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VAN DE REDACTIE
Op de valreep van 2004 nog net de 4e EMC Allerlei. Ja, een kwartaal vliegt voorbij
en de redactie moest zich haasten om het op tijd te redden. Het is sowieso nu een
drukke periode voor de EMC, de Reggerit staat voor de deur op 15 januari, dan volgt
al snel weer de ledenvergadering op 2 februari, KOMT ALLEN trouwens, en zo
gaan we al weer bijna richting voorjaar, ahum. Let dus ook op de aanmeldformulieren
voor de Veteranen- en Klassiekerrit en niet te vergeten het toerweekend naar Duitsland in mei
2005.
Veel leesplezier toegewenst.
De redactie.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het is alweer zo laat: eind van het jaar …. Tijd om terug te kijken? Tijd om vooruit te kijken? Of
misschien zo weinig mogelijk aandacht aan schenken? In ieder geval gaat het allemaal weer supersnel
voorbij.
Als een “goed” voorzitter betaamt wens ik iedereen (leden, sponsoren, helpers, vrijwilligers en fans)
natuurlijk hele fijne feestdagen en een goed en gezond 2005. Hopelijk gaat het komend jaar wat minder
snel en hectisch en mogen we vaker stilstaan en genieten van mooie gebeurtenissen, zoals de Reggerit en
de Enterrun.
Kijkend naar de agenda voor 2005 dan zit het qua aantal evenementen wel goed: voor elk wat wils. Wat
dat betreft verwachten we een drukte van belang in ons Kluphoes: geen Enterse dagen en geen Low Land
Games betekent geen excuus meer om eventueel weg te blijven!
Het motto voor het komend jaar? Kilometers vreten en vooral genieten. Of dat
nu relaxed met je chopper is of op het zadelpuntje van je racer, dat maakt
allemaal niet uit, als je maar voorzichtig bent.
En wat ik altijd al heb willen doen ga ik nu eindelijk waarmaken:
Het kortste voorwoord tot nu toe, want laten we eerlijk zijn: een
temperatuur rond het nulpunt en drie weken lang grijs en grauw
weer is niet het meest inspirerende klimaat. Gelukkig bewaren
we het echte mooie weer voor onze evenementen en toerritten!

Rolf Blank

SOLLICITATIE
Niet alleen bij de AIVD krijgen ze open sollicitaties, maar ook onze Enterse ondernemers worden wel
eens met dit fenomeen geconfronteerd. Zo ook onze nieuwe sponsor Effink Enter Riool- en
Klussenbedrijf, hij kreeg onderstaande brief:
Mijnheer,
Gaarne zou ik deze mogelijkheid willen aangrijpen om te solliciteren naar een functie bij uw bedrijf.
Ik ben axs…(sorry, de letter “x” doet het niet meer, daarom gebruik ik dan mmaar de “x”, in pxaats van
de x) Goed.
Ik ben dus axs 17-jarige jongeman van de XTS afgekomen, toen ik een prachtige aanbieding kreec (nou
doet dexletter “c”het ook ax niet meer, Ik cebruik dan wex de Xetter “c””) Coed.
Ik kreec dus axc 17-jarice jonceman een prachtige aanbieding bij een instaxxatiebedrijf axhier. Daar heb
ik cedurende drie en haxf jaar met veex cemoecceb cewerkt. (U ziet, de xetter “m” bxijft ook steken. Im
pxaats daarvam tik ik de xetter “m”wex).
Ik hoop miet dat U dit vervexend vomdt. Dat komt namelijk zo. Ik heb dit toetsembord cekocht op de
markt, tweede hamds natuurlijk. Mu bxijkt dus weer dat ik eem crote miskoop heb cedeem… Mou is de
xetter ë”afcebrokem. Nou je, dem meer de xetter ë”. Coed.
Heex hewtext%t, emt vuuw, e cemumem mueite,
Met vwiem, ex%te cwuetem,
Eem vuxxicitemt.

LEDENVERGADERING 4 FEBRUARI 2005
AGENDA LEDENVERGADERING 2 FEBRUARI 2005
1. Opening door de voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen ledenvergadering januari 2004
4. Verslag penningmeester
5. Kascontrole
6. Tourvergadering
7. Reggerit 2005
8. Mededelingen
9. Bedankjes
10. Rondvraag

Komt allen want zo’n avond is
behalve nuttig ook gezellig. Het is de
gelegenheid om als lid je mening naar
voren te brengen, met kritiek of
nieuwe ideeën te komen of gewoon te
luisteren naar alle zin en onzin van
zo’n avond.
Een punt zal zeker besproken worden:
de matige opkomst bij de toerritten
dit jaar. Hoe kunnen we dat
verbeteren.
Zet de datum alvast op de kalender.

DANKZIJ EEN PAKJE SIGARETTEN EEN MOTORCROSS CARRIÈRE!
Afgelopen 10 november was er weer een gezellige clubavond in ons Kluphoes. Rijschool Henk
Seppenwoolde uit Rijssen was bereid gevonden om een en ander toe te lichten op motorverkeersgebied.
Helaas bleek op het laatste moment de medewerker die dit zou verzorgen door persoonlijke
omstandigheden te zijn verhinderd. Dus kwam Henk Seppenwoolde zelf maar in eigen persoon. Ik bin
neet zun nen keerl van de theorie, moar eene van de praktijk, meldde Henk. Hij stelde voor om niet met
allerlei audiovisuele hulpmiddelen aan de slag te gaan, maar om zo uit het blote hoofd een en ander te
vertellen over zijn motorsportcarrière en rijschool en het motorrijden zoals hij er tegen aan keek.
Dit leidde tot een zeer vermakelijke en gezellige avond, de thuisblijvers hadden ongelijk. Helaas was de
opkomst in eerste instantie wat matig, later op de avond kwamen toch nog behoorlijk wat EMC-ers
binnendruppelen. Er was ook niet veel ruchtbaarheid aan deze avond gegeven. De datum was ook pas
vlak voor de vorige EMC-Allerlei bekend geworden en toen was nog niet eens bekend wat de clubavond
in zou houden. Kijk nu dus direct eerst even in de EMC agenda in deze uitgave, daar staat de volgende
clubavond in vermeld.
De carrière van Henk bleek te zijn veroorzaakt door een pakje sigaretten (niet op te roken). Omdat hij niet
rookte had Henk als 16-jarige van zijn moeder een flink geldbedrag gekregen, waarna Henk direct naar
Motor Oost was gegaan om deze bonus om te ruilen voor een nieuwe overjarige 125 cc Honda
crossmotor. Nadat hij uitgeviegelierd had hoe het gas, koppeling en de overige bedieningsorganen
bediend moesten worden schreef Henk zich in voor een Clubcross op de crossbaan “De Koetree” van de
MCNH te Hellendoorn. Het resultaat was direct een overwinning, voorwaar geen slecht resultaat voor en
eerste keer. Dit smaakte naar meer dus ingeschreven voor de volgende wedstrijd die weer gewonnen
werd. Het spreekwoord ‘wat goed is komt snel’ was hier van toepassing. Bij de derde wedstrijd ging het
echter grondig mis, de Honda ging stuk dus geen resultaat. Nog minder roken dan Henk al deed kon niet
dus er kwam van moeders geen nieuwe anti-rook bonus. Henk was dus gedwongen de motor terug te
brengen naar Motor Oost met de mededeling ‘vekoopt ne mer fur mie, hij is kepot’ en ‘ik heb de knippe
leug’.
Het leek een korte maar krachtige crosscarrière te zijn geweest, maar na een tijdje belde Motor Oost dat
hij de motor weer op mocht halen, gratis en gerepareerd en al! Dus Henk kon wederom een prachtig
resultaat scoren. Voor Honda Nederland was dit aanleiding om Henk direct een contract aan te bieden, en
hij was op 16 –jarige leeftijd al prof!!!
De rest is bij de meeste EMC-ers denk ik wel bekend, Henk behaalde meerdere Nationale
Kampioenschappen en stond ook op WK-niveau zijn internationale mannetje in de 125 cc klasse. Hij had
nog veel betere resultaten kunnen halen als hij bepaalde zaken, achteraf gezien, toen anders had gedaan
verklaarde Henk. Toch was het een mooie tijd geweest waarbij hij zo ongeveer de hele aardbol rond was
gereisd om te crossen. Zijn alsmaar stijgende prestaties werden vrij abrupt afgebroken op diezelfde
Koetree waar zijn carrière ook begonnen was. Tijdens een trainingsrit werd zijn enkel door een
overstekende boomwortel doorboord. Henk werd met spoed naar het Ziekenhuis te Almelo vervoerd waar
de doktoren een zeer zware kluif aan de zeer ernstige verwonding hadden. De behandeling in het
ziekenhuis duurde 20 weken en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Daarna nog de revalidatie en
voordat Henk conditioneel weer op zijn oude niveau was, was er al weer een crossseizoen voorbij. Daarna
heeft Henk nog wel weer de nationale top gehaald in de 500 cc klasse, maar internationaal kon hij niet
echt mee bij de top komen. De helm werd dus aan de wilgen gehangen. Na eerste enkele jaren als

vertegenwoordiger bij oliehandel Motul gewerkt te hebben werd eind jaren 80 een motorrijschool
overgenomen. Hiervoor moest Henk nog wel even zichzelf een wat andere, en rustiger rijstijl aanleren.
Netjes schakelen met alle vingers aan de koppeling, geen verre sprongen en wheelies meer. De rijschool
liep als een trein, het was keidruk zoals dat heet. Tussendoor toch ook maar even een wegrace carrière
begonnen in de Sound off Singles klasse. Zonder ooit eerder op een racecircuit geweest te zijn werd de
eerste training, op een natte baan, afgesloten op een tweede plek. Later op een droge baan bleek het wat
moeilijker, maar het ging zeker niet slecht. Maar deze wegrace carrière duurde slechts één seizoen lang,
de rijschool ging voor.
Om eens wat nieuws te bedenken is Henk ook begonnen met off-road cursussen. Hierbij wordt op een
viertal Honda XR 400-tjes de fijne kneepjes van het motorcrossen bijgebracht. Er zijn immers nog steeds
veel motorrijders die nog nooit op het zand gereden hebben, terwijl dit min of meer de basis van het
motorrijden is. Behalve leerzaam is dit natuurlijk ook zeer leuk om te doen. Ik zag sommige EMC-ers
elkaar al voorzichtig aankijken, zullen wij dat ook een keer doen???? Henk hielp ze vlot uit de droom, zo
bleek hij eigenlijk continu meer aanvragen te krijgen dan hij kon verwerken voor deze off-road cursus.
Henk maakt hier ook bewust geen reclame voor. Dus in elk geval ruim op tijd bespreken als je interesse
hebt. Zijn grootste klant bleek de Politie rijopleiding te
zijn. Deze opmerking leverde natuurlijk
ook wat gefronste wenkbrauwen op ‘crossen dus de
politieagenten op onze belasting centen
over de Holterberg’!!!!!! Afijn het zij zo.
Tussendoor vertelde Henk ons nog heel wat tips
hij is uiteindelijk wel een toprijder die ons nog heel
wel bereid te zijn om een keer met de EMC iets te
hetzij op de harde weg. Daar zijn nog geen verdere
maar als iemand een leuk idee heeft dan zouden
circuit afhuren of wat anders, iets wat vooral
zijn. Welke EMC-er neemt dit op zich? In elk
volgende clubavond is op 2 maart 2005. Dan is
motor.

over de techniek van het motorrijden,
wat kan leren. Henk gaf ook aan best
doen op dit gebied, hetzij in het zand
concrete afspraken over gemaakt,
we iets kunnen organiseren. Een
leuk maar ook wel leerzaam mag
geval was het een leuke avond. De
het onderwerp GPS-systemen op de

Harry Wolters

DE EMC WEB-SITE
We hebben al jarenlang een mooie website.
organisaties hebben ondervonden is het
een web-site iets wat toch wel enige
EMC-er Frank Lammertink is bereid
een steentje aan bij te dragen. Dus
te melden geef het door. Zijn e-mail
binnenkort op de site.

Echter zoals zoveel
actueel houden van
inspanning kost.
gevonden om daar
heb je wat leuks
aders staat

HOEZO VERKEERSVEILIGE OBSTAKELS
Na afgelopen voorjaar geconfronteerd te zijn met op de rijbaan gedeponeerde betonnen duikers, kijk ik
toch met wat meer respect tegen allerlei obstakels aan die je op de weg tegenkomt.
Pas geleden reed ik voor mijn werk met de auto het Gelderse plaatsje Varsseveld binnen. Ik reed rustig,
ca 40 km per uur, achter een voor mij rijdende automobiel aan toen deze opeens met een ferme zwaai
naar links vloog en ik onderstaande paaltjes voor mij op zag doemen. Geen probleem, ook ik kon er met
gemak omheen zeilen, maar vroeg mij tegelijkertijd af wat in ’s Hemelsnaam het nut van deze paaltjes
zou kunnen zijn.

Verkeersveiligheid misschien? Wie kan mij uitleggen wat er veilig is aan auto’s die ineens naar de
verkeerde rijbaan zwenken. Voor automobilisten zijn de paaltjes niet zo gevaarlijk, die zitten beschermd
in hun blik. Maar voor motorrijders, scooterrijders en ook (brom)fietsers lijkt het mij geen pretje om
letterlijk met zo’n paaltje geconfronteerd te worden. Met name in deze tijd van het jaar met zijn donkere
avonden, regen en mist kan ik me voorstellen dat je met een lichtelijk beslagen vizier zo’n smal paaltje
niet (tijdig)opmerkt. Misschien kun je middels een snelle reactie het paaltje nog ontwijken, maar over de
betonrand rond de voet ervan kun je ook lekker van de sokken gaan. Met een beetje pech lukt het je zelfs
om ze alle twee te raken. Dat moet kunnen volgens mij.
Ik weet ook wel dat als je goed oplet er geen probleem is, maar ja, als iedereen altijd goed zou opletten
zouden er ook geen ongelukken gebeuren.
De MAG ontvangt ook ons clubblad, ik ben benieuwd of er een reactie komt en wat hun mening is.
Harry Wolters

INFO REGGERIT 2005
Op dit moment zijn we al weer druk bezig met de eerste werkzaamheden voor de Reggerit 2005. Zoals
het verzamelen van materiaal, benaderen van landeigenaren, bepalen route en locaties zoeken voor de
cross-proeven.
Dit jaar zijn er een flink aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren.
Helaas voor diegenen welke vorig jaar problemen hebben gehad bij de eerste cross-proef.
Boer v/d Kolk heeft net de ploeg weer door het land gehaald. !!! Spektakel verzekerd !!!
De volgende wijziging is een terug van weggeweest. Bosje Kerststal.
Jozef en Maria brengen dit jaar de kerstdagen ergens anders door. Het is dus mogelijk dit bosje weer op te
nemen in de route. Dit is een prachtig stukje kruip-door sluip-door.
Gelijk hierna de volgende goud van oud. De wasstraat. Dit fijne stukje natuur brengt een stukje
verfrissing voor mens en machine.
Aan de andere zijde van de rijssenseweg wordt weer hard gewerkt om een nieuwe proef te organiseren.
De mogelijkheden hiervan staan nog open. !! verrassing !!
Na een klein stukje verbindingsroute op naar de special-test. Doordat een aantal mensen ook buiten de
Reggerit dit parcour rijden, hebben we dit jaar geen toestemming gekregen om dit mooie stuk weer in de
route op te kunnen nemen. Hiervoor hartelijk dank !!
Maar dat weerhoudt ons er niet van om de special weer supersnel te maken met de nodige afwisselingen.
Kortom de organisatie is weer druk bezig om de route zo te maken dat alleen de echte helden durven te
starten en te finishen.
Gezien het aantal klachten van vorig jaar (rijder 418) zijn we genoodzaakt het aantal ronden uit te
breiden. 3 ronden voor de inters en 4 voor de senioren.
Om het mogelijk te maken om deze rit in de toekomst te behouden hopen wij als organisatie van de
Reggerit, dat iedereen zich houdt aan de regels en de route.
Misschien volgen er nog meer verassingen.
Hierbij de KNMV prijzen voor 2005.
Individueel deelnemen: € 30,Eendagslicentie: € 23,- (dagverzekering KNMV !!!) + € 30,- = totaal € 53,- [’t kost wat, mah dan hei
ok wat ;-)]
Teams € 10,- (merkenteam of clubteam)

Tot 15 januari 2005, de Enduro-commissie.

REGGERIT 15 JANUARI 2005

OPROEP aan alle LEDEN
De tijd vliegt, de mais is al weer van het land en over enkele weken, op 15 januari 2005 om precies te
zijn, start alweer de volgend Reggerit. De Enduro die meetelt voor het Nederlandse kampioensschap
Enduro. Ondanks dat het wederom weer een ‘gewoon’ eendaags evenement is, moet er uiteraard wel weer
enig werk verzet worden. Vandaar dat alle hulp weer welkom is. Dus geef je op als helper zodat we er
weer een gezellig en geslaagd EMC evenement van kunnen maken.
Verstuur, of breng het naar 't Kluphoes, Krompatte 4, 7468 AS ENTER,
zodat we weten dat we op jullie kunnen rekenen.

Wil wel helpen met de organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee

Wil donderdag ervoor wel helpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee
Wil vrijdag ervoor wel helpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . Ja / Nee

Wil zaterdag 15 januari 2005 wel helpen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja / Nee

Wil maandag 17 januari 2005 wel helpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja/Nee

Naam

. . .... . . ..... . ... . . . . .... . . . ..... . . . ... . . .... . . . . .

Adres

. .... . . . .... . . . . ..... . . . . ... . . . . .... . . . . . .... . . .

Telefoonnummer .. . . . ...... . . . ..... . . . ... . .E-mail. . . . .... . . . . . ..... . . . . .
GSM nummer ......................................

De Enduro commissie
Patrick. Kuipers

0547-380746

Hans. a/d Stegge

0547-383110

Antoon. Slagers

0547-384332

Jos. Rutjes

0547-382586

Marcel Vos

0547-381814

mv[at]home.nl

NOOIT GRAPPIG
•

Een leeg restaurant gast-vrij noemen is nooit grappig

•

Een brandweerman die in 2004 recht heeft op een rookvrije werkplek is nooit grappig

•

Zeggen dat Mabel mee de grafkelder in mocht omdat ze de weg kent in de onderwereld, is nooit
grappig

•

Expert zijn bij de Megapool, is nooit grappig

•

Een ballonvaarder die door de mand valt, is nooit grappig!

•

Een gynaecoloog die er geen gat meer in ziet, is nooit grappig

•

Een eekhoorntje op zijn eikel trappen is nooit grappig

•

Tegen assepoester zeggen dat ze haar muil moet houden, is nooit grappig

•

Een cokeverslaafde iets onder de neus wrijven, is nooit grappig

•

Een lilliputter die zegt dat ie met pindakaas groot geworden is, is nooit grappig

•

Gert die een pakje Samson rookt is nooit grappig.

•

Je blauw betalen aan groene stroom is nooit grappig

•

Een padvinder die met een
kikker thuis komt is nooit
grappig

•

Een brandweerman met een
nieuwe vlam is nooit grappig.

•

Zeggen dat je een Trust modem
niet vertrouwt, is nooit grappig

•

Blaren oplopen bij een lopend
buffet is nooit grappig

•

Als het aantal deelnemers van
de wandelvierdaagse achteruit
loopt is dat nooit grappig

•

De redacteur van Story vragen
wat hij tijdens het Weekend in
zijn Privé leven doet, is nooit grappig

•

Een snelle internet verbinding ADHDSL noemen is nooit grappig

•

Je dochter, die op 1 april geboren is, joke noemen is nooit grappig

CLUBAVOND WOENSDAG 2 MAART 2005
Dan word er een clubavond gehouden over GPS systemen. Aan de orde komen onder andere :
•
•
•

introductie GPS
GPS voor outdoor gebruik
GPS op de motor

Introductie van nieuwe modellen.

EIFELWEEKEND 5 T/M 8 MEI 2005
Vorig jaar is het Eifel weekend finaal verregend. Een goede reden om nog een keer naar de Eifel
te rijden zodat je goed het verschil kunt bepalen tussen rijden met mooi weer, wat we dan
natuurlijk zullen krijgen, en slecht weer zoals vorig jaar.
We hebben de herberg van Jozef en Maria, te Beuren in de Eifel dus nogmaals weer besproken.
Meerdere EMC-ers zijn al meermalen te gastvrij ontvangen door Jozef en Maria. Vooral de
keuken en de gastvrijheid zijn wereldberoemd binnen de EMC.
We hebben weer een vaste prijs afgesproken voor avondeten, drankjes, overnachting en ontbijt.
Concreet houdt dit in dat er ’s avonds na aankomst warm gegeten wordt, dat er tussen 19:00 uur
en 24:00 uur drankjes genuttigd kunnen worden en daarna geslapen en de volgende ochtend
ontbeten wordt. Dit alles is dan al betaald via het inschrijfgeld.
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 genuttigd worden zijn voor eigen rekening.
Dus stel, je besluit om welke reden dan ook om een dag niet te rijden en die dag in de herberg te
verpozen dan moet je de consumpties van overdag ter plekke zelf betalen. Als je wel rijdt moet
je dat onderweg immers ook.
Dus:
Vertrek op donderdag 5 mei, vier dagen rijden voor 135 euro.
(3 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur)
Vertrek op vrijdag 6 mei, drie dagen rijden voor 90 euro.
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur)
Wie het eerst komt wie het eerst maalt, het aantal kamers is beperkt. Daarbij telt de volgorde van
aanmelding bij Harry Wolters, en niet een of andere datum waarop geld is overgemaakt naar de
EMC. Harry kan de overboekingen immers niet zien. Uiteraard dient er wel tijdig betaald te
worden, en zullen wij dit t.z.t. controleren.
Naam en adres van Harry staan voor in dit blad. Daar kun je onderstaand strookje naar toe sturen
als je als mee wilt. Per e-mail inschrijven kan ook harry.wolters@home.nl.
Zoals bekend zijn er weer mooie routes uitgezet.
Met vriendelijke groeten,
De België Commissie.
Harry Wolters
0547-383072
Gerard Lankamp
0547-381711
Bert Maneschijn
06-51563529

==============================================================

IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2005
IK VERTEK OP DONDERDAG 5 MEI (VIER DAGEN)
IK VERTREK OP VRIJDAG 6 MEI (DRIE DAGEN)
(doorhalen wat niet van toepassing is)
NAAM
:........................................
ADRES
:........................................
POSTCODE :........... WOONPLAATS :.......................
VASTE TELEFOON :........................................
GSM TELEFOON
: 06-.................................
E-MAIL ADRES :.................................................
IK WIL EVENTUEEL WEL/NIET VOORRIJDEN.
IK MAAK PER OMGAAND € 90,- / € 135,- OVER OP
RABO NR. 11.43.07.024
DATUM:……………………………………………...
Handtekening:…………………………………………
Sta ik laatst in de file draait die vent in de auto naast mij zijn raampje open...
Ik denk dat die iets wil vragen en draai ook mijn raampje open...
Zegt die vent: Ook een scheet gelaten?
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n Lada".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
Een agent houdt een fietser aan :
"Zozo mijnheer, dat ziet er niet best uit. uw bel is kapot, uw remmen werken niet en uw licht is kapot !
Dat gaat u 50 Euro kosten!"
"Akkoord," zegt de fietser,
"Maar dan moet hij wel morgen klaar zijn!"
Een man komt heel enthousiast thuis:
"Trees, pak je koffers, pak je koffers!"
"Wat is er dan?" vraagt zijn vrouw.
"Ik heb veertig miljoen gewonnen bij de Lotto ," roept de man.
"O, wat geweldig," zegt de vrouw:
"Wat moet ik pakken: zomer- of winterkleren?"
"Maakt niet uit," zegt de man, "als je maar oprot!"

SINTERKLAAS
Sinterklaas was weer bij de EMC geweest en had voor iedereen wat meegenomen. De Sint zelf had weer
een leuk “tijdschrift” in zijn grote boek waar alle dingen van de kinderen in stonden. Blijkbaar was hij
daar niet op gesteld want hij gooide het gelijk van zich af. Hoewel hij er na afloop van het feest wel
naarstig op zoek naar was.
De aankomst van de Sint en zijn twee zwarte pieten was dit keer weer anders dan anders. Hij had deze
keer een oude MG bij de familie Kops geritseld waar hij eerst half Enter mee is doorgereden. Alle
kinderen stonden dan ook veel te lang buiten op de Sint en zijn Pieten te wachten.
Dit keer had de Sint 24 kinderen uitgenodigd om voor de Sint een liedje te zingen. Sommige kinderen
kregen daarvoor wel heelveel pepernoten ( ongeveer een halve kuub ) voor van de pieten die dit keer
gelukkig niet herkend werden. Een paar nieuwe zwartwerkers op z’n tijd is ook niet weg. Een nieuwe Sint
hadden we dit jaar ook en blijkbaar was de Sint een beetje verlegen want ik heb geen moeder bij hem op
schoot zien zitten… Maar goed het feest is ook voor de kinderen.
Al met al was het weer een gezellig feest en we hopen maar dat de Sint volgend jaar weer wil komen.
Alle mensen bedankt die met dit feest geholpen hebben.
De Sinterklaas commissie Mark van de Riet en Henk Beverdam.

ZUID FRANKRIJK
Zuid Frankrijk heeft op de EMC leden kennelijk een grote aantrekkingskracht, een paar weken na mijn
collega’s was ik er ook. Ik ben via Duitsland, de Elzas, richting de Jura gereden. Ik heb geen aanleiding
om zo snel mogelijk naar het zuiden te rijden. Ik heb de tijd aan mijzelf, hoef geen rekening te houden
met anderen, die nog even naar Italië of Oostenrijk willen voor ze samen naar Frankrijk “schrapen”. Ik rij
bijna altijd alleen, maak thuis met behulp van Aral en Michelin 1:200.000 kaarten, een route. Die route
voert zoveel mogelijk over de toeristische –groene op de kaart- smallere wegen. Soms neem ik een stuk
mee waar ik al eerder ben geweest, omdat ik het erg mooi heb gevonden. Ik vertrek ’s morgens om een
uur over negen, ik stop om wat te zien, ga soms van de route af, die ik uitgedokterd had, omwille van een
mooie plaats of streek en zoek daarna mijn uitgeschreven route weer op. Stoppen om te eten doe ik niet;
een flesje mineraal water, wat chocolade, gekocht bij een benzinepomp, volstaat. Als ik geen zin meer
heb, zoek ik een hotelletje. Omdat ik meestal alleen reis, levert dat zelden problemen op. Douchen of een
bad, goed eten, een biertje of wijn, ik loop nog wat rond, maak een praatje in Hollands Frans en ga vroeg
slapen. Meestal vertrek ik de volgende morgen tussen 9 en 10 uur. Hoe ver ik kom en hoeveel km. ik
afleg plan ik niet. Het kan variëren tussen de 250 en 800 km. Dat laatste als ik er ineens genoeg van heb
en een bruine boterham met kaas wil. Ik reserveer geen hotels, er is dus ook geen dwang. Ik ben een
stresserig mannetje, zoek op de club een rustig plekje om wat te praten –niet te veel- en wat te lezen. Op
reis raak ik de stress de derde dag kwijt, daarna zal het me verder een zorg zijn. Geen TV, geen krant,
goed eten en een goed bed, plus een douche. Ik overnacht altijd in kleinere familiehotels, logis de France
heeft mijn voorkeur. De echt enige zorg op die binnenweggetjes is het op tijd vinden van een
benzinepomp. In de dorpjes zijn de meeste pompen bij de plaatselijke garagehouder tegenwoordig
gesloten. De concurrentie van de supermarkten met hun grote zelfbedieningsstations is ze te machtig
geworden. Het prijsverschil is –als er nog een is- rond 9 Eurocent. Die supermarkten en de grote stations
zitten in de grotere plaatsen en zijn veel langer open. De garage met benzinepomp is op zaterdag om 12
uur gesloten tot maandagmorgen. Kortom, je moet er rekening mee houden en soms alleen daarom van de
route afwijken. De hele rit heb ik geen regen gehad. Het was heel warm tot 38 ºC en op enige dagen een
hete zuidenwind die geen enkele afkoeling gaf. Zelfs de bootjesvaarders klaagden over de hitte. Ik ben
minder zuidelijk geweest dan ik van plan was. In Spanje en Portugal was het heel slecht weer. Ik heb echt
geluk gehad; op de terugweg kwam ik langs de racebaan Magny-Cours, mooi weer. Zondag zag ik op TV
datzelfde Magny-Cours met races die volkomen in het water vielen.
De eerste dag was ik niet vroeg van huis gegaan, heb koffie gedronken in een heel leuk buitenhotel bij St.
Vith. Het was pas 13.30 uur dus te vroeg om te blijven, vond ik, later zou ik dat wel gedaan hebben, maar
die rust had ik nog niet. Ik werd gestraft door de Goden, moest oost van Nancy lang zoeken voor ik met
hulp van een hotelier, die aan het bellen ging voor mij, iets vond. Het hotel was redelijk, maar duur, 85
Euro inclusief petit dejeuner, gelukkig geen echt Frans ontbijt. De 2e dag kwam ik tot Louhans, een dag
met droomwegen, veel bochten, veel bos. In Louhans heb ik al vaker overnacht. Goed bed, fantastisch
eten, leuk oud centrum met overdekte wandelwegen, colonnades heten die dingen geloof ik. Motor in de
garage, geurkaars tegen de muggen, dat stelden de muggen op prijs, ik ben nog nooit zoveel gestoken als
die nacht. Ik ben er drie dagen gebleven en heb routes gereden die de hotelier beschikbaar had. Richting
Zwitserland bijv. de Jura door. Het is de streek van de Poule de Bresse, het beste mestkuiken van de
wereld. Opvallend veel dorpen hadden Italiaanse namen. Mooie riviertjes met oude bruggen waar het
stadje dan ook “Pont” heet. Prachtig, het was alleen heel erg warm. Gelukkig heb ik kleding die ik in
laagjes kan afpellen. Het laatste deel heeft wel bescherming, maar ook allerlei gaasopeningen waar de
wind doorheen blaast. Ik kon het dus wel uithouden. ’s Avonds met een biertje, het publiek keuren; wat
zijn er toch weinig echt mooie vrouwen, ik heb er maar één keer een 8 kunnen geven. Verder naar het

zuiden, ik heb daar de Rhône een tijdje gevolgd. Er liggen mooie bruggen overheen, waar het wegdek aan
kabels hangt die over twee torens lopen, hangbruggen zijn het volgens mij.
Knap dat ze dat konden maken, 200 jaar geleden. Dat gevoel krijg ik ook als je de Kathedraal van
Chartres bezoekt, zulke voorbeelden zijn er veel meer. Zonder onze hulpmiddelen, geen machines. Die
steen constructies lijken te zweven en dat alles voor de eer van God. Volgens mij meer voor de eer van de
geestelijkheid, maar die bouwwerken zijn er, nu zouden we het niet meer voor elkaar krijgen. Er is geen
geld meer voor, geen inspiratie, geen vaklieden, we hebben wel Marokkanen. In Avignon de beroemde
brug bezichtigd; viel me tegen.
Je kunt niet eens naar de overkant, halverwege houdt het op. Ik heb moeite de weg uit de stad te vinden,
het is ook heel warm. Ik wil richting Ales, zie een routebord, waarop ik in het drukke verkeer Ales denk
te lezen, maar helaas, pindakaas, blijkt het later Arles te zijn. Een lettertje verschil, maar wel 160 graden
de verkeerde kant op. En als het dan zo heet is, wil je eigenlijk ook niet stoppen om op de kaart te kijken,
dom, dom. Ik rij dus een respectabel aantal km. verkeerd, wel door prachtige platanenlanen, maar daar
heb je dan geen oog meer voor. Oh ja, daarvoor heb ik ook nog overnacht in Crest, het was
zaterdagavond, alles vol, bijna, een bed in hotel de Pont, ik heb iets met bruggen, kostte weinig, was nog
minder, maar ik heb veel plezier gehad, niet alles is met geld te koop. Op de kaart de goede richting
opgezocht, ik rij evenwijdig aan de zee, door de Camarque, langs Mont Perlier, Sète en Agdé, lange
rechte wegen, links de zee, rechts de moerassen. Ik zie een kudde van de beroemde witte paarden van de
Camarque, ooievaars en veel andere vogels tussen het riet en de wilgenbossen. Best mooi, als je er oog
voor hebt, maar nu even niet. Slechte betonwegen, brandende zon en geen schaduw. Net voordat ik
medelijden met mezelf begin te krijgen, ligt daar even buiten Montignac, het gebied van de beroemde
Corbieres wijnen, zware rode wijn, een hotel, “le Floride”. Het lijkt op een
graansilo, maar ik
heb geen zin meer om verder te rijden. Ja, er is een kamer vrij. Het
“personeel”
bestaat uit pa, ma en twee mooie dochters, soepel als een kat en net zo
lui. Ik neem
uitgebreid een bad, de motor staat keurig achter het hotel in een garage.
Als ik
daarna eens lekker wil eten, krijg ik het deksel op de neus. Nee, het
restaurant
hebben ze gesloten, de dochters hebben geen zin in werk, dacht ik.
Ik moet
naar het stadje, 5 km. terug, daar heb ik dus mooi geen zin meer in.
Pa is een
Belg die hier is blijven hangen, economisch medewerker van
Moboeto in
Congo geweest, heel belangrijk zegt hij en spreekt goed Engels. Dat
gaat me
nog steeds beter af dan Frans, en hij krijgt ma zo ver dat ze een
prima
dinertje voor me maakt. Ik krijg, gratis, een goede fles wijn
in
ruil voor het aanhoren van zijn Congo verhalen, zo vaak
zal hij zijn Engels niet kunnen gebruiken. Na de fles
wijn val ik bijna om van de slaap en kan met moeite
van mijn gastheer loskomen. Na een prima nachtrust
en een nog beter ontbijt dat ik daar nooit verwacht
had, namen we als de beste vrienden afscheid. Waarom wijd ik hier zo over uit, denk ik nu. Nou gewoon,
een vreemd hotel met een Engelse sprekende eigenaar. Als die nou zo belangrijk was in Congo, waarom
zit die nu in een hotel in een Frans gat? Hij wil zo weer weg, heb ik gemerkt, maar ja vrouw en dochters
niet, dus wat begin je dan als man? Ik voelde met hem mee, een alleraardigste charmante man, nee, ik ben
niet verkeerd, maar het is me bijgebleven.
Wat deed ik daar eigenlijk, in die hoek van Frankrijk?: Een aantal jaren geleden stond ik ineens voor de
muren van Carcassonne, een beroemde oude vestingplaats in het land van de Cartharen, nee daar ga ik
niet over vertellen, want dat is een nummer van ons blad te klein. Nou het was op een zondagmiddag,
bloedje heet en ik zag het niet zitten om in die hitte in mijn motorkleren de vesting te beklimmen. Het

bleef wel in mijn gedachten hangen om het toch een keer te doen. De volgende morgen na de BelgiëNederland ontmoeting dus. Ik was er al rond half tien. Druk! Heel druk, ik begreep er geen barst van, was
het al zo lang geleden, was het een nationale feestdag? Driemaal ben ik rond het centrum gereden, liet me
als een stuk wrakhout op een rivier, meevoeren door het lawaaierige verkeer, zoekend naar een bordje
met vermelding kasteel, monument, vesting of zo iets, mooi niet, ik was het na drie kwartier zoeken, zo
zat, dat ik Carcasonne gedag heb gezegd. Ik begrijp er niets van, toen stond ik er ineens voor, nu kan ik
het niet vinden, terwijl het enige is waar die stad om bekend is. Ze willen het zeker alleen voor zichzelf
houden. Ik heb het voornemen er nog eens naar toe te gaan, op een zondag als het niet zo warm is, een
mens moet plannen blijven maken, vind ik. Ik heb weer meer dan genoeg van steden en rij naar het zuiden
over smalle, bochtige wegen, richting Pyreneeën. Neem de route van de tour de France, col d’Aspin, col
de Peyresour de enz. Dat ik de goede weg heb, kun je zien aan de namen van wielrenners die op het asfalt
gekalkt zijn. Je verwacht, net als in de Alpen, op de top, een restaurant met een terrasje, nee, geen
commercie. Wat ik wel zie, zijn in de bochten groeven in het wegdek. Na het lezen van het laatste EMC
nummer, weet ik nu dat het de schraapsporen van mijn voorgangers waren. Schrapen is, volgens van
Dale, vrekkig bijeenverzamelen, maar ook afschrapen, in dit geval dus van asfalt. Ik rij heel mooie smalle
wegen door de Pyreneeën, over Quillan, Axat naar Mont Louis. Kilometerslang door een kloof, de weg
kronkelt met de rotswand mee. Een dorp bestaat uit vrijwel één heel groot hoog huis, somber grijs met
kleine luiken, ontoegankelijk. Je vraagt je af, ik tenminste, wie bouwt nu op zo’n plek waar nauwelijks
zon komt, zo’n huis en waar leven die mensen van? Ik krijg geen antwoord.
In Spanje ziet het er in zuidelijke richting heel dreigend uit, dus ik laat Spanje links liggen –letterlijk; en
ga via la Seu d’Urgelll naar Andorra. Ik ben er al meer geweest en vind het, buiten de
mooie bergen, veel te toeristisch. Op een zeker moment vind ik
me zelf terug in Aix les Thermes, ook toeristisch, maar
gezellig, veel ouwe lullen, het hotel is goed, er is een
fontein, een casino en een voetenbad met mineraal water,
waar vermoeide wandelaars hun voeten koelen: er wordt
daar veel gewandeld. In het veld buiten de stad lopen
kuddes Mèrens, een middelgroot paardenras, tegen ponymaat
aan, vrij rond. Het zijn gitzwarte, forsgebouwde dieren met
zwaar behang zoals dat heet (manen, staart, aan de
benen). Ze zijn heel rustig, nemen de route die hen
aanstaat. Die domme motorrijder moet maar uitwijken,
och het heeft ook z’n charme net als de koeien in Zwitserland.
Het
ontbijt doe ik op z’n Frans, broodjes halen bij de bakker, vers uit de oven. Op een terrasje een grote bak
café au lait en laat de boer maar dorsen. Op het pleintje voor het café is het markt. De geur van kaas,
bloemen en fruit vermengt zich met de koffiegeur. Heerlijk, wat kan het leven mooi zijn. Dat vinden de
Fransen kennelijk zelf ook. Het is druk met koffie leutende en pratende mensen. De enige werkers zijn de
marktlui en de koffiebaas. De motor staat in een steegje, achter het hotel, onder een afdak. Het past
precies, de gedachte komt bij mij op “hoe zou dit gaan met een Pan European”?
Ik heb weer een route uitgedokterd, alleen staan op deze kaart bij de “D” wegen geen nummers. Op een
rotonde moet ik links over de Col de Pont, weer een brug dus, mooie stijgende weg, door een slapend
dorpje, de weg wordt steeds steiler en smaller, passeer een hippie kolonie. Ik had dus gewaarschuwd
moeten zijn, want die lui wonen in de middle of nowhere, nee dus, dom door doen. Kom in hairpins die in
een trial, laten we zeggen enduro, niet zouden misstaan. Ik knijp hem een beetje, maar ik ga niet gauw
terug. De weg eindigt in een rotspad, verder zie ik weer asfalt, maar na 20 m. en een steile bocht is het
entgültig voorbij. Nu gebruik ik wel mijn verstand en keer. Op de rotonde terug, rij ik verder op de
hoofdweg. Weer een rotonde, daar moet ik linksaf want de col wordt zelfs aangegeven. Uiteindelijk

verzeil ik in Tarbes, zoals gewoonlijk raak ik in de stad de weg kwijt. De wegbewijzering is alleen
duidelijk voor de inboorlingen. Mijn tactiek is dan, door de stad, eruit, zo’n beetje in de goede richting en
bij het eerste wegnummer en plaats de kaart erbij, weer gelukt, ik heb de 935 gevonden. Een mooi hotel,
de “3 B’s” staat me aan. Het is nieuw, mooi en goed en naar verhouding niet eens duur. Heel goed
gegeten. Waarom kunnen alleen de Fransen zo koken? De Duitsers organiseren beter, zijn proper, maar
koken kunnen ze niet (vind ik). Het weer blijft me goed gezind. Vertel de waardin wat in het Nederlands
3 B’s zijn. Ik heb er nog spijt van, waarom moest ik zo doen? In Airs’ l’Adour rij ik bijna een fietser
omver, die ineens de weg overstak naar een ami die daar stond. Zie in de dorpjes stierenvechtstadions,
koop aan een kraampje een perzik, de wereld is van mij.
Mooie natuur, rust, zon, vriendelijke mensen. In Aubignon eet ik onder de platanen een salade met echte
zongestoofde tomaten. De zon blikkert tegen de witte huizen, er staat een harde warme oostenwind, bijna
te warm. Ik rij nu door de Perigord, daar wil ik nog eens heen. Geen gebied voor schrapers. De wegen
zijn smal, onoverzichtelijk en het wegdek is slecht. Maar het is het gebied van de Musketiers, van zware
wijn, slakken en ganzenlever. De historie is overal zichtbaar en voelbaar. Kastelen, oude stadjes, grotten,
prehistorisch.
Nergens zijn zoveel resten van tyrannosaurussen e.d. gevonden,
als hier. Ik overnacht in
een hotel langs een weg, op een terras gegeten en gedronken,
een lome
warme
avond. De wind is gaan liggen. Ik wordt bijna lyrisch in
mijn overpeinzingen. Dat is als je alleen bent,
niemand stoort je met flauwe grappen. Via
Montignac en Brive ga ik na een dag rondgetoerd
te
hebben verder naar het noordoosten. Op de
kleine
binnenwegen zou nu een GPS wel handig
zijn, gelukkig
kan ik op de zon rijden. Besluit langs la
Courtine te rijden.
De legerplaats waar veel
Nederlandse
militairen geoefend hebben, is nog steeds in bedrijf. De
omgeving is
veel mooier dan in mijn herinnering. In Clamency aan het
kanaal de Midi, tref ik de slechtste
kamer van de reis, ik weet nu ook waarom ik vooruit moest betalen, geen kastje, geen plank om iets neer
te leggen. Probeer mijn jas aan de gordijnroede te hangen, prompt komt het geheel naar beneden. Het
haventje is leuk, praatje met een Belgische schipper op een Nederlandse tjalk in het Engels. Zelfs op het
water was het er warm. De stad valt bijna in elkaar, net als het hotel, haveloos, verveloos.
De volgende dag zie ik alsmaar aanwijzingen naar Chalons sur Marne, maar kan het op de kaart niet
vinden, want ik wil naar Chalons sur Champagne, kom er uiteindelijk ook, zoals altijd. Ineens heb ik er
genoeg van, evenals van het schrijven. Rij via Sedan, Bouillon, Eupen naar de A44. De wegligging van
de motor wordt steeds slechter, wil bandenspanning controleren, geen kans, de luchtpomp wordt toch
maar gestolen zegt de pompbediende. Ik kachel door, laat in de avond thuis. Als ik onder de douche sta,
valt er een zware bui. Het geluk is met de domme. De volgende morgen meet ik de bandenspanning, 0,35
Bar. Een klein sneetje, geen vreemd voorwerp, kost me een nieuwe achterband. Mijn plannen voor
volgend voorjaar staat al vast.
Bas

DE VETERANEN- EN KLASSIEKER RIT, ZATERDAG 23 APRIL 2005.
Zoals bekend moge zijn, is één van de laatste zaterdagen van april voor de Veteranen- en Klassiekerrit
gereserveerd, in 2005 dus 23 april. Deze happening trekt elk jaar een grote schare deelnemers en publiek,
vanzelfsprekend want je ziet vele mooie, soms zeldzame, exemplaren van roemruchte motoren van
allerlei merken en soorten.
De berijders van deze oldtimers komen overal vandaan, uit België, Duitsland, Frankrijk en ook zijn er in
het verleden al deelnemers uit Schotland en Zwitserland geweest.
Al met al is het elk jaar weer een mooie happening die langs de route veel bekijks trekt.
Om alles in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers nodig voor: het uitzetten van de route, waarnemen,
routebegeleiden, medewerken in het clubhuis, parkeren, enzovoorts. Dus mensen, meld je aan als
vrijwilliger. Je krijgt er zeker geen spijt van, het is elk jaar weer een prachtig evenement, goed voor de
sociale contacten en je steunt de EMC, en daar hoor jij ook bij!!
Je kunt je dus aanmelden als helper bij een van de onderstaande commissie leden:
Arie Eeftink
Henk de Wilde

tel. 0546 - 573969 of e-mail aeeftink[AT]tisacali.nl
tel. 0547 - 382118 of e-mail h.d.wilde[AT]home.nl

Hieronder enkele deelnemers van 2004.

KALENDER EMC 2005
DAG – DATUM
Zaterdag 8 januari
Zaterdag 15 januari
Woensdag 2 februari
Woensdag 2 maart
Zaterdag 19 maart
Zondag 3 april
Zaterdag 23 april
Donderdag 5 t/m zondag 8 mei
Zaterdag 21 mei
Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni

ACTIVITEIT
Nieuwjaarsreceptie
Reggerit
Ledenvergadering
Clubavond
Darttoernooi
Ganzenrit
Veteranen- en Klassikerrit
Eifelweekend
Enterrun
Avondvierdaagse

Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Zaterdag 27 augustus
Woensdag 28 september
Zaterdag 29 oktober
Zaterdag 26 november

Familiedag + BBQ
23e Klompenrit
Demo Race
Clubavond
Puzzelrit
Sinterklaasmiddag

START
15.00 uur
Hele dag
20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
09.00 uur

Hele dag
19.00 uur
13.00 en
20.00
09.00 uur
Hele dag
20.00 uur
n.n.b.
15.00 uur

Daarnaast is er in de maanden mei, juni, juli en augustus elke woensdagavond een avondritje,
vertrek vanaf 19.30 uur. Behalve op 8 juni ivm de avondvierdaagse.

GEZINS UITBREIDING
Wij feliciteren
Frank en Marion ter Harmsel
met de geboorte van hun
zoon:
Thomas

Patrick Kuipers en Renate Nijzink
met de geboorte van hun
dochter:

Marit
Hans, Anke en Thomas Smalbrugge
met de geboorte van hun
dochter en zusje
Ilse

