
 

  
 

Enter, 27 juni 2006 
 
ref: persbericht klassieke demo race 
 
 
Geachte redactie, 
 
Bij deze melden wij u dat op 26 augustus aanstaande de derde Enterse Demo Race voor klassieke 
racemotoren plaats zal vinden. Het evenement zal weer plaatsvinden op het circuit de “Enterbrookring”, 
een echt stratencicuit, te Enter. Het wordt dus geen demo op een industrieterrein of winkelcentrum maar 
op een slingerend asfaltlint tussen de weilanden door, in dezelfde sfeer en ambiance zoals ook vroeger de 
races plaatsvonden. 
 
De demo-race word verreden onder auspiciën van het CRT (Classic Race-Demo Team) waarbij het 
competitie element niet bestaat uit het zo hard mogelijk rijden, maar uit het zo regelmatig mogelijk rijden 
van de rondes over het circuit. Daarbij zal er heus wel eens een keer stevig aan het gashendel gedraaid 
worden, maar de eigenaren van deze historische machines vinden het heel houden van hun bezit 
belangrijker dan het zetten van een snelle rondetijd. De wedstrijden verlopen op het oog wel net als 
vroeger, dus men start gezamenlijk via een zogenaamde duwstart, rijdt het aantal voorgeschreven ronden 
en waarna men wordt afgevlagd. 
 
Er zullen circa 200 coureurs aan de start verschijnen voor de diverse race klassen, zoals die vroeger 
bestonden, plus nog een oldtimerklasse. Dit zijn de 50 cc, 125 cc, 250 cc, 350 cc, 500cc en de zijspannen 
plus voornoemde oldtimerklasse. Voor de liefhebbers zal alleen al het geluid van deze machines al een 
genot voor het oor zijn, al zullen niet-motorliefhebbers dat misschien niet kunnen begrijpen. Van 
snerpende 50 cc ééncylinder tweetakten tot huilende viercylinder viertakten en stampende viertakt één 
cylinders. 
Ook de zijspannen komen aan de start waarbij de bakkenisten ver naast de machines zullen hangen om de 
zaak in evenwicht te houden. 
Het reglement schrijft voor dat de machines niet jonger mogen zijn dan 1972, door deze bouwjaar grens 
mogen niet uitsluitend de hele oude machines zoals bijvoorbeeld een Norton Manx aan de start 
verschijnen maar kunnen ook de eerste typen productieracers van Japanse makelij meedoen, zoals 
bijvoorbeeld een Yamaha TD3 250 productieracer. 



 
Het rennerskwartier is uiteraard ook voor het publiek toegankelijk zodat de motoren ook van dichtbij 
bekeken kunnen worden.  
 
De trainingen vangen op 26 augustus om 10:00 aan terwijl de races om 12:30 uur beginnen. 
 
Wij zouden het als Enterse Motor Club zeer op prijs stellen als u in uw uitgave melding zou willen maken 
van dit evenement. 
 
Informatie staat ook op onze website www.entersemotorclub.nl of kunt u contact opnemen met 
ondergetekende, tel 0547-383072 of e-mail harry-wolters@home.nl. 
 
 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Harry Wolters 
Enterse Motor Club 
 
 
 
 


