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INHOUD
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;
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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.
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VOORWOORD
Hallo mede clubleden,
Dit is alweer het laatste voorwoord van dit jaar en we gaan alweer hard op naar het nieuwe jaar en dan gaan we het
40-jarige bestaan van de club vieren met een heleboel leuke activiteiten die georganiseerd worden door de lustrum
commissie.
Ik denk dat we allemaal op een mooi seizoen 2013 terug kunnen kijken en er niet veel rare dingen zijn gebeurd. Op een
paar kleine dingen na wat niet altijd voorkomen kan worden.
Uiteraard zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen ook weer in volle gang om er weer een mooi toerjaar van te
maken. Hopelijk kan iedereen zoveel mogelijk van de ritten genieten. Zelf zal ik proberen om toch nog wat meer ritten
mee te gaan rijden dan het afgelopen jaar, kan het denk ik haast op een hand tellen die ik heb mee gereden, we gaan het
mee maken allemaal. Vorige seizoen is nog maar net voorbij maar heb nu al zin in het nieuwe.
Tijdens de laatste ALV kwam het onderwerp contactavonden weer naar voren omdat er misschien dingen anders zouden
kunnen. Het kan niet allemaal alleen bij het bestuur liggen om elke clubavond in te gaan vullen, wij zullen er wel zijn als
iemand ergens hulp bij nodig heeft om iets te organiseren. Graag wil ik dan iedereen gelijk oproepen die een onderwerp
of een ander idee heeft om dan te gaan doen om dat op het forum van de club duidelijk te maken. Afgelopen jaar heeft
Henk Put een kart avond georganiseerd samen met zijn zoon, daar hebben we een mooie opkomst gehad en aan het
eind werd dan ook door iedereen geopperd om dat jaarlijks terug te laten komen, wat mijns inziens zeker de moeite
waard is om te doen.
Dan rest mij nog om jullie fijne feestdagen en een goeie jaarwisseling te wensen en dat we elkaar in het nieuwe jaar
weer tegen gaan komen met alles nog op de plek waar het thuis hoort en dat we veel veilige kilometers gaan maken
allemaal.

Als laatste maar niet het minste: Een club waar we trots op mogen zijn
MTK de IJselrijders 1974.
Groetjes

Jos Korting
December 2013
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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE
Hallo IJselrijders,
Als de dagen zich lengen begint de winter zich te strengen. Helaas is dit vaak maar al te waar. Reden voor velen om de
“brommert” in het vet te houden en te wachten op betere tijden. En die betere tijden komen eraan, want 2014 wordt
een heel bijzonder jaar.
Want……,

MTK de IJselrijders 1974 is jarig. We vieren dit jaar het 40-jarig bestaan van de

club. En om dit gestalte te geven is een Lustrumcommissie in het leven geroepen. Zij zullen door het hele jaar heen
grotere en kleinere evenementen organiseren, voor elk wat wils.
Om dit jaar feestelijk te beginnen heeft zij in al haar wijsheid besloten te starten met de:

NIEUWJAARSRECEPTIE

in
Brasserie Café Zalencentrum De Lindeboom
op
ZONDAG 19 januari 2014
Van 14.30 uur – 17.00 uur
koffie / thee / hapje / drankje

lustrum cadeautje voor alle leden
tevens uitreiking toercompetitie
en winnaar IJselrijd(st)er van het jaar 2013
Hou voor de overige evenementen de website, het clubblad, de toerkalender en de agenda in de gaten.
Tot de nieuwjaarsreceptie op 19 januari 2014.
Groeten,

de Lustrumcommissie

December 2013
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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij het L.O.O.T.
MAG ondersteunende club

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: 31 januari 2014
: 20.00 uur
: Café / Restaurant “De Lindeboom”

VOORLOPIGE AGENDA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opening:
Bijkomende agenda punten
Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2013
Jaarverslag secretaris 2013
Jaarverslag kascommissie 2013
Jaarverslag penningmeester 2013
Begroting 2014 penningmeester
Bestuursverkiezing en samenstelling *
 J aap v.d. Berge - aftredend en niet herkiesbaar
 Peter Wolsing - aftredend en niet herkiesbaar
 …………………………………………………..
 ……………………………………………………
9. Toerkalender 2014
10. Rondvraag
Pauze
11. Vaststellen diverse commissies
12. Beantwoording rondvraag
13. Uitslag bestuursverkiezing(indien van toepassing)
14. Voorstel en stemming wijziging statuten
15. Contactavond en locatie
16. Lustrumfestiviteiten
17. Lidmaatschap KNMV
18. Sluiting
* Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot
24 uur voor de vergadering.

December 2013
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Verslag Sinterklaasrit 24 november
Ruimschoots van tevoren kreeg ik een mailtje van Harry Koolhof, die mij en een paar anderen eraan
herinnerde dat op genoemde datum de z.g. Sinterklaasrit zou worden verreden vanuit Vorden ( Kranenburg)
en georganiseerd door M.C. de Graafschaprijders. Intussen had ik via de contactpersoon van de site de
routebeschrijving (GPS) op voorhand opgevraagd en het bleek geen enkele belemmering om mij die toe te
sturen en later bij aanvang van de rit te betalen. Leuk stukje service dus. Harry gaf aan dat hij bij “redelijk
weer” om 10.30 uur zou vertrekken vanaf de Lindeboom. Ook had hij e.e.a. gemeld op onze site onder de
rubriek “Oproepen”. Via de site (mail) had ik hem laten weten dat ik dan van de partij zou zijn, omdat bij mij
het weer al vrij snel redelijk is. Het bevreemdde mij echter wel dat het vertrektijdstip zo laat was gekozen,
Harry kennende, omdat op de site van de Graafschaprijders het vertrek was gepland tussen 9 en 12, maar
bedacht tegelijkertijd dat het bewust was gedaan i.v.m. de temperatuur. Het weer was inderdaad redelijk,
d.w.z. een temperatuur van zo’n 5 á 6 graden en bijna droog. Wel lagen er behoorlijk wat ongerechtigheden
op de weg, zoals modder, blad, takjes etc., maar allemaal zaken waar je redelijk op in kunt spelen. Juist op het
moment dat ik bezig was om de motorkleding op te zoeken, kreeg Elly een telefoontje van Harry, met de vraag
of ik al was vertrokken. Hij stond al voor half tien (09.30) bij de Lindeboom en was daar helemaal alleen.
Harry zou nu alsnog alleen vertrekken naar Vorden, vanuit Deventer, Jan Amelink had intussen toegezegd
rechtstreeks vanuit Apeldoorn naar Vorden te gaan en ik toen meteen mijn “stoomfiets”de sporen gegeven en
kwam uiteindelijk tegen 10.15 uur bij het clubhuis van de Graafschaprijders aan. De parkeerruimte aldaar was
nagenoeg bezet. Later bleek dat zich 90 deelnemers hadden aangemeld. Daar werd ik al verwelkomd door ons
oud-lid Johan de Carpentier, die aangaf dat Harry en Jan al aan de koffie zaten. Ik heb me dus mij hen gevoegd
en samen “een bakkie gedaan”. Ook heb ik daar nog een aantal bekenden ontmoet van de motorclub Keizer
Karel uit Nijmegen.
Zoals gezegd was het vertrek vanaf het clubhuis te Kranenburg, met drie man wel te verstaan. Een, naar mijn
mening, zeer magere opkomst, gelet op het ledental van de club. Mij werd de twijfelachtige eer gegund om op
kop te rijden. We hebben toch wel lekker doorgereden, al was het voortdurend opletten geblazen. Het bleek
een fraai uitgezette route met mooie wegen in een prachtige omgeving, al zal deze route in het voorjaar o.i.d.
veel beter tot zijn recht komen.
De pauze was gepland bij de “Harmienehoeve” te Winterswijk-Woold. Een herberg/kaasboerderij, waar we al
een aantal keren eerder waren geweest. Bij aankomst daar zagen we al een behoorlijk aantal geparkeerde
motoren en bleek mijn aanvankelijke vrees bewaarheid. Weliswaar een leuke entourage en aardig personeel,
maar een extreem lange wachttijd. Het duurde ruim 1 uur voordat een simpele pannenkoek en uitsmijter
konden worden opgediend. Gelukkig waren we geen van allen aan tijd gebonden, maar de planning van inzet
van personeel en materiaal van de Harmienehoeve liet duidelijk te wensen over.

December 2013
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Al met al konden we na een onderbreking van ruim anderhalf uur de rit weer voortzetten. De wegen waren
intussen een beetje opgedroogd, hetgeen het rijden toch weer wat veraangenaamde. De lengte van de route
was slechts 136 km, maar kon alleszins geslaagd genoemd worden. Een leuke opsteker zo in het naseizoen. Bij
aankomst bij het clubhuis van de Graafschaprijders troffen we ons gewaardeerd lid Henk Put aan. Hij had
tevergeefs staan wachten, om 10.30 uur, bij de Lindeboom en was vervolgens maar naar Vorden vertrokken.
Omdat hij geen pauze had genoten, had hij de rit er nu ook op zitten en had daarvan genoten.
In het clubhuis kon nog even worden geprofiteerd van een heerlijke kop snert en kregen we allen een
chocoladeletter of een pakje speculaas mee naar huis.
Tot slot ging Jan rechtstreeks naar Apeldoorn en ben ik achter Harry gaan rijden naar Deventer op zijn
“onroute motorkaart”. Na het aftanken en de motor verwend hebbende met een vluchtig sopje in de
wasstraat van Gerard Klink, was ik tegen vieren weer thuis.
Hopelijk heb ik hiermee meerdere leden kunnen enthousiasmeren voor de rit van het volgende jaar.
Met vriendelijke groeten
Cor Dalhuisen

December 2013
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Parkeren in de berm bij bord E1
Een tijdje geleden vroeg een motorrijder mijn hulp omdat hij een bekeuring
gekregen had voor het overtreden van het parkeerverbod bij bord E1.
Echter stond de motor niet op de rijbaan maar in de berm geparkeerd.
Hij vroeg mij of die bon wel terecht was omdat er bij het bord geen
onderbordje stond met de tekst: “geldt ook voor de berm.”
Naar aanleiding van die vraag ben ik eens gaan zoeken in de wetgeving en de
toelichting.
Ik wil jullie niet te vermoeien met een ellenlange juridische uitleg, maar ik kwam tot de conclusie dat bord E1
helemaal niet voor de berm geldt, wat er ook voor tekst op het onderbord bij staat.
De politie was het vanzelfsprekend niet met deze conclusie eens. Volgens hen gelden borden voor de hele weg
en tot de weg behoort ook de berm. Dus bord E1 geldt altijd voor de berm, ook als staat er geen onderbord bij.
Deze simpele uitleg sloeg volgens mij nergens op. Als je alleen naar de tekst van de wet kijkt, dan zouden ze
gelijk kunnen hebben. Maar als je even de moeite neemt om verder te lezen in de wetgeving, de toelichting en
de internationale verkeersverdragen, dan kun je begrijpen dat dit (wellicht gewenste) denkbeeld gewoonweg
fout is.
Dus ben ik in de pen geklommen en heb op juridische gronden een beroepsschrift geschreven voor de
kantonrechter voor iemand anders die ook in de berm stond geparkeerd bij bord E1.
De kantonrechter volgde mijn uitleg en vernietigde de opgelegde beschikking:
“Bord E1 geldt slechts voor de rijbaan en niet voor andere weggedeelten die geen rijbestemming hebben."
Inmiddels heeft de hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu zich eveneens achter mijn opvatting geschaard.
Mocht je nu dus een bekeuring krijgen voor het parkeren in de berm bij een parkeerverbod (E1) dan moet je
zeker bezwaar en beroep aantekenen. Het maakt niet uit of het een parkeerverbod zone is of dat er onder het
bord een onderbordje staat met de tekst: “geldt (ook) voor de berm.” Dat laatste bordje heeft geen betekenis
voor de werkingssfeer van het bord E1.
Nu heb je weer een reden om lid van het LOOT te zijn. Ook in de juridische arena verdedigen we de belangen
van de motorrijder.
Harry Apperloo.
Voorzitter LOOT

Bron: LOOT

December 2013
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Bestuur en redactie
wensen iedereen fijne
feestdagen en

een gezond

2014
December 2013
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Programma 2013/2014

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

13 december
14 januari 2014

20:00 uur
20:00 uur

19 januari 2014

14:30 uur

31 januari 2014

20:00 uur

Jose Maatman
Marian Martens
De Lindeboom
De Lindeboom

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie
Algemene Ledenvergadering

---------

-------

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.

December 2013
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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 seizoen 2013
Deadline

Uitgave

20 december 2013
20 januari 2014
20 februari 2014
20 maart 2014

December 2013

Clubblad jaargang 41 nr. 1
Clubblad jaargang 41 nr. 2
Clubblad jaargang 41 nr. 3
Clubblad jaargang 41 nr. 4
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Verschijningsdatum
rondom
8 januari 2014
7 februari 2014
5 maart 2014
6 april 2014
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JARIGEN
December
Frank Groot Koerkamp
Jan Korting
Rob van den Berge
Hans Vermeulen
Hans Dijkhof
Gerrit Riemersma
Henk Schuurman

Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag
---------

-------

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden?
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze
club d.m.v. een contactavond, een clubblad
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit
of een clubactiviteit.

---------

-------

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

December 2013
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Hemelvaart weekend 2014 richting Harz 29 mei t/m 1 juni 2014
Hallo allemaal,
Het Hemelvaartweekend 2014 ga ik organiseren. Dit keer gaan we naar het mooie Harz in Duitsland.
Ik heb een leuk hotel gevonden met Nederlandstalige eigenaren. Hieronder de gegevens:
Hotel Niedersachsen
Wiesenstraβe 12
D-38644 Goslar (OT Hahnenklee-Bockswiese)
Tel. : +49 5325-5286 0
Fax : +49 5325-5286 251
www.hotel-niedersachsen-harz.de
info@hotel-niedersachsen-harz.de
Kamers
:
8 tweepersoons kamer
Arrangement :
Motorarrangement
Inclusief
:
3 overnachting
3 x uitgebreid ontbijtbuffet
3 x 3 gangen avondmenu
Gebruik van eigen, overdekt en verwarmd zwembad,
Gebruik sauna
Gebruik fitness
Prijs: € 159,00 per persoon in een tweepersoonskamer voor het gehele verblijf
De prijzen zijn incl. BTW en excl. de toeristenbelasting.
Om de organisatie van dit weekend voor mij mogelijk te maken, en om teleurstelling van een volgeboekt hotel te
voorkomen, vraag ik jullie om tijdig te reserveren.
Wanneer je mee wilt, dan graag een e-mail sturen, of een reactie plaatsen op ons forum tot

uiterlijk 20 januari 2014.
Ik zal alle aanmeldingen in de onderstaande lijst bijhouden zodat jullie kunnen zien wie er mee gaat, en met wie jullie
dus eventueel een kamer kunnen delen.
Wanneer je dus zeker weet dat je mee wilt, geef je dan zo snel mogelijk op!!!
Opgeven bij: neugei55@gmail.com of via forum-draadje oproepen Hemelvaartweekend.
Ik heb de brochure en de flyer van het motorarrangement toegevoegd.
Aanmeldingen tot op heden:
1. Halit Aydin
2. Jan Amelink
3. Tonny Koolhof
4. Harry Koolhof

December 2013
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Data en openingstijden
Vrijdag 17 januari 2014 van 18.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 18 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 19 januari 2014 van 10.00 tot 18.00 uur
Online verkoop toegangskaarten
Vanaf ca begin december kunt u online toegangskaarten bestellen. Dit is een service zodat u niet in de rij voor
de kassa hoeft te staan.
Locatie
Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan te Groningen. Dit
complex ligt direct naast de A7 (Groningen-Drachten) en is daarom gemakkelijk te bereiken.

---------

-------

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2014. De beurs is van 20 t/m zondag 23
februari 2014 in Jaarbeurs Utrecht.
Donderdag 20 februari 10:00 - 22:00 uur
Vrijdag 21 februari 10:00 - 22:00 uur
Zaterdag 22 februari 10:00 - 18:00 uur
Zondag 23 februari 10:00 - 18:00 uur

December 2013
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Terug naar de schoolbanken..
Op vrijdag 29 november had Peter Wolsing in samenwerking met rijschool Joop Hagen een theorie avond georganiseerd.
De opkomst was voor een clubavond redelijk te noemen. Aanwezig waren Peter Wolsing, Marian Martens, Hans
Vermeulen, Sabine Hagoort, Ronald van der Klooster, Jan Boerman, Gerrit
Riemersma, Halit Aldin, Jos Korting, Frank Boekholtz en onze cursusleider Sjoerd
Hagen.
We werden tussen 19.30 en 20.00 door Sjoerd ontvangen met koffie en koekjes en
de mededeling “het tweede kopje doe je zelf maar – het middelste knopje moet je
hebben”.
Net iets over acht uur zijn we begonnen met een inleiding door Sjoerd over hoe het
knoppenkast voor ons in de tafel werkt (het duurde even voordat iedereen het door
had). Maar ook kwam Sjoerd met de opbeurende mededelingen dat er niemand zou
slagen vanavond. Ik moet toegeven dat toen ik de fiets (zonder licht) tegen de gevel
van het lesgebouw aan parkeerde ik mij zelf afvroeg of ik hier wel aan zou willen
beginnen – je zult er maar niks van bakken. Dat zul je lang moeten horen. Het was
voor mij toch bijna 40 jaar terug dat ik voor het laatst verkeersexamen heb gedaan. Maar goed ik heb het er toch maar
op gegokt.
Na de uitleg van Sjoerd en een proefvraag zijn we ook maar begonnen met
de eerst examenronde. De uitslag van de eerste rond viel mijn niet tegen.
Van de vijftig vragen had ik er maar 11 fout. Ik was weleens waar gezakt
maar toch na 40 jaar is de achterstand nog wel te overzien. Na de eerste
ronde hebben we alle vragen (waar foute antwoorden waren gegeven)
besproken. Wat mij direct opviel was het gebruik van ezelsbruggetjes voor
het toepassen van de verkeersregels. Bijvoorbeeld het wel of niet verlenen
van voorrang aan een voetganger – het ezelsbruggetje is “kijk je voetganger
in het oor dan rij je door”.
Na dat de vragen waren besproken hebben we nog een tweede
examenronde gedaan. Mijn resultaat was negen fout, dus we gaan vooruit.
Het gemiddelde fout in de eerste ronde was 11 fout en in de tweede ronde
hadden de meeste ook minder fouten gemaakt.
Aan het einde van de avond bood Sjoerd Hagen ons aan om in de zomer van
2014 te rijden op het afgesloten terrein van de Rijschool Joop Hagen. Wij
gaan zo spoedig mogelijk een afspraak met Sjoerd om te komen.
Peter sluit de avond af door Sjoerd nog even te melden dat de IJselrijders volgend jaar 40 jaar bestaan en dat de rijschool
Joop Hagen nog een uitnodiging kan verwacht.
Ook heeft Peter Sjoerd bedankt voor de gezellige en leerzame avond en verrast Sjoerd met de bekende Deventer Koek.
Sjoerd en Rijschool Joop Hagen bedankt

Jan Korting
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Voorlopige Toerkalender 2014
Datum
16-mrt-14
23-mrt-14

Geschatte afstand
in km's

Soort rit / evenement
LOOT Jubileumtoerrit Achterveld

of

Kosten voor
inschrijving
€ 5,00

23-mrt-14 Openingsrit

6-apr-14

Koekstadrit IJselrijders

150 / 250

€ 6,00

13-apr-14
20-apr-14

Paastoertocht

27-apr-14

Lenterit

10-mei-14

200

Pitch & Put Bussloo

29-mei-14 t/m

14e Vechtdalrit
1-jun-14

Hemelvaart weekeinde

8-jun-14

Avond-4 daagse MC Freewheels

11-jun-14

Avondrit

14-jun-14

Kunst-FIETS-route en Stop bij Villa Annie

€ 6,00
€ 14,00

RAM Raalte
Lustrum
Commissie ?
Jos Korting

€ 5,00

MTC Dalfsen
Halit Aydin

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

4 x 100

€ 6,00

MC Freewheels
Henk Put

16-jun-14 t/m 20-jun-14 A4D IJselrijders
29-jun-14

Lustrum
Commissie ?

25 ?
3 x 100 + 2 x 125

€ 5,00

Regio-overleg
vergadering

4-jul-14

A3D

3 x 100

gratis

A3D
Eenden-Rally met afsluitend diner

20-jul-14

3 x 100

€ 5,00

Lustrum
Commissie ?

> 400

Cor Dalhuisen
Jan Korting

17-aug-14

B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN MOTOREN"

30-aug-14

Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane

Jan Amelink
90

€ 6,00

31-aug-14
Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-standje in de kerk

7-sep-14

Blauwe bogen rit Dalfsen

14-sep-14

Jubileumrit (Promotierit?)

14-sep-14

Herfsttoerrit

21-sep-14

Pony toertocht Heeten

5-okt-14

December 2013

MC Salland

Diner op eigen
kosten

3-aug-14

19-okt-14

MTC Dalfsen
Jan Amelink

7-jul-14 t/m 10-jul-14

6-sep-14

A4D Commissie

Dobbelsteenrit

6-jul-14

juli

Voorzitter
Koekstad
commissie
(Segway demo?)
Jan Amelink
MC Salland

Harz
Pinkstertoerrit

10-jun-14 t/m 13-jun-14

1-jul-14 t/m

250

LOOT

€ 5,00

18-mei-14
25-mei-14

Organisator

200

€ 5,00

100

RAM Raalte
Harry Koolhof
Lustrum
Commissie ?
MTC Dalfsen
Bestuur (Lustrum
Commissie ?)
MC Salland

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting

Sluitingsrit
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