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VAN DE REDACTIE
Net over de rand van het eerste kwartaal valt deze eerste EMC Allerlei van 2008 bij jullie op
de mat. In de winter wordt er traditiegetrouw niet veel gereden. Dit geldt uiteraard niet voor de
Endurofanaten, die juist de winter uitkiezen om hun motor eens flink te laten slijten door er
mee door de modder te banjeren in deze koude en natte periode. Afgelopen winter was het
echter angstig stil in de modderpoelen rondom Enter. Er was geen Reggerit omdat we dit jaar met onze
datum verhuist zijn van januari naar november, dit omdat we dit jaar de afsluitende Tweedaagse
Kampioens Enduro organiseren. Om deze winter toch wat modder om te ploegen was er een alternatieve
2-uurscross gepland en georganiseerd. Helaas viel er zoveel water uit de lucht dat ook dit niet doorging.
Drie keer is scheepsrecht en dus wordt er 7 juni een 3-uurscross georganiseerd door de EMC die verreden
zal worden op een circuit te Bornerbroek, zie ook de flyer verderop in deze Allerlei.
Ondertussen zit de eerste EMC-toerrit er al weer op. 30e maart was de Ganzenrit en verder was er ook een
infoavond over motorvakanties in het Kluphoes. De Veteranen- en Klassiekerrit, het Eifelweekend en de
Enterrun komen er al weer aan en bovendien is twee keer per week ‘t Kluphoes open. Genoeg te doen
dus. Veel kopij kwam er afgelopen periode echter niet binnen bij de redactie, dus vooral zelf maar wat
geschreven om jullie toch wat leesvoer te kunnen aanbieden. Veel leesplezier toegewenst en mocht er de
komende periode onverhoopt een regenachtige zondag zijn, waarop er niet gereden wordt, tracht dan eens
om eens een stukje te schrijven voor in dit blad.
De redactie.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Op moment van schrijven is de lente begonnen maar daar is buiten niks van te merken, het regent en het
is koud buiten .Maar toch zijn de meeste motoren al van stal gehaald doordat het best mooi weer is
geweest een paar weekeinden terug.
Het eerste ongeluk is ook al te betreuren en ik hoop dat dit ook het laatste zal zijn dit jaar.
De Stalgije en ’n Proot hebben elkaar geraakt door een misverstand en daarbij heeft de Stalgije een been
gebroken en de motor beschadigd. ‘n Proot heeft z’n ego en ook de motor beschadigd, maar die heeft effe
een nieuwe geschoord dus die kan weer met een frisse brommer het seizoen opnieuw beginnen. Laten we
hopen dat de Stalgije weer snel de oude is.
Daarnaast las ik net een mail van Jos Rutjes en die had Bertus Westerik aan de telefoon gehad. Bertus
heeft voor een tijdje terug een hersenbloeding gehad en heeft een tijd lang in het ziekenhuis gelegen.Het
zag er eerst niet goed uit maar is nu heel goed herstellende zonder dat er sprake is van uitval van functies.
Ik hoop dat hij nog lang van alle mooie dingen mag genieten.
De EMC is bezig om een drie uurscross te organiseren en dat zal gebeuren op Bornerbroeks grondgebied
en op de datum 7 juni (hou m’vrij). Er zal een grote feesttent bij staan en een heel mooi stuk grond. Grond
en tent is allemaal geregeld door NOABERS Events B.V. en dat betekent dus dat we samenwerken met
de Brookers. Ik heb er een goed gevoel over en als het een succes wordt doen we het volgend jaar weer en
daarna en daarna.
Maar eerst dit jaar maar is en kijken hoe het uitpakt. Dus als je wilt helpen, neem contact op met mij of
met mijn broer Jan, hetzij via het opgaveformulier in dit blad of bel of mail. Voorin staan alle emailadressen en telefoonnummers. Je kunt je trouwens ook opgeven als helper voor een van de andere
evenementen die voor dit jaar op de kalender staan, zoals de Veteranen- en Klassiekerrit, de Demo-Race
of natuurlijk de Tweedaagse, enz.
Voor de rest loopt alles wel zo’n beetje, ja soms laten barvrijwilligers een asbak vol met peuken staan
(oooh wat erg), of kloppen mannen met lege bierglazen op de tafel of komen niet opdagen of…. ja
niemand is perfect maar we zijn wel een team en zo moet het ook.
De dorpsstaat zal er voor een gedeelte uitgaan of zijn en dan is het terrein voor de triallisten (2 stuks),
want de gaten, de stenen en de duikers zorgen voor een mooie trainingsstage.
En als deze straat er niet beter in komt te liggen dan zal het voor altijd het terrein voor de offroaders
blijven, want wat ligt die er slecht bij. Of ze bouwen er wel drempels in van twintig cm. Maar daar is
Nederland kampioen in geloof ik. We moeten allemaal maar aan de supermotard dan kun je er vol gas
overheen en meer lol beleven aan lagere snelheden.
Ja, de toekomst zal het uitwijzen maar vooralsnog een hoop km’s toegewenst en mooi weer, want dan
heb ik het ook .

Antoon Slagers
Voorzitter EMC
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APPLAUS VOOR DE SPONSOREN.
Om de club aan het draaien te houden en de diverse evenementen te kunnen organiseren moet er niet
alleen van alles gebeuren, maar moet een en ander ook financieel “geregeld” worden. Aan alle activiteiten
zit immers een kostenplaatje. Denk aan bijvoorbeeld aan kosten om een en ander te verzekeren,
energiekosten van ‘t Kluphoes, kosten om dit clubblad en andere zaken af te drukken, portokosten, recent
de bouw van de opslagloods, investeringen in afzetmateriaal, enz, enz, enz….
Om deze kosten te dekken dienen er dus bronnen te zijn waar de financiën vandaan komen. Veel kosten
kunnen én worden bespaard door deze eenvoudigweg in eigen beheer te doen. Veel helpers steken veel
tijd in de club. Als al deze uren betaald zouden moeten worden dan waren we al lang failliet. Toch
moeten we soms tegen betaling iets laten uitvoeren door een bedrijf omdat het eenvoudigweg niet anders
kan. Ook besparen we zeer veel kosten doordat bedrijven vaak hun materieel ter beschikking stellen of
goederen leveren tegen inkoopprijs of minder of zelfs helemaal gratis weggeven! Wij zijn deze bedrijven
daar meer dan dankbaar voor. Daarnaast betalen de leden uiteraard contributie en verdienen we iets op de
consumpties die verkocht worden in ons Kluphoes en tijdens de evenementen. Bovendien betalen
deelnemers aan de evenementen inschrijfgeld.
Daarnaast zijn er veel bedrijven die bereid zijn ons direct financieel te ondersteunen, hetzij als algemeen
sponsor of als sponsor van een van de evenementen. Sponsoren van een evenement worden vermeld in
het programmaboekje van dat evenement in de lijst met sponsoren, al dan niet in combinatie met een
advertentie. Van de algemene sponsoren staat de advertentie ook in alle edities van dit clubblad.
Ook dit jaar zijn er weer meer bedrijven bereid gevonden een (dure) advertentie in ons clubblad te willen
plaatsen. Bekijk deze advertenties goed, en koop bij deze bedrijven als je toch een product of dienst wilt
kopen wat zij leveren.
Dit jaar is de Reggerit niet een “gewone” Reggerit maar de afsluitende Tweedaagse Kampioensrit, waar
de Nederlandse kampioenen bekend zullen worden. Hier hangt een aanzienlijk groter financieel plaatje
aan vast, dus zijn we druk bezig om hiervoor de benodigde sponsoring te verkrijgen. Wij zijn dan zeer blij
te kunnen melden dat, naast veel kleinere sponsors, ingenieursbureau Aveco de Bondt en Van Wijk en
Boerma Firepacks B.V. bereid zijn gevonden om als Tweedaagse sponsor op te treden. Deze twee
bedrijven sponsoren iedere een crossproef. Deze crossproeven zal dan ook de namen Aveco de Bondt
Proef en de Van Wijk en Boerma Firepacks Proef krijgen. Ook Jopa Racing Products heeft aangegeven
de Tweedaagse te willen ondersteunen.
Verder zijn we bezig om de sponsoring van de Tweedaagse verder rond te krijgen, van de vorige editie
van 6 jaar geleden weten we dat er een aanzienlijk bedrag nodig is om de begroting rond te krijgen. Maar
we hebben vertrouwen dat het lukt, daarom vast bij voorbaat applaus voor alle sponsoren van de EMC.
Het bestuur.
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STOOMMOTORFIETS
De benzineprijzen rijzen de pan uit. Op het moment van schrijven kost een litertje van dit sap notabene
1,55 euro. En dan te bedenken dat ze de olie gratis en voor niets uit de grond halen. Oké, zo’n booreiland
kost een paar duiten en mensen die erop werken mogen een goedbelegde boterham verdienen. Ook het
kraken van de ruwe olie om er benzine uit te halen kost wat en dan heb je nog de distributie naar de
tankstations e.d. Maar al die kosten waren er ook al toen de benzine nog maar de helft kostte van wat het
nu kost. Dus daar ligt het niet aan. Zou het een kwestie van vraag en aanbod zijn? Enkele jaren geleden
heeft de orkaan Katrina niet alleen Houston blank gezet, maar ook zowat alle booreilanden in de Golf van
Texas omver geblazen. Bovendien ontplofte er tot overmaat van ramp nog een raffinaderij van BP in
Texas, waardoor de Amerikaanse benzineproductie in capaciteit nogal daalde. De Amerikanen kochten
daarom hier in Europa benzine bij zodat hier de prijs werd opgedreven. Dat lag dus niet aan de prijs van
de ruwe olie. Ondertussen zijn al deze schades wel hersteld, dus dat kan het niet meer zijn. Ook is de prijs
van ruwe olie niet gestegen. In 2000 kostte een vat ruwe olie ca. 60 dollar terwijl het nu 110 dollar kost,
maar omdat een dollar toen 1,20 euro kostte en nu maar 0,65 euro is de prijs van een vat ruwe olie vanaf
2000 verlaagd van 72 euro naar 71,50 euro! De benzine zou nu dus goedkoper moeten zijn dan in 2000.
Of zou het door de belasting komen? Dat kan ik mij niet voorstellen. We zijn immers een democratisch
land, dus we beslissen zelf hoeveel belasting we betalen. Naar mijn idee is de meerderheid ervoor om
weinig belasting te betalen, dus daar komt het ook niet door.
Als we niet weten waarom de benzine zo duur is, dan kunnen we daar ook niets aan doen en moeten we
het probleem op een alternatieve manier oplossen. Onze hobby moet immers wel betaalbaar blijven. Zou
er een alternatief voor benzine zijn? Er zijn al enkele EMC-ers die per abuis al eens diesel geprobeerd
hebben! Tot op heden was dat geen succes. Slecht lopende motoren en veel rook was het resultaat.
Bovendien is de prijs van diesel in verhouding met benzine nog meer gestegen. Diesel kost ook al ruim
€1,20 ondertussen.
Water is er nog steeds in overvloed, dit komt met enige regelmaat gratis uit de lucht vallen. Zet met een
regenbui je motor buiten, open de tankdop en zet er een trechter in zou ik zeggen, en de tank stroomt
gratis vol. Dan moet je natuurlijk wel een motorfiets hebben die op water loopt. Maar die zijn er! In de
19e eeuw waren er al stoomfietsen. Dus motorfietsen die op stoom liepen en om die stoom te kunnen
maken moest je dus water tanken. Waarom doen we dat nu dan niet meer?
Nou, om die stoom te kunnen maken moet je het water aan de kook brengen en daar heb je toch nog een
of andere brandstof voor nodig. Dat hoeft geen benzine te
zijn maar kan van alles zijn, hout, kolen of desnoods
huishoudelijk afval. Het handigste op een motor is natuurlijk
om een brandstof te kiezen die weinig weegt maar toch veel
verbrandingsenergie oplevert. Dus om nou maar de Otto leeg
te plunderen ligt niet voor de hand. Misschien is kolen een
alternatief? De kolenmijnen in Limburg zijn al decennia
gesloten, maar in Australië schijn je er goedkoop aan te
kunnen komen. Energiecentrales doen dit ook, schepen vol
laten ze aanrukken. Met deze kolen maken ze stoom die een
turbine aandrijft die op zijn beurt weer een dynamo laat
draaien, waarmee elektriciteit wordt opgewekt. Waarom komen we die stoomfietsen van vroeger dan
nooit meer tegen? Nou, zoals verteld waren er in de jaren 1800 al diverse merken die hun motorfiets met
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een stoommachine aandreven. Een van de oudste merken schijnt het merk Roper te zijn. De ‘bike’ die
hier is afgebeeld schijnt hun model uit (ca.) 1868 te zijn. Als je goed kijkt kun je zien dat het een
tweecylinder is. De zuigerstangen zijn rechtstreeks verbonden met het achterwiel. Dus geen ingewikkeld
gedoe met een ketting of een cardan. Van een koude rug had je ook geen last want de hete stoompijp stak
pontificaal omhoog vlak achter je rug. Hoewel, het ziet er niet al te degelijk uit, het woord fiets past er
wel bij. Maar in die tijd waren dergelijke iele constructies gebruikelijk, van serieuze snelheden was
immers geen sprake. Men was al blij als men vooruit kwam.
Maar er waren nog meer merken die de markt wilden veroveren met een stoomfiets, zoals de merken
Langford, Michaux, Copeland en Hildebrand. Door de relatief zware stoommachine (het motorblok), het
zeer beperkte vermogen, de slechte handelbaarheid en de ingewikkelde bediening was geen van deze
motoren succesvol. Ze werden dan ook niet of nauwelijks verkocht, maar alleen gebruikt in demonstraties
en als circusact. Daarnaast zijn er nog andere minpunten. Wat te denken van het geluid bijvoorbeeld!
Voorlopig zullen we bij de EMC dus nog wel geen stoomfietsen tegenkomen.
Harry Wolters.

Schoolstraat 110
7471 XA GOOR

Tel: 0547-276180
Fax: 0547-271047

Uw adres voor:
9 Automaterialen en accessoires.
9 Revisie van starters en dynamo’s.
9 Revisie van cilinderkoppen.
9 Verkoop van gasveren.
www.boensma.nl
www.boensma-gasveren.nl
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WWW.OUDEMULDERS.NL
INFO@OUDEMULDERS.NL
-verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
-complete schadeafhandeling voor elke
verzekeringsmaatschappij
-A.P.K. keuringsstation
Vonderweg 43
7468 DC
ENTER
0547 38 17 75
EMC-Allerlei
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DE TWEE UURS CROSS
Het zou een mooi nieuw EMC-evenement worden, de Twee Uurs Cross, die op zaterdag 19 januari
gehouden zou worden. De Reggerit is dit jaar tevens de tweedaagse afsluitende kampioensrit waar het
Nederlands Kampioensschap beslist zal worden. Omdat dit uiteraard de laatste rit op de kalender dient te
zijn is “onze” Reggeritdatum dit jaar verschoven van januari naar november. Dat had als gevolg dat er
deze winter niet een off road evenement door de EMC georganiseerd zou worden. Dus kwam spontaan
het idee om dan dit jaar in januari een twee uurs cross te organiseren. Geen reguliere enduro of off road rit
maar een crosswedstrijd van twee uur op een afgesloten parcours. Min of meer te vergelijken met een
snelheidsproef van twee uur. Een ieder die wel eens gecrost heeft weet hoe zwaar dit is. Motorcrossen is
fysiek een van de zwaarste sporten, vooral als de baan voorzien is van de nodige hobbels, knippen, sporen
en moddergaten. Een enduro duurt weliswaar een hele dag, waarbij men 4 à 5 uur achtereen op de motor
zit, maar de proeven duren per stuk meestal tussen de 5 à 10 minuten, waarna men min of meer tot rust
kan komen op de route waar het niet om de snelste tijd gaat. Zo’n (verbndings)route kan ook wel zwaar
zijn, iets waar we in Enter altijd naar streven, maar er zitten ook altijd vlakke stukken met of zonder asfalt
in waar het lichaam weer tot rust komt.
Ook reguliere crosswedstrijden duren meestal maar ca. 25 minuten, wat al zeer uitputtend is. Grand Prix
duren drie kwartier plus 2 ronden, wat zelfs voor de meeste wereldtoppers een zware opgave is, en die
jongens hebben echt wel een goede conditie!
Deelnemers aan de Twee Uurs Cross mochten vanwege de zwaarte kiezen om of de twee uur alleen te
volbrengen of om met een team van twee rijders mee te doen. Het zou dus een zware wedstrijd worden,
zelfs voor de teams. Maar het lot besliste anders, de weergoden wensten niet mee te werken. Het water
viel met bakken uit de hemel in de week die er aan vooraf ging. Omdat we in Enter niet zomaar opgeven
werd desondanks door de groep vrijwilligers het parcours opgebouwd, werd de catering geregeld en een
tent gehuurd zodat er tenminste één droge plek langs de baan zou zijn. Pas op het allerlaatste moment
werd besloten het evenement af te lasten, de baan was volstrekt onbegaanbaar. Vooral als er twee uur
gereden zou worden zou het geen snelheidswedstrijd meer zijn, maar meer een soort van trekkertrek door
de drek. Dus wie het verste zou komen op de finaal kapot gereden baan. We zouden ongetwijfeld
gescoord hebben in de regionale kranten met foto’s van motoren die nog slechts met hun stuur boven de
modder uitgestoken zouden hebben. Maar of de boeren die hun land ter beschikken hadden gesteld blij
zouden zijn geweest hun bouwland in zo’n staat weer terug te krijgen is nog maar de vraag …
Er restte dus niets anders dan de boel maar af te blazen. In eerste instantie werd de zaak verzet naar de
volgende zaterdag, maar het water bleef maar vallen dus helaas. We bleven aldus met een kapot gewaaide
tent zitten en een berg hapjes. Gelukkig zijn er dan weer mensen die een Duitse feestmiddag organiseren
onder het Oostenrijkse thema “Broodje rookworst aangevuld met Sauerkraut und etwas Senft”, zodat de
hapjesberg weer kon slinken.
Daarnaast kan heet van de naald gemeld worden dat er in juni 2008 toch nog een motorcross door de
EMC georganiseerd zal worden. Deze zal plaatsvinden te Bornerbroek, als onderdeel van een groot
crossevenement aldaar. Wij zijn als club door de Bornerbroekers gevraagd, omdat de Bornerbroekse
Motorclub helaas is opgeheven.
Harry Wolters.
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Bij deze wil ik degenen bedanken die bijgedragen hebben aan de vleesschotel die ik gekregen als
troostprijs voor mijn blessures.
Johan Asbroek
We weten allemaal dat motorrijden bepaalde risico’s met zich meebrengt. Wie heeft er nog nooit een
akkefietje gehad met zijn motor? Dit geldt voor meer hobby’s. Ook menig voetballer of wintersporter
kan hierover meepraten en heeft wel eens in de lappenmand gelegen.
Johan had echter bovengemiddeld veel pech, twee keer is hij in relatief korte tijd (buiten zijn schuld)
aangereden op zijn motor door een achterop komende collega motorrijder. De eerste keer een tijd uit de
running wegens een schouder die uit de kom was geraakt en nu een been gebroken. Flink balen, zowel
voor Johan als voor de “achteropkomers”, die dit uiteraard ook niet expres deden en bovendien zelf de
nodige schade aan hun motor hadden.
Daarom nam Hennie van de Keurne het initiatief om even rond te gaan met de pet bij een aantal EMCers die vaak met Johan meerijden. Ook andere EMC-ers die toevallig merkten dat er wat gehaald werd
voor Johan droegen bij.
De redactie.
HALLO ALLEMAAL
Het is weer zo ver. De eerste brieven voor de rijders zijn
de deur uit, de eerste vergadering hebben we ook al gehad.
Ja, dit gaat over de ENTERRUN 2008 en die kom eerder
dan je denkt, er moet nog van alles en nog wat geregeld
worden voor dat we iedereen een onvergetelijke dag
kunnen bezorgen.
We zijn al met de locatie bezig en een reserve locatie
hebben we ook op het oog.
Ik ga nu de brieven voor het inschrijven de deur uit doen
zodat alle zijspan rijders in Nederland de tijd krijgen om
ze in te vullen en te versturen. (hoop ik)
Contact met boven heb ik nog uitgesteld, het gaat nu allemaal via de computer en dan kun je een dag van
te voren nog mooi weer bestellen, we zijn al blij als
het is iets minder nat is dan voor twee jaar. Ik hoop dat
we jullie weer een beetje hebben bijgepraat.
Zijn er vragen over dit evenement dan kun je mailen of
bellen met een van de bestuursleden, die je elders op
deze homepage vindt.
O ja, de ENTERRUN 2008 vindt dit jaar op zaterdag
17 mei plaats.
Groetjes André oet Enter
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Motorbanden
120/70/17 + 180/55/17

Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Power
Michelin Pilot Power 2CT

€ 265,€ 275,€ 320.-

120/70/17 + 190/50/17

Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Power
Michelin Pilot Power 2CT

€ 270,€ 285,€ 325

120/70/17 + 180/55/17

Bridgestone BT020
Bridgestone BT014
Bridgestone BT002

€ 275,€ 285,€ 330.-

120/70/17 + 190/50/17

Bridgestone BT020
Bridgestone BT014
Bridgestone BT015
Bridgestone BT002

€ 280,€ 287,50
€ 290,€ 337.50

Alle prijzen zijn inclusief montage en BTW.
Stikstof vulling per wiel € 5,Andere maten of merken.
Motorband reparatie set: € 49.90
Reparatiekoorden + gaspatronen
De Hoge Brink VOF
Hogebrink 15
7468 CB Enter

EMC-Allerlei
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Herinnering
FAMILIEDAG 14 JUNI

Zaterdag 14 juni wordt wegens groot succes weer een
Familiedag georganiseerd.
Iedereen is van harte welkom en uiteraard in het bijzonder de
kids.
Voor hen zal weer het nodige speelplezier geregeld worden en
de patat zal ook niet ontbreken.
Ook is er een zaterdagmiddagrit van ongeveer 150 km voor Toermotoren. Vanaf 13.00 uur kan gestart
worden.

’s Avonds is er de jaarlijkse barbecue. Hiervoor is opgave vooraf verplicht en een eigen bijdrage van €
5,--

Opgave kan in het kluphoes 0547-382053 kluphoes@entersemotorclub.nl
of bij Henk ter Denge 06-29 536 751 of maskop@dds.nl
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EMC 3-UURSCROSS BORNERBROEK 7 JUNI 2008
Zaterdag 7 juni 2008 houd de Enterse Motor club in samenwerking met NOABER EVENTS een
3-uurs Motocross.
Deze zal worden gehouden op een speciaal voor deze wedstrijd uitgezet parcours aan de
Langevoort in Bornerbroek. NOABER EVENTS organiseert tijdens dit weekend op
vrijdagavond het jubileum feest van de Auto Club Bornerbroek en op Zondag houdt de autoclub
haar jaarlijkse autocross op het naast- gelegen parcours, zodat er op zaterdag ruimte was voor het
houden van de Motocross.
De Enterse Motor Club werd benaderd door NOABER EVENTS met de vraag of wij interesse
hadden om iets te organiseren op die zaterdag. Nadat we de mogelijkheden hadden besproken en
bekeken, kwamen we met z’n allen tot de conclusie dat dit een ideale mogelijkheid was om een
fantastisch EMC-evenement te organiseren, te meer omdat alle randvoorwaarden zoals toiletten
catering rennerskwartier, feesttent en alle medewerking van de grondeigenaren en NOABER
EVENTS al aanwezig zijn. Tel daarbij het feit dat we hier een zeer aantrekkelijk parcours
kunnen opbouwen met een totale lengte van ruim 2200 meter!!
Het parcours zal zeer gevarieerd worden met een deel als een crossbaan met schansen bochten
e.d. en een deel met een soort enduro route, waarin zowel natuurlijke als kunstmatig aangelegde
hindernissen in worden opgenomen
Uitgangspunt is dat het parcours aantrekkelijk maar veilig moet zijn en dat iedereen deze route
kan rijden of je nu een amateur bent of een getrainde prof.
Aan de 3-uurs cross kan alleen worden deelgenomen met motoren met een cilinderinhoud vanaf
125 cc 2-takt en 250 cc 4-takt. Gereden wordt er in teams van max. 2 rijders.
Daarnaast zal er voor de jeugd van 65 cc t/m 85 cc een aparte 1½-uurscross worden gehouden.
Het is de bedoeling dat er in drie uur tijd zoveel mogelijk rondes op het parcours worden
afgelegd. De tijdwaarneming is geheel automatisch door het gebruik van een transpondersysteem
dat op de motor wordt geplaatst.
Het wisselen van rijder en tanken van de motor tijdens de wedstrijd wordt gedaan in een speciaal
ingericht deel van het parcours en maakt dit soort wedstrijden altijd spannend. Gebeurd er even
niets op de baan, dan is er altijd wel wat te zien tijdens het wisselen van rijder.
De 3-uurscross heeft een open inschrijving, zodat iedereen die in het bezit is van de benodigde
licenties mee kan doen.
Deelname is alleen mogelijk middels voorinschrijven via de site van de Enterse Motor Club.
LET OP VOL IS VOL !!
Zie voor verdere info binnenkort: www.entersemotorclub.nl
De trainingen starten om 09.45 uur (tijdtraining 3-uurscross van 12.00 uur tot 12.30 uur).
Aanvang wedstrijd om 13.00 uur.
Prijsuitreiking om 19.00 uur met aansluitend een groot feest in de tent met live muziek!
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Programma 3-uurscross.
Wedstrijddag Zaterdag 7 juni 2008

09.00 -11.15

uur

Inschrijven/ aanmelden rijders *¹

09.45-10.15

uur

Training. 65cc t/m 85 cc klasse *¹

10.30-11.15

uur

Vrije training. 3-uurscross

11.30

uur

Rijders bespreking in de tent

12.00-12.30

uur

Tijdtraining 3-uurscross

13.00

uur

Start 1 ½-uurscross 65cc t/m 85 cc klasse

14.30

uur

Finish 1 ½-uurscross 65 t/m 85 cc klasse

14.45

uur

Prijsuitreiking 65cc en 85 cc

15.00

uur

Start 3-uurs cross

18.00

uur

Finish 3-uurs cross

Ombouwen / opruimen circuit.
19.00

uur

Prijsuitreiking in de feesttent
Aansluitend een groot feest met live band in de
tent.

*¹ Bij het inschrijven licentie tonen en transpondernummer doorgeven.

EMC-Allerlei

Mei 2008

18

EMC-Allerlei

Mei 2008

19

DE NIEUWE LOODS STAAT ER!
Weer een EMC project succesvol afgerond. Onze nieuwe opslagloods staat er. Het heeft even geduurd
maar dankzij de inspanning van diverse EMC-ers is dit bouwproject gerealiseerd. Oké, het is wel een
eenvoudig bouwwerk maar er diende toch het nodige werk verzet te worden om een en ander voor elkaar
te krijgen. Poeren zetten, bestrating aanbrengen, de metaalconstructie opzetten, de damwandplaten
aanbrengen en tenslotte nog afwerken met verlichting e.d. Dat laatste is nog niet helemaal klaar. Maar
gelukkig waren er weer voldoende vrijwilligers die dit voor elkaar hebben gebokst. Als club mogen we
dankbaar zijn hiervoor. Het stalen frame hebben we laten maken bij constructiebedrijf Morsink, maar
gelukkig kon dit voor een redelijke prijs. De rest is in eigen beheer gegaan.

We hebben er nu flink wat opslagruimte bij zodat we de opslagruimte achter in ons Kluphoes niet zo
hoeven vol te proppen. Daarnaast kunnen nu alle spullen, die buiten onder een zijl lagen opgeslagen op
het terrein van (voormalig) loonbedrijf Roessink nu netjes en droog worden opgeslagen in onze nieuwe
loods. Daarom is ook geïnvesteerd in nieuwe stellingen zodat een en ander fatsoenlijk kan worden
gestapeld. Zo kun je ook wat onder uit de loods halen zonder eerst alles wat erboven ligt weg te moeten
halen. Ook zijn er speciale containers geconstrueerd waarin de metalen pinnen, die gebruikt worden om
de afzetlinten aan op te hangen, rechtop in gezet kunnen worden en die in hun geheel met een heftruck
opgepakt kunnen worden. Het octrooirecht op deze constructie ligt bij Jos Rutjes.
Harry Wolters
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DE 24E ENTERRUN.
Ja, u leest het goed, dit jaar houden we voor de 24e keer de Enterrun. Voor de 24e keer proberen we weer
een groep gehandicapten een leuke en fijne dag te bezorgen. Het houdt dus in dat we volgend jaar een
bijzondere editie hopen te houden, namelijk de 25e! Dat is dan een lustrum voor het evenement. En dat
kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Maar dat is voor volgend jaar, nu gaan we eerst aan de slag
voor de 24e uitgave.
Vannacht lag er nog ijs en sneeuw, terwijl vanmiddag de zon lekker scheen. Behoorlijke tegenstellingen.
En tegenstellingen zijn we bij de Enterrun wel gewend. Twee jaar geleden had niemand nog droge kleren
aan het eind van de dag. De onvoorstelbare hoeveelheid regen had zijn werk gedaan. Vorig jaar was het
prachtig weer. Wat eigenlijk veel belangrijker is zijn de overeenkomsten. In beide gevallen hadden we
een prachtige dag. En in beide gevallen was de onderlinge sfeer prima. En daar doen we het voor; met z’n
allen op pad. Deelnemers, rijders, verkeersregelaars, mensen achter de schermen, het maakt niet uit.
Iedereen heeft zijn bijdrage aan deze dag. Als commissie zijn we alweer bezig met het programma,
hebben contact met de groepen etc. Het kan best zijn dat iemand van u een vraag krijgt om mee te werken
aan de Enterrun. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Mogen we dan rekenen op uw hulp? Alleen
samen gaat het lukken, we vertrouwen weer op u! De Enterse Motor Club regelt het wel, maar het kan
alleen maar gerealiseerd worden door de Enterse saamhorigheid. Alvast bedankt namens de deelnemers.

Enterrun 2007, Dorpsstraat Enter.
Op 17 mei gaat alles weer gebeuren. Voor de 24e keer het grote spektakel van de Enterrun. Ook EMC!
Groeten namens de Enterrun commissie,
M. Rohaan.
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Officieel dealer van:

Motoren
Nieuw
Gebruikt

Altijd 150 motoren op voorraad, van supersport tot chopper! Wij
zoeken bewust motoren in perfecte staat met een aantoonbare lage
km/stand.

Service
Garantie
Onderhoud
Verhuur

Tot 12 maanden BOVAG garantie.
Hoog serviceniveau tegen een scherpe prijs!
Verhuur van motoren in elk segment.
Winterstalling.

Stalling

Officieel dealer van veel vooraanstaande merken, zoals;
Rev’it, Evolution, Nolan, X-lite, HJC ,Shoei, Oxtar enz.
Nu kortingen die oplopen tot 75%!!!

Shop
Accessoires
Kleding
Helmen

Professionele werkplaats met de modernste (test)
apparatuur, waaronder de TEXA AXONE 2000!

Tech
Engineering
Styling

Komt u gerust eens langs voor meer informatie, wij zorgen dat de koffie klaarstaat. Kijkt u ook
eens op onze website www.amcmotoren.nl voor al onze acties, aanbiedingen en onze actuele
voorraadlijst.
Met vriendelijke groet,
AMC Motoren
Handelsweg 12
8152 BN Lemelerveld
Tel: 0572-372920
Mob: 06-53349560
Fax: 0572-372056
Website: www.amcmotoren.nl
e-mail: info@amcmotoren.nl

EMC-Allerlei

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag en Maandag

10:00 - 18:00
10:00 - 17:00
gesloten

Koopavonden op
19:00 - 21:00
vrijdag. Met ingang
van het motorseizoen.
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Deze tekening wordt u aangeboden door:
ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESKANTOOR

Aan de Stegge-Kuipers

Aan de Stegge-Kuipers

Rijssenseweg 16-B – 7468 AC ENTER – tel.0547-381361 – fax. 0547-383740
aandestegge.kuipers@xs4all.nl
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DEMO RACE
30 AUGUSTUS 2008
Op 30 augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te houden op de Enterbrookring.
Vandaar deze

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
Bertus Westerik
Patrick Kuipers
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VRO OPLEIDINGEN
De KNMV organiseert al ruim 25 jaren zogenaamde VRO-opleidingen voor motorrijders. VRO staat voor
Verhoogde Rijvaardigheids Opleiding (meen ik). Dit zijn rijvaardigheidstrainingen voor motorrijders die
al in het bezit zijn van het roze papiertje, maar hun rijvaardigheid verder willen opschroeven. Dit is niet
alleen beter voor de verkeersveiligheid maar ook leuk om te doen.
Er zijn verschillende soorten VRO-opleidingen. Zo is er VRO-1 voor de onervaren rijder die pas zijn
rijbewijs heeft gehaald of de heropstapper die 20 jaar niet meer heeft gereden. Ben je wat meer ervaren
dan kun je de VRO-2 volgen en daarna de VRO-3. Ook zijn er opleidingen voor off-road rijden of
speciale antislip-cursussen. Zie op de website van de KNMV.
Vorig jaar is al een groepje EMC-ers op eigen initiatief naar het politiecircuit te Lelystad geweest, waar
deze cursussen worden gegeven. Ook dit voorjaar gaat er weer een groepje.
Ondertussen hebben wij bij de gemeente geïnformeerd of er subsidie voor deze opleidingen kan worden
verkregen. Dat bleek zo te zijn, waarbij driekwart van de subsidie door de Regio Twente wordt betaald en
een kwart door de gemeente.
Het groepje van dit jaar krijgt bij uitzondering achteraf een subsidie van 100 euro per persoon, de rest van
de circa 250 euro moet zelf bijbetaald worden.
De gemeente moet nu al
opgeven bij de Regio wat het
verwachte subsidiebudget voor
2009 zal zijn. Afgesproken is
dat de EMC op korte termijn
aangeeft hoeveel personen
volgend jaar denken een VROcursus te willen volgen. Als je
dus denkt volgend jaar zo’n
VRO-cursus te gaan volgen geef
dit dan door aan
ondergetekende. Dan heb je een
grote kans 100 euro van de
cursuskosten vergoed te krijgen.
Voor dit jaar is er geen budget
meer omdat er vorig jaar niets is
aangevraagd. Omdat wij dit niet
wisten heeft het groepje dat voor dit jaar het gehele cursusbedrag al uit eigen zak had betaald achteraf
toch nog subsidie gekregen.
Harry Wolters
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Azelosestraat 101
7621BA Borne
074 - 2661806
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KALENDER EMC 2008
DAG – DATUM

ACTIVITEIT

START

Begin juni 2008

Avondvierdaagse
19.00 uur
Zaterdagmiddagrit en (Familiedag 13.00 en 20.00
Zaterdag 14 juni 2008
+ BBQ ???)
uur
Zaterdag 5 en zondag 8 juli 2008
26e Klompenrit
10.00 uur
Woensdag 13 augustus 2008
Zompenrit
19.00 uur
Zaterdag 30 augustus 2008
Demo Race
Hele dag
Zaterdag 6 september 2008
Zaterdagmiddagrit
13.00 uur
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2008 2-Daagse ONK Enduro Reggerit 2 dagen
Zaterdag 6 december 2008
Sinterklaasmiddag
15.00 uur

Kosten toertochten
Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenrit

leden
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

niet-leden
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

Bij deze wil ik de EMC bedanken voor de attenties die ik kreeg naar aanleiding van mijn
ziekenhuisopname.
Bertus Westerik.

Bertus werd getroffen door een bloeding in zijn hoofd. Dat is geen kleinigheid en het was even flink
spannend hoe dit zou aflopen. Gelukkig bleken er geen functies te zijn uitgevallen en zijn de
vooruitzichten op dit moment goed. Het ziet er naar uit dat Bertus volledig zal herstellen. We gaan er dan
ook vanuit dat we Bertus en zijn kameraad Freddy Woolderink binnenkort weer kunnen verwelkomen.
De redactie.
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Bouwbedrijf Wessels Rijssen bv
Nijverheidsstraat 41, 7461 AD Rijssen

T +31(0)548 51 39 00
F +31(0)548 51 39 01

