BESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

A. Slagers
M. Kuipers
D. Pruim
A. Eeftink
H. Wolters
P. Kuipers
H. a/d. Stegge
H. Roetgering

Dorpsstraat 79
Dr.Stokkersstr. 31
Pr. Bernhardlaan 28
Hooiland 171
Reggestraat 66
Van Uitertstraat 44
Putman Cramerstraat 7
Erve Hofstee 24

Enter
Rijssen
Enter
Wierden
Enter
Enter
Enter
Enter

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

0547-384332
0548-518105
06-11006036
0546-573969
0547-383072
0547-380746
0547-383110
0547-384639

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:
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: aeeftink[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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B. Wolves
E. Rotman

0548-617955
0548-517629

G. Lankamp

0547-381711

H. a/d Stegge
J. Rutjes

0547-383110
0547-382586

J. Slagers
A. Kamphuis
P. Kuipers

0547-383787
0547-382593
0547-380746

B. Westerik

0546-573012

G.J. Kalenkamp
H. a/d Stegge

0547-382986
0547-383110

db H. a/d Stegge

0547-383110
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VAN DE REDACTIE
Hallo EMC-ers, hierbij de derde EMC –Allerlei van 2006. We zijn te laat, oktober i.p.v.
september maar het is niet anders. We hoopten natuurlijk nog op wat meer stukjes.
Desaltiettemin veel leesplezier en we gaan ervanuit dat de vele vakantieverhalen dan wel in de
volgende editie zullen verschijnen.
De komende periode is er weer van alles te doen, lees maar op de pagina’s 7 en 12. Ook zijn
de eerse voorbereidingen voor de Reggerit die 13 januari a.s. verreden zal worden al weer begonnen.
Maar eerst veel leesplezier en tot ziens in ‘t Kluphoes
De redactie.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord van de Voorzitter
Sinterklaasmiddag
Toeren met de EMC
Demo-race 26 augustus 2006
De EMC pakt uit de komende weken
Kalender EMC 2006 en stukje 2007!!
EMC Ledencorrectie
Een reactie
De pen
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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 NOVEMBER 2006
BIJ DE REDACTIE
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Ja, het eerste clubblad na de vakantie is weer in de maak, en daar hoort natuurlijk mijn voorwoord bij.
We hebben net de DEMORACE achter de rug en die kan geslaagd worden genoemd.
Er waren zeer veel bezoekers en daar mogen we best trots op zijn. De weergoden waren ons goed gezind
want overal trokken dikke wolken over maar niet over de Enterbrookring.
Natuurlijk ging alles niet perfect maar daar leren we weer van voor de volgende keer. Dus als je als helper
of als toeschouwer op of aanmerkingen hebt hoor ik die graag, Dat mag per mail of ook anders natuurlijk.
Ik had het geluk dat ik plaats mocht nemen in zo’n zijspan en dat is echt gaaf. Ik moest alleen die man
aansporen om harder te gaan want hij weet natuurlijk niet wie hij mee krijgt. Maar toen hij in de gaten
kreeg dat ik goed mee hing in de bochten kon hij de snelheid wel opschroeven.
Nu we toch over het asfalt aan het scheuren zijn wil ik even het volgende onder jullie aandacht brengen.
We moeten een aantal nieuwe mensen bij in de toercommissie hebben.
En dat behoeft helemaal niet zo`n intensieve job te zijn maar als je met elkaar een paar ritten uitzet en een
paar ritten door andere clubleden uit laat zetten denk ik dat het niet teveel werk zal worden. Maar ik vind
het gek dat er zo veel toerrijders zijn en dat er zo weinig wordt gedaan voor en door deze groep. Ik denk
dat ze niet vaker dan 4 keer in het jaar vergaderen, oké 5 keer dan. Als jullie een rit uit willen zetten en
een auto is een probleem dan kun je gewoon Truus lenen. Die staat straks als de nieuwe loods klaar is
gewoon bij de club.
Dat brengt me bij een nieuw project, namelijk de te bouwen loods. Die zal gebouwd worden aan het eind
van onze parkeerplaats in de houtwal. De loods zal zo’n 7 bij 9 mtr. worden en er moeten vermoedelijk
een paar schuifdeuren in. Het geheel zal gaan bestaan uit een staalconstructie met een damwandbeplating.
Dus een betrekkelijk eenvoudig te bouwen en goed geventileerde ruimte moet dat gaan worden. Hier zoek
ik nog een bouwpastoor voor en dan bedoel ik niet iemand die alles alleen moet doen, maar een die een
beetje de boel regelt en soms bestelt.
Hij of zij wordt natuurlijk geflankeerd door een dijk van een bestuur en idem enthousiaste leden dus dat
moet niet zo moeilijk zijn. Per slot van rekening kan ik ook niet overal aanwezig zijn, want onlangs is
mijn Hilde ook begonnen met motorrijles. Ja, ze heeft jaren gesmeekt maar ik hield altijd de boot af onder
het mom van dat is veel te gevaarlijk voor jou.
Maar ik zag natuurlijk het budget hobby in eens gehalveerd worden en daar werd ik niet vrolijk van. Maar
ik zal het wel iets rustiger aan doen en dan zal dat allemaal wel los lopen.
De EMC krijgt er natuurlijk wel een actief lid bij en daar doe ik het allemaal voor (ja, ja).
Verder zijn er ook plannen om de NK SUPERMOTARD naar Enter te krijgen en daar zijn we ook nog
een paar mensen voor nodig maar daar hebben we het nog over.
We hebben nu een prachtig clubhuis en dat moet gebruikt worden vind ik, daarom moeten sommige
activiteiten een nieuwe impuls krijgen en moeten we nieuwe aanwenden om de club levendig te hebben
en te houden.
Zo dat was weer een preek van mij en ik hoop dat er een paar mensen zijn die op welke manier of in
welke commissie dan ook een paar vrije uurtjes wil opgeven voor ons o zo mooie cluppie.
Antoon Slagers
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SINTERKLAASMIDDAG 25 NOVEMBER
Hee motormuisjes,
Dit jaar is onze goedheiligman weer van plan om ons clubhuis te bezoeken.
Niet voor de mamma’s en pappa’s natuurlijk, maar voor jullie !!!! Dus zorg dat je op 25
november om 15.00 uur in het clubhuis bent om deze beste man met zijn pieten te verwelkomen.
Je pappa en/of mamma kan het onderstaande strookje eventjes voor je invullen en inleveren voor
5 november bij het Kluphoes.
Oja….moet nog wel eventjes vertellen dat de ouders natuurlijk wel mee mogen komen. Dan
krijgen ook zij een pepernootje.
Alle EMC kinderen 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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TOEREN MET DE EMC
Zaterdag 9 september was het weer zover: De Zaterdagmiddagrit.
De rit was ongeveer 155 kilometer lang en voerde ons langs plaatsen waar wij nog nooit van hadden
gehoord, zoals Broekland en Elshof. Het weer was ons goed gezind, een strak blauwe lucht en een graadje
of 22. Wat wil een toerrijder nog meer???
Deze rit was uitgezet door Marcel Wolves en naar ons idee was het een erg mooie route.
De opkomst voor deze rit was echt buitengewoon geweldig. Maar liefst 11 leden van de EMC hebben
deze rit gereden (voor hen applaus). Daarnaast hebben 4 niet-leden meegereden. Ook zij waren erg te
spreken over de route.
Helaas was dit alweer de laatste rit van dit seizoen. Wij hopen dat er volgend jaar weer wat meer animo is
voor de Woensdagavondritjes en de grotere ritten.
Tijdens de ledenvergadering van februari 2007 zullen er weer vrijwilligers gevraagd worden om routes uit
te zetten. Nou leek het ons wel gepast om de toerrijders bij deze alvast aan te sporen om eens een ritje
mee te gaan rijden of uit te zetten.
Hopelijk tot ziens bij een toerrit van de EMC.
Ernie & Daniële.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

HUMOR
Redenen waarom Harley-rijders niet teruggroeten
a.
De garantie vervalt als hij een niet Amerikaans product groet.
b.
Hij groet uit principe geen rijders, die hun bike al geheel hebben betaald.
c.
Hij heeft een eeuwigheid nodig om aansluitend, vanwege de vibraties, zijn handvat weer
terug te vinden.
d.
Hij kan niet onderscheiden of de ander groet of zijn oren dichthoudt.
e.
Als hij maar met één hand zijn stuur vasthoudt gaat ie op z’n bek.
f.
Hij heeft vanwege de vibraties klittenband tussen handvat en zijn handschoen.
g.
De linkerhelft van zijn stuur zou gejat kunnen worden.
h.
De linkerhelft van zijn stuur werd reeds gejat en nu houdt hij zich aan de kilometerteller vast.
Redenen waarom rijders van een Honda Gold Wing niet groeten.
a.
Op het instrumentenpaneel is geen knop voor “automatisch terugzwaaien” aanwezig.
b.
Hij is net ingedut.
c.
Hij heeft via zijn handy een conferentieschakeling met zijn brooker en de ING bank.
d.
Hij sorteert op dit moment zijn CD-verzameling.
e.
De hand voor de antenne stoort de TV-ontvangst.
f.
Hij ruimt net de vaatwasser in.
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DEMO RACE 26 AUGUSTUS 2006
Het was dit jaar alweer de derde editie van de Demo-race en je merkt dat het evenement aanslaat.
Ondanks dat we toch behoorlijk wat PR hadden gemaakt werd ik deze zomer diverse keren aangesproken
met de vraag, wanneer is dit jaar de Demo-race? Voor de vele vragenstellers was het kennelijk helder dat
er weer een demo-race zou komen, alleen het ‘wanneer’ was nog even de vraag.
Zo helder als de vragenstellers daarover denken is dit natuurlijk niet in werkelijkheid, om het evenement
weer doorgang te kunnen laten vinden dient elk jaar weer aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
Deze voorwaarden zijn vooral medewerking. Hiermee bedoel ik medewerking van velen, bijvoorbeeld
grondeigenaren, aanwonenden, gemeente, sponsors, helpers enz. Wij als EMC mogen ons dan ook zeer
gelukkig prijzen dat wij zoveel medewerking van al deze partijen krijgen, en dat Enter in een gebied ligt
waar onze hobby vele liefhebbers heeft en ook maatschappelijk geaccepteerd is. Dat is niet overal in den
lande zo. Andere clubs hebben vaak veel meer moeite om de motorhobby te kunnen blijven beoefenen.
Denk maar eens aan de vele crosscircuits die al gesloten zijn. In de provincie Noord Holland bijvoorbeeld
schijnt er niet één crossbaan meer over te zijn. Een lichtpuntje voor de Noord-Hollanders is dat er nu ook
in de politiek wel enig begrip begint te ontstaan nu men beseft dat nul crossbanen wel een beetje weinig
is….
Afijn, gelukkig zitten wij in een andere positie, en daar moeten we zuinig op zijn. Dus ook vanaf deze
plaats nogmaals dank aan allen die de demo-race mogelijk hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank
gaat uit naar de weergoden, want we hadden wederom weer fantastisch weer. Een absolute noodzaak om
een gezellige sfeer te creëren. Om een gezellige sfeer te creëren heb je ook voldoende deelnemers en
publiek nodig en die waren beide in groten getale opgekomen. Ondanks dat de baan redelijk smal is,
vooral voor de zijspannen, waren de rijders goed te spreken over het circuit en komt men met plezier naar
Enter. Ook hadden we weer veel publiek waardoor we bijna de reserve parkeermogelijkheid moesten
benutten. De parkeer-marchall's verdienen ook veel waardering, want hoewel ook zij de hele dag in touw
waren konden zij vrijwel niets zien van de actie op het circuit.
Ik heb veel mensen gesproken die voor de eerste keer op de demo-race aanwezig waren en men was
positief verrast over de show die de coureurs weggaven. Ik komme volgend joar wier, werd veelal
gezegd.
Ik ga er dus vanuit dat er volgend jaar weer een demo-race komt, dan kunnen diegenen die het dit jaar
gemist hebben alsnog van deze oude motor glorie genieten. Foto’s en de uitslagen staan uiteraard op onze
website maar ook op www.classicracingteam.nl.
Harry Wolters.
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De Enterse Motor Club
pakt weer goed uit de komende weken!!
Zondag 22 oktober is er voor alle Formule1 fans op grootscherm de laatste formule 1
wedstrijd van dit jaar te zien. Wie zal er kampioen worden? De grootmeester Schumacher of de regerend
wereldkampioen Alonso. Kluphoes is open vanaf 18.00 uur

Woensdag 25 oktober is er een clubavond alwaar SF-Racing is uitgenodigd om een
interessante infoavond te geven over Racemotoren, motor-tuning. Deze man heeft ook jaren Bob Withag
en zijn team van motoren voorzien. En.. wil je zelf meer PK's uit je motor halen, dan moet je zeker deze
avond aanwezig zijn.

Zondag 29 oktober zal het kluphoes vanaf 13.00 uur geopend zijn om de laatste MotoGP
wedstrijd van dit jaar te bekijken. Uiteraard ook op grootscherm. Zal Rossi zijn 6e wereldtitel in de
koningsklasse behalen of zal Hayden toch nog zijn vorm terugvinden?
en...

Zaterdag 4 november is er een All-inclusive middagje georganiseerd in het Kluphoes. Eten
en drinken, alles is aanwezig op deze gezellige zaterdagmiddag. De grote ronde pan zal u verwelkomen
bij binnenkomst. Deze dag kunt u uzelf inkopen voor het luttele bedrag van € 20.--. Voor vrouwen en de
kids zal er een aangepast tarief gehanteerd worden. Reken maar dat het de moeite waard word. Als
afsluiting hebben we een aperitiefje uit Italië laten overkomen.

Zaterdag 25 november
Sinterklaasmiddag speciaal voor lieve motorkindertjes
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KALENDER EMC 2006
DAG – DATUM
Zondag 22 oktober
Woensdag 25 oktober
Zondag 29 oktober
Zaterdag 4 november
Zaterdag 25 november
Zaterdag 13 januari 2007

ACTIVITEIT
Formule 1 kijken
Clubavond
Moto GP kijken
All Inclusieve middag
Sinterklaasmiddag
Reggerit

Kosten toertochten

leden

niet-leden

Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit

€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00

€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
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START
18:00 uur
20.00 uur
13:00 uur
15:00 uur
15.00 uur
Hele dag
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EMC-LEDENCORRECTIE
Aan alle EMC leden
Mijn reactie op het artikel dat de heer Wolters schreef in het clubblad van juni over het Eifelweekend:
Hij schildert mij hierin af als een profiteur van de EMC. Hij had er dan wel geen naam bij gezet, maar
iedereen die mee is geweest weet wel wie hij bedoelde en de rest kan het zo even vragen.
Ik wil even opmerken dat ik lid ben van de EMC sinds de oprichting. Ik was namelijk ook aanwezig
tijdens die vergadering (vraag maar aan Andre Kuipers: Jan Pieterson werd toen voorzitter gemaakt door
Andre, “ie wot vuurzitter en aans genene”). In het verleden heb ik mij altijd ingezet voor de club met toen
alleen nog de Reggeritten, zoals ze toen werden genoemd. Een paar jaar terug heb ik nog gezorgd dat de
jongens van de Enduro rijplaten kregen in de wei tegenover het clubhuis. Ik heb ze zelf gebracht en weer
opgehaald. Dat kostte allemaal niks dankzij mijn woordje bij de baas. Met de Demo- races help ik nu ook
alweer twee jaar mee. Je kan dus niet zeggen dat ik niks doe.
Nu het volgende: Het Eifelweekend.
Wij gaan al ettelijke jaren naar Beuren om van daaruit mooie ritten te rijden in de Eifel. Alleen niet met
de club. Dit jaar viel dat toevallig samen met de EMC, omdat mijn jongste zoon alleen die week vrij kon
krijgen van zijn werk. Daar moesten wij ons dus aan houden. Mijn zoons en schoonzoon zeiden toen
tegen mij: “Misschien kunnen we wel met de EMC mee voor hetzelfde geld”. Toen heb ik direct gezegd:
“Jongens dat doen ze niet, jullie zijn geen lid”. Na enig gezeur heb ik dan toch de heer Wolters gebeld en
die zei dus precies wat ik verwachtte: namelijk dat dat niet kon, of ze moesten lid worden.
Mijn jongste zoon werkt en woont in Breda, de oudste woont in Groningen en de schoonzoon woont in
IJsselstein, dus je snapt het al: dat wilden ze niet. Toen heb ik de heer Wolters weer gebeld dat het niet
doorging en dat ik het zelf wel zou regelen, tenslotte ken ik Jozef en Maria al jaren.
Dus gebeld met Maria, want die moet het toch altijd regelen van Jozef. Ik heb Maria gevraagd of er nog
vijf personen bij konden omdat ik wist dat de EMC er ook was. Kein probleem zei Maria, alleen moesten
we dan wel bij de buurman slapen. Ik zeg auch kein probleem .
Ik heb duidelijk gezegd dat wij niet bij de EMC hoorden maar apart moesten betalen. Vervolgens heb ik
gevraagd hoeveel wij moesten betalen en toen zei Maria: “Alle gleich, für Sie ist das dasselbe als für der
Wolters”. En zo is het gegaan en anders niet.
Nu schrijft de heer Wolters zo’n smerig stuk in het clubblad, daarbij ook nog even en passant met het
nodige leedvermaak schrijvend dat mijn zoon met een geleende motor onderuit ging. Die jongen rijdt ook
graag motor en als je student bent dan heb je niet zoveel euro’s te besteden.
Gelukkig zijn er ook nog andere EMC’ers: Harry Roelofzen uit Hellendoorn heeft mij de Yamaha keurig
gerepareerd. Harry nogmaals bedankt.
In het vervolg zal ik er voor waken dat we niet meer tegelijk met de EMC in Beuren zijn.
Dit is mijn lezing van deze onverkwikkelijke gebeurtenis. Ik betreur het ten zeerste dat ik de heer Wolters
gebeld heb, dan was er helemaal niks gebeurd. Nu zit je met kwaaie koppen tegenover elkaar en om dat te
vermijden in de toekomst zeg ik hierbij mijn lidmaatschap op. Ik had nog weer mee willen helpen met de
Demo-races, jammer dan. Maar vanwege deze gebeurtenis wil ik niets meer met de heer Wolters van
doen hebben en ik wens hem het allerbeste bij de club, hopende dat het hem niet zo vergaat als mij.
Met vriendelijke groet,
Jan Manenschijn
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EEN REACTIE
Ja, ik heb even getwijfeld of ik wel of niet een reactie moest geven op het ingezonden stukje van Jan
Maneschijn. Bij deze toch maar een reactie, niet om de mening van wie dan ook te beïnvloeden, maar
gewoon om de feiten op een rij te zetten en achtergronden voor mijn opmerking in het verslag over het
Eifelweekend toe lichten. Jan richt zich nadrukkelijk op mij persoonlijk, dus lijkt een persoonlijke reactie
van mijn kant op zijn plaats.
Wel wil ik opmerken dat ik het betreur dat Jan zijn lidmaatschap heeft opgezegd, maar dat is helaas zijn
keuze.
Eerst even de feiten:
1. Jan schrijft dat ik hem als profiteur van de EMC heb afgeschilderd.
Dan heeft hij mij opmerkingen niet goed begrepen. Mijn opmerkingen waren gericht tegen
degenen die geen lid van de EMC waren maar wel getracht hebben om zich wel bij de groep
EMC-ers aan te sluiten tijdens het Eifelweekend. Het klopt wel hij bij dat bewuste groepje
behoorde. Ik ben verbaast dat hij hun handelswijze meent te moeten verdedigen.
2. Jan schrijft dat hij al jarenlang lid is van de EMC.
Dit is correct, hij is al jarenlang lid, en dat wist ik ook wel. De oprichting van de EMC was in
1947, dit staat nota bene in ons logo, en niet tijdens de vergadering waar Jan op doelt. Hij is dus
geen lid sedert de oprichting 59 jaar geleden. De vergadering waar Jan op doelt was de
opheffingsvergadering van de EMC, dat was begin jaren tachtig ongeveer. Tijdens deze
vergadering werd echter besloten om de EMC voorlopig nog maar niet op te heffen en is JanWillem Pieterson niet alleen lid maar ook voorzitter geworden.
3. Jan schrijft dat dat hij enkele keren de helpende hand heeft uitgestoken in al die jaren.
Dat klopt.
4. Jan schrijft; Je kan dus niet zeggen dat ik niks doe.
Dat klopt, alleen ik heb ook niet geschreven dat hij niks zou doen. En ook al zou hij niks doen,
geen enkel EMC-lid is verplicht om iets te doen.
Bij mij is de indruk gewekt dat Jan zich verdedigd tegen zaken waarvan ik hem niet heb willen
beschuldigen. Als ik die indruk wel gewekt heb dan spijt mij dat.
5. De gang van zaken omtrent het Eifelweekend.
Zijn omschrijving van de gang van zaken is correct voor zover ik dat kan bekijken.
De achtergronden van mijn opmerkingen:
Eerst even een opmerking vooraf. Ik schrijf regelmatig stukjes in ons clubblad. Ik zet altijd mijn naam
onder de stukjes en ben dan ook persoonlijk verantwoordelijk voor hetgeen ik schrijf. Soms maak ik ook
opmerkingen over zaken waarvan ik denk, dit zou anders of beter kunnen of moeten. Niet iedereen hoeft
het daarmee eens te zijn en ongetwijfeld heb ik het ook niet altijd bij het rechte eind. Wanneer iemand
meent te moeten reageren dan vindt ik dat een goede zaak. Jan heeft dus goed gehandeld door te reageren
en zijn reactie is dan ook letterlijk geplaatst, zonder enige vorm van censuur. Waarom zouden we? Wel
hebben wij er een titel boven gezet.
Dat hij de club min of meer aansprakelijk stelt voor mijn opmerkingen, door zijn lidmaatschap op te
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zeggen, betreur ik. Wel is het zo dat alle drie de redactieleden tevens bestuurslid zijn. De kans dat er dus
artikelen geschreven worden waarvan het bestuur zich distantieert is zeer klein. Mijn stuk is vooraf niet in
het bestuur besproken voor alle duidelijkheid. Da gebeurt nooit.
Dan het waarom van mijn opmerkingen. Nogmaals, zij waren gericht tegen diegenen die dachten met het
EMC Eifelweekend mee te kunnen zonder lid te hoeven zijn, dus o.a. bedoeld voor de zonen van Jan en
de rest van dat groepje die geen lid zijn en het ook niet willen worden, en niet tegen Jan gericht. Uit Jan
zijn stukje blijkt ook duidelijk dat ook Jan direct al gezegd heeft dat het lidmaatschap vereist was en dat
men tegen hem gezeurd had met de vraag “misschien kunnen we wel met de EMC mee voor hetzelfde
geld”. Ik begrijp ook wel dat Jan zijn zonen niet kan dwingen om lid van de EMC te worden, en dat hoeft
ook helemaal niet, integendeel. Een ieder is vrij om met wie dan ook naar de Eifel of waar dan ook heen
te rijden. Ook is het geen enkel probleem om, ook al zitten er EMC-leden tussen, tegelijkertijd naar
dezelfde locatie te gaan als de EMC. Alleen onderneem dan geen pogingen om er wel bij te willen horen
zonder het risico te willen lopen dat daar een opmerking over komt. Wie kaatst kan de bal verwachten.
Nogmaals, hierbij doel ik op de niet leden, niet op Jan.
Ik wist ook wel dat Jan vaker met dit groepje naar de Eifel ging. Vorig jaar ging hij een tijdje later, toen
heb ik hem de routes nog gegeven. Waarom zou ik welke motorrijder dan ook die routes niet geven, de
EMC heeft er immers geen enkele hinder van dat deze routes vaker worden gereden, al dan niet door
EMC-ers.
Wel ben ik verbaast dat Jan de handelswijze van zijn (schoon)zoons verdedigd en argumenten aanvoert
waarom zij als het ware het recht zouden hebben om geen lid van de EMC te hoeven zijn, namelijk omdat
zij dat vanwege hun student zijn het lidmaatschap zouden kunnen betalen en niet in Enter of omgevng
woonachtig zijn.
Ik ben van mening dat wij als EMC geen rekening kunnen houden met de financiële armslag of
woonplaats. Er zijn wel meer leden die ver van Enter ergens in het (buitenland) wonen louter omdat men
het gewoon leuk vindt om lid te zijn of om mee te kunnen met het Eifelweekend en er ook echt bij te
horen. Samen uit en samen thuis. Wij kunnen toch niet met twee maten gaan meten en tegen een student
zeggen, jij hoeft geen lidmaatschap te betalen en tegen iemand anders jij wel want jij bent geen student….
Ik ben van mening dat wij als bestuur ons uiterste best te doen om het lidmaatschapsgeld zo laag mogelijk
te houden en daarnaast probeer ik bewust ook de kosten van het Eifelweekend zo laag mogelijk te
houden. Juist voor die leden die wat krapper bij kas zitten. Het Eifelweekend zoals dat de laatste 3 jaar
georganiseerd is kost de club per saldo geld, hoewel niet veel. De deelnemers betalen exact aan de club
wat wij Josef en Maria betalen. De zeer beperkte organisatiekosten (postzegels, drukkosten e.d.) zijn
voor de club. Het risico voor onverwachte uitgaven is ook voor de club. Meevallers natuurlijk ook indien
die zijn althans.
De korting die we als club krijgen per persoon bij Josef en Maria is meer dan de ca 6 euro per
overnachting die de (schoon)zoons bespaard hebben door geen lid te worden van onze club. Drie keer
ruim 6 euro is immers 20 euro. Welke club heeft zo’n lage contributie, die bovendien als het ware al
terugverdient kan worden door een keer mee te gaan naar de Eifel met de club in plaats van op eigen
gelegenheid?
Als organisator van het weekend meen ik dan ook het recht te hebben over deze zuinigheid te mogen
schrijven, en kon ik inderdaad enig leedvermaak over de schuiver van zijn zoon niet onderdrukken.
Bij mij was de indruk ontstaan dat Jan het eigenlijk ook niet eens was met de handelswijze van zijn
(schoon)zoons en dat als het aan hem had gelegen zij gewoon EMC lid waren geworden.
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Ik ben dan ook verbaast over de reactie van Jan. Ik had verwacht dat hij zich na het lezen van mijn stukje
tot zijn (schoon)zoons had gericht met een opmerking in de trant van; ‘Kijk eens wat er over jullie
zuinigheid geschreven wordt, ik hoop maar dat ik er niet op aangegekeken zal worden. Ik ben tenslotte
degene die jullie eerst aangemeld heeft voor het EMC weekend en jullie weer af moest melden toen jullie
geen lidmaatschap wilden betalen’.
Over zijn laatste alinea het volgende: hij schrijft dat we met kwaaie koppen tegenover elkaar zitten. Voor
alle duidelijkheid; ik ben niet kwaad maar slechts verbaast. Jan is wel kwaad heb ik begrepen en dat
betreur ik. Of zijn (schoon)zoons ook kwaad zijn weet ik niet, van hun is geen reactie ontvangen.
Jan heeft gereageerd door zijn lidmaatschap op te zeggen, wat ik erg jammer vindt. Als bestuurslid,
redactielid en organisator is dit het laatste wat je wilt.
Ik besef dat door mijn schrijverij de EMC nu een lid minder heeft. Dat is mijn schuld, die erken ik.
Desondanks blijf ik achter mijn stukje staan. Af en toe zijn er zaken die genoemd moeten kunnen worden
vindt ik. Er zijn nu eenmaal altijd mensen die menen meer rechten te hebben dan anderen. De ene keer is
dat het recht om geen EMC lidmaatschap behoeven te betalen, de andere keer het recht om om zonder
intree te betalen naar de demo-race te mogen kijken op plaatsen waar dat niet toegestaan is. (Bouwhekken
werden door EMC-ers aan kant geschoven om gratis te kunnen kijken, scheelt drie euro, wow.) Dit soort
zaken gebeuren, het zij zo en dat zal altijd zo blijven. Wel vindt ik dat dit soort zaken genoemd mogen
worden. Ik vindt het zelfs de (ondankbare) plicht van een bestuurslid om daar wat van te zeggen.
Met vriendelijke groeten,
Harry Wolters

EMC-Allerlei

Juni 2006

18

EMC-Allerlei

Juni 2006

19

DE PEN

De Pen
Bedankt Bertus voor de pen , ben zeer verrast dat ik de pen van jou mag
ontvangen,moest er toch een keer van komen.
Ik zit trouwens op dit moment nog steeds op je pen te wachten,dus
ben maar achter de computer gekropen om wat op papier te zetten.
Ik zal mezelf even voorstellen ,voor zover nog niet bekend , denk
wel dat de meeste me langzamerhand wel hebben leren kennen.
Jan Homan,geboren in 1950 in Wierden en nog steeds hier ook woonachtig.
28 jaar getrouwd met Els en hebben 3 kinderen.
Hou me de laatste 30 jaar bezig met verpakkingen en drukwerk in de breedste zin van het woord.
Tijdens een grote familie reunie van de familie Slaghekke aan de Achteres in 1991,werd ’s
avonds onder het genot van grote glazen bier ook over motorrijden gesproken.
Benny van Boertjes Jans en de vente van Klei Beernd vertelden mij dat het in die tijd nog
mogelijk was zonder een apart theorie examen je motorrijbewijs te halen.
Omdat het al vele jaren een grote wens was om te gaan motorrijden , haalden deze neven mij
over om tot aktie over te gaan.
Na het behalen van het papiertje begint het direct ook te kriebelen, en raakte ik na een ritje op de
Intruder 1400 in de ban van de V-twin , met heel veel kracht onderin.
Vond deze motor op slag bij me passen , en geniet nog elke keer van deze motor met zijn eigen
geroffel en stijl.
Omdat ik niet alleen met de motor van A naar B wil rijden , ben ik direct via Benny
Busger lid geworden van de EMC.
Voor zover de vrije tijd het toelaat heb ik mij vanaf het begin ook altijd willen inzetten voor de
club.
Al jaren werk ik met veel plezier mee tijdens de Enduro, de Veteranen/Klassiekers en de Demo
race, en probeer ik voor zover mogelijk behulpzaam te zijn.
Ook het voorrijden richting Belgie en Duitsland is elk jaar weer een belevenis.
Wat me wel tegenvalt met name de laatste jaren is de deelname tijdens woensdag avond ritjes ,
zaterdagmiddag ritten etc.
Misschien is het een idee om een keer een aparte vergadering te houden om eens van gedachten
te wisselen hoe dit misschien wat extra aandacht kan krijgen , en hopelijk komt hierdoor ook
voor deze toerritten meer animo.
Ook het goed opgezette forum op het internet wordt maar mondjesmaat gebruikt.
Hoop dat wij nog jaren samen mogen genieten van het motorrijden ( ja ook Els begint
het leuk te vinden) , misschien voor meerdere dames een stimulans om mee te gaan.
Want naast de wekelijkse zang met het herenkoor is motorrijden mijn grote hobby.
Dan is nu het moment aangebroken om de pen weer aan iemand door te geven, het was een
moeilijke beslissing, maar na even wikken en wegen geef ik de pen eens door aan iemand buiten
de gemeente Wierden, en wel aan Gerard Oude Reimer in Hengelo, die ook al vele jaren samen
met ons meerijdt naar Belgie en Duitsland , en iedere keer weer opnieuw ons verrast met zijn
grappen en acrobatische kunstjes die hij kan uithalen met bier en bierglazen.
Gerard, kerel veel succes met de Pen.
Jan Homan
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