
 
 



  M.T.K. de IJselrijders 1974
Augustus 2016 

43e JAARGANG NR. 8 
 

Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ Deventer 
Aangesloten bij het L.O.O.T. en de KNMV 
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl 
 

Beschermheer MTK de IJselrijders: De heer A.P. Heidema, burgemeester Deventer 
 
 
Toercommissaris: 
Jos Korting    Emmastraat 14   7411 EJ  Deventer 0570-618711  

Notuliste: 
José Maatman   Longoliusstraat 5   7412 EJ Deventer  0570-644190 
 
Redactie :  
Zenna Aydin   Verschoorstraat 9  7425 BH Deventer 06 13 921 922 

Advertenties contact :  bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  E-mail via :www.ijselrijders.nl 

  
BESTUUR 

Voorzitter :   
Jan Korting    Emmastraat 14   7411 EJ   Deventer 0570-618711 
 
Secretaris :  
José Maatman   Longoliusstraat 5   7412 EJ Deventer  0570-644190 
 
Penningmeester :  
Marian Martens   Vogelslag 112   7423 CG Deventer 0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Henk Put   Hagenvoorderdijk 24  7433 CX Schalkhaar  06 83 591 752 
 
Bestuurslid :  
Pieter-Jan Fledderus  Cornelis Lelylaan 38  7424 CE Deventer 0570-514014 
 
Public Relations 
Henk Put   Hagenvoorderdijk 24  7433 CX Schalkhaar  06 83 591 752 
Peter Wolsing   Wezenland 5   7415 HP  Deventer 06 51 12 04 64 
Ronald van der Klooster  Assenstraat 74   7411 VM Deventer 06 45 51 64 26  
 
Beheer website 
René Joldersma   Colmschaterstraatweg 84b 7429 AB Colmschate 0570-658092 
Jos Korting   Emmastraat 14   7411 EJ  Deventer 0570-618711 
 
Clubvertegenwoordiger  
voor LOOT 
Jaap van den Berge  Waterhoen 7   7423 CS  Deventer    0570-650593 
 
Clubvertegenwoordigers  
voor het regio-overleg 
Jaap van den Berge  Waterhoen 7   7423 CS  Deventer    0570-650593 
Harry Koolhof   Waterhoen 58   7423 CR  Deventer 0570-653306 

 
Contributie 2015   :  Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs vrijwillige bijdrage per jaar. 
      Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar. 
      Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. 
Bankrelatie  :  ABN-AMRO-bank nr. NL59ABNA0478424256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders 

http://www.motorrijdersactiegroep.nl/
http://www.ijselrijders.nl/
http://www.ijselrijders.nl/
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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 
 

Beste IJselrijders, 
 
Inspiratie; 
Ik wil het met jullie heel kort hebben over inspiratie. En dan met name over iedereen die telkens weer de inspiratie 
zoekt en vind, en deze inzet om zich telkens weer in te zetten voor ons kluppie. En geloof me, het vraagt nogal wat 
inzet en overwinning om steeds maar weer iets leuks te verzinnen en dan de energie er in te willen steken om het 
ook nog eens te organiseren. Want heel vaak zijn zij juist diegene die kritiek krijgen om de meest onbenullige dingen. 
Ik noem er een paar; de route klopte niet helemaal, de lunch te laat was, er werd te vroeg gestart. Toen ik thuis kreeg 
ik op m ‘n flikker van het vrouwtje omdat de piepers al een tijdje koud waren, er werd te hard of te zacht gereden. En 
ga zo maar door. Kortom, je kunt het nooit iedereen naar de zin maken. Maar je kunt wel proberen de perfectie te 
benaderen… 
Ik wil van achter mijn bureautje mijn bewondering uitspreken naar iedereen die keer op keer de accu oplaad om er 
toch weer iets leuks van te maken. COMPLIMENTEN aan jullie adres……….  
 
En aan iedereen die zich afvraagt waar dit over gaat en lekker achter de meute aanhobbelt, die daag ik nu uit om zelf 
eens op te gaan staan om het ook eens te proberen. Er zijn het komende jaar genoeg uitdagingen binnen het bestuur 
en de diverse commissies of anderszins. Dus schroom vooral niet en meld je aan. Heus het valt best mee als je het 
met elkaar doet. Maar dan moet je er wel tijd in willen steken en willen aanpakken. Heb eens het lef en haal je gat uit 
die stoel om je club te dienen. Heb je verfrissende ideeën, of vind je dat het anders moet, meld je dan. We zijn 
tenslotte allemaal IJselrijders . 
 
Keuzes maken, afscheid nemen;  
Ook wil ik nog even op het voorwoord van Ronald doorgaan. Hij had zijn voorwoord gewijd aan het onderwerp 
“keuzes maken”. En dat is een onderwerp waar we allemaal vaak mee worstelen. Welke keuze is de beste en hoe nu 
verder……… 
 
Ook ik worstel al een tijdje met de vraag; hoe nu verder, wil ik nog wel verder en wat is het allemaal waard. Wie doe 
ik er een plezier mee, wat zijn de risico’s en wat als het weer mis gaat. Allemaal vragen die ik mezelf al een hele tijd 
stel. 
IJselrijders, motorrijders en anderen die mij redelijk kennen weten dat mij met regelmaat iets overkomt. Hetzij door 
mijn eigen schuld, dan wel door toedoen van anderen. Zo ook 5,5 jaar geleden toen het vreselijk mis ging. Sindsdien 
heb ik fysiek veel ingeleverd. zoveel dat ik op het moment alleen nog in staat ben om korte afstanden te lopen.  
 
Kort na dat ongeval dacht ik bij mezelf, kom op dit is mijn leven, ik koop weer een motor en ga weer lekker rijden. 
Maar dat pakte helaas heel anders uit. Ik heb nog nooit angst gekend maar ik  kom sindsdien geen bocht meer 
normaal door en bij iedere hoek van de straat zit ik met dichtgeknepen billen of die automobilist of fietser me wel 
gezien heeft. Om dan nog maar te zwijgen over het moment dat het begint te regenen en de wegen nat worden……… 
Dit alles heeft me ertoe doen besluiten mijn helm op de kapstok te leggen en mijn pak er onder te hangen en deze er 
nooit meer vanaf te halen. Dus mochten er mensen zijn die interesse hebben in een Honda Varadero XL 1000 en een 
bijna nieuw pak, laat het me dan weten want dan moeten we eens praten. 
 
Daarom, met pijn in mijn hart, moet ik 35 jaar als motorrijder afsluiten en op zoek gaan naar een nieuwe hobby. Het 
was een geweldige tijd………. IJselrijders; ik wil jullie danken voor de geweldige jaren dat ik in jullie midden heb mogen 
vertoeven waarin we mooie, leuke en vervelende situaties met elkaar beleeft hebben. Maar we waren er wel altijd 
voor elkaar. Een mooiere vriendschap was er niet. 
 

 
MTK de IJSELRIJDERS 1974, een club om trots op te zijn 

 
Het ga jullie goed.  
 
Groeten, Peter Wolsing 
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     A g e n d a        2016

 
 
 
 

Datum  Tijd   Activiteit    Plaats   
 
In augustus is er geen bestuursvergadering  
2 september  20:00 uur  Bestuursvergadering  Ronald v/d Klooster 
14 oktober  20:00 uur  Bestuursvergadering  Henk Put 
4 november  20:00 uur  Bestuursvergadering   René Joldersma 
9 december  20:00 uur  Bestuursvergadering  Marian Martens 
 

 ---------            ------- 

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende 
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad. 

 ---------            ------- 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
  Autobedrijf Slagter: 10% korting. De korting is op arbeidsloon en APK. 
 

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 

 ---------            ------- 

KM-vergoeding 2016 
 

De km vergoeding is op basis van de gemiddelde benzineprijs  
voor 2016 vastgesteld op € 0,10  

 
 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Verslag regiorit d.d. 3 juli 

 

Samen met een aantal motor-toer-clubs in onze regio stemmen wij al een aantal jaren onze toerkalenders op 

elkaar af en met name de zgn. open ritten. De bedoeling 

ervan is om te voorkomen dat wij onze open ritten (zoals 

Koekstadrit en A4D) op dezelfde dag houden waardoor we 

rijders, en dus inkomen, mislopen. Ik zie u al denken: dit 

gebeurt toch ook al bij het LOOT? Ja, voor wat betreft 

aanmelden van een open rit, maar het afstemmen op elkaar 

gebeurt niet. Verder is het LOOT een landelijke organisatie 

en met de regioclubs doen wij dat in nauw overleg. Voor wie 

het nog niet wist; Wij, dat zijn dan: MC Salland uit Lemele, 

MTC Dalfsen, RAM Raalte, MC Freewheels uit Heeten en 

MTK de IJselrijders 1974 uit Deventer. 

Ter nadere kennismaking met elkaar hebben wij een aantal jaren, zo ergens in juli, de “dobbelsteenrit” 

verreden. Met ingang van 2015 wilden we wat anders en zo kwam de “Puzzelrit” uit de hoge hoed. MTC Dalfsen 

verklaarde zich bereid om die “op touw” te zetten. Echter toen de datum daar was had MC Freewheels een 

uitvaart van een clublid en was die dag de weersverwachting 

ruim boven de 30 graden waardoor we besloten die rit op te 

schorten. Maar ja, alle toerkalenders waren al vol en dat 

opschorten werd een jaar. 

Vandaag was het dan zover. Op de site met de 

aankondigingen van de toerkalenderroutes zag ik dat de 

regiorit er 20 keer geopend was geweest. Weliswaar waren 

er daar ook een keer of drie van mijzelf bij, maar toch het gaf 

hoop op aardig wat deelnemers.  Om vijf over negen 

vertrokken we naar Dalfsen met wel 3 motoren. Naast mijzelf 

waren dat Halit en Harry met Tonny. Geen overweldigende 

opkomst dus; misschien toch een “dobbelrit-syndroom”?  

Via een wat toeristische route zijn we via Diepenveen en 

Heino naar MC Dalfsen gereden waar we tegen kwart voor 

tien aankwamen. Helaas was ook hier de opkomst niet 

overweldigend. Jammer dat er van MC Freewheels geen 

deelnemers waren en ook van MC Salland waren er maar 3 

deelnemers, maar Ram Raalte en MTC Dalfsen hadden 

aardig hun best gedaan. 

In Dalfsen werden wij door een hard werkende Ivo Kemper 

met koffie ontvangen en hij had de papieren met foto’s en 

vragenlijst voor de puzzelrit al klaar liggen. Nadat de 

deelnemers van RAM Raalte en Dalfsen ook waren 

gearriveerd begon het samenstellen van de groepen. Door 

het ontbreken van MC Freewheels en het toch geringe 

aantal deelnemers van de andere clubs werden er 3 groepen samengesteld.  
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Groep 1 bestond uit: Harry en Hidde v.d. Sluis van MTC Dalfsen, Arthur ten Hof en Hans Huis in ’t Veld van RAM 

Raalte, Astrid Haverkamp van MC Salland en ik zelf van de IJselrijders. 6 motoren dus. 

Groep 2 was Halit Aydin en Harry met Tonny Koolhof van 

de IJselrijders, Richard Gerrits van MTC Dalfsen en van 

RAM Raalte waren er Els Boxebelt, Coen Bosch, Tonny 

Wolkorte en Bertus v Lente. 

Groep 2 bestond uit slechts  2 deelnemers nl. de heren 

Warmelink en Valk . 

Om de groepen niet dicht achter elkaar te laten rijden is 

er afgesproken dat de 1e groep de rit van  nr 1 tot nr 9 te 

laten rijden en de 2e groep net andersom, dus van nr 9 tot 

nr 1 en groep 3 dan wat later maar zoals groep 1. 

Ivo Kemper van MTC Dalfsen had voldoende werk aan de 

organisatie zowel vooraf met het indelen als achteraf met 

controleren van de antwoorden, de koffie, de uitvoering 

van de “spelletjes” en de bbq en reed daarom zelf niet 

mee. Oh ja, hij kende natuurlijk ook de antwoorden al . . .  

Om ongeveer 10:00 uur was het dan zo ver en wat ik nu 

beschrijf heeft alleen betrekking op de 1e groep.  Met de 

beperkte beschrijving de eerste aanwijzing in de Zumo 

getoetst en dan maar goed opletten. Zelf rijdt ik als eerste 

voorop en zonder van te voren iets over rijgedrag en 

snelheid te hebben afgesproken zie ik opgelucht dat de 

groep erachter rijdt alsof het IJselrijders zijn.  

 

Het eerste punt was richting Vilsteren en de betreffende 

zijweg was al gauw gevonden, maar de foto met de 

aanwijzing klopte niet, dus maar verder gereden. Bij het 

volgende fietsknooppunt was het wel raak en konden we 

het antwoord op de vraag noteren. De volgende 

straatnaam in de Zumo was al snel gevonden en iemand 

anders dan ik had zijn navigatie al op orde en bleek 

tevens bereid om “de kop” te nemen.  Niet alle 

mederijders hadden hun navigatie-apparaat op de motor 

gezet, maar voor sommigen van hen was dat geen 

probleem want zij waren voldoende bekend in de 

omgeving dat zij ook zonder dat wel “voor” konden 

rijden. 

Oh ja, omdat de puzzelrit vorig jaar al in elkaar was gezet 

hebben we aan Ivo gevraagd of alles nog klopte. En ja 

hoor alles was gecontroleerd, dus dat mocht geen 

probleem vormen. Wat wij niet wisten dat de tekst bij een bankje inmiddels verdwenen was en later in de route 

bleek ook een straatnaambordje te ontbreken, maar dat bleken geen onoverkomelijke hindernissen. Het 

verhoogde alleen de onderlinge discussie over de juistheid van het gevonden punt terwijl er steeds iemand 

bereid was om even verder te kijken naar een nog preciezer punt. 

Al met al hebben we ca 90 km gereden met 9 stops en evenzovele puzzelvragen en daarvoor hadden we toch 

nog ongeveer 3 uur nodig. 
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Bij terugkomst bij MTC Dalfsen bleken we ook nog als eerst aan te komen, maar niet lang daarna waren ook de 

andere groepen binnen. Van allemaal de antwoorden op de puzzelvragen gecontroleerd, maar allen hadden de 

juiste antwoorden gevonden. Hierop had Ivo wel gerekend en daarom stonden er wat spelletjes klaar zoals het 

omgooien van (lege) bierflesjes met een tennisbal-aan-een-touwtje. Dat touwtje was dan één been van een 

panty terwijl het broekgedeelte ervan op iemands hoofd getrokken moest worden en daarna geen handen 

gebruiken!  Een tweede spel was de geprofileerde elektrische draad waarlangs een ring, zonder de draad aan te 

raken, moest worden bewogen.  Nadat Halit de snelste bleek met het omgooien van de bierflesjes en we dus 

een winnaar hadden was er geen belangstelling meer voor de Ring en de Draad. Ivo met hulp van MTC Dalfsen 

wierpen zich nu op het barbecueën van de ingeslagen hamburgers en bijbehorende attributen.

 

Op een enkele regenbui na hebben we dacht ik allen genoten van het nieuwe fenomeen de Puzzeltocht, vooral 

na afloop hebben we tijdens de spelen en de barbecue kunnen genieten van het mooie weer.  

Ik denk dat deze opzet voor een  gezamenlijke regiotocht zover geslaagd is dat we dit volgend jaar kunnen 

herhalen en misschien kan de moeilijkheidsgraad van de puzzeltocht dan wat groter worden en eventueel een 

gezamenlijke stop bij een restaurant halverwege de trip. 

MTC Dalfsen, en met name Ivo Kemper, bedankt voor uitvoering van onze gemeenschappelijke regiorit 

Jaap van den Berge 

MTK de IJselrijders 1974 
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Aanleveren kopij 

 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand 
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij 
doen de opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat 
aanleveren.  

 
 

In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt, 
niet verwerkt worden in het clubblad. 

 
 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad  

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 augustus 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 9 7 september 2016 

20 september 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 10 7 oktober 2016 

20 oktober 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 11 7 november 2016 

20 november 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 12 7 december 2016 

20 december 2016 Clubblad jaargang 44. Nr. 1 7 januari 2017 

 

 

 

 

 
  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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 Zomerrit 14 augustus a.s.
 

14 Augustus is het mijn beurt om jullie een mooie route voor te rijden. Ik denk dat het mooie route is geworden 
want Tonny en ik hebben hem reeds gereden en wij vinden hem mooi. Er zitten bekende weggetjes in maar ook 
weer onbekende. 

De bedoeling is dat we om 9.00 uur vertrekken vanaf de Lindeboom op de parkeerplaats aan de Aldi kant. Rond 
10.30 uur gaan we koffie drinken bij EFFEN UUTBLAOZ”N in Haarlo. De lunch gaan we gebruiken bij Cafe-
Snackbar Dute in Beltrum en dat doen we tussen 13.00 uur en 14.00 uur en dan heb ik nog een ijs stop 
opgenomen in de route dus het moet wel mooi weer zijn. 

De route gaat via Salland naar de Achterhoek en vandaar via een deel van de Veluwe weer op huis aan. We zijn 
rond 17.00 uur weer thuis. 

De route is bijna 300 km lang. Ik zet de route samen met de track op de site onder het kopje routes van de club. 

Ik raad jullie aan om de track te downloaden want in de route zit in het begin een klein foutje maar dat zie je 
vanzelf. 

Ik hoop op een grote opkomst en zie jullie dan op zondag 14 augustus. 

 

Groetjes Tonny en Harry 
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jarigen augustus 

Berie Bunt    
Theo de Lange   
Peter van den Noort   
Peter Wolsing    
Berta van den Berge   
Herman Mossink    
Richard de Vries   
Elly Dalhuisen-Mulder    
Jan van Ginkel   
Pieter Jan Fledderus               
 
   

Van harte gefeliciteerd 
            met jullie verjaardag 

 

 ---------            ------- 

Weet jij iemand die lid wil worden? 

 
Zo ja, nodig hem of haar dan uit voor een clubrit of clubactiviteit.  
 
 
 

 ---------            ------- 

 

LID ZIEK??? 

 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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ff Schrikken! 

Hallo Allemaal, 
 
Langs deze weg wil ik de club even bedanken voor de prachtige bos bloemen 
welke ik mocht ontvangen nadat ik een paar dagen in het ziekenhuis was verbleven. 
 
Vrijdagavond 22 juli, voelde ik me niet erg lekker en na een telefoontje met de huisartsen post, 
werd ik opgenomen en gelijk doorgestuurd naar Zwolle . 
Ik was om ongeveer 22.00 uur in het ziekenhuis en ‘s nachts rond een uur of 1 was ik gedotterd en 
voorzien van een stent. 
 
Ik had een hartinfarct gehad. Schrikken dus !! 
 
Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op maar er moet nog een scan gedaan worden 
om te kijken of er niet nog meer schade is en of er nog maatregelen nodig zijn. 
Daarna begint een revalidatietraject en gaan we langzaam terug naar ons "gewone" leventje. 
 
Nogmaals dank voor de attentie en ik hoop jullie snel weer te zien bij de een of andere gelegenheid. 
 
Groet Henk Holmer 
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Toerkalender 2016 

 
 Datum Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

        

12 14-aug      Zomerrit  300 km   Harry Koolhof 

 27-aug     Stoppelhaene     Ram Raalte 

13 28-aug     Korte Zondag Ochtendrit     Jan Korting 

14 11-sep     Hefsttoertocht 285 km  € 5,00 Henk Pasman 

 18-sep     Blauwe Bogenrit 
(Voorlopige datum) 

    MTC Dalfsen 

16 25-sep           Jaap v.d Berge 

17 09-okt           Halit Aydin 

18 23-okt     Sluitingsrit     Voorzitter 

 
 

 
 
 

Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens. 
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Onze adverteerders 

http://www.steverinkbanden.nl/
http://www.joophagen.nl/
http://www.wkscootercentre.nl/
http://www.aarnink.nl
https://www.modder.net/
http://www.demotorwerkplaats.nl/
http://www.boshuizenmotorservice.nl/
http://colin-motoren.nl/
http://www.vanharten.nl
http://www.kempenaarmotoren.nl/
http://www.ad-autobedrijfslagter.nl/
http://www.motoroost.nl/
http://www.motorrijdersactiegroep.nl/cms/
http://www.mamola.nl/

