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Van de voorzitter

Het jaar ten einde en een nieuw jaar in zicht. We kunnen weer terug kijken op een geslaagd 

jaar. Ik denk dat we dit wel voor alle activiteiten kunnen zeggen. En ook voor het volgende jaar 

zit de kalender weer boordevol. Met als laatste in november de enduro tweedaagse. Maar we 

beginnen in januari met een speedtrial bij ‘t Kluphoes en na de wedstrijd een nieuwjaarsborrel 

met een lekker hapje bij het glaasje bier. Dit zal gebeuren op zaterdag 4 januari. Dus komt 

allen naar dit spektakel, je ziet de gekste taferelen van de Enterse jongens. Er zullen ongeveer 

25 man aan de start verschijnen en de meeste komen uit Enter. Net als vroeger bij ‘’Teunis 

Kloots’’ dus komt dat zien komt dat zien. Rest mij iedereen een goed en gezond 2014 te 

wensen en dat ik jullie zaterdag de vierde de hand mag geven.

Antoon Slagers

Voorzitter EMC
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Van de redactie

Bij deze nummer 4 van 2013, alweer een jaar voorbij. We bulken deze keer niet van de kopij, 

er kwam ongeveer niks binnen. Maar toch weer een EMC Allerlei op de mat, hoewel wat 

dunner. Dit komt mede omdat we nog steeds een vacature hebben in de redactie vanwege het 

stoppen van Stephani met haar interviews. Wie pakt dit op? Of op een andere manier af en 

toe een bijdrage leveren kan ook.

Als club hebben we in elk geval een goed jaar achter de rug met een Supermoto wedstrijd 

als een geslaagd nieuw evenement. Maar ook de andere activiteiten werden traditiegetrouw 

georganiseerd en als we niks te doen hebben gaan we gewoon naar ‘t  Kluphoes om wat te 

drammen. Daarnaast ontluiken ideeën voor (her)nieuwe activiteiten zoals een maiscross door 

mais die nog op het land staat en weer een speedtrial, die dan ook meteen maar georganiseerd 

worden. De maiscross is inmiddels al geweest en de speedtrial zal 4 janauri a.s. plaatsvinden.

Normaal is in deze tijd alle hens aan dek om de Reggerit voor te bereiden, maar in 2014 

organiseert de EMC de afsluitende tweedaagse kampioensrit op 21 en 22 november. Dus dat 

duurt nog eventjes.

In deze EMC Allerlei weer de kalender voor het aankomende jaar, te beginnen met de 

speedtrial op zaterdag 4 januari, een Himalaya avond op woensdag 29 januari gevolgd door 

de ledenvergadering op woensdag 26 februari enz enz. Komt allen, maar eerst nog even deze 

EMC Allerlei lezen.

Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 4 januari 2014 Speedtrial 10:00 uur

Woensdag 29 januari 2014  Clubavond: Himalaya tour 20:00 uur

 door Jan Veldhuis

Woensdag 26 februari 2014  Ledenvergadering 20:00 uur 

Zondag 16 maart 2014  Ganzenrit 10:00 uur 

Zaterdag 12 april 2014 Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag

 

Za 12 & Zo 13 april 2014 Noaberscross Hele dagen

 

Vrijdag 5 april Darttoernooi 13:15

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
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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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EMC Weekend 1 t/m 4 mei 2014

Via datumprikker is er een stemming gehouden onder de deelnemers die in de afgelopen drie 

jaar één of meerdere keren mee zijn geweest.

De meerderheid heeft het weekend van 1 t/m 4 mei als voorkeur aangegeven. Dus is het EMC 

weekend 2014 op 1 t/m 4 mei. De inschrijving is inmiddels gestart. Wil je mee, ga dan naar 

onze website en meld je aan. De prijzen zijn gelijk aan die van  afgelopen jaar. We zitten weer 

in Hotel Haus Krone zie : www.hotel-haus-krone.de

Je kan kiezen voor een éénpersoonskamer of tweepersoonskamer. Het aantal 

eenpersoonskamers is beperkt, wie het eerst komt wie het eerst maalt.  Het arrangement is 

weer geheel volgens Duitse traditie, elke ochtend een goed ontbijt, voor twee avonden een 

all-inclusive buffet en één avond een grillavond, allen inclusief drank (fris, bier, wijn). Buiten dit 

arrangement, dus voor en na het avondeten is het eten en drinken op eigen kosten.

Hierbij het programma van het motorweekend: 

2 overnachtingen in een 2-persoonskamer kost EUR 123,95

3 overnachtingen in een 2-persoonskamer kost EUR 186,40

2 overnachtingen in een 1-persoonskamer kost EUR 178,90

3 overnachtingen in een 1-persoonskamer kost EUR 223,90

Alles moet ter plekke aan het hotel worden betaald.

 

De routes zullen net als de laatste jaren alléén nog digitaal op GPS formaat aangeleverd 

worden. Deze zullen we ruim van te voren per mail rond sturen. Het is echter wel aan een ieder 

om de routes zelf te controleren en evt te herberekenen op je eigen navigatie en kaartmateriaal. 

Inschrijven stopt in principe op 31 januari 2014, wij sturen dan de lijst door. Je hoort dan zsm 

welk type kamer je krijgt.

Bij inschrijvingen na januari kunnen we deelname en gewenste kamer niet garanderen.

De EMC Weekendcommissie.

weekend@entersemotorclub.nl 

Donderdag 1-5  Vrijdag 2-5  Zaterdag 3-5  Zondag 4-5  

Heenrit / Crossen 

Ontbijtbuffet  Ontbijtbuffet  Ontbijtbuffet  

Motorrijden / 

Crossen 

Motorrijden / 

Crossen 
Crossen / Terugrit  

All incl buffet  All incl Grill All incl buffet  
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Himalaya avond

Het duurt nog een paar maanden, maar op woensdag 29 januari 2014 komt Jan Veldhuis uit 

Holten een presentatie geven over zijn laatste motorreis, in juli  2012, naar de Himalaya.

Deze 3 weken durende  rit over de 7 hoogste bergpassen ter wereld in de Himalaya is wat 

anders dan ritje  rondom het IJsselmeer, zo heeft hij reeds duidelijk gemaakt. Ook heb je heel 

wat voor te berieden je in het vliegtuig naar Delhi vertrekt.

Dus noteer vast in de nieuwe agenda:

22 januari 2014
On tour in de Himalaya

In ’t Kluphoes
Aanvang 20:00 uur



OFFICIEEL 
DEALER

VAN:

500M2

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

KALANDERSTRAAT 7, 7461 JL RIJSSEN  
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Cross bie de Hoss

Spontaan werd er ineens maïs gehakseld ergens op een akker. Dat komt vaker voor in het 

najaar, maar opvallend was nu dat de bestuurder van de hakselaar kennelijk onder invloed van 

iets verkeerde of zo. Hij reed niet recht met de beplanting mee, maar slingerde lukraak door 

de maïs, waarbij een pad van enkele meters breed door de oogstrijpe maïs ontstond. Hoewel 

het leek alsof hij de weg compleet kwijt was kwam hij toch weer precies bij het uitrit uit, verliet 

de akker en reed weg. Nooit meer terug gezien. Even later. Crossmotoren verschenen aan 

de horizon, een koelwagen met drankjes, barbequevlees en een barbecue toestel reed het 

gehakselde pad op. 

De crossers stelden zich twee aan twee 

op en crossten enkele rondjes over het 

pad wat nu ineens een crossbaan bleek 

te zijn, mooi. De winnaar van elke heat 

ging door naar de volgende heat en de 

verliezer kreeg een nieuwe kans in een 

verliezersheat. Het wedstrijdschema bleek 

zo democratisch te zijn dat er niemand 

afviel. Dus werden de spelregels gewoon 

tijdens het spel aangepast, zoals dat hoort, 

waarna de ‘verliezers’ toch afvielen. Deze 

‘verliezers’ voelden zich ‘winnaars’ want 

zij konden mooi richting koelwagen en BBQ om zich tegoed te doen aan al dat lekkers. Na 

Hoewel er geen rekenwonders aanwezig waren, begreep iedereen dat er iets niet klopte. 

Dus een grote zoektocht werd gestart. Na enige tijd werd de vermiste crosser gevonden, 

hij verklaarde zich te hebben verreden! Ja ja, dat zal! Hij wou natuurlijk gewoon binnendoor 

iedereen naar de catering en dronk en at men nog lang en lekker.

Een getuige.
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Cursus banden wisselen

Woensdagavond 20 november 

2013 gaf motorhandelaar en enduro 

specialist Ben van Erp een cursus 

bandenwisselen in ons Kluphoes. 

De belangstelling was goed en 

bestond zoals verwacht vooral uit 

‘noppenridders’, waarvoor deze 

‘cursus’ ook bedoeld was. Dat het niet 

alleen voor de Enterse amateurs vaak 

nogal een worsteling is om de banden 

eraf en weer erop te krijgen bleek uit 

de anekdotes die Ben vertelde over 

zijn tijd toen hij in zijn jonge jaren 

werkzaam was voor de KTM fabriek. 

(Ik dacht dat Ben op een Husqvarna 

was geboren, maar dus niet!) Reeds 

in die tijd was het een geworstel met 

die banden. Voor Ben aanleiding om 

een techniek te bedenken waarmee 

handiger zou gaan. In het begin werd 

de oplossing gezocht in met geweld 

(grote hamers) veel bandenlichters, 

tot wel 8 stuks, tussen velg en band 

te meppen. Maar dit bleek niet de 

oplossing. Uiteindelijk bleek de oplossing te zitten in het juiste type bandenlichter, de juiste 

af- en opwiptechniek met twee of drie bandenlichters en de binnenband eerst in de buitenband 

stoppen voordat je begint met opleggen. Ook liet Ben zien hoe je banden met een bibmousse 

verwisseld. Voor velen is dit echt een crime, maar met de techniek van Ben lijkt dit nog 

makkelijker dan met een binnenband.

Na het voorgedaan te hebben kon je zelf oefenen voor wie dat wou. Dus niet alle enduro rijders 

durfden en publiek en plein publiek hun kunsten te vertonen, maar nadat Henk Spenkelink en 

Antoon lieten zien dat zij het kunstje ook wel konden volgden meer schapen over de dam. 

Ben liet ook zien hoe je dit kunt zonder zwarte handen te krijgen. (Gewoon handschoentjes 

aantrekken.)

Al met al een leuke avond gehad.

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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Ledenvergadering

Woensdag 26 februari 2014 is er de jaarlijkse ledenvergadering. Komt allen. Heb je vragen 

over het reilen en zeilen van onze club, heb je een verbetervoorstel, heb je kritiek, heb je 

een idee voor een nieuwe activiteiten of wil je gewoon een leuke avond, zorg dat je er bij 

bent.

De agenda moet nog vastgesteld worden, maar zal bestaan uit de bekende punten als 

voorstaan, bestuurssamenstelling, evenementen en uiteraard een rondvraag zodat je altijd je 

ei kwijt kunt.
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Speedtrial 4 januari 2014

Op zaterdag 4 januari a.s. wordt er weer een speedtrial georganiseerd! Geïnspireerd door de 

speedtrials van ca 20 jaar geleden bij de Langenberg op oudjaarsdag met oliebollen, biertje,

en onder leiding van en het vakkundig commentaar van André Kuipers was het altijd gezellig.

Een paar jaar geleden herstelden we deze toenmalige traditie en nu dus weer.

De locatie is aan de Veldegge achter Hesselman Transport vlak bij het Kluphoes. 

We hebben een alternatieve locatie voor als dat daar niet mogelijk blijkt te zijn.

Een gezellig klein evenement alleen voor leden waarbij gezelligheid vooropstaat.

 

Starten met 2 rijders tegelijk, rondje in een 8-vorm à la de proloog bij de tweedaagse in 

Hellendoorn.

Het gaat om de snelste tijd, waarbij de trial hoog in het vaandel staat, elk voetje aan de 

grond wordt bestraft met tijdsverlies.

Er worden meerdere series gereden en de snelste totaaltijd wordt de winnaar.

 

De hindernissen bestaan uit :

- Achterwiel rijden, wipwap, tractorbanden, auto, puincontainer, boomstammen etc.

- Alle soorten motoren zijn toegestaan, maar gezien ons ledenbestand zullen het vooral 

enduro’s en crossers zijn.

10.00 uur.

Training vanaf 10.30 – 12.00 uur.

Lunch vanaf 12.00 uur tot 12.45 uur.

Eerste start vanaf 13.00 uur.



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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Wie maakt wat?

Worden klompen in Enter gemaakt? Worden BMW’s in Duitsland gemaakt? Worden Ducati’s 

in Italië gemaakt? Nu, uiteraard worden klompen in Enter gemaakt en BMW’s grotendeels in 

Duitsland en Ducati’s grotendeels in Italië. Hoezo grotendeels, toch helemaal? Dat is maar 

net hoe je het bekijkt. Een motor bestaat uit diverse onderdelen en niet alle onderdelen 

worden door de fabriek zelf gemaakt of zelfs niet eens ontworpen. En dan heb ik het niet over 

zaken als een knipperlicht of ventieldopje, maar over zaken als frame en wielophanging. Dat 

zijn juist de onderdelen die het stuurgedrag en uiterlijk van een motor voor een groot deel 

bepalen.

Neem nu Ducati, dit merk staat 

bekend om haar kenmerkende 

buizenframe’s. Oké, in de MotoGP 

gebruikt ook Ducati inmiddels een 

aluminium brugframe, maar het 

bedoelde succes is er nog niet mee 

behaald. Ook de nieuwste superbike, 

de Panigale, heeft geen buizenframe 

meer. Mijn, inmiddels 11 jaar oude 

Duc (wat vliegt de tijd) heeft nog het 

bekende buizenframe, niks mis mee. 

Inmiddels is er van de Panigale toch 

een exemplaar met een buizenframe 

gemaakt.Minder bekend is dat in 

Hoogeveen het bedrijf Troll zit, wat 

voor o.a. Ducati frames ontwerpt 

en hier prototypes van maakt. Dus 

het gespecialiseerde denkwerk en 

maakwerk van deze frame’s komt 

(deels) uit Drenthe. Zo mocht/

moest Troll enkele jaren geleden het 

ontwerp en bouw van een compleet 

rijwielgedeelte en de uitlaat voor 

een prototype realiseren. Hoewel 

nooit echt bedoeld voor productie 

(het was een prototype voor op een 

beurs) waren de reacties zo positief op deze Ducati MHE900, dat er in 10 dagen tijd 2000 

van verkocht werden, en dus ook gebouwd moesten worden. Deze Duc is nu dus vooral een 

verzamelobject. Maar Troll heeft belangrijke bijdrages geleverd aan diverse frame’s waar wel 

veel mee wordt gereden.

Lees verder pagina 23
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Wie maakt wat?

BMW is niet alleen bekend om haar boxers en cardan aandrijving, maar ook om haar 

bijzondere voorwielophanging. Niet gewoon een telescoopvork, maar telelever voor 

de boxers en duolever voor de viercilinders zijn bedacht door BMW. Maar niet echt ! In 

werkelijkheid is het duolever systeem  bedacht door de Engelsman Norman Hossack. Deze 

bedacht een starre voorvork waarbij deze samen met het voorwiel in hun geheel op en neer 

beweegt en die via twee draagarmen aan het frame is bevestigd. Min of meer vergelijkbaar 

met de double wishbone ophanging die bij sportieve auto’s wordt gebruikt om het wiel 

beweegbaar op te hangen. 

Het verhaal gaat dat Norman Hossack ‘zijn’ duolever zelf niet bedacht heeft, maar wel zo 

leep was om er patent op aan te vragen. Hossack bouwde het systeem in een racemotor die 

er veel beter mee bleek te sturen dan met de telescoopvork. Vervolgens probeerde hij het 

patent te verkopen aan o.a. Ducati en BMW. Maar men had geen belangstelling. Althans, 

dat veinsde men kennelijk. Want toen de verkoop niet lukte stopte Hossack met het betalen 

van de jaarlijkse contributie voor het patentrecht. BMW had dat in de gaten en kon het 

vervolgens gratis toepassen op hun viercilinders. Opvallend is dat BMW het in de racerij niet 

gebruikt bij haar superbikes. Of BMW er ooit stiekem mee getest is weet ik niet. De Nieuw 

Zeelandse constructeur John Britten gebruikte het door Norman Hossack principe op zijn 

Britten racemotor, wat een groot succes was.

Ducati gebruikt het systeem nog steeds niet. Volgens alle toppers die met de MotoGP 

motoren van Ducati hebben gereden deugt er iets niet met de voorzijde. Norman Hossack 

heeft ‘zijn’ uitvinding zelf wel ingebouwd op zijn eigen Ducati 800 SS, waarmee hij dagelijks 

naar zijn werk rijdt. Misschien moeten ze bij Ducati deze motor eens een keer proberen?

Harry Wolters



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    motortrailerverhuur.nl

info / huren:
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Darttoernooi
 
op zaterdag 5 april gaat de dartcub spiekerhard van de EMC een open tournooi organiseren 

voor de enterse darters.

we spelen op 6 banen met een  maximale deelname van ongeveer 40 deelnemers dus geef 

je op tijd op .

ZA 5 APR
vol = vol

kosten € 5.-/pp
aanvang 13:15 uur aan de krompatte 4 bij de EMC.

opgave bij:

 hans aan de stegge . aandesteggeparket@home.nl

                mark van de riet.  markvdriet@lijbrandt.nl

                gadrus poortman  graduspoortman@gmail.com 

    

  of aan de bar bij de EMC



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
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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

 P. Kuipers Van Uitertstraat 44 7468 EE, Enter 0547-380746

 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

Minilid t/m 5jaar EUR 4,50

6 t/m 17 jaar 1 EUR 10,00

8 t/m 64 jaar EUR 20,00

vanaf 65 jaar EUR 10,00

Gezinslidmaatschap* EUR 25,00

*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




