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BESTUUR: 
Voorzitter:  A. Slagers  Dorpsstraat 79  Enter  Tel: 0547-384332 
Secretaris:  M. Kuipers  Dr.Stokkersstr. 31  Rijssen Tel: 0548-518105 
Penn.meester: D. Pruim  Pr. Bernhardlaan 28 Enter  Tel: 06-11006036 
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 
   H. Roetgering Erve Hofstee 24  Enter  Tel: 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: 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]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  B. Wolves    0548-617955 
  A.J. Eeftink  0546-573969  E. Rotman  0548-517629 
  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 
 
Hier dan het vierde clubblad van 2006. Op moment van schrijven van dit voorwoordje gaan 
we er vanuit dat deze editie nog net in 2006 bij jullie op de mat gevallen is. Er staat weer van 
alles in, zowel belevenissen van 2006 als ook van jaren terug. Ook blijkt uit de agenda dat er 
in 2007 weer van alles op EMC gebied te doen is, te beginnen met de Reggerit natuurlijk. Zie 
de diverse oproepen en inschrijfformulieren in dit blad, helpers gevraagd voor de Veteranen- en 
Klassiekerrit en uiteraard voor het Eifelweekend.  
Ook nu weer veel leesplezier gewenst met de diverse ingezonden stukjes. 
 
De redactie. 
 
INHOUDSOPGAVE   

Voorwoord van de Voorzitter 4 
Eigen initiatief 5 
Clubavond met SF-racing 5 
De een zijn brood is de ander zijn brood 9 
Eiffel weekend 3 t/m 6 mei 2007 9 
De pen 12 
Sport ver(br)loedert 13 
Oliebollen party 14 
Bladvulling clubblad 17 
Super en nog eens supper 19 
Tsjechië, september 2006 21 
Bezoek van Sint en pieten 22 
Kalender EMC 2007 23 
Wie is de man met de hamer 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      
20 februari 2007 
BIJ DE REDACTIE 
 



 

 
EMC-Allerlei December 2006  4 
 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Dit is al weer het laatste voorwoord van dit jaar door mij. Je hoort dan een beetje terug te blikken op het 
afgelopen jaar. 
Er is in het clubhuis het een en ander verbouwd en dat ziet er gelikt uit, mijn dank voor de inzet van de 
vrijwilligers daarvoor. Er is ook een grote tent aangebouwd voor de grote evenementen, ik denk dat we 
daar veel gemak van zullen krijgen. Ook hiervoor mijn dank aan de jongens. 
Er zijn ook plannen om een loods er bij te bouwen en de vergunning wordt “as we speak” aangevraagd. 
Die loods zal worden gebruikt om de grote materialen in op te bergen, en Truus zal er in worden gestald. 
De reggerit staat weer voor de deur en zo het zich laat aanzien wordt het weer een puike ronde. Er is 
binnen de endurocommisie en het bestuur besloten om in 2008 weer een tweedaagse enduro te houden. 
Dat houdt in dat we in januari 2008 en 2009 geen reguliere enduro zullen houden. Wij hebben er allemaal 
weer zin in om dit grote evenement tot een goed einde te brengen. 
Dit jaar hebben we ook weer de demorace gehad en ook dat was weer een succes te noemen. Het weer 
was goed en de opkomst van het publiek was enorm. We kunnen gerust zeggen dat 
we ook daarmee weer een groot evenement in huis hebben 
gehaald. 
We kunnen dus wel zeggen dat onze club niet stil 
heeft gestaan en dat doet me goed. Alleen moeten 
we er voor zorgen dat het toergebeuren weer in 
de lift komt en daar heb ik alle hulp van jullie 
voor nodig. Ik heb daar ideeën, op of 
aanmerkingen voor nodig vanaf jullie kant. En 
natuurlijk ook inzet vanuit de toerwereld, laat het 
ons weten op de ledenvergadering. 
O ja, de ledenvergadering: Komt allen naar ons 
clubhuis, want dat vind ik belangrijk. Dit om 
ideeën uit te wisselen en daaruit nieuwe dingen 
te ontwikkelen. Of om gewoon een avond bij te 
kletsen. 
We hebben de komende tijd veel werk in ons clubhuis of op de route voor de Reggerit. In principe zijn we 
elke zaterdag om 8 uur in  het clubhuis, voor eerst natuurlijk een verse bak koffie. Het is altijd bere 
gezellig en voor tussen de middag is er meestal wel eten geregeld (en dat is goed). 
Meld je wel ff aan bij Hans aan de Stegge, Jos Rutjes of bij mij natuurlijk, dan komt dat wel goed. Voor 
sommigen van jullie is het wel eens goed dat ze buiten komen, in de frisse lucht. En vaak kom je op 
plekken waarvan je het bestaan niet eens wist. 
Om het oude jaar uit te luiden willen twee dames op zaterdag 30 december oliebollen bakken in het 
clubhuis en daar doen wij een soort van happy hour bij, dus dat wordt gezellig. 
Verder wens ik iedereen een goed uiteinde en een heel gelukkig nieuw jaar. 
En doe voorzichtig met vuurwerk. 
 
Antoon Slagers. 
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EIGEN INITIATIEF 
 
Hallo Motorliefhebbers, 
 
Wij zijn twee motorvrienden en liefhebbers van de motorsport en zijn tevens actieve motorrijders in de 
"sport-toerklasse". 
 
We zijn al vele jaren lid van de motorvereniging EMC en iedere keer dat het clubblad "EMC-Allerlei" bij 
ons op de deurmat valt, wordt deze vaak in één ruk uitgelezen. Meestal op het kleinste kamertje thuis. Tot 
ons grote verdriet en met enige teleurstelling gaat het motorblad "EMC -Allerlei", per editie, erop 
achteruit in zowel lengte van de verhalen als ook in het aantal ingezonden stukken. Verbazingwekkend, 
omdat er in deze grote en gezonde vereniging toch van alles wordt georganiseerd en er van alles te 
beleven valt. 
Tijdens het lezen van "TOEREN MET DE EMC" kwam de gedachte bij ons op om toch even te willen 
reageren. De reden hiervoor was dat wij op zondag een toertocht hebben gereden met een clubje van een 
man of tien. Er was zelfs iemand bij die die morgen eerst 200 kilometer moest rijden om hieraan deel te 
kunnen nemen. Deze rit werd uit de archiefkast getrokken en bleek achteraf al een paar jaar oud te zijn, 
doordat er meerdere fouten in zaten omtrent de huidige situatie met het "wegennet". Nadere details zullen 
we jullie maar besparen. Tijdens een korte koffiepauze werd er daarom unaniem besloten een eigen route 
te gaan rijden. Deze route werd met groot en veel plezier voortgezet. 
 
Iedere zondagmorgen wordt er om 9.00 uur gereden, startplaats ‘t KLUPHOES. Er wordt dan op eigen 
initiatief gereden of er wordt, een enkele keer, gebruikgemaakt van routes die bij de motor club uit 
Nijverdal wegkomen. Helaas zijn deze routes niet direct de routes die ons erg aanspreken. Daarentegen 
rijden we ook routes die afkomstig zijn van de motorclub uit Hengevelde en de motorclub uit Bentelo, 
welke goed en met veel plezier gereden worden. Wij willen hier nog aantoevoegen dat de opkomst bij 
deze twee clubs erg groot is. 
 
HET ZIETSPAN 
 
 
CLUBAVOND MET SF-RACING 
 
Woensdagavond 25 Oktober jl is Sjoer Flonk van SF-Racing op bezoek geweest bij de Enterse Motor 
Club. Hoofddoel was om kennis te kunnen maken met de werkzaamheden van het bedrijf. 
SF-Racing is een motorspeciaalzaak, gespecialiseerd in tuning van motorfietsen. Ook hebben ze een eigen 
Dynostar vermogentestbank! 70 % van het tuningswerk verrichten ze aan motoren voor straatgebruik. 
Speciaal voor normaal straatgebruik hebben ze een goed assortiment met pakketten om de motorfiets 
perfect te laten presteren. 
Een sportuitlaat of een K&N luchtfilter kun je overal kopen. Ook een Powercommander kun je overal 
bestellen. Maar echt goed advies of perfect laten afstellen dat kom je niet veel tegen. Bij SF-Racing wel. 
Voor een helm of regenjas kun je ergens anders veel beter advies krijgen, maar voor de technische snufjes 
moet je echt naar Borne! 
Het overgrote deel van de infoavond ging over inspuitsystemen bij motoren en de aanpassingen die men 
daarop kan uitvoeren zoals het monteren van een Powercommander of een Rapidbikemodule. 
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De meeste storingen doen zich voor tijdens het rijden. Om een goede diagnose te stellen is het 
noodzakelijk om met diagnose apparatuur de weg op te gaan om zo tijdens het rijden een juiste diagnose 
te kunnen stellen. Deze manier van diagnosticeren is niet alleen erg gevaarlijk, maar tevens ook erg 
tijdrovend. De ideale manier is om de situatie op de weg te simuleren in de werkplaats. Dit is mogelijk 
met een vermogentestbank. De Dynostar vermogentestbank leent zich perfect voor een optimale simulatie 
van de situatie op de weg. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om in de software zaken als helling, rol- en 
luchtweerstand te simuleren.  
Ook voor normaal straatgebruik is een vermogensmeting zeer nuttig! Veel motorrijders hebben nog steeds 
de indruk dat het testen van een motorfiets alleen wordt gedaan bij ultieme racemotorfietsen die 
daadwerkelijk voor competitiedoeleinden worden gebruikt. Juist voor de meest gebruikte motoren is het 
een aanrader om eens een testrun te laten maken. Je zult versteld staan welke verbeteringen SF-Racing 
nog kan uitvoeren aan je motorfiets (zelfs compleet standaard motoren!) die het rijgenot extreem kunnen 
verbeteren. De kosten die hiermee gemoeid gaan zijn echt niet hoog. Dit in tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt.  
Een klein voorbeeld: Tijdens een meting van een Kawasaki ZX 7-R bleek dat de afstelling van de 
carburateurs best OK was. Echter liep de motor tijdens een rit bij constante snelheid van rond de 80 
km/uur wat schokkerig. Aanpassing van het CO-schroefje en aanpassing van het ontstekingstijdstip 
bleken de perfecte oplossing. Kosten?.....35 Euro voor een testrun en 70 Euro voor aanpassing van het 
ontstekingstijdstip door plaatsing van een advancer.   
 
Dynostar vermogenstestbanken zijn veelzijdige testbanken die onder andere kunnen worden gebruikt als 
diagnose tool: 
- Simulatie van de situatie op de weg 
- Bespaart kosten op het maken van testritten, er kan nu een testrit in de werkplaats worden gemaakt  
- Vermijdt de risico’s van het maken van testritten op de openbare weg  
- Vermijdt slechte weersomstandigheden door te testen in 
de werkplaats  
- (Belaste) emissie testen  
- Meten van lucht / brandstofverhouding onder 
belasting (als de motorfiets slecht presteert)  
- Testen van gemonteerde onderdelen (bijv. 
kettingen, tandwielen) onder belasting  
- Meten van “misfiring” onder belasting  
- Controleren van slip van de koppeling, koelcapaciteit, etc.  
Naast diagnose tool is een vermogenstestbank ook dé perfecte tool voor tuning- 
en R&D-doeleinden. Doordat de situatie op de weg perfect kan worden 
gesimuleerd is de Dynostar testbank ideaal voor bijv. het mappen van het 
motormanagement. Voor dit mappen is het noodzakelijk de motorfiets te 
belasten onder diverse omstandigheden zoals toerental, gasklepstand etc. 
Doordat de Dynostar testbank snel reageert en doordat met de ADS-
software snel een stabiel toerental kan worden bereikt (closed loop 
systeem) is het mogelijk om een complete map te maken in een erg kort 
tijdsbestek. 
Tuning kan onder andere bestaan uit: 
- Powercommander- en Rapidbike-mapping 
-Mappen van (standaard) motormanagement  
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-Afstellen van motoren  
-etc. 
Een snelle en stabiele toerentalregeling is noodzakelijk voor het mappen. Als de test te lang zou duren 
zou de motorfiets oververhit kunnen raken en dan is het natuurlijk onmogelijk om een goede map te 
maken. De Dynostar testbank is robuust van opbouw. Bij de constructie is goed rekening gehouden met 
de invloed die trillingen kunnen hebben op de vermogensmetingen. Zo is de Dynostar testbank voorzien 
van een frame met een hoge stijfheid en zijn de wervelstroomrem en de rol op dezelfde as gemonteerd. 
Ter plaatse van de lagers van de rol en wervelstroomrem is het frame nog eens extra verstevigd. Dit 
resulteert in een nauwkeurige en betrouwbare testbank.  
De testbank is uitgerust met een 1200 Nm luchtgekoelde wervelstroomrem en een rol met een hoge 
massatraagheid, waarmee dus de meest krachtige motorfietsen zonder problemen getest kunnen worden. 
Daarnaast is de testbank voorzien van het Advanced Dyno Station (ADS) software pakket, waarmee het 
mogelijk is om prestatiegegevens, zoals koppel en vermogen van een geteste motorfiets, geautomatiseerd 
te registeren en alle testgegevens op te slaan in een uitgebreide database. Tevens bestaat de mogelijkheid 
een uitgebreid testrapport te genereren en af te drukken. Dit betekent dat prestatiegegevens zoals het 
aantal Newtonmeters, kiloWatts of Pk’s via de computer worden gemeten. Automatisch worden de 
vermogens- en koppelkrommen opgemaakt, en worden alle gegevens van de motorfiets opgeslagen in de 
database.  
 
Door toenemende (milieu)eisen worden motorfietsen steeds vaker uitgevoerd met een elektronisch 
brandstofinspuit- en ontstekingssysteem. Vaak resulteert dit in een motorfiets die toch nog wat kleine 
oneffenheden heeft tijdens het rijden. SF-Racing kan iedere Suzuki en Kawasaki KLV motorfiets met een 
injectiesysteem re-mappen. Heb je geen Suzuki of Kawasaki KLV, dan kan een andere chipset, een 
Powercommander of Rapidbikemodule wellicht uitkomst bieden. 
 
Sinds november 2006 is het ook mogelijk om in kleine groepjes bij SF-Racing in de werkplaats diverse 
cursussen te volgen. De cursussen worden door Sjoerd zelf gegeven. Als gediplomeerd trainer heeft hij 
jarenlange ervaring in het geven van cursussen en trainingen. Voordat hij zijn eigen bedrijf (SF-Racing) is 
begonnen heeft hij een jaar of 6 bij Innovam als technisch trainer gewerkt. Tijdens die periode heeft hij na 
diverse technische opleidingen ook een pedagogische/didactische opleiding gevolgd aan de Pedagogisch 
Technische Hogeschool Eindhoven. Met name hierdoor kan hij jullie dan ook goede, leuke, maar vooral 
leerzame, cursussen aanbieden. 
 
Al met al was het voor de vele belangstellenden een bijzonder leuke en leerzame avond. Geïnteresseerden 
kunnen het een en ander nog eens wat uitgebreider nalezen op de website van SF-Racing. 
Deze heeft overigens te kennen gegeven de leden van de EMC korting te willen geven op de kosten van 
tuning- en testrunwerk. Dus meld dan even dat je lid bent van de EMC!! 
 
 
Arie Eeftink 
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DE EEN ZIJN BROOD IS DE ANDER ZIJN BROOD 
  
Dat heeft Hayden vast gedacht, toen hij op zijn pitbord keek en zag dat Rossi op zijn snuit was gegaan en 
20ste was. Het hele clubhuis  was even stil en de glazen bier werden op tafel gezet. Het kon dus toch, 
terug klimmen van 53 punten in de min tot 8 in de plus en dan in de laatste race uit handen geven door te 
vroeg op het gas te gaan en … weg kampioenschap. 
Dit alles was op een groot beeld scherm te zien bij ons in ‘t Kluphoes, waar een kleine 40 man en enkele 
vrouwen zaten te kijken naar de race. Gezien de animo is er besloten om dit vaker te doen. Niet alle races, 
maar de start van het seizoen en eventueel belangrijke races later in het jaar. 
Oh ja, er was nog iemand die dacht: “De een zijn dood is de ander zijn brood”. Dat was Bayles. Hij reed 
met de motor van Gibernau gewoon van begin tot eind op kop. En dat als invaller in de GP, gewoon even 
de wedstrijd winnen. En als superbike-kampioen ook nog even de GP te kijk zetten. 
  
Dus als je komend voorjaar niks te doen hebt en het is toch geen brommerweer, kom naar ‘t Kluphoes 
voor de  GP-races en de formule 1 wedstrijden op supergroot beeldscherm en een lekker glaasje bier.  
  
De data en tijden worden in een volgend clubblad vermeld. 
  
Ook dit is EMC  
 
Jarno 
 
 
EIFELWEEKEND 3 T/M 6 MEI 2007 
 
Ook in 2007 is het weer de bedoeling een toerweekend te organiseren in een heuvelachtig gebied waar het 
ook goed toeven is wat eten en drinken betreft. We hebben de herberg van Jozef en Maria, te Beuren in de 
Eifel, weer besproken. Vele EMC-ers zijn al meermalen bijzonder gastvrij ontvangen door Jozef en 
Maria. Vooral de keuken en de gastvrijheid zijn wereldberoemd binnen de EMC. 
 
We hebben weer een vaste prijs afgesproken voor avondeten, drankjes, overnachting en ontbijt. 
Concreet houd dit in dat er ’s avonds na aankomst warm gegeten wordt, dat er tussen 19:00 uur en 24:00 
uur drankjes genuttigd kunnen worden en daarna geslapen en de volgende ochtend ontbeten wordt. Dit 
alles is dan al betaald via het inschrijfgeld. 
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 genuttigd worden zijn voor eigen rekening. 
Dus stel, je besluit om welke reden dan ook om een dag niet te rijden en die dag in de herberg te verpozen 
dan moet je de consumpties van overdag ter plekke zelf betalen. Als je wel rijdt moet je dat onderweg 
immers ook. 
 
Dus: 

- Vertrek op donderdag 3 mei, vier dagen rijden voor 141 Euro  
(3 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur). 

- Vertrek op vrijdag 4 mei, drie dagen rijden voor 94 Euro 
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur). 

 



 

 
EMC-Allerlei December 2006  10 
 

Wie het eerst komt wie het eerst maalt, het aantal kamers is beperkt. Daarbij telt de volgorde van 
schriftelijke aanmelding bij Harry Wolters, en niet een of andere datum waarop geld is overgemaakt naar 
de EMC. Harry kan de overboekingen immers niet zien. Uiteraard dient er wel tijdig betaald te worden en 
zullen wij dit t.z.t. controleren.  
 
Naam en adres van Harry staan voor in dit blad. Daar kun je onderstaand strookje naar toe sturen als je als 
mee wilt. Per e-mail inschrijven kan ook harry-wolters@home.nl.  
Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. Laat bij je inschrijving a.u.b. even weten 
of je beschikt over een navigatiesysteem op je motor. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
“De België Commissie”: 
Harry Wolters  0547-383072 
Gerard Lankamp 0547-381711 
Gert Jan Kalenkamp 0547-382986 
 
 
 

 
IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2007 
IK VERTEK OP DONDERDAG 3 MEI (VIER DAGEN) 
IK VERTREK OP VRIJDAG 4 MEI (DRIE DAGEN) 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
NAAM       :........................................ 
ADRES      :........................................ 
POSTCODE   :........... WOONPLAATS :....................... 
VASTE TELEFOON   :........................................ 
GSM TELEFOON : 06-................................. 
E-MAIL ADRES :................................................. 
 
IK WIL EVENTUEEL WEL/NIET VOORRIJDEN. 
 
IK BESCHIK WEL/NIET OVER EEN NAVIGATISYSTEEM 
 
IK MAAK PER OMGAAND  € 94,- / € 141,-  OVER OP  
RABO NR. 11.43.07.024 
 
DATUM:……………………………………………... 
 
Handtekening:………………………………………… 
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DE PEN 
 
Beste leden van de motorclub. Hierbij een ingezonden stukje van Gerard Oude Reimer uit Hengelo. 
 
De pen heb ik doorgekregen van Jan Homan uit Wierden. Hartelijk bedankt. 
Zoals hierboven vermeldt, is mijn naam Gerard Oude Reimer en ben woonachtig in Hengelo aan de 
Deurningerstraat. Ik ben 58 jaar jong en 32 jaar gehuwd met Yvonne. Ik ben werkzaam als bedrijfsleider 
bij Holland Gasspring, een metaalbedrijf in Hengelo. 
Mijn hobby's zijn sporten in het algemeen, voetbal tennis en fietsen heb ik zelf jaren uitgeoefend. 
Door mijn zwager Frits Roeloffzen uit Wierden ben ik uiteindelijk aan het motorrijden begonnen. 
Hij haalde mij een jaar of 10-11 geleden een maal op, om bij hem een stuk achterop zijn motor mee te 
gaan. Toen we een mooi ritje gemaakt hadden zij ik dat het wel mooi was, maar dat je eigenlijk zelf 
moest rijden, waarop hij reageerde van, wat let oe. Ik heb de fiets gepakt en ben naar mijn vriend Willy 
Geuke gegaan die een rijschool had en zei dat ik het motorrijbewijs wilde gaan doen. De volgende dag 
had ik al mijn eerste les. Na een x-aantal lessen had ik mijn motorrijbewijs al gehaald. 
Via mijn zwager ben ik bij de motorclub gekomen, en ben nu al een jaar of 10 met het Eifelweekend mee 
geweest. 
Het eerste jaar was voor mij in België wat ik een hele belevenis vond. Daarna zijn we een paar keer in 
Ulmen geweest, waar ik nu nog steeds met een aantal vrienden van mij uit Hengelo een paar weekenden 
heen ga. De laatste paar jaren zijn wij gehuisvest in Beuren waar het goed vertoeven is bij Josef en Maria. 
Het eten en drinken is daar perfect verzorgd. 
Mijn eerste motor was een Honda Super Magna. Nu rijd ik op een Pan European, die heb ik sinds 2000 en 
die bevalt mij uitstekend. Elk jaar ga ik met mijn zwager de laatste week van de bouwvakvakantie naar 
Hongarije waar wij een paar kennissen van ons gaan bezoeken. Zo rijden wij een fors aantal kilometers 
over de steppes van dat mooie land. 
Ik hoop dat ik nog vele jaren met de Enterse motorclub van die mooie weekenden mee mag maken en dat 
het Wierdens mannenkoor daar in de Eifel weer het hoogste lied zal gaan zingen. Alle organisatoren van 
deze mooie dagen wil ik langs deze weg bedanken en ga vooral zo door, het is klasse. 
Hierbij wens ik iedereen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling. 
 
Met vriendelijke groeten Gerard Oude Reimer  
 
De pen wil ik doorgeven aan: 
HARRY ROELOFFZEN 
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SPORT VER(BR)LOEDERT 
 
Een veel geschreven kreet die uitstekend past bij de samenwerking van de EMC en het 7e van Enter 
Vooruit. “Als er wat te vieren valt, dan nodigen wij elkaar uit”. 
Na eerder al geroken te hebben aan een plopper-de-plop-middag werden wij blij verrast met een 
uitnodiging voor een Chili Con Carne-middag. Tegen vijf uur betraden wij, zwaar vermoeid na een duel 
tegen Aksalsior, het clubgebouw der motormuizen. De gebrilde Bartender zag de bui al komen en toverde 
in rap tempo glazen uit zijn holster en vulde deze op vakkundige wijze. Clint Eastwood was zeker het 
zweet uitgebroken, maar deze motormuis bleef koel.  
Op geraffineerde wijze schakelde deze rakker een paar keer op en het kanteltempo werd moordend. 
Beseffende dat dit partijtje niet binnen een uur moest zijn afgelopen en dat er tevens nog gegeten moest 
worden, werd er getaptemporiseerd. Nadat de darters, uit monde van de stamtafelzitters, 
“homo’s”genoemd, waren aangeschoven kon er met de maaltijd worden begonnen. Twee grote pannen 
met Chili Con Carne vonden op deze zaterdag den vierde november 2006 hun Waterloo. Onder het genot 
van een hapje, een drankje en een puik stukje muziek werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Toen de 
Mas ons daarna nog trakteerde op een gelige methadonkuur konden wij aan ons water voelen dat het 
laatste uurtje geslagen had. Nadat enkele bezoekers in onbekwame toestand het gebouw hadden verlaten, 
besloten wij ook dat het wel welletjes was geweest. We mogen stellen dat dit vernieuwde concept ter 
verzadiging der balgen en vervulling der dronkenschap als een raket is ingeslagen. Darmflora en prostaat 
werden aan ongekende gevaren blootgesteld. Bij het naderen van het 
kerstfeest moeten wij stellen dat niet 
alleen de wijzen, maar vooral de wind 
uit het oosten komt. 
 
 
Groeten, 
Namens Ut Zuuwnde 
 
Geert Getkate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS. Tot onze grote spijt kunnen wij op zaterdag 13 januari 2007 niet present zijn bij de Reggerit  i.v.m. 

wintersportactiviteiten in Duitsland. 
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30 december aanstaande: 
 

OLIEBOLLEN-PARTY 
 

AANVANG 15.30 uur 
 
    Happy Hour van 18.00 uur  
    tot 19.00 uur: 2e drankje gratis! 
 
 
     Kom allemaal gezellig even  
      bij ’t Kluphoes voor  
       een oudejaarsborrel! 
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HELPERS GEVRAAGD voor 
 

De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 
 

Op ZATERDAG 21 APRIL 2007. 
 
 
De laatste zaterdag van april is weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar verwachting zal er dit jaar extra 
veel deelname zijn in de categorieën “Klassieke Motoren” en “Klassieke Brommers”. 
 
Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor: 

- uitzetten van de route; 
- parkeren; 
- inschrijven 
- voorrijden; 
- in en om het clubhuis; 
- tijdcontroles; 
- enzovoort. 

Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers mogelijk is. 
 
Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of bel: 
573969). 
 
 
Ik geef mij op als helper voor de Veteranen- en Klassiekerrit. 
Voor-+achternaam: …………………………………………. 
 
Adres:    …………………………………………. 
 
Postcode+woonplaats:  …………………………………………. 
 
Telefoon:    …………………………………………. 
 
Evt. opmerkingen:  …………………………………………. 
 
 
Handtekening:   …………………………………………. 
 
Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes. 
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LEDENVERGADERING 7 FEBRUARI 2007 
 
AGENDA LEDENVERGADERING 7 FEBRUARI 2007 

1. Opening door de voorzitter 
 

2. Bestuursverkiezing 
 

3. Notulen ledenvergadering februari 2006 
 

4. Verslag penningmeester 
 

5. Kascontrole 
 

6. Verkiezing toercommissie 
 

7. Tourvergadering 
 

8. Reggerit 2007 
 

9. Mededelingen 
 

10. Bedankjes 
 

11. Rondvraag 

 
Komt allen want zo’n avond is 
behalve nuttig ook gezellig. Het is de 
gelegenheid om als lid je mening naar 
voren te brengen, met kritiek of 
nieuwe ideeën te komen of gewoon te 
luisteren naar alle zin en onzin van 
zo’n avond. 
 
Ook zijn we nog op zoek naar leden 
voor de toercommissie. 
 
Zet de datum alvast op de kalender. 
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BLAD VULLING CLUBBLAD 
 
HIER VOLGT EEN VERHAAL OVER DE TWEE DAAGSE IN HELLENDOORN. 
 
Aangezien ik ook in het bestuur van de EMC zit, werd mij de opdracht gegeven om een stukje te 
schrijven voor het clubblad. Dit, omdat er telkens weer te weinig kopij binnenkomt (wie de schoen past 
trekke hem aan, iedereen heeft toch wel een verhaal). 
 
Afin terug naar de enduro. Was ik laatst de schuur aan het opruimen kwam ik daar mijn oude stalen ros 
tegen, helemaal achter in. Hij keek mij aan en vroeg erom om gebruikt te worden. Het bleek dat er in de 
buurt nog een off-road rit was (Markelo) en daarna een tweedaagse enduro in Hellendoorn. 
Afgesproken met onze voorzitter om de off-road rit te gaan rijden en vervolgens met zijn tweeën in te 
schrijven voor de tweedaagse. 
Zo gezegd zo gedaan. Maar eerst moest de motor een opfrisbeurt hebben. Hij had al stilgestaan sinds de 
Reggerit en was door drukke bezigheden van zijn baasje niet meer onderhouden. Na enkele onderdelen te 
hebben verfrist en ook nog de olie en het filter vervangen te hebben, de husky weer eens aangestart. 
Markelo was lekker rijden onder prima weersomstandigheden. Het rijden ging nog, na enige gewenning, 
aardig goed. Dus na Markelo de motor weer schoongemaakt en nog beter nagekeken voor de tweedaagse. 
Maar daarmee ben je er nog niet, je moet de kleding, helm, brillen, luchtfilters en noem maar op, ook 
allemaal gereed maken. En natuurlijk ook nog twee dagen snipperen, want de motor moet op donderdag 
de technische keuring ondergaan en wordt dan in het afgesloten parc-ferme gezet. En dan op vrijdag 
begint de eerste wedstrijddag. Al met al een heel geouwehoer (en een klein beetje ouderwetse stress). 
 
Donderdag 30 november: 
 
Afgesproken om samen met Antoon de motor te laten keuren, maar hij moest nog wel eerst even voor de 
baas aan de slag en was tegen vier uur in Nijverdal. Daar heb ik hem opgepikt met de aanhanger met onze 
motoren erop en ook de kistjes en de brandstof die nodig is om te kunnen blijven rijden. 
Aangekomen bij de keuring  moest er al gesleuteld worden. Ze hadden weer wat nieuws bedacht en wel 
het volgende. Je mocht niet met je hand tussen de ketting en kettinggeleider kunnen komen. Wij zeiden 
nog wel dat onze motoren goedgekeurd waren toen ze gemaakt werden. Maar toch voor de zekerheid 
maar gauw een oud remblokje ervoor geschroefd. 
De rest van de keuring verliep voorspoedig en we hadden ook niet een al te lange rij voor ons. Om half 6 
hadden we onze motoren in het parc-ferme staan, maar we moesten de benzine nog inleveren bij De Goud 
(Ronnie van Hummel). Dat was weer een eindje rijden, want ze zaten in een huisje in Mariënheem. De 
volgende dag konden we dan wel later uit huis weg, want de benzine hadden we dan al op de plaats. Al 
met al om half 7 thuis en de kleding bij elkaar gepakt voor de eerste dag. Afgesproken was om 8 uur weg 
bij Antoon, want we starten om 1 minuut voor negen. 
 
Vrijdag 01 december, de 1ste wedstrijddag: 
 
Afgesproken om kwart voor acht bij Antoon, maar voordat het zover was eerst in huis de wc een paar 
keer bezocht door de spanning. Ook de handen dit keer maar ingetapet om blaren te voorkomen. De 
aanhanger hoefde nu niet mee, want die hebben we de tweede dag pas weer nodig als we na afloop de 
motor weer mee mogen nemen. Ook Antoon had het kleine kamertje wel een paar keer bezocht en we 
vroegen ons al af of dat ooit over zou gaan. Aangezien we al zo veel wedstrijden hebben gereden en dan 
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toch nog elke keer ‘s morgens……… Oké ander onderwerp. Tegen kwart over acht zijn we op de plaats 
van bestemming. We moesten wachten tot kwart voor negen voordat we onze startkaart konden ophalen, 
die dan weer toegang geeft tot het parc-ferme. Om 1 minuut voor negen was het dan zover, wij mochten 
bovenop het start podium onze motoren tot leven brengen en een route van 100 km twee keer afleggen. 
We hadden redelijk mooi weer, want het was droog. Het was wel weer even wennen aan het rijden wat 
dan ook gelijk in de eerste maïsproef leidde tot dikke onder armen. Na proef 1, die vlak na de start zat, 
gelijk het bos in om na een half uur, alle gaten gezien hebbende, bij proef twee aan te komen. De proef 
met de diepe zandkuil. Dit is een zeer verraderlijke proef met veel overstekende boomwortels en veel 
gaten die met hoge snelheid genomen worden. Na deze proef was het nog een stukje door het bos om 
vervolgens bij de eerste tijdcontrole aan te komen op de parkeerplaats van het avonturenpark. Voor het 
eerste deel van de route had je 60 minuten en we hadden ongeveer 6 min. over om te tanken en iets te 
eten. 
Hierna ging de route verder richting crossproef drie en vier, die beide op een maïsland verreden werden. 
Tussen de proeven door was er veel route langs slootjes. Ook voor dit stuk was 60 min. gerekend wat 
gemakkelijk te realiseren bleek. De tankstop was dit keer ergens in Daarle. Hierna volgde nog een stuk 
route langs een groot kanaal richting start/finish. Hiervoor had je 25 min. de tijd, wat ook weer royaal 
haalbaar was. De eerste ronde was voor mij goed te doen, maar de tweede ronde kwam het probleem 
opzetten dat de motor niet elke keer luisterde als hij links of rechts af moest. Dus maar iets minder gas en 
heelhuids aan de finish komen. 
Na de tweede ronde de motor weer ingeleverd in het parc-ferme en nog lekker even een bord spaghetti 
gegeten die de verzorging voor ons klaar had staan. Toen nog wachten op de serviceposten, want als deze 
er weer waren dan konden we de benzine en de kratten weer gereed maken voor de volgende dag en 
konden we weer iets later uit huis vertrekken. 
‘s Avonds wel een beetje spierpijn en een vast zittende nek, maar dat mocht de pret niet drukken. Later 
die avond nog even op internet gekeken naar de uitslag. Het resultaat van de eerste dag viel helemaal niet 
tegen. Van de 68 deelnemers in onze klasse was Antoon de eerste dag 6e geworden en ikzelf 8ste. 
 
Zaterdag 2 december, de tweede wedstrijd dag: 
 
Na een goede nachtrust opnieuw om kwart voor acht bij Antoon voor de deur. De aanhanger ging ook 
weer mee dit keer en werd er bij Antoon achtergekoppeld. Ik had Antoon nog gezegd dat het ding de 
heenweg een beetje slingerde en hij zei dat er waarschijnlijk wat lucht bij in moest. Dus bij het tankstation 
de luchtslang eraan en bleek dit wel juist te zijn, maar het hele wiel zat ook los. Het leek op een 
losgelopen wiellager. Maar druk dat we waren werd de tocht richting Hellendoorn voortgezet om na de 
wedstrijd het wiellager wel weer aan te draaien. 
Na weer de papieren op te hebben gehaald mochten we de motor uit het gesloten parc-ferme halen en ons 
weer naar het startpodium begeven voor de start van de tweede dag. 
Ook nu kregen we de motoren zonder probleem aan ( husky hè!). De route werd deze dag in dezelfde 
richting verreden als de eerste dag en ook de tijdschema’s waren hetzelfde gebleven. Het enigste verschil 
was dat er nu meer EMC-leden en familie langs de route en op de proeven stonden om ons aan te 
moedigen, wat weer resulteerde in strakke rondetijden op de proeven. Van de spierpijn van de vorige dag 
was weinig over en het rijden ging als vanouds. 
Na twee ronden kwamen we beiden weer heel aan de streep. Ook de motoren zonder probleem aan de 
meet gebracht. Dit konden een paar concurrenten van ons niet zeggen, de één kreeg een lekke band en de 
ander had zijn motor opgeblazen. 
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Na de motor te hebben ingeleverd (die mag je dan na ongeveer een uur weer ophalen i.v.m. protesten etc.) 
nog een lekker bord spaghetti gegeten. Daarna werd er even tijd gemaakt om naar de aanhanger te kijken. 
Zo fijn als motor de hele dag had gelopen, zo slecht was het wiellager eraan toe. Er zat welgeteld nog 
maar 1 kogeltje in het lager en het wiel kon je wel 20 cm heen en weer halen. 
Na de motor te hebben opgehaald en de benzine te hebben ingeladen, de Volvo weer gestart en met de 
aanhanger erachter zijn we voorzichtig aan de terugreis richting Enter begonnen. Een goede enduro rijder 
komt altijd over. We reden niet harder dan 60 km/uur en het wiel werd om de halve minuut in de gaten 
gehouden of het er nog aanzat. Aangekomen in Enter de hele zooi uitgeladen en opgeruimd. Gauw wat 
gegeten en gedoucht, want we zouden nog weer teruggaan naar de prijsuitreiking met aansluitend de 
feestavond. Antoon zou nu voor vervoer zorgen en was al op tijd bij ons. Hij was wel een beetje 
zenuwachtig, want er stond nog steeds geen uitslag op het internet. Onderweg werd er  over gefilosofeert 
dat Antoon nog wel eens derde kon worden, want de nummer twee van de vorige dag was uitgevallen en 
de nummer drie had 6 strafminuten door een lekke band. Dus hij was sowieso al vierde en hij maakte de 
volgende opmerking: ALS IK DERDE WORDT LACH IK MIJ DE LUL UIT DE BROEK!!!!!!!. 
Daar aangekomen hing de uitslag er al. En wat bleek, Antoon totaal derde!!!! 
Dat wordt dus de lul uit de broek (moet nog steeds gebeuren) lachen. 
De tweede dag ging voor mij ook niet bepaald slecht, een vierde plaats en Antoon een zesde . In totaal 
Antoon dus derde en ik op een mooie vijfde plaats, afin een zeer goed en mooi verlopen wekend 
motorrijden. 
  
Patrick kuipers 
 
 
 
SUPER EN NOG EENS SUPER 
 
Ten eerste zondag 22 oktober. 
 
De laatste race van de formule 1 en de opkomst was geweldig en de sfeer was goed . 
 
Ten tweede woensdag 25 oktober. 
 
SF-racing, allereerst onze complimenten ten aanzien van de infoavond omtrent motor-tuning. 
Het was een gezellige en leerzame avond met voldoende belangstelling. 
 
Ten derde zondag 29 oktober. 
 
Het was een super middag, met name voor "de Hayden-fans" onder ons. Er werd nog gezellig nagepraat. 
 
 
HET ZIETSPAN 
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TSJECHIË,  SEPTEMBER 2006 
 
Alweer de 6e keer dat we met ons groepje, Norbert ’n Proat en ik (voor Ben is het de 2e keer), een reis 
maken. Deze gaat eerst naar Tsjechië en verder zien we dan wel hoe het loopt. 
Het digitale tijdperk heeft bij ons ook z’n intrede gedaan. Norbert heeft een GPS systeem aangeschaft en 
zo uit de doos op z’n motor gezet. Het is natuurlijk wel handig om dat eerst eens uit te proberen. Als het 
ding is geprogrammeerd krijgen we eerst een sightseeing door Enter. Via de Hamberg  de Brandput en de 
Reggestraat gaat het dan eindelijk richting Goor. 
Donkere wolken hangen aan de hemel.Met een half oog kijken we naar boven. Als we Duitsland inrijden 
begint het te flitsen. Het is een camera en gelukkig blijft het droog. Het wil nog niet vlotten met het 
navigatiesysteem. Na een paar keer een boerenerf te zijn opgereden en rondjes draaien op een rotonde 
gaat het beter. In de middag pakken we nog een stuk Off  the Road die niet zou misstaan in de Reggerit 
maar dan is alles onder controle. 
De 2e  dag rijden we Tsjechië binnen. Het is 20 jaar geleden dat ik hier geweest ben. Het kille en grauwe 
heeft plaats gemaakt voor flitsend en kleurig. Twintig jaar terug werd je voor 5 jaar verbannen naar 
Siberië als je lachte tegen een douanier of politieagent. De borden met hamer en sikkel hebben plaats 
gemaakt voor reclameborden met verderfelijke Westerse waren. Tot in de verste gehuchten lopen de 
meiden met ontblote navels en piercings. Stalin zou zich omdraaien in z’n graf als hij het wist. Overal 
waar we rijden zijn ze bezig met het vernieuwen van de wegen. Het is nu al machtig mooi om hier te 
rijden maar over een paar jaar is dit een waar motorparadijs. Maar ja dan zal ook hier de flitspaal wel z’n 
intrede doen. 
We rijden Oostenrijk binnen. Het is een ander land maar de prijzen zijn ook anders. Norbert en de GPS 
zijn goed op elkaar ingewerkt. Werkt fantastisch zo’n ding. Je toetst in wat je niet wilt rijden bv 
hoofdwegen of tolwegen. Wil je ergens overnachten, toets dan de plaats en de naam van het hotel in en hij 
zet je voor de deur af. Soms stuurt hij je een steeg in en denk je wat moet ik hier en een paar kilometer 
verder zit je weer op een prachtige motorweg. Je komt op de meest mooie plekken die je op een 
wegenkaart  (bijna) niet kunt vinden. 
Norbert en Proat hebben zachte banden gemonteerd en die zijn na 2500 km toe aan vervanging. We zijn 
inmiddels in Italië beland. Norbert kijkt op het ding waar de dichtstbijzijnde BMW garage zit en ja hoor, 
we rijden er feilloos naar toe. De banden die de jongens willen hebben ze niet op voorraad. De 
werkplaatschef wijst op een BMW waar een BT014 op ligt en zegt dat die 10.000 km mee gaat. Dat is 
unmöglich zegt Ben van Slaghekke, by uns in Enter fahre vie doar mer viefteenhonderd km met. Der man 
der kan neet fahren. De chef wordt boos en maakt Ben duidelijk dat we zo nicht sprechen über kunden. 
Later blijkt dat de motor van hem zelf is. We zijn net weer een uur onderweg als Frank in een knikgat 
rijdt en z’n ene koffer er af knapt. En of het nog niet genoeg is begint z’n voorvork ook nog eens te 
lekken. Zo’n navigatiesysteem is eigenlijk onmisbaar. Norbert tikt weer wat in en een poos later zijn we 
aangeland bij een BMW garage in Insbruck waar de motor direct op de brug gaat. Dat is nog eens service. 
Jammer maar door het gedoe van gisteren kunnen we niet alle passen rijden. Het is alweer donderdag. We 
zijn al vroeg  onderweg om toch nog wat tijd goed te maken. Het is meteen feest, lange snelle bochten en 
een mooie afdaling. Er lopen koeien op de weg, dan nog een paar en dan een hele sliert. Er is geen 
doorkomen meer aan. Het is najaar en de boeren drijven hun koeien van de almen naar het dal. Het zijn er 
wel 300. Sommige hebben koeienbellen om, zo groot als een melkemmer, met prachtig gekleurde 
halsbanden en getooid met dennenloof. Wat laten die beesten een stront achter. In het dal worden ze een 
weide ingedreven en haalt een boer zijn koeien er uit. 
De motoren groen getectyleerd rijden we naar Zwitserland, waar we nog een paar passen willen nemen. 
We hebben 7 dagen prachtig weer gehad en geen druppel regen. 
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Als we ’s morgens opstaan regent het en de verwachting voor de volgende dag is ook regen. We besluiten 
om in één ruk door te rijden naar huis. Tegen de middag in de buurt van Koblenz klaart het op. Norbert 
programmeert z’n GPS en via een mooie route komen we in de buurt van Winterberg, waar leden van de 
EMC een weekendje rondtoeren en we overnachten dan in hetzelfde hotel als zij. De volgende morgen 
nog een vluggertje op de autobahn en een paar uur later zijn we thuis.                          
 
Jop. 
 
 
 

BEZOEK VAN SINT EN PIETEN 
 
Sint & Piet waren weer in het land. 
Ook bij de EMC is hij nog even gestrand. 
 
Met een snelle buggy kwam hij dit jaar. 
Voor de motorclub een leuk gebaar. 

 
Bijna reed hij ’t kluphoes voorbij. 
Gelukkig keek hij net op tijd opzij. 
 
Overal strooide Piet pepernoten. 
En de kinderen genoten. 
 
Sint was ook dit jaar geen kind vergeten. 
Hoe hij dat doet? Ik zou het niet weten. 
 
Ze kregen raceauto’s en make-up om mee te spelen. 
De kinderen zullen zich voorlopig niet vervelen. 
 

Maar Sint had ook aan de volwassen leden gedacht. 
Wie had dat ooit verwacht? 
 
Frank kreeg een “zwemhelm” van Sint. 
Omdat Sint zwemmen wat gevaarlijk voor Frank vindt. 
 
Daarna verliet Sint ’t Kluphoes met zijn staf en dikke boek. 
En bedankten wij hem voor zijn bezoek! 
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KALENDER EMC 2007 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Zaterdag  13 jan Reggerit (enduro) Hele dag 
Woensdag 7 februari Ledenvergadering 20.00 uur 
Zondag 25 maart Ganzenrit 10.00 uur 
Zaterdag 21 april Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag 
Donderdag 3 t/m zondag 6 mei Eifelweekend  
Woensdag 16 mei Minitreffen 19.00 uur 
Zaterdag 19 mei Enterrun Hele dag 
Dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni Avondvierdaagse 19.00  uur 

Zaterdag 16 juni 
Zaterdagmiddagrit en  
(Familiedag + BBQ) 

13.00 en 
20.00 uur 

Zaterdag 7 en zondag 8 juli 23e Klompenrit 10.00  uur 
Woensdag 15 augustus Minitreffen 19.00 uur 
Zaterdag 25 augustus  Demo Race Hele dag 
Zaterdag 8 september Zaterdagmiddagrit 13.00 uur 
 
 
Kosten toertochten  leden  niet-leden 
Ganzenrit   € 4,00  € 6,00 
Klompenrit   € 4,00  € 6,00 
Zaterdagmiddagrit  € 3,00  € 4,00 
Minitreffen   € 2,00  € 3,00 
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WIE IS DE MAN MET DE HAMER? 
 
Hier een waar gebeurd verhaal uit de oude doos. Het was ergens in de jaren zeventig in Enter. Een EMC-
er, laten we hem Jehan noemen, had een mooie motor, een BMW met zijspan. Hij was er maar wat trots 
op, op zijn mooie zwarte BMW. Nou waren in die tijd de meeste BMW's zwart, maar wat zou dat. Hij 
liep als een zonnetje en een BMW is typisch een motor die geschikt was om er een zijspan aan te knopen. 
Maar alles went en na een poosje had Jehan het wel gehad met het zijspan en dacht: “Ik zet een 
advertentie in de krant en probeer hem te verkopen. Als het lukt dan heb ik mooi een bak met geld en kan 
ik een nog mooiere BMW kopen.”. Zo gezegd zo gedaan, de BMW extra mooi opgepoetst, een 
advertentie gezet en waarachtig, het liep storm. Maar kijkers zijn nog geen kopers en super goedkoop was 
ie nou weer ook niet. Het was tenslotte een perfect onderhouden motor die altijd bereden was door een 
echte liefhebber en dat heeft zijn prijs. Maar toen de hoop al bijna opgegeven was, kwam er op een 
zaterdagmorgen toch nog een man met een bak geld die hem kocht. Alleen had ie de bak geld niet 
meegenomen. Dat was echter geen probleem. Ik haal hem maandagavond wel op, dan neem ik de bak met 
geld wel mee en kunnen we zo ruilen, zei de man. Jij de bak met geld en ik de motor. 
Er kwam echter nog eerst een zondag met erg mooi weer om te rijden. Maar Jehan dacht, dat kan wel zijn 
maar ik ga niet rijden deze zondagmorgen, stel je voor dat er wat gebeurd met mijn mooie BWM terwijl 
ik hem net verkocht heb. Nee, dat doe ik niet. In plaats van te gaan rijden besloot Jehan maar naar de kerk 
te gaan en God te danken voor de bak met geld die hij ‘s maandags zou ontvangen voor zijn mooie BMW.  
Jehan woonde nog gewoon thuis bij zijn ouders en terwijl hij zat te bidden in de kerk die zondagmorgen, 
kwam zijn uitgetrouwde broer even op bezoek met zijn familie. Deze reageerde met verbazing op het feit 
dat Jehan de BMW verkocht had. “Wat, heffe den mooien BMW vekoch!” riep zijn broer vertwijfeld. 
“Wat jammer, en ik heb ne noch nooit prebeert. Dat dook nou drek’s eawn, nou at ut nog kan” riep hij er 
achteraan. Dus terwijl Jehan nog in de kerk zat stapte zijn broer op de BMW met zijspan en reed de 
schuur uit en het erf af. Maar dat viel tegen als je nog nooit met een zijspan hebt gereden. “Wat een kreng 
van een motor” dacht de broer, terwijl hij probeerde schuin door de bocht te gaan!! Het duurde dan ook 
niet lang of het ging mis, de broer raakte het spoor bijster, schoot van de weg en klapte daarbij met de 
linker cilinder tegen een paaltje. Gevolg: de cilinder brak compleet van het motorblok af!!! 
Oef, dat was nou niet de bedoeling geweest. Tot overmaat van ramp kwam er net een groepje EMC-ers op 
hun motoren aan die hem zagen staan. “Wus ie neet dat doar een puilken stun” en dat soort fijnzinnige 
opmerkingen waren niet van de lucht. “Alo, helpt mie eawn, misschien kauw ne nog wier trechte krieg’n 
vuur at onze Jehan d’r wier oet de kaarke is” riep de broer tegen beter weten in. De afgebroken cilinder 
werd in het zijspan gegooid en de zaak werd terug geduwd naar huis. Gelukkig was het al vrij snel 
misgegaan en hoefde er dus ook niet zo ver teruggeduwd te worden. Teruggekomen op het erf werd met 
vereende krachten getracht de cilinder weer te monteren, maar dat viel niet mee. Dit ondanks dat er een 
ervaren monteur bij het groepje EMC-ers was. Draadeinden waren afgebroken en bovendien was ook de 
drijfstang krom. Het zag er niet best uit. Volgens de ervaren monteur was er maar één methode om de 
drijfstang op korte termijn weer recht te krijgen en dat was gewoon met de hamer. Aldus geschiedde en 
met kracht werd er op de drijfstang gemept. Na enkele slagen kwam de ervaren monteur steeds even 
overeind en keek dan steeds met een timmermansoog of de drijfstang al weer recht was. Terwijl de 
drijfstang werd “uitgelijnd” kwam Jehan terug van de kerk en trof op het erf onderstaand tafereel aan. 
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Het spreekt voor zich dat hij God niet dankte op knieën, ondanks dat hij dat even ervoor nog wel gedaan 
had! Het had maar weinig gescheeld of er waren niet alleen klappen op de drijfstang uitgedeeld maar ook 
op de broer, maar het verstand won het gelukkig van de emotie en Jehan kon zich beheersen.  
De man met de hamer sloeg nog één keer ferm met de hamer en concludeerde vervolgens dat de 
drijfstang weer loepzuiver recht was.  “Hij is rechter dan vuur de tied” werd door allen beaamd. Op dat 
moment werd onderstaande foto gemaakt. 

 

Hier ligt de 
afgebroken 

cylinder. 
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De meeste EMC-ers hadden nog wel wat onderdelen liggen. De een had nog wel een kopbout en de ander 
nog een draadeind. Aldus werden de afgebroken onderdelen vervangen en met man en macht werd er de 
hele zondag gewerkt om de afgebroken cilinder weer op zijn plek te krijgen. Tegen de avond werd er nog 
een extra monteur bijgehaald en die heeft tot 11 uur ’s avonds doorgewerkt, toen zat de cilinder er weer 
op. De BMW werd aangetrapt en…. hij sloeg meteen aan. Maar hij werd ook direct weer uit gezet, je 
weet het immers nooit met zo’n zuiver rechte drijfstang!!! 
 
Er was nog geen tijd geweest om te eten dus toog men nog ‘even’ naar de Bistro, die toen nog maar net 
bestond. Aldus werd het nog een latertje ook. Voor Jehan was dat niet zo’n probleem want hij moest die 
maandag toch snipperen. Hoewel de BMW weer liep was aan de linker uitlaat wel goed te zien dat er ‘iets 
loos’ was geweest. Dus die maandag haalde Jehan een uitlaat bij de toenmalige BWM dealer Muien te 
Borculo. Die werd erop geschroefd en de BMW zag er weer piccobello uit. ’s Avond kwam de man met 
de bak met geld. Deze schoof de BMW met zijspan op zijn aanhangwagen, overhandigde de bak met geld 
en verdween met de Noorderzon. Nooit meer iets van terug gehoord…… 
 
De Redactie 
 
Dit verhaal hebben wij uit zeer betrouwbare bron vernomen, dat het waar is bewijzen de foto’s. De man 
met de hamer staat er niet met zijn hoofd op, desondanks menen wij dat hij toch herkenbaar is, hoewel 
niet al te duidelijk. De EMC looft daarom een prijs uit voor degene die deze ‘man met hamer’ kan 
herkennen. Als er meer dan één EMC-er is die hem herkend, zal er worden geloot om de prijs. Daarnaast 
kan men zijn of haar kans verhogen door ook de namen te geven van de andere personen op de foto’s. 
Ook is er toen nog een foto gemaakt van twee motoren die erbij waren, een BMW 900 S en de ander is 
vermoedelijk een Honda. Zie de foto hieronder. Wie weet van wie deze motoren waren? 
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Nu vragen jullie je nog af wat dan de prijs is. Nou, gewoon 10 Euro. 
 
De antwoorden kunnen per e-mail, post of zijspan bij de redactie worden ingeleverd. 
(Bestuursleden, Jehan en de Man Met Hamer zelf zijn uitgesloten van deelname.) 
 
In dit clubblad staan de foto’s in zwart wit afgedrukt, wil je ze in kleur zien, kijk dan op onze website 
www.entersemotorclub.nl  
 
 
 
 
ZONDAGAVONDJE KLUPHOES 
 
Zondagavond de 22e oktober 2006…. een memorabele avond……. een avond die door niemand vergeten 
zal worden….. een avond waar tranen rijkelijk vloeiden….. een avond waar de grote meester zelf zijn 
laatste race reed. Formule1 avond dus, de laatste wedstrijd van het jaar. Deze keer in het decor van ‘t 
Kluphoes. Met een grote witte wand en een gesponsorde beamer. Om 6 uur gingen de poorten open, 
Marion en Enny hadden de pilsjes al koud en de gehaktballen warm. Het zou een heet avondje worden. 
Schumi moest 10 punten halen en Alonso moest 9e of lager worden . De voortekenen waren echter niet 
best. Schumi moest van plaats 10 vertrekken in zijn superieure auto wegens een mankement in de 
kwalificatie en Alonso stond op P4. Vol goede hoop positioneerden de echte fans zich aan de tafel. 
Schumi had al vaker voor verassingen gezorgd dus waarom deze keer niet? 
Het bier stroomde rijkelijk en de pinda’s knabbelden lekker weg. Er waren zo’n 35 a 40 man/vrouw 
aanwezig voor dit gebeuren. De gezelligheid zat er gelijk al goed in. 
Zowaar een verdwaasde Alonso-fan was aanwezig. Zo’n lelijk blauw shirt aan en nippende aan een cola!! 
Om 7 uur werd het startsein gegeven en ….. jaaaaaa….. Der Schumi lag binnen afzienbare tijd al op plek 
4 en leek niet te stuiten. Totdat…. ja totdat er zo’n lelijke blauwe wagen in ronde 9 net niet voldoende 
respect toonde en daarbij de linkerachterband van de grootmeester aan flarden reed. Hij moest de pit in 
om nieuw rubber te halen en kon achteraan aansluiten in de optocht. Een overwinning was wel heel ver 
weg nu. Bovendien reed Alonso rustig op plaats 2 en deze maakte zich dan ook echt niet druk om de aan 
leiding gaande Massa ook maar een haarbreed in de weg te zitten. 
Uiteindelijk wist Schumi zich nog tot plaats 4 op te werken en en passant de snelste ronde op zijn naam te 
zetten. Hij liet in zijn laatste race nog even zien wie de onbetwiste grootmeester in de Formule 1 is. Toen 
de zwart wit geblokte vlag wapperde werd er door iemand uit het publiek in het kluphoes een handdoek in 
de ring geworpen. Hij zag zich namelijk genoodzaakt om de volgende dag een aantal kratjes bier af te 
leveren bij een anti-Schumi-persoon. Aansluitend op de Formule1 werd de laatste versie van JackAss the 
Movie vertoond en zo rond half 10 gingen de poorten van het kluphoes dicht. ….Aan de vele reacties die 
mij de volgende dag ter ore kwamen  was dit zeker een geslaagd evenement te noemen. Volgend jaar 
weer? 
 
Henk ter Denge 
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