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0547-383072
0547-380746
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0547-384639

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.

LIDMAATSCHAP:

BANKRELATIE:
REDACTIE:

Rabo-bank Enter rekening nr. 11.43.07.024
H. Wolters, Reggestraat 66, 7468 EN Enter e-mail: harry-wolters[AT]home.nl
A. Eeftink, Hooiland 171, Wierden e-mail: a.eeftink[AT]planet.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:
M. Wolves
0547-381287
A.J. Eeftink
0546-573969
M. Rohaan
0547-381912
BELGIË: H.Wolters
0547-383072
B. Maneschijn
06-51563529
ENDURO: P. Kuipers
0547-380746
A. Slagers
0547-384332
M. Vos
0547-381814
CROSS: P. Kuipers
0547-380746
A. Slagers
0547-384332
KLASSIEKE
H. Wolters
0547-383072
DEMO RACE
G.Lankamp
0547-381711
VETERANEN en
A. Eeftink
0546-573969
KLASSIEKERS:
H. de Wilde
0547-382118
ENTERRUN:
G.Lankamp
0547-381711
H. Beverdam
0547-381661
M. Rohaan
0547-381912
BEHEER KLUPHOES: db M. v.d. Riet 06-10386910
db H. ter Denge 06-29536751
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VAN DE REDACTIE
Pffff, wat is het warm. Eigenlijk veel te warm en drukkend om dit inleidend stukje van de
redactie te schrijven. Met dit weer moet je eigenlijk maar één ding, en dat is motorrijden.
Zoals jullie in deze editie kunnen lezen zijn er al weer diverse evenementen geweest, de een
met prachtig weer en bij de Enterrun kwam het water met bakken naar beneden. Komt ook
allen naar ’t Kluphoes want het interieur is serieus aangepakt, alleen de vloer moet nog. De planken
liggen al klaar. Er zijn weer veel mensen actief geweest met diverse EMC zaken. De club draait goed en
het is er gezellig. Vooralsnog het volgende advies, rij veel met je motor, heb je er geen of is ie kapot doe
dan iets anders wat leuk is. Wat je ook doet, zorg dat je er plezier in hebt en schrijf er een sappig verhaal
over voor in dit blad, maak er foto’s van en stuur die op naar onze website. De komende vakantie periode
zullen de nodige tochten wel weer gemaakt worden, dus we verwachten weer sappige verhalen. Maar
eerst veel leesplezier.
De redactie.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord van de Voorzitter
Wat ben ik blij
Eifel weekend 2006
De pen
Internationale veteranen- en klassiekerrit
EMC – bedankt
22e Enterrun, 20 mei 2006
FIM Rally te gast bij de EMC
Kalender EMC 2006
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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
20 AUGUSTUS 2006
BIJ DE REDACTIE
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Vandaag is het 30 graden als ik begin aan dit
voorwoord.
Eigenlijk geen weer om een voorwoord te schrijven
maar dan bedenk ik me dat de jongens van de redactie
nog veel meer werk moeten verzetten om dit
clubblad in jullie brievenbus te krijgen.
Mijn respect gaat dan ook uit naar die mensen.
Het Nederlandse elftal heeft z,n eerste
wedstrijd gewonnen (intussen al twee. Red.) er
reed al dol dwaze jeugd door onze hoofdstraat al
toeterend en schreeuwend van ons altijd rustige Enter.
Dat kan nog wat worden als dit elftal ver komt in dit
toernooi.
Op het moment van spelen was het muisstil in enter
met alleen af en toe het gebrul van een groep motorrijders die de kans schoon zagen om de verlaten
wegen eens flink te misbruiken.
Hopend dat ook de politie achter de buis zit gekluisterd.
Op 5 juli is er de eerste gengelavond en wij gaan ons daar eens flink manifesteren.
Met op het hele kerkplein een demo met de mini bike’s en ervoor een stand met info over onze club.
Ik ben daar nog een aantal motoren nodig ter aanvulling van het geheel.
Maakt niet uit wat toer, cross, enduro, race, schopper alles is welkom.
In principe is het van 19.00 tot 21.00 uur dus dan kun je het mooi combineren met een beetje gengelen.
Ik zie jullie wel verschijnen op deze avond is altijd gezellig effe ouwehoere.
Zo ik ben er klaar mee rest mij niets anders dan iedereen een mooie zomer te wensen (dan heb ik dat ook
wat weer betreft) en rij allemaal voorzichtig.

Antoon Slagers.

Ter lering en vermaak
Antwoord op pagina 27
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WAT BEN IK BLIJ

Ik werd benaderd om een klein stukje te schrijven voor het clubblad.
Nou een klein stukje is niet lang, laat ik dan maar snel beginnen.
Het was een lange dag en het stoof niet, je mag wel zeggen dat het erg nat was.
Dit was mijn verslag.
Ik kan het natuurlijk ook iets uitgebreider vertellen en voor iedereen die de moeite neemt om het te lezen
begin ik nog een keer.
Om 8.00 was ik bij ’t Kluphoes van de E.M.C., ik had vandaag een makkie, dacht ik, ze hadden mij
nergens bij ingedeeld en ik hoefde alleen maar met een zijspan te rijden.
Maar vaak veranderd het ter plekke weer en zo ook deze keer. Ik ging helpen achter de bar, wat niet mijn
beroep is natuurlijk en hielp met het koffie zetten wat mij niet snel genoeg ging.
En na een tijdje gezeurd te hebben op de beheerscommissie, stond er in eens een splinter nieuw koffiezet
apparaat bij. Nu kwam het volgend probleem, het ging mij te snel en zodoende kreeg ik kokende koffie
over mijn hand, dat was de eerste en laatste keer dat ik het die dag (erg)warm kreeg.
Het was inmiddels al vertrektijd geworden en we slingerden de Honda van Motorport uit Hengelo aan
(met zo’n knoppie) om een rondje rond te rijden in een verkwikkend regenbuitje.
Het was een prachtige route, alleen zag je het niet op zijn mooist, er hing zo’n sluiertje over van water.
Zou iedereen het wel mooi hebben gevonden? b.v. die rijders die uit alle delen van Nederland ‘s morgens
waren gekomen, natuurlijk met regen, om hier te genieten van nog meer regen. En dan al die passagiers
die volgens mij zaten te verkleumen in de bak. Maar ja een Enterrun gaat altijd door weer of geen weer.
Tussen de middag heb ik en al die anderen genoten van een lekkere maaltijd en warme koffie bij “de
Kröl” het was echt beerre goed. Na het eten ging het onder het genot van een plensbui richting
St Isidorushoeve waar op de crossbaan de 4x4 terreinauto’s op ons stonden te wachten. Iedereen die nog
niet nat was en een beetje lef had mocht instappen om een of twee rondje door lekkere vette zwarte
modder te rijden. Dit viel erg in de smaak bij passagiers en rijders, een enkeling zag er na die rit uit als
een varken, maar mooi was het.
Toen iedereen was verzadigd was van de modder en de limonade, ging het verder, met begeleiding van
nog steeds de zelfde bui en een lekkere roffel van een echt onweersbui, via Hegevelde, Diepenheim,
Stokkum en Elsen naar ons eind punt de Kröl, waar voor iedereen een broodmaaltijd wachtte en de ouders
en begeleiders de kroost nat en smerig konden ophalen.
Voor de rijders zat de dag er nog niet op want ze moesten nog weer naar huis en voor sommigen was dat
meer als 200km. Maar we hebben ze goed behandelt, iedereen kreeg van ons wat mee, u raad het al, dat
zelfde regenbuitje zodat ze nog even langer konden genieten van al dat moois wat Twente en de E.M.C.
te bieden heeft.
Ik heb helaas niet het laatste stuk meegemaakt want de combinatie moest weer
terug naar zijn eigenaar, naar een paar kleine slippertjes heb ik hem dit jaar
zonder schade afgeleverd.
Bij deze wil ik iedereen die heeft meegeholpen aan deze onvergetelijke dag
bedanken, ook de weergoden, maar ik hoop wel dat de volgende run met een
lekker warm zonnetje kan worden verreden.
André van Kuunktjes Dika
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EIFELWEEKEND 2006.
Het jaarlijkse motorweekend van de EMC staat de laatste jaren vooral bekend als een zeer vochtig
weekend, en dan bedoel ik niet het vocht wat ’s avonds ter plekke word genuttigd, dat valt wel mee. Nee,
ik bedoel regen, regen, regen en nog eens regen. Het was altijd mis de laatste jaren, de weekenden ervoor
en erna prachtig weer maar wij hadden altijd pech. Maar de aanhouder wint, dit jaar zou het anders
worden. De weerberichten waren uitstekend, en we hoefden niet zoals andere jaren de dagen ervoor
vergeefs naar een website te zoeken die wel mooi weer voorspelde.
En het kwam uit, fantastisch weer die vrijdagmorgen 5 mei. Mijn trouwe Ducati uit de garage gehaald
onder werkelijk perfecte weersomstandigheden, de zon lachte me tegemoet, het zou een prachtig
motorweekend worden met mooi weer, mooie routes, mooi gedram onderweg en völle wille. Genieten,
dat zou ik. Leren vel aan, helm op, motor gestart en daar ging ik om 8:15 uur op weg naar ons Kluphoes
om daarna ca 1300 km te genieten van het mooie geluid van mijn Ducati. Ducati daar gaat ie, dacht ik
nog.
Ik was nog maar 400 meter onderweg, bij Kruutje voor het huis, toen ik ineens een verschrikkelijk geratel
en gehamer onder de tank uit hoorde komen, ԥȍȏȟȢ*††††ˀƃ. Ducati stuk gaat ie, dacht ik toen
dus….
Het was een dermate afgrijselijk hard ‘vernietigingsgeluid’ dat ik hem direct stopzette. Ik begreep dat het
onmogelijk was om met de Duc op pad te gaan, dit was geen klein mankementje, het kon niet anders of
het was een ravage in het blok. Dus de motor teruggeduwd naar mijn huis waar mijn eega mij verbaast
aankeek. ‘Was is dat dan’? werd mij gevraagd. Dat is niks, antwoordde ik, wijzend op de Duc… Ik baalde
gigantisch, was het een keer mooi weer, loop mijn Duc kapot. Italiaansen prüttel, dacht ik, wat dook der
ok met…Met slechts 14.000 km op de teller al kadoek.
Eerst maar even de jongens gebeld dat ze naar mijn huis moesten komen. Daar kwamen ze al aan en er
werd aansluitend naar Motor Oost in Rijssen gebeld om een vervangende motor te huren. “Hier steet nen
Ducati den het met de ingewaa’n neet trechte hef, hey der nog wat aans stoan?” hoorde ik de Stalgeie in
de telefoon zeggen. Der steet zat, wat fun mut ut wean, werd mij gevraagd. Maakt mie niks oet, zei ik, ‘at
ut mer gen ne sjopper of nen Gold Wing is’. ‘Is nen Honda 600 good? Prima.’
Dus de bagage van de Duc gerukt, in de rugzak gepropt en bij Harold van de Poepnötte achterop gestapt
en met de hele koppel naar Rijssen gereden. Daar was men in de werkplaats reeds druk bezig om een
fonkelnieuwe Honda CBR600RR van een kentekenplaat te voorzien en verder rijklaar te maken. Uh, een
nieuwe, vroeg ik nog, die moet je toch eerst inrijden en dat is niet handig als je met een groep naar
Duitsland vertrekt. Dat inrijden hoeft eigenlijk niet meer, zei Sander van Motor Oost. Op een Honda zit
gewoon 2 jaar garantie en ze gaan niet kapot. Let in het begin wel even op, want er zit nog siliconen om
de banden, er is nog geen meter met gereden. Bovendien konden we zo snel niet de tank vullen dus dat
zul je zelf even moeten doen. Hier is het kentekenbewijs en rijden maar. Wow, wat een SERVICE,
GROTE KLASSE. Helemaal als je bedenkt dat ik de Ducati niet bij Motor Oost gekocht had en daar ook
niet in onderhoud had! Zij zijn immers geen Ducati dealer. Ik ben geloof ik een van de weinige EMC-ers
die er geen klant is. Hoe lang zou dat nog duren…….
Ik was bij Ducati dealer Safe in Almelo, maar die heeft de tent ondertussen gesloten.
Afijn, eerst maar even voorzichtig naar tankstation Baan gereden en de tank tot de nok toe gevuld en toen
met de koppel richting A1 naar Duitsland. We waren met een groepje van 9 motoren. Drie Pan’s
European met 1300 cc aan boord, twee BMW’s viercylinders K1200, één BMW R1200 GS boxer, één
Honda VFR800, een Transalp 650 en dan ik met de 600 cc Honda. Om mooi te kunnen rijden moet een
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groep eigenlijk ook niet veel groter zijn dan 9 man. De CBR600 RR voelde meteen goed aan, je zit
dichter op het stuur dan bij de Duc maar dat went snel, verder viel me direct het super lichte stuurgedrag
op waarbij hij toch zeer stabiel aanvoelt. De eerste stukken waren vooral recht, snelweg een rechte
provinciale wegen, zodat ik nog niet veel kon zeggen over het verschil met de Duc. Via Munster reden we
via de autobaan 1 en 45 tot aan de afslag Hagen Sud, waar het toeristische deel van de route begon.
Ondanks dat Sander gezegd had dat inrijden eigenlijk niet nodig was, ging dat toch een beetje tegen mijn
gevoel in, dus ik probeerde de motor wel te sparen. Dat ging eigenlijk vanzelf, het rode gebied van de
toerenteller begint bij de CBR pas bij 15.000 toeren!!! Je moet dus al behoorlijk doortrekken voordat je in
de buurt van het rode gebied komt. Je kunt er al mee rijden vanaf ca 1000 toeren, dus je hebt een
toerengebied van maar liefst 14.000 toeren tot je beschikking! Door het lage gewicht van slechts 163 kg
in combinatie met 117 pk kom je meer dan vlot van de plek, om normaal met het verkeer mee te komen
hoef je dus absoluut niet boven in de toeren te rijden. Ik kon hem als het ware dus toch nog een beetje
inrijden.
Tot aan deze rit verkeerde ik in de veronderstelling nooit weer een japanner aan te zullen schaffen, maar
ik merkte dat de Honda toch ook wel zeer lekker reed. De power die uit het blok kwam was
verbazingwekkend, wat in combinatie door het lage gewicht voor een extreem goede acceleratie zorgde.
Wat mij nog het meest verbaasde was de goed vering en frame, alles voelde zeer stabiel en toch licht aan,
waarbij enerzijds de hobbels in het wegdek zeer goed opgevangen werden maar er anderzijds toch een
goed wegcontact, zeg maar gevoel met het asfalt, bleef. Ook de banden voelden zeer goed aan. Er zaten
Dunlops op, met dit merk heb ik in het verleden slechte ervaringen opgedaan toen ik mijn Kawasakie-tje
nog had, maar deze Dunlops reden prima.
Deze rit was genieten geblazen, met dank aan Motor Oost en Honda. Deze route hebben we al meermalen
gereden, maar dit was voor mij de eerste keer dat ik hem in droge omstandigheden reed. Vorig jaar reden
we weliswaar tussen de buien door, maar was de weg toch voor het grootste deel nat. Dan heb je stureel
minder grip en rij je toch niet zo ontspannen als met een droog wegdek.
We reden een lekker tempo, om met de Honda bij de groep te blijven hoefde ik maar de helft van de pk’s
te gebruiken. Ook Bennie O.M. kon goed meekomen op zijn Transalp, die maar ongeveer de helft van de
pk’s heeft van alle andere motoren! Maar met name bergop moest Bennie al zijn pk’s natuurlijk wel min
of meer allemaal aanspreken, maar dat is ook leuk.
Onderweg bij een of andere Biergarten hebben we wat Strammer Maxen e.d. verorbert, dat is altijd leuk
en lekker, vooral als de zon schijnt. Ten eerste hoef je dan niet liggen te klooien met je regenpak en zo,
bovendien leverde dit ons ook nog een mooi schouwspel op. Op het platte dak van de keuken had men
een terrasje aangelegd waarop een dame in een ‘bekiekmie’ allerlei oefeningen aan het doen was, zodat
wij goed konden zien hoe effectief deze oefeningen voor haar lichaamsvormen waren. Wij hadden de
grootste lol en de serveerster die ons bediende begreep er niks van, ha ha.
Met een volle buik en völle wille de motoren weer gestart voor de vervolgroute. Op enig moment waren
we het spoor bijster. Omdat we wisten dat we met een pont de Rijn over moesten steken zijn we via
allerlei bordjes met de aanduiding Fähre toch bij de pont uitgekomen. (Omdat er bij het woord Fähre een
bootje getekend was wisten we wat dit betekende. Wie niet leep is moet geluk hebben!)
Na de pont de route weer opgepakt en genoten we weer volop van de mooie wegen door de Eifel. Het
laatste stuk dicht bij Beuren kennen we ondertussen al goed, na een lang stuk langs de Moezel gaat het bij
Bremm steil omhoog tegen de berg op. Ik dacht nu is de CBR600 RR vast wel enigszins ingelopen,
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laat ik hem nu maar eens wat verder in de toeren jagen. Nou, hij schoot naar boven, hoeveel cc’s die
anderen ook hadden, door hun overgewicht maakten ze geen schijn van kans. De acceleratie van een 1300
cc Pan of een 1200 cc BMW steekt maar schril af bij die van zo’n klein Hondaatje. Ook het remmen en
het sturen ging giga makkelijk. Ondanks dat er een vrij smal stuur op zit waren ook de hairpins zeer
makkelijk te nemen. Als vanzelf liep de CBR erdoor. Het toetje is vaak het lekkerst, dat was het ook bij
de rit. Boven op de berg in Beuren aangekomen konden we de motoren bij Josef in de schuur zetten en
ons even afspoelen onder de kleine gaatjes. ’s Avonds was er weer een goede en lekkere warme maaltijd,
compleet met soep en weer een toetje, waarna we nog gezellig bij Josef in Kneipe nagepraat hebben. De
Kneipe hebben Josef en Maria trouwens verpacht aan Luzi und Edmond. Josef kampt met serieuze
rugproblemen, hij kan amper nog lopen, erg jammer.
Mijn Stukgaatie was natuurlijk onderwerp van gesprek en er is geloof ik niemand die mij niet geadviseerd
heeft om de Honda bij terugkomst maar meteen te kopen.

Bennie O.M. en ’n Tik genieten in het zonnetje na van weer een mooie rit.
Ondanks dat de groep iets kleiner was dan andere jaren, we waren uiteindelijk met 33 man vertrokken,
waren toch alle kamers bezet. Dit kwam omdat er ook wat personen waren die doorgeleerd hadden in de
economie, of daar nog mee bezig waren. Zij hadden de volgende truc bedacht en in de praktijk gebracht.
Deze gaat als volgt: Men belt even naar Josef en vraagt of er nog ruimte is voor vunf personen, en zegt er
ook bij dat men uit Enter komt, en wel wil komen voor dezelfde prijs als die de EMC heeft afgesproken
per persoon. Tevens merkt men op dat men zelf wel even ter plekke betaald en dat de betaling dus niet via
de EMC loopt maar er wel bijhoort. Sie können uns am selfden Tish zetzen, ja. Wir behoren auch dazu.
Goed van vertrouwen als Josef en Maria zijn accepteerden zij deze gang van zaken. Niet beseffend dat
deze personen deze truc louter en alleen uithalen om geen contributie aan de EMC te hoeven betalen maar
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toch te kunnen profiteren van het arrangement zoals de EMC dat geregeld heeft. Hulde voor zoveel
wijsheid.
Behalve geen lidmaatschap hadden deze personen ook niet allemaal een motor, maar die kun je lenen van
een kennis. Wel jammer dat je er dan mee onderuit gaat en met een bekrast motor terugkomt!!
De volgende morgen was het wederom schitterend weer, en konden we weer volop genieten. We zouden
de route rijden van een paar jaar geleden, die ook voor een deel door Frankrijk en Luxemburg voerde.
Maar op een of andere manier lukte dat niet erg. Elke keer raakten we de route kwijt, hoe dit kwam weten
we niet, of de wegen waren verplaatst, of de wegwijzers waren verzet of we vergisten ons gewoon. Het
zal altijd een raadsel blijven. Wel lukte het ons steeds om de route weer terug te vinden, maar dat gezoek
de hele tijd beviel niet. Bovendien raakten we ook elkaar nog soms kwijt en moesten we elkaar weer
opzoeken waarbij dan weer opnieuw iemand zoekraakte.
Na een tankstop wilden we wegrijden maar bleek de Pan van Harold een beetje uit elkaar te vallen,
althans het versnellingspookje viel eraf. Dat is geen typische Honda kwaal, want de BMW van Frank van
’n Proot had dat laatst op een zondagmorgen ook al. Het werd dus een extra lange pitsstop, maar het lukte
en Harold slaagde erin het pookje er weer goed vast aan te sleutelen.
Al met al was het al bijna half twaalf en besloten werd om eerst maar eens even koffie te drinken bij een
terras langs de Moezel voor strategisch overleg. De beste tactiek leek ons om de route maar te vergeten,
in de Eifel zijn zoveel mooie wegen, en nu nog de hele route afrijden zou inhouden dat we extreem laat
terug in het bivak zouden komen. De kaart werd erbij gepakt en de mooiste wegen werden aangewezen.
Waar we overal gezeten hebben weet ik niet, maar we hebben veel wegen aan weerskanten van de
Moezel gehad met giga veel bochten. Saaie rechte stukken kennen ze daar niet.

Ben Slaghekke draait zijn BMW warm voor weer een Eifelrit.
Het was weer volop genieten en ‘s middags hebben we nog een keer aangelegd bij een terras langs een
steile weg omhoog. We hadden nu geen dame in een bekiekmie om naar te kijken, maar konden ons
vergapen aan de wielrenners en motorrijders die van deze mooie weg genoten. Volgens mij genoten de
motorrijders het meest, want de wielrenners reden bergop met verkrampte gezichten en het zweet ‘blaank
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vuur de plette’. De eigenaar bleek ook een motorliefhebber te zijn en legde ons uitgebreid uit waar we al
niet langs moesten rijden volgens hem. We hebben echter gewoon de route gevolgd die Harold op de
kaart had uitgezet en dat ging mooi. Op een bepaald moment zat er een gat in de weg en Norbert reed er
met zijn BMW precies overheen, en dacht dat zijn frame gebroken was. Het BMW frame bleek echter
sterker dan gedacht en er was niets aan de hand. Ook viel er op een gegeven moment een grote tak uit een
boom, daar reken je toch niet echt op. Gelukkig viel hij voor ons aan de linkerzijde van de weg en hadden
we er geen last van.
Aan het einde van de middag moesten we dacht ik rechtsaf om weer in Beuren terecht te komen, maar
Norbert reed rechtdoor en ‘moesten’ we er achteraan. Dit was een prettige vergissing want dit bleek nog
een fantastisch mooie weg te zijn, waar we zelfs twee keer van konden genieten want we moesten immers
ook nog weer terug. Dus wederom een lekker toetje.
’s Avonds werden de buikjes weer lekker rond gegeten en kon er onder het genot van een biertje gedramd
worden. De groep van Jan Homan, vooral bestaande uit zangers en klompendansers die veel moppen
kennen, had weer eens pech. Toen ze een paar jaar geleden deze route door Frankrijk reden had deze
groep ook al een lekke band. Nu lukte het Bertus Westerik om een spijker in zijn band te rijden. Eigen
schuld dikke bult, had de vorige keer die spijker gewoon in de sloot gegooid in plaats van midden op de
weg, dan had je hem nu niet opnieuw geraakt. Afijn, zij kwamen dus wat later aan en mochten daarom
ook wat later naar bed.
Zondagmorgen eerst het gebruikelijke ontbijtbuffet en daarna de terugreis aangevangen. Ik had de route
via de kaart omgelegd omdat er bij de Nürburgring Formule 1 race was en het niet handig was om daar in
de drukte verzeild te raken. Ik had een beetje gegokt welke wegwijzers er zouden staan, en soms had ik
goed gegokt. Maar desondanks konden we deze route volgen en er zaten leuke bochtige stukjes in.
Op een gegeven moment stopten we even na een groot kruispunt om ons heroriënteren, bleken er 2
pitspoezen met een kever in Red Bull kleuren blikjes met dit vocht gratis uit te delen. De meesten keken
met glazige ogen naar de pitspoezen tot ze in de gaten kregen dat er wat gratis te halen was.
Ogenblikkelijk sloeg de hebberigheid toe en schoot men de weg over om te profiteren. Na de dorst gelest
te hebben reden we verder tot in het schilderachtige dorpje Heimbach alwaar we koffie dronken op een
terras in het centrum. Tegenover het terras stond de nieuwste BMW 1200. De typeaanduiding weet ik zo
niet, maar het was het nieuwste type die je in het wild nog vrijwel nergens tegenkomt. De BMW rijders
liep het water door de mond, ‘moi zeen, keerl wat nen tuf’. Daar kwam de eigenaar aangelopen die direct
een kruisverhoor over de rijeigenschappen van de BMW onderging. Bleek het een medewerker van de
ontwikkelingsafdeling van BWM te zijn, die zijn product aan het testen was. De man startte de BMW en
alle liefhebbers mochten een keertje glunderend aan het gas draaien.
Na de koffie gingen we verder en zagen we een motorrijder met een kapotte motor bij de vangrail zitten.
Er was waren al meerdere personen bij die eerste hulp verleenden, dus het had geen zin om te stoppen om
voor ramptoerist te spelen. We kregen nu een heel mooi stuk, mooie brede wegen met mooi asfalt en veel
bochten. Maar dat wisten kennelijk meer motorrijders want het was er behoorlijk druk, en we raakten met
ons groepje verzeild tussen allemaal andere motorrijders. Ja dat heb je met mooi weer op een zondag in
de Eifel.
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Op een gegeven moment raakten we toch de Eifel uit en werden de wegen weer recht, jammer. Bovendien
raakten we de route kwijt. Na overleg gaf Norbert aan de autobaan te pakken richting randstad, voor hem
ook logisch. Wij hebben de route nog wel weer opgepakt maar de mooiste wegen hadden we gehad. Na
een uurtje hebben ook wij de snelweg gepakt. Ondanks dat we achter elkaar de snelweg opreden raakten
we Ben kwijt. Achteraf bleek hij via Venlo gereden te zijn terwijl wij via Duitsland gereden zijn. Dat
autobaan rijden vindt ik maar niks, maar het schiet wel op. Tegen 4 uur ’s middags reden we Enter binnen
en zat het weekend er weer op. Het was een slecht begin, maar het is dankzij Motor Oost en Honda toch
nog goed gekomen.
De huurprijs viel me achteraf meer dan mee, deze had ik vooraf bewust niet gevraagd. Wat niet weet wat
niet deerd immers!!

Op zondagmorgen vertrok ik weer met de gehuurde CBR uit Beuren.
Maar wat nu met de Duc? Zelf repareren, je schijnt er nog wat speciaal gereedschap voor nodig te
hebben. Door Motor Oost laten repareren, die zou ik het gunnen. Mag een motor eigenlijk wel na al
14.000 km kapot lopen? Ik vind van niet, ook al is het een Ducati. Dus toch maar contact opgenomen met
Safe Apeldoorn en de importeur. Hij was vier jaar oud en er zat 2 jaar garantie op, dus het is geen
standaard garantiegeval. Eerst kwamen we er niet uit, maar uiteindelijk is het resultaat dat op dit moment
van schrijven de Duc bij Safe Apeldoorn gerepareerd wordt. Ben ik tevreden over de afhandeling door de
Ducati importeur en de houding van Safe? Ja. Wat er precies mee aan de hand was? Dat weet ik nog niet,
wel heb ik gezien dat toen ik met een lampje door het bougiegat op de zuiger keek, ik allemaal
metaaldeeltjes zag liggen!! Blijf ik in de toekomst Ducati rijden? Dat weet ik nog niet.

Harry Wolters
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DE PEN
Graag wil ik Marcel bedanken voor het doorgeven van de inmiddels roemruchte pen.....
Ik ben Bertus Westerik, inmiddels tien jaar lid van de club. Ik ben woonachtig in het pittoreske dorpje
Wierden, aan de grens van Enter, zal ik maar zeggen...
Als projectmanager ben ik jaren werkzaam geweest voor een firma in Oldenzaal, waarna ik als manager
technische dienst voor de C.T.H. in Almere, tot aan mijn VUT, mijn opgedane kennis en ervaring in
leidinggevende zin mocht voortzetten.
In de buitendienst ben ik dan ook de laatste jaren zeer actief en met veel plezier werkzaam geweest.
Jan Homan vroeg me destijds of ik wellicht interesse had in een ritje met de Enterse Club.
Mijn eerste rit was een trip naar de Eifel, en daar heb ik nooit spijt van gehad.
Ingrediënten:
Regen met bakken, bakken met bier, barbecue, en vooral veel plezier!
Nooit zoveel schik gehad in een oude schuur.....(nou ja...).
Van het een kwam het ander. Naar de Hars, in Duitsland. Weer geen weer.., weer veel bier, maar nu zat
de wijsheid in de (koffie)kan. Alsof bier alleen maar uit een flesje kan?
Weer een geweldige rit, weer veel bakken, maar nu –de een nog sterker dan de ander-,
luid gebracht vanuit de oh zo gezellige keuken...
In mijn werkzame jaren was er voor mijn gevoel echter te weinig tijd voor de E.M.C.
In 2004 kwam voor mij de V.U.T., en tevens de tijd om me wat meer met de club te gaan bemoeien.
Inmiddels heb ik veel plezier beleefd aan mijn medewerking aan de Enduro,
maar vooral ook aan de Veteranen- en de Klassiekers rit.
Ondertussen heb ik, dank zij de EMC, zelfs Joseph en Maria mogen ontmoeten, in het Duitse Beuren.
De weergoden waren ons deze keer goed gezind. We hebben een geweldige toer gehad.
Bij Joseph en Maria in de herberg was het ook goed toeven, overigens. Het eten en drinken was prima
voor elkaar.
Minpuntje was een lekke band tijdens een toerrit door het gebied, maar dat was snel verholpen.
Zondags terug, met een goed humeur en terugkijkend op weer een aantal mooie dagen met de club en de
motor.
Iedereen bedankt voor het meewerken aan dit weekend!
Zoals mag blijken heb ik nog steeds heel veel plezier in het motorrijden, en aan de E.M.C. in het
bijzonder. Ik wil dan ook graag de pen doorgeven aan Jan Homan, verantwoordelijk voor mijn
aanwezigheid bij de E.M.C., waarvoor dank!
Bertus Westerik.
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INTERNATIONALE VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 29 APRIL 2006
Het was dit jaar al weer de 20e keer dat de klassieke motoren present waren in Enter en de 28e keer dat de
veteraanmotoren bij ons van start gingen. Dit jaar was een bijzondere dag, want het tevens
Koninginnedag. En dat betekent overal in het land feest en van alles en nog wat te doen.
De weersgoden hadden echter niet zoveel goeds in de zin voor deze zaterdag. Geheel in tegenstelling tot
het voorgaande jaar.
De opkomst was mede hierdoor niet bijzonder goed te noemen. Het deelnemersveld was bij de
veteranenmotoren (bouwjaar vóór 1941) het grootst. Nog ruim vijftig (voor)inschrijvers uit diverse
landen, 32 klassieke motoren (25 jaar en ouder) en 10 (klassieke) brommers.
Volgens het VMC-regelement is een motor pas een veteraan motor als deze voor 1941 gemaakt is, en dit
is ook wel een logische datum. De motoren die na de 2e wereldoorlog zijn gebouwd, zijn duidelijk van
een andere generatie. De frames en de motorblokken zijn veel sterker. Deze categorie (klassieker) rijdt
tijdens een rit dan ook een stuk sneller dan een veteraan. De meeste veteranen rijden de route met een
gemiddelde snelheid van 36 km/uur terwijl de meeste klassiekers probleemloos met het huidige verkeer
mee kunnen komen.

Met een dreigende lucht en een vochtig wegdek, maar vol goede moed, vertrokken rond half elf als eerste
de brommers, gevolgd door de klassieke motoren in groepen voor hun rit.
De veteranen gingen weer op de gebruikelijke wijze van start. Om 1 over 11 startte de eerste en elke
volgende een minuut later. Met zo nu en dan een regenbui konden ook zij genieten van het Twentse
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landschap. Hoewel het weer wat beter had gekund, heb ik niemand horen klagen en mag al met al van een
geslaagd evenement gesproken worden.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt. Deze waren beschikbaar voor de klassiekers en de brommers
(concours d'élegance) en per klasse voor de veteraan met de minste strafpunten.
De uitslag was als volgt:
1e pr. Klassiekers:
H. Hartman uit Rietmolen met een Adler.
e
1 pr. Brommers:
J. Slag uit Enter met een NSU, bj. 1958.
e
1 pr. Veteranen kl.2 W. Marsman uit Lochem met een AJS, bj. 1913.
1e pr. Veteranen kl.3 A. Goossens uit Steenderen met een Monet&Goyon, bj. 1924.
1e pr. Veteranen kl.4 M. Bakker uit Neede met een Gilet, bj. 1927.
1e pr. Veteranen kl.5 M. Hoekstra uit Oude Pekela met een Harley Davidson type VLD, bj. 1934.
Tenslotte wil ik iedereen die dit evenement mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedanken voor hun inzet.
Met name de organisatoren Henk en Bertus,
alle helpers en niet te vergeten de
vrijwilligers van de beheerscommissie.

Arie Eeftink.

EMC – BEDANKT!
Enterse Motorclub we willen jullie bedanken voor jullie gastvrijheid.
Geweldig dat jullie ons hebben voortgeholpen. We hebben hier met veel plezier gebruik van gemaakt
en ook allemaal ingezien dat het hebben van een eigen clubgebouw een meerwaarde is voor onze
harmonie. Hierdoor was ieder lid van onze vereniging enthousiast om ook ons eigen clubgebouw snel
te realiseren.
Tijdens een optreden van ons bij de Enterrun hebben we de jullie een paar klompen aangeboden
als waardering voor hun hulp met hierop de opschrift: Irene bedankt EMC!!! We hopen dat jullie hiervoor
een mooi plekje kunnen vinden in het prachtig opgeknapte clubhuis.
Bestuur en leden Chr. Muziekver. Irene
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22E ENTERRUN, 20 MEI 2006
Is de 22e Enterrun in het water gevallen? Die vraag heb ik de afgelopen weken vaak moeten
beantwoorden. Het was wel spannend in de week voor de Enterrun. De weerberichten bleven slecht en
eigenlijk waren ze nog nooit eerder voor een Enterrun zó slecht geweest. Op vrijdagavond is er heel wat
heen en weer gebeld tussen de commissieleden. Wat moet je nu beslissen op een vrijdagavond voor de
Enterrun wanneer het zulk slecht weer lijkt te worden. Hoe lang is iets nog verantwoord?
Gelukkig kwam er op een gegeven moment een makkelijk antwoord, het was namelijk te laat om te
stoppen. De camping aan de rondweg stond vol motoren en de deelnemers en overige rijders konden we
nooit allemaal meer afbellen. Dan bleef er dus maar één ding over: het beste er maar van te hopen.
Gelukkig konden we ons op de zaterdagmorgen nog redelijk droog verzamelen bij ons “Kluphoes”. Wel
is de loting voor de zitplaatsen komen te vervallen. We hebben ieder een plek toegewezen waarbij we de
meest kwetsbare deelnemers in een bak hebben gezet met enige bescherming voor de regen. In de morgen
hebben we rondgereden en hebben we even wat gedronken op de parkeerplaats bij Saasveld. Er was al
wel de nodige regen gevallen tijdens de rit maar een ieder kwam nog met redelijk veel droge draden aan
het lijf binnen bij De Krol. Na versterking van de inwendige mens is de colonne richting “De Hoeve”
vertrokken. Evenals enkele jaren geleden mocht iedereen daar weer meerijden in een 4x4 voertuig over de
crossbaan. Dat was nog eens spectaculair, vooral nu het al veel geregend had. De voertuigen deden de
nodige moeite om door de blubbergaten te komen waarbij het mengsel van zand en water regelmatig met
grote hoeveelheden op manshoogte was te zien! Geweldig!
Schijnbaar was de baan nog niet nat
genoeg, want voor we weg waren kwam
me daar toch een hoeveelheid regen,
samen met onweer en wat al niet meer.
Eerlijk is eerlijk, het weerbericht is weer
zeer betrouwbaar gebleken, hulde aan Piet
P. en de rest. Bij deze hoeveelheid regen
hielden we het echter niet droog en
menigeen kwam dus nat (niet van zweet)
weer in Enter aan.
Muziekvereniging “Irene” heeft de boel
opgeluisterd met wat vrolijke marsen
waarbij de stemming weer opperbest was.
Na wat drinken en een broodje kwamen we aan het einde van het programma.
Ondanks al het water wat gevallen is bleef de stemming de hele dag opperbest. Niemand heeft geklaagd,
vrijwel iedereen kon de rit uitrijden. De Enterrun in het water gevallen? Nee dus, we hebben weer een
geweldige dag gehad samen. Iedereen deze keer extra bedankt daarvoor. En maar hopen dat er volgend
jaar wat meer zon voorspeld wordt, en dat Piet P. en de rest dan ook weer gelijk krijgen.
Groeten,
Enterruncie,

Martin Rohaan.
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DEMO RACE
26 AUGUSTUS 2006.
Het lijkt nog ver weg, maar in augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te
houden op de Enterbrookring.

HELPERSOPROEP.
Ben je genegen te helpen tijdens de aanstaande Demorace dan kun je je opgeven bij Harry
Wolters, tel 0547-383072 of per e-mail harry-wolters@home.nl.

We hebben mensen nodig die vrijdags willen helpen met het circuit opbouwen, zaterdags met
parkeren, kaartjes knippen, catering verzorgen e.d. en ook ’s maandags moeten nog wat zaken
opgeruimd worden.

De Demo-Race commissie,

Harry Wolters
Gerard Lankamp
Patrick Kuipers
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FIM RALLY TE GAST BIJ DE EMC

Meer foto’s staan op onze website.
Op 31 mei en 1 juni was de FIM Rally te gast bij ons Kluphoes. De FIM Rally is een jaarlijks
motortreffen waarbij motorrijders uit heel Europa voor drie dagen bijeen komen ergens in ons werelddeel.
Dit jaar had de Vordense motorclub de organisatie op zich genomen. Zo’n FIM Rally is een behoorlijk
massaal gebeuren, er deden honderden motorrijders mee dit jaar. Wij werden benaderd of de deelnemers
misschien tussen de middag in ons Kluphoes konden lunchen. Uiteraard kon dat, maar daarvoor moesten
wel even onder leiding van onze voorzitter een aantal vrijwilligers bijeen gehaald worden om dit op 2
doordeweekse dagen te regelen. Dus altijd handig dat er ook leden zijn die al in de vut of andere
regelingen zitten en dit kunnen en willen.
Vanwege de massaliteit werden de deelnemers verdeeld over meerdere groepen over meerdere
lunchadressen. Toch kwamen er nog ruim 200 motorrijders bij ons, verdeeld over twee dagen.
Onze vrijwilligers hadden van alles geregeld om ze gastvrij te onthalen, de Vordense motorclub zou voor
brood zorgen. Dus werd er heel wat koffie gezet en de nodige gehaktballen warm gemaakt. De
Vordenaren kwamen echter met een aanhanger vol met kratten met complete lunchpakketten aanrijden.
Dus elke deelnemer kreeg een pakket met broodjes, drinken, fruit en ook nog een bölken wos. Hmmm, er
brak dus geen hongersnood uit wegens tekort aan gehaktballen……
Afijn, ons kluphoes is nu bekend bij heel wat motorrijders uit heel Europa. Het was een breed scala aan
motoren, variërend van een knetterend 2-takt CZ-tje tot aan een majestueuze Honda Goldwing 1800 cc
zescilinder, en alles wat daar tussen zit was er.
Ik was niet echt jaloers, want het waren drie regenachtige dagen daar in de Vordense weilanden. Maar het
leek de deelnemers weinig te deren.
Harry Wolters
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KALENDER EMC 2006
DAG – DATUM
Zaterdag 1 en zondag 2 juli
Zaterdag 26 augustus
Zaterdag 9 (of 16) september
Woensdag 27 september
Zaterdag oktober
Zaterdag november

ACTIVITEIT
23e Klompenrit
Demo Race
Zaterdagmiddagrit
Clubavond
Puzzelrit ??
Sinterklaasmiddag

Kosten toertochten

leden

niet-leden

Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit

€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00

START
09.00 uur
Hele dag
13.00 uur
20.00 uur
n.n.b.
15.00 uur

GEZINS UITBREIDING
Wij feliciteren
Harold, Monique, Joost en Madelief Roetgerink
Met de geboorte van hun dochter en zusje

Veerle Estherelle
mei 2006

EMC-Allerlei

Op 3

Juni 2006

22

EMC-Allerlei

Juni 2006

23

EMC-Allerlei

Juni 2006

24

EMC-Allerlei

Juni 2006

25

