbazend is hoe een groep sneller aanwezig is bij de pauze dan je in de gaten 
hebt.
 
Het oude station ook wel een mooie startlokatie is, dan kom je nog eens wat tegen
 
Wist u dat B.D (Barry Dijsselhof) ook weer actief is in motorrijden, heeft een paar jaar zonder 
gezeten, maar heeft weer een apprillia rsv mille gekocht
 
Wist u dat G,B (gert braakman ) ook weer rijd!! wel op een motor( R6) die verlaagd is , dus hij hoeft 
niet door de bocht te gaan om zijn kniejen aan de grond te krijgen !!
Dus als u een zwarte streep op de weg ziet is dat van gert zijn achterspatbord.

Ilona B. uit Dalfsen even niet mee rijdt omdat het pak niet meer past.
Dit van tijdelijke aard is.

Onze voorzitter zijn arm bont en blauw heeft omdat bij het crossen iemand voor hem viel en deze 

niet meer was te ontwijken.

Wist u dat:   



Op zaterdagmiddag de voorbereiding van de koninginnedag maar even laten zijn voor wat het is 
want wij moeten rijden.
Nog even Langs de pomp en daar komen wij Zwins al tegen.
Even voor 15.00 uur zijn wij bij het clubhuis en drinken wij gezellig een bakkie leut met de clubleden 
die al binnen zijn.
Om 15.00 uur gaan wij we onder aanvoering van Griso Bennie op weg , na een kleine omzwerving 
moeten wij de Hessenweg oversteken. Hier sluit een BMW rijder nog aan en dus zijn wij met een 
groep van 7.
Wij rijden achter Nieuwleusen en komen nog langs de Honda dealer van het Oosten, Ten Kate.
Als wij over de dijk langs het Zwartewater rijden zit er helaas een auto voor ons. Dit gaat ten koste 
van het rij plezier. Over de dijk richting Hasselt en dan naar Genemuiden. Het waait toch wel aardig 
vandaag.Na een tijdje komt het kombord van Kampen in het visier en tijd voor een bakkie koffie. Dit 
valt nog niet mee want er is markt. Niet moeilijk doen dan maar met de motor over de markt. De 
kaasboer is het hier niet mee eens en staat te schuddekoppen. Na de koffie worden de motoren 
weer gestart en via de markt gaan we weer op weg.
Via binnendoor weggetjes naar Wezep.
Dwars door Wezep naar het bekende Hattem om hier de ijssel weer over te steken.
Gelukkig wij zijn weer aan de goede kant van de IJssel.
Wij letten even niet op en rijden rechtdoor over de ijsselallee, maar dat geeft niet wat de Garmin 
maakt snel een herberekening.
Via de alternatieve route komen wij weer in Dalfsen.
Mooi gereden en nu weer snel verder met de voorbereiding van koninginnedag 2012 te Hoonhorst.

 
Groeten Triumph Alonso

 Zaterdagmiddagrit



Zaterdagmiddagrit 28 april 2012

Zaterdagmiddag hadden 14 motorrijders zich om 15.00 uur gemeld bij de duiventil om een rit van 
ongeveer van 115 km te gaan rijden. 

Na een bakkie koffie van onze barman “de Reiger”gingen we onder leiding van Ronald H. richting 
Oudleusen. Onderweg maakte onze voorrijder met “wegwijspiet” rare bewegingen met zijn armen 
en benen maar er ging bij ons geen lichtje branden. Van de motor van Ronald H. ook niet want zijn 
knipperlichten en remlicht gaven niet thuis. Evert K. ook wel bekend als de “glaskrasser” wist wel 
een oplossing en zo reden we achter hem aan naar het centraal magazijn van Oudleusen  aan de 
Kringsloot. Daar werd geconstateerd dat de zekering kapot was. Adri. D had er nog wel een 
nieuwe op de plank liggen. Nadat deze was vervangen, konden we onze weg vervolgen. 

Via verschillende binnendoor wegen kwamen we langs Nieuwleusen en Hasselt om vervolgens via 
een mooi dijkweggetje, ook wel een race baan genoemd door de familie W. vooral vandaag zo 
zonder zwabberkasten, richting Genemuiden te rijden. Daar via de beide Kamperzeedijken naar 
IJsselmuiden en Kampen gereden. 

Bij de brug over de IJssel rechts aangelegd bij café “De Unie”. Een leuke bruine kroeg waar Gait 
W. helemaal in zijn sas was door de muziek uit de jaren zeventig en tachtig die uit de speakers 
klonk. 

Na de koffie de weg vervolgd richting Wezep en Hasselt om bij Zwolle rechtsaf te gaan in de 
richting van Harcelo en Windesheim. Via Laag-Zuthem en Heino over de weg achter het station 
weer terug gereden.

Kortom een leuke rit uitgezet door de tourcommissie die zeker door verschillende mensen 
gedeeltelijk zal worden overgereden.

Groet “Plankie”

Zaterdagmiddagrit 28 april 





Club kampioenschap 2012
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Naam tot.

1 Damman B. 5 3 3 5 3 3 7 10 3 42

1 Ulkeman R. 5 3 3 5 3 3 7 10 3 42

3 Zwinselman H. 5 3 3 5 3 3 7 10 39

4 Huisjes R. 5 3 3 3 7 10 6 37

5 Dijkstra R. 5 3 5 3 10 3 6 35

5 Middelkamp A. 5 3 3 5 3 7 3 6 35

5 Rumpf J. 5 3 5 3 3 10 6 35

8 Kloosterman H. 5 5 3 7 10 3 33

9 Kemper I. 5 3 5 3 3 10 3 32

9 Mestbeld O. 5 3 5 3 3 10 3 32

9 Moraal J. 5 3 3 5 3 10 3 32

12 Dijk A. 5 5 3 10 6 29

12 Jutten R. 5 3 5 3 3 7 3 29

14 Kroeze E. 3 7 10 6 26

14 Upper H. 3 7 10 6 26

14 Willems Arjan 3 7 10 6 26

14 Willems G. 3 7 10 6 26

18 Kogelman E. 5 3 3 3 7 3 24

18 Kroes H. 5 3 3 3 7 3 24

20 Ardesch J. 5 5 10 3 23

21 Goos G. 5 3 5 3 6 22

21 Jansen R. 5 3 5 3 3 3 22

23 Bosch R. 5 5 10 20

23 Lammerink J. 5 3 3 3 6 20

25 Bannink M. 5 5 3 6 19

25 Breunis Alberta 5 5 3 6 19

25 Ekkelenkamp G. 5 3 5 3 3 19

28 Elsman M. 5 10 3 18

29 Hilgenkamp G. 5 3 3 3 3 17

30 Boelen J. 5 3 5 3 16

31 Braakman G. 5 10 15

31 Pekkeriet J. 5 10 15

33 Leussen v. H. 5 5 3 13

33 Vegt v.d. R. 5 5 3 13

35 Lammerink G. 5 3 3 11

35 Leussen v. J. 5 6 11

35 Rossen v. P. 5 3 3 11

35 Veltman M. 5 3 3 11

39 Breunis Arwin 5 5 10

39 Lagas W. 10 10

39 Meulenbelt H. 5 5 10

39 Scheper M. 10 10

43 Peters B. 3 3 3 9

43 Willems Andre 3 6 9

45 Buiter M. 3 5 8

45 Ekkelenkamp A. 5 3 8

45 Kelder J. 5 3 8

45 Kodden H. 5 3 8

49 Hilgenkamp H. 7 7

49 Vulkers S. 7 7
51 Willems J 6 6

52 Bisschop A. 5 5

52 Boesenkool H. 5 5

52 Dijsselhof B. 5 5

52 Goos H. 5 5

52 Jurriën S. 5 5

52 Kasper J. 5 5

52 Lenthe v. H. 5 5

52 Lindeboom B. 5 5

52 Marle v. G. 5 5

52 Oosterkamp T. 5 5

52 Vegt v.d. W. 5 5

63 Beltman W. 3 3
63 Kappert H. 3 3

63 Linde v. A. 3 3

63 Nijenhuis H. 3 3

63 Rozeboom B. 3 3

63 Sluis v.d. H. 3 3

63 Stegeman G. 3 3

63 Wesselink J. 3 3

71 0
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Oranjerit 29 april

29 april de oranje rit met ruim 50 deelnemers waarvan er ongeveer 30 van buiten de club mee 

redden over Deventer en de Veluwe rand. (geen verslag van ontvangen)

Juni

01-06 Gert Lammerink

03-06 Sebastiaan Jutten

04-06 Danielle Schroten

18-06 G.J. Willems

21-06 Jan Koerhuis

22-06 Johan Middelveen

28-06 Nicky Oosterlaar

29-06 Bert Lindeboom

Juli

07-07 Arjan Bosch

22-07 Henk Upper

29-07 Jolanda van Leussen

Oranjerit 29 april/Verjaardagen



Krulspelden rit
Hierbij reden 13 man en 3 krulspelden  mee en zat 1 krulspeld achterop. De start was bij het 
station  en de tocht ging over 90 km. Bij Junne even gestopt om op te warmen want de 
temperaturen waren meer geschikt voor januari in plaats van mei. 1 deelnemer moest om 
onderkoeling te voorkomen  met een waxinelichtje op temperatuur worden gebracht hierdoor en 
door de warme koffie heeft hij zijn weg zonder verdere problemen richting Dalfsen kunnen 
vervolgen.

Krulspelden rit



 

Ingezonden stukjes


