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BESTUUR:
Vice Voorzitter: A. Slagers  Dorpsstraat 79  Enter  Tel: 0547-384332 

Secretaris:  M. Kuipers  Dr.Stokkersstr. 31  Rijssen Tel: 0548-518105 

Penn.meester: H. Roetgering Erve Hofstee 24  Enter  Tel: 0547-384639 

Leden:  A. Eeftink  Hooiland 171  Wierden   Tel: 0546-573969 

   H. Wolters  Reggestraat 66  Enter  Tel: 0547-383072 

   P. Kuipers  Van Uitertstraat 44  Enter  Tel: 0547-380746 

   H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 7 Enter  Tel: 0547-383110 

   E. Pluimers  Disselsweg 4b  Enter  Tel: 0547-380932 

LIDMAATSCHAP: Minilid t/m 5jaar  EUR   4,50 

    6 t/m 17 jaar   EUR  10,00 

    18 t/m 64 jaar        EUR   20,00 

    vanaf 65 jaar        EUR   10,00 

    Gezinslidmaatschap  EUR  25,00 

Een gezinslidmaatschap omvat een echtpaar met eventueel minderjarige kinderen. 

Het lidmaatschapsgeld is het hele jaar hetzelfde, het maakt niet uit wanneer je lid wordt.Word je na 1 

september lid dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar. 

BANKRELATIE: Rabo-bank  Enter rekening nr. 11.43.07.024 

REDACTIE: H. Wolters, Reggestraat 66, 7468 EN  Enter e-mail: harry.wolters[AT]home.nl

   A. Eeftink, Hooiland 171, Wierden e-mail: aeeftink[AT]tiscali.nl

   M. Kuipers, Dr. Stokkersstraat 31, 7462 AD  Rijssen 

E.M.C.-POSTADRES: Postbus 53,7468 ZH Enter  

INTERNETSITE: www.entersemotorclub.nl 

OPENINGSTIJDEN  Woensdag: 19.30 uur tot 23.00 uur  Zaterdag:15.00 uur tot 19.00 uur 

‘T KLUPHOES:  Krompatte 4, 7468 AS Enter        Tel: 0547-382053  

COMMISSIES   E.M.C.
TOER: G. Lankamp  0547-381711  G. Freriksen   0547-381484 

  M. Wolves   0547-381287  B. Wolves    0548-617955 

  A.J. Eeftink  0546-573969  H. Peddemors   0654-928411 

  M. Rohaan  0547-381912 

BELGIË: H.Wolters  0547-383072  G. Lankamp  0547-381711 

  B. Maneschijn 06-51563529   

ENDURO: P. Kuipers  0547-380746  H. a/d Stegge  0547-383110 

  A. Slagers  0547-384332  J. Rutjes  0547-382586 

  M. Vos  0547-381814 

CROSS: P. Kuipers  0547-380746  J. Slagers  0547-383787 

  A. Slagers  0547-384332  A. Kamphuis  0547-382593 

KLASSIEKE  H. Wolters  0547-383072 P. Kuipers  0547-380746

DEMO RACE  G.Lankamp  0547-381711  

VETERANEN en  A. Eeftink  0546-573969 B. Westerik  0546-573012 

KLASSIEKERS:  H. de Wilde  0547-382118 

ENTERRUN:  G.Lankamp  0547-381711 G.J. Kalenkamp 0547-382986 

    H. Beverdam 0547-381661 H. a/d Stegge  0547-383110 

    M. Rohaan  0547-381912  

BEHEER KLUPHOES: db  M. v.d. Riet 06-10386910 db H. a/d Stegge 0547-383110 

    db  H. ter Denge 06-29536751 
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VAN DE REDACTIE 

Daar is ie weer, de EMC Allerlei. Het is inmiddels herfst en het toerseizoen zit erop maar het 

enduro seizoen komt eraan. We hopen dat de enduro rijders wat vlotter zijn met de pen dan de 

toerrijders, want de kopij die we binnengekregen hebben van de vele toertochten die 

ongetwijfeld dit seizoen gemaakt zijn was nul komma nul deze keer. Of zou het komen door 

de idioot dure benzine en dat er geeneens gereden is???  We geloven het zelf niet. Afijn, de club draait 

goed en daar gaat het om. Er is weer van alles gebeurd de laatste tijd, we hadden een succesvolle demo 

race maar ook het clubhuis is geschilderd (met dank aan Jan Hakkert en wie er nog meer aan 

meegeholpen hebben). Daarnaast hebben we ook een nieuwe website www.entersemotorclub.nl

waarover meer in dit clubblad. Klik hem regelmatig aan en prop hem vol met leuke motoronderwerpen, 

foto’s e.d. want via het forum kan een ieder er wat opzetten. Ondertussen beginnen de voorbereidingen 

voor de 25e Reggerit ook al weer. Vanwege dit jubileum zijn er plannen om er ook een off road versie bij 

te organiseren zodat degenen die geen wedstrijden rijden maar wel van de route willen proeven ook een 

keer de kans krijgen. Ook hoe dit allemaal verder gaat zal te volgen zijn op de nieuwe website. 

Helaas hebben we wederom een lid door overlijden verloren, dit keer Martin Lesscher. We wensen zijn 

familie veel sterkte. De opengevallen plaats van onze voorzitter is ook nog steeds niet opgevuld en we 

gaan er vanuit dat we tijdens de ledenvergadering iemand bereid gevonden hebben om deze taak voort te 

zetten. Ken je iemand die dat zou willen of lijkt het je zelf wat, meld hem/haar of jezelf aan. Er moet toch 

iemand zijn die dit wil doen lijkt ons.  

In ieder geval veel leesplezier en graag wat kopij voor de volgende editie. 

De redactie. 

INHOUDSOPGAVE   

Voorwoord van de Vice Voorzitter 4 

Demo Race 27 augustus 5 

De nieuwe Website` 11 

De 21e Enterrun 16

Stichting Enter geeft de 5 de vijf 19 

EMC’er Gerard Buis start in de Dakar rally 20 

Nieuwe spreekwoorden en gezegdes (deel 3) 25 

REMINDERS 

Heb u ook iets wat geplaatst moet worden (zonder commerciële doeleinden)? 

Lever dan uw copy in bij de redactie. Het liefst een e-mail met de tekst gemaakt in Word.  

COPY VOOR DE VOLGENDE 

EMC-ALLERLEI

INLEVEREN VOOR

22 november 2005

BIJ DE REDACTIE 
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VOORWOORD VAN DE VICE-VOORZITTER 

Het is 15 september 20.00 uur‘s avonds wanneer ik met dit voorwoord begin. Als ik naar buiten kijk 

regent het pijpenstelen. 

Ik ben met Graats Poortman en Erik van ‘n Kops naar de aula in Enter  

geweest waar we weer afscheid van een EMC-er hebben genomen. 

Martin Lescher is op een leeftijd van 46 gestorven. 

De zomer is nu echt voorbij en het enduro seizoen begint weer. 

Het kloppend hart van de Reggerit begint alweer met de voorbereiding ervan. 

Ik hoop dat te zijner tijd een nieuwe voorzitter is aangesteld, kan hij of zij mooi de prijsuitreiking 

verzorgen. Niet dat de voorzitter er alleen voorstaat, hij/zij wordt natuurlijk geflankeerd door een dijk van 

een vice voorzitter. 

Als er een EMC-lid zichzelf of iemand anders binnen of buiten de club geschikt acht en enthousiast 

genoeg is om deze dankbare taak te vervullen, laat hij of zij zich dan melden bij een van de bestuurders. 

Antoon Slagers 

SINTERKLAASMIDDAG 26 NOVEMBER

Vorig jaar hebben de Pieten de EMC weer vereerd met een bezoek en dat hebben ze zo gezellig gevonden 

dat ze dat dit jaar nog een keer doen, en wel op zaterdagmiddag 26 november a.s. om 15:00 uur. Dan 

komen ze weer naar ons Kluphoes. 

Alle EMC kinderen die lief zijn geweest tot en met groep 4 zijn welkom en kunnen zich opgeven door 

onderstaande strook in te leveren in ’t Kluphoes. 

NAAM.....................................................................................................................

STRAAT :.................................................. HUISNUMMER.............. 

POSTCODE.......................WOONPLAATS......................................................

TELEFOONNUMMER:.............................of 06-................................................. 

LEEFTIJD:............................................................................................................. 

JONGEN/MEISJE 

(s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is) 

INFO VOOR SINTERKLAAS ZOALS HOBBY’S EN WAT ZE LEUK VINDEN E.D. 

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

.................................................................................................................................
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DEMO RACE 27 AUGUSTUS 

Degenen die er niet zijn geweest hebben wat gemist, de Demo Race van afgelopen 27 augustus was een 

geslaagd EMC evenement. Alles zat mee, het weer, een goede opkomst van de rijders, veel publiek en 

ook de media hebben ruimschoots aandacht geschonken aan de 2e demo race op het circuit de 

‘Enterbrookring’. Ik mocht zelfs de rubriek ‘de week van ..’ in de Twensche Courant Tubantia de week 

voorafgaand aan de demo race verzorgen. 

Op volle snelheid vliegt Richard Leeuwen met zijn 125 cc Honda over de Enterbrookring. 

De belangrijkste factor is eigenlijk het weer. Vorig jaar hadden we op de dag zelf prima weer maar de 

dagen ervoor waren de hemelsluizen opengegaan waardoor het rennerskwartier te nat was om de renners 

te herbergen. We moesten ze langs de Langevoortsweg en Velnersweg parkeren en in de wei en erf bij ’t 

Heggelder. Zodoende ontstond er toen een langgerekt rennerskwartier wat ver van het circuit af lag. Nu 

hadden we geen last van regen vooraf en bevond het rennerskwartier zich op het ‘binnenterrein’ van het 

circuit wat natuurlijk veel gezelliger was, en voor de EMC zeker niet minder belangrijk: de EMC eet- en 

drinkkraam stond nu voor iedereen dichtbij wat de omzet zeker ten goede kwam. 

Ook de rijders waren vol lof over de baan, alhoewel wel iets aan de smalle kant. Ondanks dat de baan wat 

smal is waren er toch een dubbel aantal zijspannen op komen draven ten opzichte van vorig jaar, acht in 

plaats van vier. Inhalen met zo’n driewieler is wat lastig maar men gaf toch een mooie show weg. Bij de 

diverse soloklassen stonden uiteraard een groter aantal rijders aan de startstreep, in totaal waren er circa 

200 deelnemers wat bijvoorbeeld in de 250 cc klasse een lange sliert rijders opleverde.
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De race leiding was weer in handen van het CRT (Classic-demo Race Team), die dat zeer professioneel 

deden. Zij hebben hun zaakjes goed voor elkaar, een aanhanger vol met vlaggen, communicatie 

apparatuur en zaken zoals speciaal grid om olie van het wegdek te verwijderen. Via de koptelefoontjes 

weet de wedstrijdleiding precies wat er gebeurt langs de baan en ondanks het zeer krappe tijdschema 

waren we keurig om kwart over vijf klaar met de races. Als je dat vergelijkt met die 

vercommercialiseerde organisatie in Assen, nou die kunnen  

Tijdens de openingsceremonie mochten de minibikes ook een paar rondjes rijden. Een nieuwe tak 

van sport voor de EMC? 

van het CRT nog heel wat leren, of zouden ze geen zeggenschap meer hebben over hun eigen evenement? 

De week na de demo race namelijk de superbike races aldaar bezocht, eigenlijk nog mooier dan de TT-

races. Helaas vloog er tijdens de tweede ronde van de superstock 600 race een rijder van de baan, 

ondanks dat die TT-baan veel breder was dan de Enterbrookring, en bleef van schrik liggen. De 

ziekenauto moest het circuit op en de race werd afgevlagd. Je denkt nu komt er een herstart, maar niks 

hoor. Omdat drie kwartier later de 2e manche van de superbikes moest beginnen en de startprocedures 20 

minuten duren kon dat niet. Kun je na drie kwarttier pauze weer drie kwartier wachten. De superbikes 

moesten vanwege TV-contracten exact om half vier starten, riep men om. Blijkt achteraf vrijwel geen 

enkele zender de 2e manche live te hebben uitgezonden!! De superstock 600 herstart kwam dus pas na de 

superbikes en de zijspanklasse was de dupe, zij reden voor vrijwel lege tribunes in het schemerlicht hun 

race. Nee dan het CRT, die laten 7 klassen op één dag een training en twee manches rijden. 
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Afijn, de demo race was een geslaagd evenement wat plaats kon vinden dankzij de bereidwillige 

medewerking van de vrijwilligers, aanwonende, sponsors, gemeente en bedrijven die hun materialen en/of 

grond ter beschikking stelden. Namens de organisatie commissie spreek ik dan ook mijn dank uit voor 

deze ondersteuning. We zeggen wel eens dat heeft de EMC weer georganiseerd, maar zonder deze steun 

zou er weinig van terecht komen. 

Peter Pruim en Rob Menger ‘jagen’ met hun span over de Enterbrookring. Dat ze er geen kramp 

van krijgen? 

Er staan foto’s op onze nieuwe website voor diegenen die er niet bij waren. Heb je zelf toevallig wat 

leuke foto’s gemaakt stuur ze dan a.u.b. naar onze webmaster ter opleuking van de site. Hoe meer hoe 

beter.

Harry Wolters 
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ENDURO-ARTS OP DE MOTOR 

De medische begeleiding op een ONK enduro wordt door arts Roel Horstra op een Yamaha 

enduromotorfiets gedaan. En dat bevalt hem zeer goed! Zelf een fervent motorrijder, kan hij tijdens een 

enduro snel medische hulp bieden. Als een melding voor medische hulp bij de organisator binnen komt, 

coördineert deze het contact met de arts op de motorfiets, die dan snel naar de gestrande rijder op de route 

kan rijden. Daarbij maakt de arts gebruik 

van een voorrijder, iemand van de club 

die goede kennis van de omgeving en de 

enduroroute heeft, zodat geen kostbare 

tijd verloren gaat om de gewonde rijder op 

te sporen en hulp te bieden. 

De enduromotor wordt het gehele seizoen 

beschikbaar gesteld door een motor zaak 

en daar maken de KNMV-officials 

dankbaar gebruik van. Deze motorzaak 

zorgt er telkens voor dat de Yamaha tip 

top inzetbaar is voor de volgende 

wedstrijd.

Dokter Roel Horstra bereidt voor op een rit met de Yamaha

Ook de komende Reggerit zal de rijdende arts weer worden ingezet. 

Advertentie halve pagina 

MOTOR EIBERGEN
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IS IE DAN, DE NIEUWE WEBSITE…... ENTERSEMOTORCLUB.NL 

Naast motorrijden hebben sommige van ons ook nog een ander hobby.. rommelen met PC’s en Internet. 

Een beetje surfen en mee babbelen op internet over de laatste nieuwtjes op motorgebied en nog zo alles 

wat meer. 

Tja en dan hadden we onze oude EMC site waar helaas soms net niet de laatste updates staan.. Ja wat 

moet ik daar van zeggen. Het is natuurlijk best wel begrijpelijk als het allemaal op één persoon neer 

komt...maar ja als wij als club de rest zo goed voor mekaar hebben .. daar hoort dan wel een mooie site bij 

vind ik.. En op zich zat de oude site best wel leuk in elkaar, maar net niet meer van deze tijd …. 

Na af en toe een keer een berichtje gestuurd voor een update of nieuwtje naar Harry kwam een keer 

berichtje terug met de mededeling dat Gerrit Klein Nagelvoort er eigenlijk wel een keer mee wou stoppen 

na zijn jarenlange inzet, en dat ze dus op zoek zijn naar iemand die dus de site zo af en toe een keer wil 

updaten.

Nou had ik dus toch al wat ideeën om de site wat aantrekkelijker en interactiever te maken. En toevallig 

heb ik een neef die daar nogal aardig wat van af weet en zijn computers zijn lust en zijn leven. Michiel 

(Wizzkid007) gevraagd of hij me daar mee wou helpen en dat wou hij dus wel. Dus tegen Harry gezegd 

dat wij dat wel zouden willen als dat niemand anders véél liever wil doen. We zaten nogal ruim in de 

aanmeldingen, dus je raadt het al…sta je dan gelijk met de neus vooraan. 

En dan sta je voor de keus, de oude site updaten of een compleet nieuwe maken. We hadden van Gerrit al 

begrepen dat de site in de loop van de tijd door de groei van de benodigde ruimte via vele links aan elkaar 

was geknoopt. Het was destijds nodig, maar overal stond wat. Door, ook op advies van Gerrit, een nieuwe 

account in het leven te roepen konden we, zoals dat heet, vanaf “scratch” beginnen. Het bleek dat de 

naam entersemotorclub.nl nog niet bestond en zo zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe goedkope 

provider die ruimte kon bieden aan alle info van de oude site en alles wat we nog meer voor ogen had. 

Deze hebben we uitgezocht, daar de naam geregistreerd en zo snel mogelijk in ieder geval een “under 

construction” in de lucht, met een link vanaf de oude site. Het had even geduurd maar het zat er dus aan te 

komen…….. 

En wat verwacht je dan van een nieuwe site?  

Omdat ik geregeld op de site van de BMW GS club zit en daar het succes van zag moest de site een 

forum krijgen. En eigenlijk moet de site dan zo zijn dat niet, zoals op oude site, alles op één persoon komt 

vast te hangen. Daar zijn nu mooie mogelijkheden voor om iedereen waar iedereen zijn eigen verhaal 

kwijt kan. Het forum dus. 

Dan heb je tegenwoordig een heel mooie methode om documenten zodanig te converteren dat ze én niet 

te bewerken zijn, én er op het beeldscherm hetzelfde uitzien als dat ze na printen er uit rollen, ongeacht 

het type printer; PDF documenten dus. Clubbladen, routes, verslagen of welk document dan ook, kunnen 

dan op de site worden bekeken en geprint. Je moet alleen Acrobat Reader op je PC geïnstalleerd hebben, 

maar dat programma’tje kun je vrij van internet plukken maar kon dus ook gewoon op de site komen te 

staan.

Michiel had zelf ideeën om een “Gallery” op de site te zetten waarmee je de mogelijkheid hebt om dus 

gemakkelijk foto’s te bewerken, te sorteren en in categorieën in te delen. En natuurlijk moeten daar alle 

foto’s op van de oude site. 

En zo zie daar de geboorte van de nieuwe site met drie hoofdmoten: 

Homepage
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Na intikken van entersemotorclub.nl kom je dus op de homepage terecht. We hebben geprobeerd dat een 

beetje strak en professioneel uiterlijk te geven. Het is tenslotte het visitekaartje van de club. 

Met de knoppen aan de bovenkant van het scherm kun je naar de andere delen van de site zoals het Forum 

en Foto’s en Contact. 

Via de knoppenbalk aan de linkerkant van het scherm kun je informatie vinden over de EMC en zijn 

activiteiten, algemene info, clubbladen, routes, etc.  

Het meest actuele van deze knoppen, het woord zegt het al, is Nieuws. Dit wordt regelmatig door ons 

geupdate. Heb je iets voor de club wat je vindt dat er echt op moet of juist anders moet, mail ons dan via 

contact@entersemotorclub.nl of ga naar tabje Contact en klik op de link zodat. We plaatsen dit dan zo 

snel mogelijk. Voor al het andere is het de bedoeling dat het op het forum geplaatst wordt. 

Foto’s

Zoals gezegd hebben we de foto’ op een apart stuk op de site gezet in de vorm van een Gallery. Dit is een 

stuk software wat op de site draait waarbij alle foto’s netjes zijn gesorteerd in categorieën. Alle bestaande 

foto’s staan er nu onder en ook de laatste update van bijvoorbeeld de demorace staan er allemaal op. Heb 

je leuke foto’s van een bepaald evenement of activiteit van de EMC mail ze ons. 

Wil je echter snel even een foto op de site zetten, dan kun je dit in het forum doen, omdat anders de site 

oncontroleerbaar vol zou kunnen raken.  

Forum

De mogelijkheden wat je in het forum hebt zijn enorm. Contact houden met leden, oproepen, problemen 

of vragen over een bepaald type motor of onderdeel, GPS-systemen, zelf reizen organiseren en zelfs een 

marktplaats met Vraag en Aanbod . 

Kort gezegd; Iedereen kan hier zijn ei kwijt en dus zelf berichten plaatsen en/of reacties op andere 

berichten plaatsen.

Er is echter één voorwaarde… Mensen moeten zich registreren om berichten te plaatsen. Uit het aantal 

aanmeldingen dat er nu zijn blijkt dat mensen nogal terughoudend zijn om zich te registreren. Misschien 

hadden we dat anders moeten noemen, want op onze eigen site is dit volledig veilig. Het grote voordeel 

van als je geregistreerd bent je natuurlijk berichten kunt plaatsen, maar ook automatisch een mail 

terugkrijgt als er een reactie geplaatst is. Je kunt je ook “abonneren” op een onderwerp. Je hebt dan niks 

geschreven, maar krijgt wel mail als er gereageerd wordt. 

We hebben zelfs een apart gedeelte voor bestuursleden gemaakt waarbij zij bepaalde zaken kunnen 

overleggen of ideeën kunnen uitwisselen. Als alle bestuursleden zich geregistreerd hebben geven wij deze 

mensen bepaalde rechten om in dat gedeelte van het forum te gaan. 

Een ander groot voordeel van registreren is dat wij dus je e-mail adres kennen en van daar uit je op de 

hoogte kunnen houden van allerlei nieuwsbrieven. 

Ook al ben je dan niet zo vaak op de site, je blijft dan wel op de hoogte. 

Zoals gezegd kun je in een bericht een foto plaatsen, en we hebben zelfs de mogelijkheid gemaakt er een 

bestandje aan te plakken. 

In je registratiegegevens kun je aanklikken dat anderen je e-mail niet kunnen zien. Voor mensen die niet 

graag met hun e-mail adres strooien kan dit, maar dan blokkeer je daarmee natuurlijk wel je gegevens 

naar ander clubleden. Dit kun je ook oplossen door elkaar een persoonlijk bericht te sturen. 

Nieuwe site moeilijk?

We hebben gemerkt uit reacties dat de mensen de nieuwe site een beetje ingewikkeld vinden. Ik zou 

zeggen surf een beetje rond bij andere clubs en verenigingen en je vindt een soortgelijke opzet, ook met 

forum. Oefening baart kunst zullen we maar zeggen. Ik hoop met deze uitleg mensen over de internet-
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drempel te helpen en zich in ieder geval te registreren op het forum. Je zult zien dat het uiteindelijk een 

prachtig medium is en toch niet te moeilijk is. 

Wat komt nog?

Er zijn nog paar punten die we moeten overhevelen naar de nieuwe site. Zo zijn alle activiteiten nog niet 

over en staan de clubbladen er ook nog niet in vol ornaat op. Daarnaast hopen we natuurlijk nog op heel 

veel inzendingen van bijvoorbeeld (vakantie)verslagen en routes, ook in GPS formaat. 

Ondertussen is al wel de oude site entersemotorclub.com uit de lucht. 

Veel plezier op de website en nog bedankt voor de vele positieve reacties!! 

Michiel en Frank 

IN PLAATS VAN PLOPPERDEPLOP HALVE LITERS VAN DE TAP 

Op zaterdagmiddag 22 oktober 2005 houden wij onder het genot van een hapje 

een HEINEKENS halve liter middag. 

Gewoon even een middag gezellig ouderwets bier drinken !!!!!!!!!!!! 

Komt allen.(met de fiets of taxi) 

Laat voor de thuisblijvers een bericht achter dat u iets anders als anders thuis komt. 
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Advertentie
Safe Almelo 
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DE 21E ENTERRUN 

Op 21 mei 2005 is de 21e Enterrun gehouden. Een aantal mensen hebben de zaak georganiseerd. Anderen 

zijn met hun zijspan in Enter geweest, weer anderen hebben het verkeer geregeld. Nou ja, met ons allen 

hebben we weer een geweldige dag op poten gezet voor een veertigtal gehandicapten. De redactie stelde 

mij de vraag om een stukje te schijven voor het clubblad. Gelukkig hebben een paar mensen mijn oproep 

op de dag van de Enterrun ter harte genomen en hebben een reactie gestuurd. En wat is er beter om een 

paar reacties te plaatsen die gegeven zijn door deelnemers voor wie de dag bedoeld is.  

Op de avond van de Enterrun kreeg ik de volgende reactie van Margaretha al binnen: 

Hallo martin 

 hoe gaat het met jou wel goet? 

 met mij niet zoo goet, want ik wil nog op de motor van harrit en met julie 

Ook ik wil ook nog un keer mee 

 ik gaa nu slaapen doejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Groetjus margaretha 

Wat later kreeg ik van Björn de volgende reactie: 
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Björn staat midden op de foto, met “36” op zijn shirt. 

Het mag duidelijk zijn dat we weer een geweldige dag hebben gehad en dat we het 
volgend jaar graag weer hopen te organiseren. 

Namens de Enterruncomm., 
Martin Rohaan. 

KALENDER EMC 2005 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START

Zaterdag 26 november Sinterklaasmiddag 15.00  uur 

Zaterdag 14 januari 2006 Reggerit Hele dag 
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Advertentie 
Moto Port Hengelo (= Wout Broer) 



EMC-Allerlei Oktober 2005  19

Koop tijdig uw loten voor de grote verloting
met naast vele andere prijzen 

als hoofdprijs een scooter CPI Popcorn t.w.v. € 1399,- 
 en  een Ford Ka  t.w.v. €9900,-!

De loten zijn verkrijgbaar bij  
De Ketiene- Textielhuis Velten- café De Kröl.

  De stichting heeft ten doel de humanitaire hulporganisaties  
             die werkzaam zijn vanuit Enter, financieel te ndersteunen. 

           Bank: Rabo Rijssen-Enter: 10.26.47.348                Kamer van Koophandel: 08137148 

Programma Actieweek 11 t/m 19 november a.s. 

Vrijdag 11 november:  Liefdadigheidsavond voor genodigden in café De Kröl te Enter.  

Aanvang 20.00 uur. 

Met o.a. het optreden van Tessa Boomkamp en de Dixi Band. Verder zal Anne van der Meiden 

meewerken aan de avond. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen er 

kunstwerken en andere waardevolle objecten geveild worden door veilingmeester Rob van der 

Spek. Rond 22.00 uur vindt de eerste trekking van de grote verloting plaats. 

Zaterdag 12 november: Activiteiten tijdens de markt.

Vanaf 10.00 uur allerlei activiteiten voor de kinderen met schminken en een springkussen.  

Verder is er het rad van avontuur waar allerlei prijzen te winnen zijn. Een ballonnenwedstrijd en 

doelschieten op het doel van Brian van Loo maken het programma tot een feest! Om ong. 18.00 

uur maken de muziekverenigingen St. Caecilia en Irene een rondgang door Enter voorafgaand 

aan de oecumenische viering.Om 19.00 uur is er dan een oecumenische viering in de 

katholieke kerk met als voorgangers de pastores van Enter en de medewerking van het 

Themakoor, Zajeko, His Masters Voices, Jokoenda. Een groep trommelaars sluit de viering af 

met Afrikaanse muziek. 

Woensdag 16 november:  Sponsorloop basisscholen. 

Om 17.00 uur begint er op het marktplein een sponsorloop waaraan alle kinderen van de 

basisscholen van Enter en Ypelo meedoen. Natuurlijk zijn daarbij alle sponsors van de kinderen 

van harte uitgenodigd om ze aan te moedigen tot geweldige prestaties! 

Zaterdag 19 november: Slotavond in café De Kröl te Enter 

Om  20.00 uur begint een groots slotspektakel! Medewerking daaraan wordt verleend door 

allerlei Enterse bands en artiesten. Ook de Lheezangers zijn van de partij. Verder vindt de 

tweede trekking van de grote verloting plaat waarbij de hoofdprijs, de Ford Ka, zal vallen. Onze 

burgemeester, de heer Kobes,  zal deze belangrijke trekking verrichten. Op ludieke wijze zal de 

opbrengst van de actieweek in de loop van deze avond bekend gemaakt worden.
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EMC-ER GERARD BUIS START IN DE DAKAR RALLY. 

De meeste van jullie wisten dit natuurlijk al, ook Gerard Buis staat aan de start van de aankomend Dakar 

rally die op oudejaarsdag weer van start gaat, deze keer vanuit Lissabon. Een goede reden om even een 

interviewtje met hem te houden.  

Hoe kom je erbij om zomaar ‘even’ aan deze monsterrally mee te gaan doen? 

Door René Kuipers uit Zenderen werd ik uitgenodigd om een keer mee te gaan off road rijden in Afrika, 

gewoon voor de lol. Toen ik eenmaal wat woestijnzand tussen mijn tanden had gehad smaakte dat naar 

meer.

Gerard met zijn speciale ‘fabrieks’ rally KTM. 
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Je bent een verknocht enduro rijder, je rijdt al jaren, maar dit is toch wel even wat anders dunkt me dan 

een of ander endurootje, dat beslis je toch niet zomaar even? 

Dat klopt, het is geen kleinigheid dat besef ik donders goed. Maar ik ben ondernemer en dan ben je 

gewend beslissingen te nemen. Deze uitdaging kriebelde altijd al natuurlijk en het kost niet alleen heel 

veel geld maar ook giga veel tijd, beide kom ik natuurlijk te kort. Maar alsmaar uitstellen levert geen 

resultaat op, volgend jaar zal ik er ook geen tijd voor hebben dus kon ik het net zo goed deze keer doen. 

Ik beschouw het wel als een eenmalig avontuur. 

Je bent een ‘subtopper’ bij de nationalen tijdens de enduro wedstrijden. Ben je dan wel snel genoeg om 

mee te kunnen komen in dit internationale geweld? 

Ja, de toppers bij de Dakar rally geven serieus gas kunnen een aardig stukje sturen. Ze zullen me niet in 

de weg rijden, daar ben ik absoluut niet bang voor, ha ha. Nee, nu even serieus. Het tempo van de toppers 

zal ik bij lange na niet bij kunnen houden, maar dat is ook niet de bedoeling. Ik heb maar één doel, en dat 

is Dakar halen, dat zal al moeilijk genoeg zijn. Voor het klassement maak ik geen enkele kans maar dat 

hoeft ook niet. Je moet natuurlijk wel een beetje kunnen rijden om deze rally uit te kunnen rijden, maar 

met mijn jarenlange enduro ervaring maak ik me daar geen zorgen over dat zit wel goed. Ik train nu ook 

niet speciaal op mijn rijtechniek, als ik het nu nog moet leren dan ben ik toch al te laat. 

Het is wel belangrijk om wel zo snel te rijden dat je ’s avonds voor het donker binnen bent. In het donker 

door de woestijn crossen is geen pretje, bovendien kom je dan in een soort vicieuze cirkel terecht. Als je 

te langzaam rijdt zit je langer op de motor waardoor je extra energie verbruikt dus ook extra vermoeit 

raakt. Bovendien ligt het tempo in het donker lager terwijl het rijden in het donker extra inspanning 

vraagt, wat de problemen dus nog weer groter maakt. Daarnaast heb je ook minder tijd om bij te komen 

voor de volgende dag, terwijl je eigenlijk juist meer rust zou moeten hebben dan de toppers die vaak al 

halverwege de middag in het bivak arriveren. Soms komen de ‘rode lantaarn dragers’ pas om middernacht 

aan in het bivak terwijl ze de volgende ochtend al weer om zes uur present moeten zijn voor de 

rijdersbespreking voor de start, en dat dagen achtereen. Dat moet je zien te voorkomen, maar je hebt het 

niet altijd in de hand. 

Veel mensen buiten de motorsport denken dat je van motorrijden niet moe wordt. Vanwege mijn eigen 

cross verleden weet ik dat crossen een zeer inspannende bezigheid is en je een zeer goede conditie moet 

hebben. Dat zal voor de Dakar rally niet anders zijn. Train je er speciaal voor? 

Uiteraard, als je geen ijzeren conditie hebt hoef je er überhaupt niet aan te beginnen, het is gewoon 

loodzwaar. Ik train dan ook zeer intensief, veel fietsen en hardlopen. Ik ben nog nooit zo fit geweest. Om 

aan de motor en het rallyrijden te wennen neem ik dit najaar ook nog deel aan een rally in Spanje. 

Was het moeilijk om een startplaats te krijgen? 

Wij waren er op tijd bij, elk jaar zijn er veel meer aanvragen voor een start dan er startplaatsen te 

vergeven zijn. Dit ondanks dat het startgeld toch een serieus bedrag is. Dit jaar zijn er geloof ik ca 260 

startnummers voor de motorrijders terwijl er wel een kleine 400 aanmeldingen waren. Dit terwijl per 

rijder 11.000 euro inschrijfgeld overgemaakt dient te worden.  Gelukkig waren wij er op tijd bij dus we 

hebben een plaats. 

Oei, dat is iets duurder dan inschrijven voor de Reggerit, de EMC is daar dus veel te goedkoop mee? 

Hmmm, zou je kunnen stellen. Daar komt voor de Dakar rally nog bij dat ook voor de monteurs 

inschrijfgeld betaald moet worden, ik geloof iets van 9000 euro. Daar doet de Dakar organisatie helemaal 

niet moeilijk over, zo gezegd. Voor dit geld heb je eten en drinken zowel voor mens als motor. Daarnaast 

moeten we zelf voor motoren en volg (vracht)wagens zorgen. Ik hoop maar dat we niks in de woestijn 

achter hoeven te laten. Er trekt tijdens de rally een karavaan van ongeveer 1700 personen, bestaande uit 

rijders, monteurs, journalisten, piloten, mensen die voor de catering zorgen, doktoren, mensen van de 

organisatie en ga zo maar door, door de woestijn. Die moeten allemaal voorzien worden van eten, 

drinken, benzine en diesel, medische verzorging enz, enz. Er gaat dus o.a. een mobiel ziekenhuis mee en 
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dergelijke, er moeten talloze helikopters en vliegtuigen ingehuurd worden om dat allemaal te vervoeren 

enz. enz. Men maakt dus best wel veel kosten, maar er komt ook een mooie cent binnen natuurlijk. De 

TV-rechten zullen ook wel een paar stuiver opbrengen vermoed ik. Financieel medelijden met de 

organisatie is dus niet nodig. 

In welk team zit je eigenlijk? 

Ik zit in het ‘Dutch-Team Dakar’ wat bestaat uit de 7 rijders Henk Vercoelen, Rob Deckers, Pascal de 

Baar, Richard de Groot, Johan van de Laan, René Kuipers en mijzelf. Daarnaast rijden in een DAF 

rallyvrachtwagen en een rallyjeep nog 6 helpers zodat we ook de beschikking hebben over monteurs. Das 

ook best een zware job hoor, die moeten soms de hele nacht doorwerken en overdag ook nog ‘even’ de 

reis naar het volgende bivak maken van soms wel 1000 km!! We hadden ook nog een arts in ons helpers-

team maar die heeft nu zelf een kwetsuur, waardoor deze helaas niet mee kan. Ons team bestaat dus uit 13 

personen die de woestijn in gaan, maar daarnaast zijn er ook nog 3 teamleden actief met administratie, 

sponsoring en dat soort zaken. Totaal dus 16 mensen. We rijden met 660 cc KTM rally motoren, deze 

worden speciaal voor deze rally ontworpen en gebouwd. Het zijn dus geen gewone KTM’s met een kuipje 

en extra tanks. Zowel het frame als de blokken zijn afwijkend van de standaard uitvoering. Van de week 

heb ik een exemplaar van vorig jaar even bij ons op de Mos geprobeerd, en ik kan je zeggen dat er flink 

wat extra power in zit, en hij is ook veel zwaarder in gewicht. Droog 158 kg maar daar komt nog 50 kg 

benzine plus de bagage bij, dus ca 100 kg zwaarder dan een gewone enduro motor. Het rijdt dus heel 

anders, vandaar dat we ook naar Spanje gaan om eraan te wennen. 

Er zitten veel extra spullen op de motor zoals een kuipje, 2 extra benzinetanks, een routerol, een GPS 

systeem, en een zender die continue een signaal uitzend. Dit vanwege de veiligheid, als je strandt in de 

woestijn moet de helikopter je wel kunnen vinden natuurlijk. Daarnaast zijn we hierdoor ook continue te 

volgen tijdens het rijden via het internet. Iedereen kan meekijken dus. Daarnaast moeten we nog allerlei 

spullen op de motor meenemen zoals water, gereedschap en vuurpijlen. 

Uiteraard hebben we ook een website, kijk op www.dutchteamdakar.nl en je ziet alle informatie, niet 

allen nu maar straks ook live tijdens de rally. 

Een en ander wordt dus vrij professioneel aangepakt merk ik, en hiervoor zal dus ook wel een flink 

budget nodig zijn. Alle sponsoring al rond? 

We hebben wel sponsors maarrrr,  maar een goeie hoofdsponsor is echt wel welkom. Geldt trouwens ook 

voor kleinere sponsors natuurlijk. We denken dat we de sponsoren goed wat publiciteit kunnen bieden. 

RTL zal veel aandacht aan de rally besteden, dat staat al vast. Van de zendtijd die RTL besteed hebben 

wij al een half uur gekocht, dus ons team komt minimaal een half uur op TV, maar vermoedelijk veel 

langer.

Ook komt er eind november begin december nog een presentatie van ons team, waar deze word gehouden 

weten we nu nog niet. Maar dit zullen we natuurlijk bekend maken zodra we dat weten. 

Heel Enter en omstreken zal je straks wel volgen via de TV en internet, in ieder geval veel succes 

toegewenst en zorg dat je aankomt in Dakar. Veeeeel succes. 

Harry Wolters. 
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25e
 REGGERIT 14 JANUARI 2006

OPROEP aan alle LEDEN 
De tijd vliegt, de mais is al bijna weer van het land en over enkele maanden, op 14 januari 2006 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 en/of vrijdag ervoor wel helpen . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee 

Wil zaterdag 14 januari 2006 wel helpen . . .  . . . . . . . . . . . . . . .Ja / Nee 

Wil maandag 16 januari 2006 wel helpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja/Nee 

Naam   . . .... . . ..... . ... . . . . .... . . . ..... . . . ... . . .... . . . . . 

Adres  . .... . . . .... . . . . ..... . . . . ... . . . . .... . . . . . .... . . .  

 Telefoonnummer .. . . . ...... . . . ..... . . . ... . .E-mail. . . . .... . . . . . ..... . . . . . 

    GSM nummer ...................................... 

De Enduro commissie 

Patrick. Kuipers  0547-382168   

Hans. a/d Stegge  0547-383110 

Antoon. Slagers  0547-384332   

Jos. Rutjes   0547-382586 
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GEZINS UITBREIDING 

Wij feliciteren 

Erik en Yvonne ter Harmsel – Smit 

Met de geboorte van hun zoon  

Mylian Hendrik 

NIEUWE SPREEKWOORDEN EN 

GEZEGDES (DEEL 3)

 * Dat mag de prut niet drekken. 

 * Sorry, neemt u mij niet dadelijk. 

 * Iedereen moest worden geejaculeerd. 

 * Executeert u mij. 

 * Ons bedrijf gaat fusieren. 

 * Zal ik dit blad even voor je copuleren? 

 * Ik zal het voorval eens anaalysren. 

 * Ik heb een gespierde scheur. 

 * De ovulutietheorie van Darwin. 

 * Ik ben erg quensecont. 

 * Je moet niet dronken dat ik denken ben. 

 * De overvallers begonnen zomaar in het wilde westen te schieten. 

 * Het is niet alles koek en ei wat er blinkt. 

 * Er moet kaas op de plank komen. 

 * Ik zou niet naast zijn schoenen willen lopen. 

 * Ik voelde me een beetje disney worden. 

 * Zij hebben een huis van een kast. 

 * Je imiteert me mateloos. 

 * Je denkt toch zeker niet dat je bang voor me bent? 

 * Ik kan dit niet door de beugel tolereren. 

 * Je hebt er geen hout van gegeten. 

 * Hartelijk geteleviseerd. 

 * Du pain, du vin, du rex. 

 * Nu gaat er een lampje bij me rinkelen. 

 * Vroeger; toen je koe nog met een korte oe schreef. 

 * Och, het is ook al net zo lang als het kort is. 

 * Het was zo stil, je kon een muis horen vallen. 

 * Hij kijkt alsof hij vuur ziet branden. 

 * Van de regen in de sloot raken. 

 * Je moet je niet de kaas voor de voeten weg laten maaien. 

 * Hij heeft er geen boter, kaas en eieren van gegeten. 

 * Ik word hier zo moederloos van. 

 * Oost west, lest best. 
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