
 

No. 4,  december 2008 



BESTUUR: 
Voorzitter:  A. Slagers  Dorpsstraat 79  7468 CG  Enter Tel: 0547-384332 
Secretaris:  M. ter Harmsel Langevoortsweg 5  7468 RP  Enter  Tel: 0743-842343 
Penn.meester: D. Pruim  Pr. Bernhardlaan 28 7468 BE  Enter  Tel: 06-11006036 
Leden:  F. Lammertink Hof van Gülick 33  7607 BA  Almelo Tel: 06-13243943 
   H. Wolters  Reggestraat 66  7468 EN  Enter Tel: 0547-383072 
   P. Kuipers  Van Uitertstraat 44  7468 EE   Enter Tel: 0547-380746 
   H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 7 7468 BG  Enter Tel: 0547-383110 
   H. Roetgering Erve Hofstee 24  7468 JT   Enter  Tel: 0547-384639 
   B. Rikkert  Boomcateweg 81b  7442 BG  N’dal Tel: 0548-613189 
 
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. 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 0547-383072  
   A. Eeftink,   Hooiland 171,  7641 JB Wierden 0546-573969 
   S. Rutenfrans,  Dorpsstraat 87,  7468 CG  Enter 0546-381366 
 
E.M.C.-POSTADRES : Postbus 53,  7468 ZH Enter  
INTERNETSITE  : www.entersemotorclub.nl 
E-MAIL REDACTIE  : redactieclubblad@entersmotorclub  
 
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  
 
TOER: M. Wolves   0547-381287  B. Rikkert   0548-613189 
  A.J. Eeftink  0546-573969  E. Rotman  0548-517629 
  N. Hovenier  06-14560053   
 
BELGIË: H.Wolters  0547-383072  G.J. Kalenkamp 0547-382986 
 
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  B. Westerik  0546-573012 
 
VETERANEN &  A. Eeftink  0546-573969 B. Westerik  0546-573012 
KLASSIEKERS:  H. de Wilde  0547-382118 
 
ENTERRUN:  G.J. Kalenkamp 0547-382986 H. Beverdam  0547-381661 
    H. a/d Stegge 0547-383110 M. Rohaan  0547-381912 
 
BEHEER    db  M. v.d. Riet 06-10386910 db H. a/d Stegge 0547-383110 
KLUPHOES:  db  H. ter Denge 06-29536751 
 



VAN DE REDACTIE 
 
Bij deze de vierde editie EMC-Allerlei van 2008. 
Of ie nog in 2008 of net in 2009 bij jullie in de bus is gevallen weten we niet op moment van schrijven van 
dit voorwoordje. Het is de laatste tijd best wel druk geweest bij onze club met o.a. de zeer succesvol 
verlopen “International Jopa Two Days Enduro”. Hier zat giga veel werk in en ook met de nasleep zijn nog 
mensen druk. Dan moet er voor het eind van het jaar alweer een clubblad verschijnen.  
Gelukkig aan kopij dit keer geen gebrek, dus een dik nummer nu. Behalve een uitgebreid verslag van de 
tweedaagse en een mooi reisverhaal moet ook de blik op de toekomst worden gericht. Dus kijk goed naar de 
kalender in dit nummer over wat er komend jaar allemaal te gebeuren staat.  
Reserveer in ieder geval 4 februari voor de ledenvergadering in je eigen agenda. Maar noteer ook vast de 
andere evenementen, waaraan je wilt deelnemen of mee wilt helpen, in je agenda.   
 
De redactie 
 
KALENDER  EMC 2009 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Woensdag 4 februari 2009   Ledenvergadering  20:00 uur 
Zondag 29 maart 2009   Ganzenrit met Moos  10:00 uur 
Zaterdag 18 april 2009   Veteranen- en Klassiekerrit  Hele dag 
30 april t/m 3 mei 2009   Eifelweekend   
Zaterdag 16 mei 2009   Enterrun  Hele dag 
Zaterdag 13 juni 2009   Zaterdagmiddagrit  13:00 uur 
Een zaterdag in juni 2009   3-uurs cross  Hele dag 
Zondag 5 juli 2009   27e Klompenrit  10:00 uur 
Woensdag 12 augustus 2009   Zompenritje  19:00 uur 
Zaterdag 29 augustus 2009   Demo Race  Hele dag 
Zaterdag 5 september 2009   Zaterdagmiddagrit  13:00 uur 
Zaterdag 19 september 2009   Familiedag + Barbecue  Hele dag 
Zaterdag 28 november 2009   Sinterklaasmiddag  15.00 uur 
Zaterdag ?? januari 2010   28e Reggerit  Hele dag 
 
Kosten toertochten  leden  niet-leden 
Ganzenrit   € 4,00 * € 6,00* 
Klompenrit   € 4,00  € 6,00 
Zaterdagmiddagrit  € 3,00  € 4,00 
Zompenrit   € 2,00  € 3,00 
 
 
* Zonder moos! 
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REMINDERS !! 
 
Heb je ook iets wat geplaatst moet worden? 
Lever dan je kopij in bij de redactie. Het liefst een e-mail met de tekst gemaakt in Word naar 
redactieclubblad@entersemotorclub.nl, maar een handgeschreven brief inleveren is ook prima. 
 

 
COPY VOOR DE VOLGENDE EMC-ALLERLEI 

INLEVEREN VOOR      1 maart 2009 
BIJ DE REDACTIE 
 

 
 
........................................................................................................................................................... 
 
 
 
FAMILIEBERICHTEN 
 
Wij feliciteren Erik en Yvonne ter Harmsel met de 
geboorte van Qyon op 26 november 2008. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



Van de voorzitter 
Het jaar 2008 is weer om en we kunnen terug kijken op een druk maar mooi  jaar. 
Alle evenementen die op de kalender stonden zijn de revue gepasseerd. 
Alleen de 2-uurs cross van 19 januari is op 7 juni verreden. 
De 2-daagse enduro als afsluiter was voor de hele club van vrijwilligers een hele kluif. 
Van tappen tot route controle tot de harde kern van de enduro commissie, allen waren ze er. 
Sommigen alleen op zaterdag. Anderen al 10 zaterdagen ervoor en nog een 10 tal 
snipperdagen erbij. 

Ja, ook zulke mafkezen hebben wij binnen de club en dan mafkees in de positieve zin des woords. 
Maar het resultaat mocht er dan ook wezen. Een zeer gevarieerde route met dijken van proeven! Mensen die 
zulke proeven uit kunnen zetten hebben ervaring, dat zie en voel je als rijder. Maar niet alleen de proeven, 
alles was weer prima geregeld volgens de rijders. 
En wordt je dan ook nog door 2 camera ploegen vereert, dan mag je als club trots zijn! 
Ook de Sint heeft onze club nog verrast met een bezoek en heeft de kids, naast een kadootje, getrakteerd op 
een ritje in een bus. Ze vonden het allemaal super!! 
2009 dient zich aan en zal net zo’n volle kalender tonen als in 2008 met uitzondering van de Reggerit. We 
hopen dat er veel deelname zal zijn tijdens deze aktiviteiten. 
Ik wil ieder die ook maar iets betekent heeft voor de club hartelijk bedanken, of je nou steunend of actief lid 
bent. Verder rest me nog één ieder een heel gelukkig, gezond en veilig 2009 te wensen en ik hoop jullie 
allemaal eens te treffen in ons kluphoes. 
 
Antoon Slagers 
Voorzitter 
 



Agenda Ledenvergadering 
 

4 FEBRUARI 2009 
 
 
 
 
1.   Opening door de Voorzitter 
 
2.   Bestuursverkiezing 
 
3.   Notulen ledenvergadering 6 februari 2008 
 
4.   Verslag penningmeester 
 
5.   Kascontrole 
 
6.   Toervergadering 
 
7.   Tweedaagse (Reggerit) 2008 
 
8.   Mededelingen 
 
9.   Bedankjes 
 
10. Rondvraag 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
         

 
 

 
 
 

 



Twents is sneller! 
Uit het intervieuw met Bert Groothengel blijkt dat de Twentse taal steeds populairder wordt. En we spreken 
deze taal niet alleen in onze vrije tijd, maar ook steeds meer tijdens het werk. Al vragen wij ons af of dit bij 
Stichting de Welle ook gebeurt? Op de vergadertijd kan namelijk heel wat bezuinigd worden. De 
communicatie in het Twents is namelijk 75 % korter dan in het ABN.  
Wij willen u dan ook enkele tips geven; 
 
Ik verklaar bij deze de vergadering voor geopend: 
Wakker wordn’ 
 
Bent u vandaag de notulist? 
Schrief ie? 
 
Ik denk niet dat deze opmerking significant bijdraagt aan het gespreksonderwerp!  
Kwats! 
 
Hierbij wil ik u graag uitnodigen voor een gesprek onder vier ogen. 
Goaj met noar buutn? 
 
Dan wordt de koffie geserveerd! 
Wat gin bier?! 
 
Uw lijn van redeneren lijkt mij van iedere logica gespeend. 
Goa toch hèn! 
 
Ik hoop niet dat u problemen met mijn functioneren heeft. 
Haj wat? 
 

Uw voorstel lijkt mij voor dit bedrijf geen resultaten op te leveren. 
Ie bint nie wies! 
 
Kunt u uw medewerkers op deze nieuwe regel attenderen? 
Zegt die leu es an! 
 
Hetgeen u mij zojuist meedeelde, was mij niet geheel duidelijk! 
Hè?  
 
 
Excuseer, ik moet even een telefoontje plegen. 
Em beln! 

 
Dan is het nu tijd geworden voor de rondvraag. 
Haj’ nog wat? 
 
De vergadering is bijdeze beeindigd. 
Wie goat noar hoes! 
 



 



 

Eifelweekend 30 april t/m 3 mei 2009 
 
Ook in 2009 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 Josef en Maria te Beuren in de 
Eifel weer besproken. Meerdere EMC-ers zijn al meermalen gastvrij ontvangen door Josef en Maria. Vooral 
de keuken en de gastvrijheid zijn wereldberoemd binnen de EMC. Feitelijk wordt de keuken en het café al 
enkele jaren bestierd door Edmund en zijn vrouw Luzia, die dezelfde kwaliteit en ook kwantiteit handhaven 
als Josef en Maria daarvoor deden. 
 
We hebben bijna dezelfde vaste prijs als vorig jaar kunnen afspreken. Voor avondeten, drankjes, 
overnachting en ontbijt dient € 50,- per etmaal betaald te worden. Concreet houdt dit in dat er ’s avonds na 
aankomst warm gegeten kan worden, dat er tussen 19:00 uur en 24:00 uur drankjes genuttigd kunnen worden 
en daarna geslapen en de volgende ochtend ontbeten kan worden. Dit alles is dan al betaald via het 
inschrijfgeld. 
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 uur 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 aan Epe. Als je wel rijdt moet je dat 
onderweg immers ook. 
 
Dus: Vertrek op donderdag 30 april, vier dagen rijden voor 150 euro. 

(3 overnachtingen volpension incl. consumpties tussen 19:00 en  24:00 uur) 
Vertrek op vrijdag 1 mei, drie dagen rijden voor 100 euro.  
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tussen 19:00 en 24:00 uur) 

 
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 je 
mee wilt. Inschrijven kan ook door het inschrijfformulier te downloaden van www.entersemotorclub.nl. en 
dit ingevuld te mailen naar weekend@entersemotorclub.nl.  
 
Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. Dit jaar zullen de routes alleen nog op GPS 
aangeleverd worden, dus niet meer op papier omdat dit vrijwel niet meer gebruikt wordt. Laat bij je 
inschrijving a.u.b. wel even weten of je beschikt over een navigatiesysteem op je motor met je e-mailadres 
erbij. Dan krijg je de routes vooraf per mail toegestuurd. 
 
Ter info nog even het volgende:  
Er is misschien behoefte om al eerder te vertrekken. Dit is natuurlijk een goed idee, maar wij als EMC 
hebben slechts donderdag t/m zondagmorgen besproken. Wie eerder en/of ook later wil gaan dient dit zelf te 
bespreken en dit zelf te betalen aan Josef. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Harry Wolters  0547-383072 
Gert Jan Kalenkamp 0547-382986 
 
 
 
 
 
 
 



 

Inschrijfformulier Eifelweekend 2009 
 
 
 
 
 
IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2009 
 

o IK VERTEK OP DONDERDAG 30 APRIL (VIER DAGEN) 
o IK VERTREK OP VRIJDAG 1 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  € 100,- / € 150,-  OVER OP  
RABO NR. 11.43.07.024 
 
DATUM:……………………............. 
 
Handtekening:……………………... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

Periodieke-keuring voor motorfietsen  
 
 
Er is een verplichte “apk” voor motoren, bromfietsen en scooters in de maak. De Europese vereniging van 
motorfietsfabrikanten ACEM wil zo snel mogelijk richtlijnen voor Brussel opstellen.  
 
Brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging steunen de plannen, de Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging (KNMV) is fel tegen de invoering.  
Als die Europese regelgeving er komt zal ook in Nederland, een van de weinige EU-landen waar geen 
periodieke-keuring voor motoren en bromfietsen geldt, niet meer aan een periodieke controle ontsnappen.  
 
De meeste EU-landen hanteren nu nog hun eigen regels voor periodieke-keuringen. Die gaan op de schop 
zodra de gezamenlijke “apk” wordt ingevoerd. Begin dit jaar oordeelde verkeersminister Eurlings nog dat er 
geen periodieke-keuring voor motoren zou komen.  
De Europese fabrikanten willen met de invoering van uniforme Europese periodieke-keuring-regels de strijd 
aanbinden tegen opgevoerde en slecht onderhouden motorvoertuigen.  
De Bovag staat positief tegenover een periodieke-keuring voor motoren en brommers. "Maar dan moet wel 
vaststaan dat zo'n keuring genoeg oplevert. Niemand zit te wachten op onnodige kostenverhogingen voor de 
motor- en brommerrijders", aldus Bovag-zegsman Paul de Waal.  
 
De KNMV reageert woedend. ”Dit voorjaar hebben we de discussie tot in den treuren gevoerd met de 
Nederlandse politiek. Uiteindelijk hebben na het horen van onze argumenten zowel verkeersminister 
Eurlings als een meerderheid van de Tweede Kamer aangegeven dat er geen periodieke-keuring voor 
motoren hoeft te komen", aldus KNMV adjunct-directeur Patrice Assendelft.  
 
Bron: De Telegraaf 
 
 

Wegen veiliger voor motorrijder  
AMSTERDAM -  De ANWB gaat de komende jaren alle provinciale wegen controleren op 
‘motorveiligheid’. Volgens de toeristenbond loopt een motorrijder 34 keer zoveel kans op een dodelijk 
ongeval als een bestuurder van een auto. Veiliger wegen en veiliger motorfietsen moeten dat verschil kleiner 
maken, vindt de ANWB. Ook moet de motorrijder zich bewuster worden van de risico’s.  
De Koninklijke Nederlandse Motor Vereniging (KNMV) is verbaasd maar tegelijkertijd ook verrast over het 
initiatief. "Het bevreemdt ons dat de ANWB plotseling op de barricades gaat staan voor de motorrijders. 
Veel initiatieven zijn namelijk al door ons in gang gezet", aldus Patrice Assendelft, adjunct-directeur van de 
KNMV. Minister Eurlings heeft het groene licht al gegeven voor het veiliger maken van snelwegen. "Denk 
daarbij aan speciale vangrails in bochten. Daaraan is al een begin gemaakt.”  
De bond roept de provincies op alvast een begin te maken met het veiliger maken van de wegen door 
gevaarlijke plekken voor motorrijders in kaart te brengen. Vorig jaar vielen in Nederland onder motorrijders 
64 doden en 713 gewonden.  
 

 
Motorrijders worden er beter van! 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De Pen  

Als eerste wil ik natuurlijk Harry Wolters bedanken voor het doorgeven van de 
pen. Het feit dat je de pen krijgt aangereikt schept een verplichting, immers men 
gaat ervan uit dat ik voldoende (interessants) te vertellen heb om deze rubriek 
“de Pen” te kunnen vullen. Ik hoop dat dat inderdaad ook zo is! 
Ondanks het feit dat Harry mij uitnodigt om een niet “zuuver”stuk te schrijven, 
wil ik toch proberen het stuk zo zuuver mogelijk te houden, als lid van de band 

“Neet Zuuver” wil dat natuurlijk niet meevallen, des temeer omdat ik volgens ingewijden DE “Neet” van 
Neet Zuuver ben! (Oh ja, nu ik toch over een stuk gratis advertentieruimte kan beschikken : De CD “mer wa 
knap!” is nog steeds te koop via www.neetzuuver.nl !!!!) 
 
Ik wil jullie graag een stukje in de tijd mee terug nemen,  dit aan de hand van herinneringen aan diverse 
(motor) gebeurtenissen. 
Het begon allemaal ruim 45 jaar geleden aan de Langevoortseweg in het Enterbroek. (hierna heeft deze 
zelfde weg nog Ganzenweg geheten en inmiddels is het de Schipdamweg). 
Ik ben dus geboren aan de “Enterbrookring”, dat moet mijn interesse voor motoren en motorsport kunnen 
verklaren! 
Mijn vader daarentegen is wat minder enthousiast als het over motoren gaat, want hij schrijft een aantal 
verloren duivenvluchten toe aan het feit dat er motoren met hoge snelheid en veel lawaai langs zijn 
duivenhok scheurden; “Ik ha de doew’n stuiter vrog, mer duur dat lawaai van die motoren wol’n ze d’r net 
in!” 
Toch als Harry aan het begin van het jaar weer komt vragen of de Demorace door kan gaan,  dan haalt hij 
zijn hand over z’n hart en geeft toch maar weer zijn toestemming. 
 
Ook de jaarlijkse Reggerit loopt al sinds mensenheugenis langs mijn ouderlijk huis, omdat ik hier al vanaf 
het prille begin aan meehielp wisten mijn ouders een beetje van de reglementen, ik had ze al eens verteld dat 
het stuk route om hun huis zich er perfect voor leende, om een stukje af te snijden!  
Op de dag van de wedstrijd hield mijn moeder tussen de dagelijkse werkzaamheden door een oogje in  het 
zeil, al spiedend uit het keukenraam kon ze eventuele “valsspelers” perfect zien voorbij rijden en het was dan 
ook die middag dat ze mij aanhield en zei; “er zijn er twee binnendoor gereden, eentje met een rode en eentje 
met een blauwe jas”!  
 
Mijn 1e motorervaring deed ik (samen met mijn broers Henk en Erik) op met een oude Sachs enduro die we 
samen hadden gekocht van Jansman, dit was echt een motor uit de categorie “vief minuten jaagn en twei 
daagn sleuteln” deze motor heeft er dan ook zeker niet voor gezorgd dat ik motorsportgek werd, dat was 
meer nadat ik Andre (Kuipers) samen met Bertus Slagers had zien trialen in het bosje bij het stuw op de 
Mors, ik stond ernaar te kijken en hoorde Andre al snel zeggen, dat kun jij ook wel, je moet ook een 
trialmotor kopen. 
Zo gezegd zo gedaan, ik was inmiddels 18 en had mijn motorrijbewijs al, dus dat hoefde geen belemmering 
te zijn. 
 
Ik dus op een goede dag naar Borculo, daar waar Wim Top een rijwiel/motor zaak had, Wim reed ook trial 
en hij had nog wel een oud beestje te koop (coniferen klasse, ver uit het zicht ergens achter een schuur), het 
werd een prachtig cobalt blauwe Bultaco, deze werd op de aanhanger geknoopt en meegenomen naar Enter. 
Wim Top trouwens die bij de trialisten onder ons bekend is van de uitspraak “genoeeeeeeeeeg”, zijn 
steevaste antwoord als je hem belde of hij bepaalde onderdelen nog had, echter in Borculo aangekomen 
bleek dan dat hij het betreffende onderdeel net had verkocht! 
 



 
 
 



 
Vanaf die tijd werd er geregeld op de trial geoefend, we reden in ieder geval elke zaterdag en ook ‘s avonds 
was ik veel op het beestje te vinden, menig sloot en bosje werd zodoende onveilig gemaakt. 
Op de Hamberg vonden we in de “bult van de Smit” ons ideale oefenterrein, hier heb ik menig uur gesleten 
en elke kant van de bult werd bedwongen, ook hielden we hier onze clubwedstrijden, later kwam daar als 
trialterrein het bosje aan de Goorseweg bij. 
 
In die tijd reed uit Enter alleen Antoon Slagers nationale trialwedstrijden, tijdens een 2-daagse in Lochem, 
waarbij ik als schaduwrijder met Antoon was meegegaan, kwam ik in gesprek met een KNMV official die 
tegen mij zei dat ik ook wel (officieel) mee mocht doen. Dat vond ik natuurlijk prachtig en zodoende reed ik 
zonder enige voorbereiding mijn eerste echte Nationale trialwedstrijd. Dit heb ik samen met Antoon zeker 
nog een jaar of tien volgehouden, Antoon in de Nationale en ik in de Sportklasse, beste resultaat was een 2e 
plaats overall tijdens de 2-daagse van Havelte. Voor Jan Pieterson was dit een evenement met slechte 
herinnering, want tijdens dit gecombineerde trial/enduro evenement brak hij zijn pols. 
Ook een 2e plek tijdens de nat. Trial van Maastricht is mij altijd bijgebleven. Het terrein was zo slecht, dat 
het een grotere prestatie was om van non-stop naar non-stop te rijden dan de eigenlijke non-stop zelf. 
Motoren werden van hellingen af naar beneden gegooid, omdat rijden onmogelijk was geworden. Zo zie je 
maar weer, niet alleen enduro-rijders maar ook trialisten maken zeer slechte omstandigheden tijdens de 
wedstrijd mee! 
 
De meest indrukwekkende gebeurtenis in mijn trialloopbaan is toch wel de ongelukkige val tijdens de 
nationale trial in Schijndel. Zoals jullie vast wel weten, worden non-stops door middel van lint en (hele 
scherpe!) paaltjes afgezet. 
Een van die scherpe paaltjes (10 bij 10 mm en hardhout!) zorgde ervoor dat ik tijdens een val eindigde met 
een scheur in mijn scrotum, die uiteindelijk in het ziekenhuis van Tilburg door een vrouwelijke AIO na 4 
spuiten en 9 hechtingen werd gedicht, auw! 
Verdoofd en wel kwam ik na een paar uurtjes terug op het trialterrein. Antoon vroeg of ik ook meteen naar 
huis wilde, ik hield me sterk en wilde zijn plezier niet verpesten, dus zei ik dat het wel ging. Gaandeweg de 
wedstrijd zag Antoon mijn gezicht vertrekken en witter worden, uiteindelijk kon hij het niet meer aanzien en 
heeft hij zijn wedstrijd gestaakt, waarna hij mij over een ogenschijnlijk erg hobbelige weg naar Enter terug 
heeft gebracht. 
Bij thuiskomst was vooral de blik van Diana onsterfelijk (na het zien van mijn bebloede gescheurde 
onderbroek!). Antoon en ik zullen die blik niet gauw vergeten. 
Sinds die tijd stond er tijdens een trialwedstrijd mijn (toen geboren) bijnaam “Los Ballos” op het scorebord.  
 
Het was ook rond die tijd, dat ik in Enter het begrip Speedtrial heb geïntroduceerd. Ik had hierover gelezen 
en ben toen na enig zoeken in contact gekomen met een Engelse Trialclub. Deze hebben mij toen de 
reglementen opgestuurd. Deze hebben we hier en daar wat aangepast en zie onze eigen EMC-Speedtrial was 
geboren. Velen van jullie zullen zich ongetwijfeld nog deze legendarische avonden bij Teunis Kloots kunnen 
herinneren. 
Het evenement werd zo’n succes dat zelfs de “Enduro-Boys” hieraan deel gingen nemen. Deze stoere boys 
kregen zodoende iets meer respect voor “die knooiers van trialrijders”. 
Wat echt opviel was dat sommigen (waaronder ikzelf in het bijzonder!) totaal niet konden omgaan met 
tijdsdruk. Een beetje trialen dat ging nog wel, maar kwam daar een klok bij, dan was alles opeens anders en 
leek het alsof je je complete motorbeheersing kwijt was. 
 
Non Stop 1 was traditie getrouw het rijden op het achterwiel. Menigeen kwam daarbij aan het eind van de 
baan in de bosjes terecht 
Andere disciplines, zoals de springplank en de wip-wap, leken voor menigeen opeens onneembare vestingen. 
De spekgladde dieplegger van Teunis aan het eind van het parcours bleek vaak een scherprechter en heeft 
voor veel gebroken handles gezorgd. 
Vooral de prijsuitreiking was een wedstrijd op zich, wie zit het langst en hoe kom je thuis. 
Pas veel later werd het evenement een “minitreffen” en deden ook de toerrijders mee. We gingen pas naar 
huis als we 1 of 2 (door Marcel Wolves gehaalde) frikadellen op hadden. 
 



De zaterdagen zijn me vooral bijgebleven als prachtige dagen waarop ik samen met o.a. Andre, Rudi 
Beldman, Gerrit-Jan Lankamp, Wim van Kops, Antoon, Geert Pluimers, Mark van de Riet, Erik Wolterink 
en Eduard Smit de meest onmogelijke en daardoor de mooiste  tochtjes maakte. 
Die keer dat Andre aan de Regge kompleet met motor en al kopje onder ging. 
Het pistool dat ik op mijn hoofd gedrukt kreeg van de BOA (“Harink”?), die ons na een paar uur 
achtervolgen eindelijk te pakken had. 
De A1-brug over het Twentekanaal die we feilloos bedwongen, maar waardoor we in een soort van 
niemandsland kwamen, snel gingen we terug want als je hier wat kreeg! 
De bulten bij de Korrelmij in Rijssen, waarvan de top door de trialisten eerder werd bereikt dan door de 
Enduro-boys. 
De carnavalsoptocht in Borne waar we als trialteam aan meededen, hierbij reed Andre  een compleet muurtje 
bij een cafetaria omver, zijn baas die prins was zou het wel betalen! 
De vele regiowedstrijden in Lochem, Eefde, Zelhem en Borculo etc. 
De BBQ’s, vooral die waar Andre met de spinnen uit het varkenskot begon te eten!  
 
Ondanks een paar mindere ervaringen, moet ik toch constateren, dat ik een prachtige motortijd achter me heb 
liggen. Het trialrijden mis ik wel, ik heb nog zo’n ding dus ik zou zo weer kunnen starten, echter je rijdt dan 
echt in je eentje rond en daar is nou net helemaal niks aan, heel snel denk je dan weer terug aan toen en zou 
je graag willen dat je die tijd nog eens over kon doen! 
 
Ik had de pen eerst willen doorgeven aan onze “Al Quaeda” Houthakker (Ben Slaghekke! [Red.]), hij kon 
ons dan bijpraten over zijn 
terroristische aanslagen 
tijdens de afgelopen Enduro 
2-Daagse, echter die waren er 
niet! Tijdens de eerste dag 
werd onze Ben al vroegtijdig  
ontmaskerd, en tijdens de 2e 
dag werd hij onschadelijk 
gemaakt doordat de 
organisatie hem op een punt 
gezet had, waar hij het verkeer 
moest regelen, dat er trouwens 
niet was. Van Ben z’n kant 
dus dit keer niets nieuws te 
melden en het oude nieuws 
wat hij elke week aan de 
stamtafel verteld dat kennen 
we nu wel een keer! De pen 
gaat dus aan Ben z’n neus 
voorbij. 
 
In mijn stukje hierboven schreef ik al even over diegene die van mij wel de pen krijgt aangereikt. 
Als dank voor de vele frikadellen en kroketten die hij voor ons heeft gehaald in de nazit van de minitreffens, 
wil ik Marcel Wolves graag de gelegenheid gunnen om ons een volledige inkijk in zijn (motor) leven te 
geven. 
 
 
Marcel zet hem op !!! 
 
 
Gerrit Klein Nagelvoort 
 



UITNODIGING 
Wegens de zeer succesvol verlopen tweedaagse is er op vrijdag 23 januari 2008 een feestavond in ’t 
Kluphoes. Gezien de gigantische hoeveelheid werk die er is verzet hebben de helpers dit verdiend, dankzij 
hen kon dit evenement plaatsvinden. Deze avond is echter niet alleen voor de enduro helpers maar ook voor 
de helpers die zich op andere wijze inzetten voor de club. Dus heb je de club op enigerlei wijze geholpen, 
hetzij bij een activiteit, hetzij een klus aan ’t Kluphoes of anderzijds dan ben je welkom.  Dus: 

 De E.M.C. nodigt alle helpers/vrijwilligers uit voor 
een grandioze feestavond. 

Waar: ‘T KLUPHOES 
Wanneer: 23-01-2009 
Hoe laat: vanaf 19.30 uur 
 
Jullie zorgen voor goed humeur en de E.M.C 
zorgt voor de gratis catering. 
 We zouden het op prijs stellen als je je wel vooraf 
opgeeft i.v.m. de bestellingen  van de hapjes en drankjes. 
  
Graag aanmelden bij Mark Spekreijse via zijn e-mail 
 markspek3helpers@hotmail.com 
Als je geen e-mail hebt dan kun je je aanmelden bij ’t Kluphoes. 
________________________________________________________ 
 



 
 

 

 



International Jopa Two Days Enduro. 
 
Dit was het dan weer; nu ik dit schrijf is de Enduro voorbij, de linten van het land, de bosjes weer 
aangeharkt. Wel moeten nog een aantal landen geschoven en losgetrokken worden. We leveren het weer 
netjes af. Maar ik hoop dat ook de landeigenaren begrijpen dat het er nu te nat voor is. Hoe het is gegaan met 
de Enduro kunnen we lezen uit het onderstaande verhaal van Alex Peters. Alex geeft met een echt “Enduro 
Hart” verslag voor de Motor Gazet. Lees het even door en geniet er van! 
Jos Rutjes. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nog even een echte enduro als seizoensluiter; Hans 
Vogels weer iedereen de baas! 
 
TWEEDAAGSE SLUIT SEIZOEN AF 
Traditiegetrouw vormt de tweedaagse enduro het sluitstuk van het ONK. Met de twee apart tellende 
dagresultaten kan de eindstand worden opgemaakt en zijn de kampioenen bekend. Naast deze worden ook de 
winnaars van de tweedaagse gehuldigd. Dit keer lag de organisatie net als in 2002 bij de Enterse Motor Club 
(EMC). Een club die net als in 2002 zo’n 300 vrijwilligers wist te mobiliseren om dit toefje op de 
endurotaart prima voor te bereiden en dito uit te voeren. Daarmee is al duidelijk dat de organisatie geen 
steken liet vallen, en dat kwam omdat er weinig tot niets aan het toeval was overgelaten bij deze 27e editie 
van de Reggerit. De voorbereiding was op www.tweedaagsereggerit.nl vooraf goed te volgen waarbij vele 
foto’s en grappige teksten al lieten zien dat bij de club humor een belangrijke plaats inneemt. 
 
VROEGER WAS ALLES ANDERS 
Het karakter van de rit is heden heel anders dan toen begin jaren 80 de eerste enduro’s rond Enter werden 
verreden. Toen was het nog onder het motto hoe natter hoe mooier en zochten de uitzetters de natste akkers 
uit en als dat niet zo was, zetten landeigenaren de akkers wel flink onder water. Akkers waren indertijd de 
hoofdmoot van de route, tegenwoordig is er al veel meer sprake van mooie bospassages waar het enduro 
kruip-sluip-hart opgewonden van kan gaan bonzen.  Het laatste decennium kenmerkt zich ook doordat de 
club de wat hoger en droger gelegen akkers opzoekt en als het qua nattigheid uit de hand loopt zo’n stuk al 
snel uit de route of proef haalt. Dat niet alleen om schade aan akkers te voorkomen maar ook om deelnemers 
niet te veel op kosten te jagen. Motoren kunnen natuurlijk best wel tegen een beetje modder maar om daar nu 
de hele dag tot aan de as in rond te baggeren is uiteindelijk toch niet echt bevorderlijk voor het mechaniek. 
Ook de rijder heeft zo zijn eigen beperkingen want urenlang door diepe gleuven rijden vergt veel kracht en 
uithoudingsvermogen.  
 
DROOG EN TOCH NAT  
Met zo’n verwarrende titel moeten er wel vraagtekens rijzen. Toch was het simpel, de eerste dag gaf een 
behoorlijk droge route te zien en daarna werd het anders. De week voordien was het overvloedige sneeuw 
die de uitzetters in vertwijfeling bracht en bijna deed besluiten proef drie op een andere plaats te gaan 
uitzetten. Naar gelang de week vorderde droogde het snel op en zakte het water weg. Zo hoefde niet net als 
vorig jaar ter elfder ure nog te worden verhuisd naar een andere locatie voor de proef. Wel bleven een aantal 
akkers dermate nat dat besloten werd die buiten de route te laten. Daarmee namen de asfaltkilometers wel 
iets toe maar weinig deelnemers die daar een punt van maakten. Nee, de meesten waren zelfs blij. Ook bleek 
dit afkorten nodig omdat met de aanvankelijk getekende 100km route de laatste inter pas tegen half vijf en 
dus met schemer de finish zou gaan halen. Met de straftijdspeling van een half uur kwam dat al helemaal niet 
goed en zo werd de route ingekort tot 92 km.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
De eerste dag was het mooi droog en naarmate de dag vorderde werden de akkers echte zandrace banen. 
Sommige vreesden voor zandverstuivingen en vroegen zich af of er niet gewaterd moest worden! De 
wedstrijdleiding had het vooraf natter ingeschat en de rijders op dag 1 gestart op B-tijd. Dat bleek erg ruim 
en wachttijden van 10 minuten bij de tijdcontroles waren geen uitzondering. Volgens de weersvoorspelling 
zou de tweede dag de zon te voorschijn komen, in dat vooruitzicht werd besloten tot A-tijd. Toen het echter 
s’nachts vanaf 1 uur begon te miezeren kreeg die A-tijd een heel ander karakter. De leemlaag in de 
zandgrond van de akkers werd langzaam maar zeker natter en natter, daarmee gladder en voor velen een hele 
uitdaging. De route en proeven namen verder toe in zwaarte onder de in de ochtend gestaag doormiezerende 
regen en daarmee werd het na de racedag van vrijdag nog een hele echte enduro (zater)dag. De Entersen 
verkneukelden zich, dit hadden ze niet verwacht en gewild, maar mooi vonden ze het zeker.  
De route was gevarieerd door diverse kruip-sluip-stukken waarbij een flink deel lag in de omgeving van 
‘Notter’ tussen de eerste en tweede tijdcontrole. Dit was enduro op zijn puurs. Ook diverse ‘oude’ stukken 
route van de beginjaren enduro waren opgenomen, en dat was te merken. Daar lagen bij de eerste doorkomst 
al flinke knippen en of sporen in. Op de ruim 30 bruggen in de route, waarvan de langste maar liefst 13 meter 
was, was betongaas gespijkerd waardoor uitglijden op de bruggen behoorlijk werd teruggedrongen. Toch 
maakte een enkeling het te bont door bruusk te remmen of bruusk gas te geven op zo’n brug. Dan volgde een 
buiteling die in de zachte modder zonder gevolgen bleef anders dan een bruin pak. Wel zorde dergelijk rare 
acties dat het gaas op enkele plaatsen losraakte wat de organisatie met de  
vliegende brigade dan weer moest herstellen. Ook was een deel van het, in totaal 200 meter, uitgelegde 
betongaas op weilanden te vinden waarvan de eigenaar liever geen bandensporen terugvond. Slimme jongens 
die EMC’ers. Iets minder slim was de actie van 50-plusser Theo van de Helm. Die keek op de route even 
achterom waar de rest bleef en knalde zo vol op een bussluis. Na een vette knal waren een gebroken 
sleutelbeen en hand zijn trieste lot. Niet zo’n fijne methode om in het nieuws te komen maar hopelijk kent hij 
een snel herstel. 

 
 
 



Het werden 3 ronden voor de inters en 2,5 voor de nationalen die samen bijna 200 rijders op de been 
brachten. De circa 60 daglicenties mochten 2 ronden rond. Van deze inschrijvers kwamen er 24 niet 
opdagen. Voor de vier die al betaald hadden is dat geen probleem. De anderen ondergaan het door de EMC 
al jaren gevoerde succesvolle navorderingsbeleid onder het motto ‘wie inschrijft betaalt, mits niet  
tijdig en met een goed alibi afgemeld’. 
 
FLINKE LANGE PROEVEN  
Afwisseling niet alleen op de route, ook de proeven boden dat. De eerste ‘Van Wijk en Boerma’ crossproef 
was uitgezet op een veelheid van aaneengesloten akkers en veldwegen. Vlot lopende en korte trekbochten 
wisselden elkaar af evenals langere en kortere rechte stukken. Het gas kon erop en zeker de eerste dag was 
het echt smullen met stevige zandwallen. In deze eerste proef ook een aardigheidje in de vorm van een 
reusachtig rechthoekig labyrint, eerste 16 keer naar links en dan weer evenzovele keren naar rechts. Eigenlijk 
een soort spiraal maar dan wel een met lange rechte zijden. De paden waren breed tussen 3 en 5 meter, 
inhalen was op deze proef van bijna zes minuten (voor de inters) geen enkel probleem. Proef twee ‘Aveco de 
Bondt’ bevond zich in het buurtschap Notter. Het was een compleet nieuwe proef in en rond het ‘Boode’ 
bosje en aangrenzende akkers. Adembenemend niet alleen vanwege de mooie omgeving en variatie maar ook 
de lengte deed velen naar adem snakken. Het bos was een hakhoutbos met heel veel omgevallen bomen waar 
de proef zich tussendoor wentelde. Als je er al aan durfde te denken was afsnijden hier van nature niet eens 
mogelijk door de vele omgevallen boomstronken. Enkele boomstronken lagen op de proef, die waren met 
een beetje beleid makkelijk te nemen. Toch gingen er nog wel enkele rijders in de fout en meestal omdat ze 
net te langzaam gingen. Alles liep goed af evenals de diverse op- en afstappen op de akkerstukken. Dit 
proefje vergde een ruime 9 minuten en zoals de insiders het melden, ‘er lijkt geen eind te komen aan dit vele 
maar wel schitterende gedraai’.   
De derde ‘Sismatec’ proef was op en rond een bosje in Rectum waar vaker een proef was uitgezet. De akkers 
boden allerlei variaties aan bochten waarbij het kiezen van een goede snelle lijn essentieel was. De wallen 
lagen er snel in maar ook vormden op de tweede wat nattere dag er zich aardig diepe gleuven. Met 
voldoende gas hoefde men er niet in vast te rijden, anders was het even een duwtje om weer los te komen. 
Het pad door het bos was vijf a zes meter breed en bevatte veel redelijk natte en daardoor gladde knippen. 
Velen haalden hier adembenemende capriolen uit. De eerste dag ging het in de tweede ronde met E2 inter 
Jeroen Klein Kromhof goed mis. Met hoge snelheid kwam hij hard in aanraking met een van de dikke bomen 
langs de kant. De vliegende dokter Roel Horstra was snel ter plaatse en constateerde een bovenbeen breuk. 
Geroutineerd deed hij aan shock- en pijnbestrijding omdat het nog wel even duurde totdat de ambulance dit 
minder toegankelijke gebied zou weten te bereiken.  
Rijders die de onheilsplek passeerden werden tot langzaam rijden gemaand daar het slachtoffer nog midden 
op het pad lag. Een enkeling trok zich niets van de aanwijzingen van marshalls aan en reed hard door. Het 
spannendste maakte Jan Kocken het. Die minderde geen vaart en kwam zelf in de problemen waarbij hij nog 
bijna de voor JKK staande motor en hulpverleners schepte. Die mijnheer is na afloop door de 
wedstrijdleider, evenals een paar anderen die ook in het boekje kwamen, getrakteerd op een diskwalificatie. 
JKK is nog diezelfde nacht geopereerd en kreeg een pen in zijn been. Het ziet er naar uit dat hij zeer spoedig 
het ziekenhuis mag verlaten. Proef 6 waar het hier om handelt is later geschrapt  voor alle klassen behalve de 
reeds gepasseerde E1. De proef duurde een ruime vijf en een halve minuut. Samen brachten de proeven het 
tot ruim 20 minuten per ronde. Overigens heeft mijnheer Kocken zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag, 
dat siert hem maar eerst kijken en nadenken en dan iets doen is beter. 
 
 
 



  



  

DE TWEEDE DAG, NET IETS ANDERS 
De route van de tweede dag was identiek en in dezelfde rijrichting als de eerste dag. De tweede dag 
werden alleen de proeven tegengesteld gereden. Dat ging via een op alle proeven geplaatste zelfbouwbrug 
van steigermateriaal. Daarbovenop was het startplatform gepositioneerd. Door het verleggen van enkele 
bochten kon ook de tweede dag ‘van boven’ worden gestart en werd vlak voor de finish de ‘tunnel’ 
gepasseerd. De tweede dag lagen de bochten verkeerd maar dat was duidelijk een mindere factor dan de 
gladheid tgv de miezerregen. Hierdoor liepen de tijden met zo’n 15 tot 20% op. Met daarbij de 

ongelukkig vallende A-tijd kreeg 
iedereen daar in evenredigheid plezier 
van. Degenen die moe werden en mee 
gingen steppen draaiden in de 
vermoeidheidsspiraal de verkeerde 
kant op. Beter is toch maar flink op het 
gas te zitten hoe moeilijk dat ook lijkt. 
Met daarnaast enkele machines die 
vaak net als hun baas onvoldoende 
geprepareerd waren op deze 
omstandigheden moesten een ruime 55 
rijders voortijdig de strijdbijl 
begraven.   
 
 
 
 
 

Het startplatform werd de tweede dag ook nog brug. 
 
ONK INTERS E1 
Met een voorsprong in de tussenstand van 18 punten stond Erald Lammertink bovenaan. Tweede man 
Jirry van Veen moest hij dan ook meer in de gaten houden dan de net vandaag weer heroptredende 
Barend Haaijer en Ralph Hubers. Haaijer was tijdens een clubcross flink geblesseerd en was maanden uit 
de running geweest. Uiteraard was iedereen benieuwd naar zijn vorm. Hetzelfde gold Hubers die al een 
tijdje kampt met rugproblemen en dus ook buitenspel had gestaan maar nu voor de winst in de team- 
(Mac Veenendaal) en merkentitel (Yamaha) natuurlijk niet wilde ontbreken. Lammertink had, mede gelet 
op de pech van vorig jaar die een zekere titel door zijn neus boorde, zich kunnen concentreren op Van 
Veen maar deed dat niet. Hij ging vol het gevecht aan met Haaijer die blijk gaf niet echt geleden te 
hebben van zijn rustperiode. Hubers zat daar dichtbij maar verloor steeds te veel op de tweede proef en 

kon zich zo niet bemoeien met de strijd om 
één en twee. Lammertink won ultiem alle 
negen tellende proeven waarbij Haaijer 
een enkele maal tot op een halve seconde 
kwam en tekende voor twee.  
Hubers deed enkele bodemonderzoeken 
maar zag kans Van Veen de derde plaats te 
onthouden waardoor die op vier uitkwam. 
Rick Enderink zat daar dan een 2,5 minuut 
achter en sloot aan als vijfde voor de ook 
al na blessure heroptredende Marnix Merk 
en ‘just-for-fun’ rijder Sjaak Martens.  
  
 
 
 

 
 
 
 

2 Na een sterke wedstrijd ging de E1 titel eindeijk en 
welverdiend naar Erald Lammertink 
 

 



  



  

De tweede dag had Lammertink het rijk alleen. Het gebrek aan ritme brak de andere twee opponenten op 
in de wat zwaardere omstandigheden en het was dat Lammertink in de laatste proef nog even een 
bodemmonster nam anders was de marge nog wat meer dan twee minuten geweest. Hubers en Haaijer 
maakten om beurten wat foutjes waar Hubers uiteindelijk het beste uitkwam en de tweede plaats kon 
opeisen. Haaijer kwam zo op drie voor Rick Enderink (4) en Marnix Merk (5) omdat Van Veen al de 
eerste ronde de pijp aan Maarten moest geven. 2-daagse: de winst duidelijk voor Lammertink, met de 
betere totaaltijd over twee dagen voor Haaijer en daarmee de derde plaats voor Hubers. Titel: Lammertink 
(eindelijk maar oh zo verdiend) voor Van Veen en Enderink. 
 
ONK INTERS E2 
Met zeven overwinningen en een tweede plaats stond Hans Vogels maar liefst 58 punten voor op zowel 
Alex van den Broek en Dave Elsinga. De eerste dag had Vogels het plan om het rustig aan te doen om in 
ieder geval de twee missende puntjes binnen te halen voor de titel. Dan zou hij de tweede dag nog wel 
zien. Zover kwam het niet. Vogels’ rustige tempo kon hij maar vasthouden tot na de eerste proef. Daar 
bleek Mike Kock bijna twee seconden sneller. Dat was het sein om de Vogelskraan een klein stukje 
verder open te zetten. Kock had daar geen antwoord op, moest zelfs risico’s nemen om te volgen en 
maakte enkele foutjes waardoor Vogels alsnog een voorsprong van 80 seconden opbouwde voor de 
dagwinst. Kock wist Van den Broek, die als technicus op dit soort snelle crossproeven moet toeleggen, 
eenvoudig op drie te houden met een ruime minuut marge. Geert Snellenberg probeerde het nog enkele 
proeven met Van den Broek maar moest ultiem de duimen leggen voor vier wat op zich een prima 
prestatie was. Dave Elsinga lag in de slag met Peter Lenselink maar dat stopte toen Lens op proef 4 in een 
high speed endo (over de kop) zeilde. Hij kwam er enigszins dizzy uit en wist nog net de goede rijrichting 
te bepalen. Daarna moesten enkele rode pillen naar binnen om de kneuzingspijn te drukken en was het 
fijne eraf. Elsinga dus vijfde.  
Na afloop diskwalificeerde de KNMV Vogels. Die had bij de pre-finish gesleuteld en dat is in het ONK 

verboden. Het mag op elke TC behalve op een pre-
finish (herkenbaar aan de vlag met kruis). De 
verwarring voor Vogels was begrijpelijk omdat dit 
in het EK en WK juist wel mag. En daar had hij er 
dit jaar nogal een paar van verorberd. Toen Erik 
Davids, Erwin Plekkenpol, Ralph Hubers en Erald 
Lammertink hiervan hoorden togen zij naar de 
wedstrijdleider om verhaal te halen. Daar bleek dat 
deze overtreding wel in het reglement stond maar 
er geen specifieke straf voor stond. In zo’n geval 
beslist de jury. De wedstrijdleider maakte de 
diskwalificatie ongedaan en de jury besloot gelet 
op de omstandigheden geen straf toe te kennen.  
Daarmee hadden de maten, waarvan in ieder geval 
en Erwin nog club- of teambelangenhadden, de 
sport laten prevaleren boven het eigen belang. Een 
goede zaak voor de collegialiteit in de sport. 
De tweede dag kon Vogels echt alle teugels los 

gooien. Als modderspecialist was hij ook nog in zijn element en kwam Kock, wat die ook probeerde, er 
niet aan te pas. Kock hield desondanks knap stand op de tweede plaats maar moest op de tweede test 
steeds teveel toeleggen. Het was dat Vogels in de laatste proef nog een uitzwaaier maakte waardoor Kock 
die proef nog kon winnen. Met een ruime twee minuten was het verschil tussen één en twee duidelijk in 
het voordeel van Vogels. Om de derde plaats ging het lang gelijk op tussen Van den Broek en 
Snellenberg. Bij het ingaan van de laatste ronde was de stand nagenoeg gelijk. Van de Broek  zette een 
tandje bij en reed die derde ronde bijna zijn hele marge van 24 seconde op wederom vierde man 
Snellenberg bijeen. Lenselink en Elsinga knokten weer om vijf. Nu trok Lenselink aan het langste eind 
door met name een betere laatste ronde en legde zo beslag op de vijfde plek. 
2-daagse: winst afgemeten voor Vogels, de tweede plaats voor Kock met Van der Broek op drie.  

101  Hans Vogels werd dit seizoen maar één 
keer op waarde geklopt, de rest was kat-in-
het-E2-bakje voor deze titelcollectorErik 



  



  

Titel: Vogels scoort zijn 4e ONK titel voor EK runner-up Van den Broek met Elsinga knap als derde in 
zijn debuutjaar bij de E2. Elsinga is eind vorig jaar gepromoveerd maar heeft mede door zijn EK 
avonturen dit jaar een geweldige progressie laten zien.  
  

 
ONK INTERS E3 
Met de sterke kleppers Mark Wassink en Erwin Plekkenpol aan de 
start was vooraf de winnaar in de tweedaagse bekend ervan uitgaande 
dat zich geen rare dingen zouden voordoen. Plekkenpol stond in de 
tussenstand 22 punten voor op Wassink en voelde, ondanks dat twee 
keer flink doorrijden voldoende was voor de titel, toch  enige druk. 
Plekkenpol heeft door zijn vele rijden in Italië, een vereiste om op 
het hoogste WK niveau mee te kunnen, iets van de Hollandse 
doldriestheid ingeleverd die helpt om de soms wat drassige akkers 
hier te doorkruizen. Wassink wordt juist iedere week sneller. Het 
winnen van de recentste vier wedstrijden heeft zijn zelfvertrouwen 
goed gedaan. Daarnaast is alleen een goude een echte (om met de 
oude Schram te spreken) en moet hij aanvallen in de wetenschap dat 
je het bij de enduro nooit zeker weet. Het blijft naast een rijderssport 
ook een zaak van motortechniek en één keer uitvallen kan de stand 
helemaal op de kop gooien. Al na enkele proeven was duidelijk dat 
Wassink een one-man-act had daar Plekkenpol zich beperkte tot het 

drooghouden van de tweede plaats. Dat ging redelijk gemakkelijk daar 
Gert-Jan Boekhorst het aan de stok had met Erik Davids en zij beiden 
niet aan de tijden van de twee koplopers konden komen. De onderlinge 
strijd werd in de laatste ronde beslist doordat Boekhorst een mooi 
eindschot neerzette en Davids juist wat moest lossen. De steeds beter 
in het enduro ritme komende Gas Gas rijder Boekhorst pakte zo een 

mooie derde plaats voor Davids en de ook beter aan het enduro rites gewende vijfde man Jeffrey Zweers 
die bovendien tussen de bedrijven door ook nog even een gebroken koppelingsplaat moest vervangen. 
In het vertrouwen dat Plekkenpol wel zou uitrijden kon Wassink zijn eigen plan trekken en zich richten 
op de winst in de tweede dag en de tweedaagse. Na de start zag niemand hem meer terug met tijden op 
eenzame hoogte. Plekkenpol had in het begin wat last van de druk om uit te moeten rijden maar overwon 
die in de tweede wedstrijdhelft. Daar profiteerde Boekhorst van. Die reed van meet af aan betere tijden in 

de klokken en werd te laat geconfronteerd met het 
tegenoffensief van Plekkenpol. Boekhorst pakte zo 
de tweede plaats voor Plekkenpol. De vierde plaats 
leek lange tijd naar Erik Davids te gaan totdat die 
machinepech kreeg en niet genoeg snelheid meer 
kon ontwikkelen. Hij verachterde en regelde hulp bij 
broer Allan die vanwege een lekgestoten carter al 
was uitgevallen op test 2. With a little help of my 
brother finishen is altijd nog beter dan uitvallen, 
maar dan moet niet net een marshall voorbij komen 
die de route als laatste naspeurde op hangenblijvers. 
De marshall constateerde  hulp door derden en 

daarop volgde diskwalificatie. Jammer maar het 
hoort bij zo’n gok. Als je niets doet val je uit. 
Daarmee kwam de vierde plaats vrij voor Dinand 
Tijhuis die profiteerde van wat schuivers van Jeffrey 
Zweers. 

2-daagse: winst voor Wassink die volgend jaar weer zeker op de E3 zal zitten, met de tweede plaats voor 
Plekkenpol en Boekhorst als derde. Titel: Plekkenpol met een mooie marge naar Wassink met Boekhorst 
op drie door het uitvallen van Davids. Plekkenpol weet nog niet helemaal zeker of hij met de HM 
Zanardo Booking.com Honda het WK in de E3 of E2 gaat bestrijden. Wel is zeker dat hij zal deelnemen 
aan de indoor enduro in Genua op 24 januari 2009. 
 

201 Door blessureleed 
pas laat op stoom maar 
toen ging Mark Wassink 
ook als de brandweer. 
 

202 Dit is de zijde die Erwin Plekkenpol 
uiteindelijk iedereen in het kampioenschap 
E3 liet zien 



  

INTERS VETERANEN 40+ EV40 
Arjan van der Veld liet er geen twijfel over bestaan wie de eerste dag de snelste was. Weliswaar moest hij 
een proef aan Frans Daris laten maar die drong niet verder aan. Van der Veld kon zo winnen voor Daris. 
Om de derde plaats was heel wat stuivertje wisselen aan de orde tussen Bob Barten, Cees Siemons en 
Peet van Saase. Uiteindelijk bleef deze volgorde overeind en tekende Barten een mooie derde bij.  
De tweede dag was het Van der Veld die alle proeven naar zijn hand zette. Meer strijd was er voor stekkie 

twee tussen Cees Siemons en Peet van Saase.  
Siemons wist zich gesteund met een iets 
geslonken marge van 21 puntjes op Van der 
Veld en vond het eigenlijk wel goed zo. Saase 
kwam zo op twee voor Siemons. Dan zat er een 
gat van 2,5 minuut naar Bob Barten op vier die 
op zijn beurt een kleine minuut achter zich Frans 
Daris op vijf zag landen.  
2-daagse: winst voor Van der Veld met de 
tweede plaats voor Van Saase en Siemons op 
drie. Titel: Siemons voor Van der Veld en Van 
Saase. Een klasse die zijn bestaansrecht meer 
dan bewezen heeft. Het wachten is nu dat E1, E2 
of E3 rijders het rennersveld verder komen 
versterken. 
 
 
 
 

SCRATCH ONK INTERS (Motorgazet bokaal) 
Maar liefst 58 punten kon Hans Vogels verliezen en dan nog voor de derde keer op rij snelste ONK inter 
worden. De eerste dag was het een gevecht om enkele seconden met Mark Wassink en het was dat Vogels 
de tweede wedstrijdhelft nog even aanzette anders had Wassink de eerste dag met de volle buit gaan 
slepen. Nu was het dus weer Vogels die de mooiste plaats pakte voor Wassink en een verrassende 
Lammertink (E1) op drie. Mike Kock wist Plekkenpol voor te blijven op vier. De tweede dag ging Vogels 
er echt voor zitten en was helemaal niet meer te houden. Wassink kreeg er nog wel enige speld tussen 
door enkele proefwinsten maar de marge van 36 seconden op het eind was toch in het voordeel van 
Vogels. Derde werd nu Kock voor Lammertink en Boekhorst. 
2-daagse: De voorzittersbeker voor snelste inter in de tweedaagse gaan ze op de KNMV 
kampioenshuldiging voor maar liefst de vierde keer uitreiken aan Hans Vogels, Wassink als tweede voor 
Kock. Titel: De motorgazet bokaal komt voor de derde keer op rij in handen van Hans Vogels voor 

Plekkenpol en Wassink. 
 
  
 
Scratch inters – Voor derde keer op rij krijgt 
Hans Vogels de prestigieuze scratch inters bokaal 
uit handen van uw reporter 
 
 
 
 
 
 
 
 

302 De eerste titel bij de EV40 ging naar 
veteraan Cees Siemons 



  

EURO/ NATIONALEN N1 
De vraag was of Rik Broer hier een seizoenrecord kon neerzetten door alle dagen te winnen. De eerste 
dag lukte hem dat zonder slag of stoot, helaas liep het de tweede dag anders door een defect aan de 

machine en moest hij uitvallen. Zo zie je maar dat 
zelfs een monteur bij een wat oudere motor de 
techniek niet helemaal naar zijn hand kan zetten. 
Aldus ging de tweedaagse naar Hans Scholten die 
het lastig genoeg had om nieuwkomer Sander 
Bouwmeester van zich af te schudden. Dat lukte 
met uiteindelijk een marge van een twintigtal 
seconden. De tweede plaats in de tweedaagse dus 
voor Bouwmeester. Dan viel er een gat naar Rene 
Gerrits die een minder goede zesde plaats de 
eerste dag verbeterde naar een derde de tweede 
dag en een derde plaats algemeen.  
Als vierde eindigde Gerrit Panjer (8 en 4) voor 
vijfde man Bjorn Beldman (5 en 5). De titel 

geheel terecht voor Rik Broer met als tweede 
Scholten voor Wieger Riphagen. 
 
 

EURO/ NATIONALEN N2 
Oud-inter, MX kampioen van Nederland en GP 
MX-rijder Mark Smits wist zich vooraf verzekerd 
van een marge van 16 punten op de snelle Bjorn 
Schreijer. Laatstgenoemde Smits zette zijn goede 
beentje voor maar zag het moedeloze in van de 
sterke tijden die Schreijer neerzette.  
Daarnaast scoorde hij constant tweede en derde 
plaatsen en leek er eigenlijk geen vuiltje aan de 
lucht voor hem. Het was Harmen Harmsen die ook 
scherpe tijden neerzette en een paar keer onder die 

van Smits 
dook. 
Schreijer won 
de eerste dag 
afgetekend en 
vond Harmsen 
op twee voor 
Smits. Hans Pol 
streed een eenzame strijd voor de vierde plaats net als vijfde man 
Robert Willemsen.  
De tweede dag was Schreijer nog steeds ontketend en reeds soms 
zelfs tijden waarmee hij in de top drie van de E2 zou komen. Daar 
was geen kruid tegen gewassen. Smits concentreerde zich op 
Harmsen en bouwde gestaag voldoende voorsprong op voor de 
tweede plaats en de titel. Harmsen derde met op enkele minuten 
Herdi Vos als vierde voor Jeroen Arends. Een opvallende actie was 
van Luchtmobiele Brigade Militair Mark Hoentjen. Die kreeg een 
defect aan zijn machine in de laatste ronde maar wilde koste wat het 
kost finishen. Hij zette het op een lopen en kwam al kokhalzend na 

26 minuten (de limiet is 30) op tijd over de finish. Hulde voor 
zoveel doorzettingsvermogen. 2-daagse: winst voor Schreijer met 
Smits op de tweede plaats voor Harmsen.  
Titel: voor Smits die een marge van 8 punten overhield op 

Schreijer. Laatstgenoemde die van de KNMV bij het begin van het seizoen geen inter startbewijs kreeg en 
het maar even moest laten zien, nou dat deed hij dus hier met tijden waarmee absoluut hoge ogen gaat 

 388  Machinepech op de laatste dag kon niet 
voorkomen dat Rik Broer alsnog de N1 cup 
kreeg 

418 Nationaal Bjorn Schreijer is een 
belofte, hij won de tweedaagse met zijn 
TM maar miste net de titel 

 415  het kampioenschap in de 
felbevochten N2 ging naar oud-
inter MX1 Mark Smits 



  

gooien bij de inters in 2009. Het is dat Schreijer een framebreuk kreeg in Geesteren en een DNF anders 
…. . Harmsen bleef netjes derde en mag ook de inter gelederen gaan versterken. 
 
EURO/ NATIONALEN N3 
In de huidige puntentelling met kleine puntenstappen is het zonder een misstap van een ander niet 
mogelijk om kampioen te worden. Carlo van Loon miste de eerste wedstrijd van het seizoen werd nog 
eenmaal tweede maar won vervolgens alles wat er nog te winnen viel. Ook de kampioensrit won hij beide 
dagen. Bernard van de Pol is net een fractie langzamer maar had wel dat eerste resultaat en nog wel de 

winst (ook in de tweede wedstrijd) 
en kon door dicht in de buurt te 
blijven van Van Loon netjes de 
leiding vasthouden.  
Hier tekende Van de Pol voor twee 
tweede plaatsen en mocht zich 
kampioen noemen. Voor de derde 
tot en met vijfde plaats was er veel 
instemming want beide dagen 
kwamen Patrick Schellekens als 
derde voor Bert Hardenberg (4) en 
Bart Notten (5) aan de meet. Van 
Loon zal ongetwijfeld een goed 
figuur gaan slaan bij de inters. 
2-daagse: winst voor Van loon met 
als tweede Van de Pol voor 
Schellekens op drie. Titel: voor Van 
de Pol met als tweede Van Loon 
voor Schellekens op drie 
 
                                                                               

 
 

NATIONALEN VETERANEN 40+ NV40 
Jan Wigman wint ook deze wedstrijd de dubbel en komt daarmee op 6 op een rij. Door drie nulresultaten 
had hij echter geen kans op de titel. De echte strijd zat tussen Dick Luijten, GJ Nijen Twilhaar en 
kampioensleider Bauke Bootsma. Nijen Twilhaar had een goede eerste dag en werd derde achter Wigman 
en Henk Kromdijk (2). Bootsma achtste en ziet zijn voorsprong na deze dag flink slinken tot 6 punten op 
Nijen Twilhaar. Dat betekent kolen op het vuur en daarnaast ligt de modder Bootsma duidelijk beter dan 
het zand. Weliswaar wordt Nijen Twilhaar de tweede  dag de runner-up van Wigman maar  

Bootsma volgt als een schaduw op drie voor de titel.  
2-daagse: winst voor Wigman met de tweede plaats voor 
Nijen Twilhaar voor Wim Joustra (4 en 4). Titel: gaat 
naar Bootsma voor Nijen Twilhaar en Dick Luiten (hier: 
6 en 5)  
 
NATIONALEN VETERANEN 50+ NV50 
Met iets minder plezier in de modder wist Jan Lemmens 
ook deze wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Daarmee 
had hij dus dit jaar alles gewonnen wat er maar te winnen 
was. Hij hoopt dat er in 2009 meer tegenstand komt, het 
verschil met zijn huidige achtervolgers is minuten in 
plaats van seconden waardoor Jan gewoon een maatje te 

groot is. Misschien is de EV40 een optie? Hoewel er 
achter hem behoorlijk werd gestreden waren de heren het 
beide dagen volstrekt met elkaar eens. Jakob Homan ging 
voor twee en Henk Enting voor drie. Peter Wils en Arie 

Zwerus namen de plaatsen vier en vijf voor hun rekening.  
2-daagse: winst voor Lemmens, voor Homan en Enting. Titel: Lemmens voor Homan en Wils 

533 Bernard vd Pol liet zich niet gekmaken en nam de N3 
titel mee naar Nunspeet 
 

615 Hij won alles wat hij uitreed bij de 
NV40, maar Jan Wigman had een 
wedstrijdje minder moeten uitvallen



  

 
SCRATCH NATIONALEN (Twin Air 
bokaal) 
Al weken niet te weerstaan en ook nu niet in 
deze echte enduro omstandigheden. Bjorn 
Schreijer wint met vlag en wimpel beide 
dagen voor Carlo van Loon. Daarachter 
wisselen over beide dagen de derde en 
vierde plaats tussen Harmsen (3 en 4) en 
Mark Smits (4 en 3). Bernard van de Pol 
wordt twee keer vijfde.  
2-daagse: winst voor Schreijer voor van 
Loon en Smits. Titel: De Twin Air Bokaal 
en een jaar lang gefilterde Twin Air lucht 
gaat naar Mark Smits (en dat was altijd al 

een Twin Air fan) voor Schreijer en Van de 
Pol. 
  
 

DAGLICENTIES 
De tweedaagse wordt een prooi voor Ismo ten Velde door beide dagen gedecideerd naar zich toe te halen. 
Ook voor de tweede plaats was er weinig twijfel daar Henry Pol (die we overigens volgend jaar vaker 
gaan zien omdat die naar de ISDE in Portugal wil) die twee keer opeiste. De derde plaats ging naar (oud 
enduro crack) Simon Schram die met een sterke tweede dag N2 kampioen 2007 Dirk van der Heiden en 
Jeroen Vriezekolk (5) te snel af was.  

 
CLUBTEAMS 
Met twee overwinningen van kampioensleider 
MAC Veenendaal (Vogels, Lammertink, 
Hubers en de afwezige Gert Berghorst) gaat de 
titel weer naar Veenendaal. Voor de 2-daagse 
pakt VAMC De Graafschapsrijders 1 de 
tweede plaats voor TCD Hummelo 1. Titel: 
Veenendaal voor tweede VAMC De 
Graafschapsrijders 1 
en De Toerenteller 1 op drie. 
  
MERKENTEAMS 
Ook deze keer was Yamaha (Vogels, 
Lammertink, Hubers en Elsinga) naaste 
opponent HM Honda twee keer te snel af. 
Daardoor bleef de kop van het klassement 
hetzelfde en mag Yamaha weer de dik 
verdiende bokaal in ontvangst nemen bij de 

kampioenshuldiging. De in Harfsen door het Husqvarna Lucht Mobiele Brigade team overgenomen derde 
plaats in de tussenstand werd door twee vierde plaatsen (met dank aan de volharding van Mark Hoentjen) 
netjes handhaven over het Husqvarna JT team (hier 3 en 5) die totaal vierde werd met een puntje minder.  
 

709 Good-old Jan Lemmens hoopt dat er in 2009 
meer tegenstand komt bij de NV50. 

869 Ismo, zoon van oud-endurocoureur Jan ten 
Velde, laat zien hoe diep en berijdbaar de gleuven 
waren de tweede dag.



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DE ‘DUIK’ VAN DE DAG 
Dit keer was het niet lastig een mooie sfeerfoto te vinden. Zeker de tweede dag was er modder te over 
waar menigeen een verfrissend bad in nam. Ach je bent toch al nat en dan maakt een beetje prut ook niks 
uit, toch? 
 

EMC KAN TEVREDEN ZIJN 
De EMC had een zeer doortimmerde 
organisatie neergezet, niets was aan het 
toeval overgelaten. Er waren zelfs mensen 
die er de nacht na de eerste dag niet van 
konden slapen. Dat waren in ieder geval 
twee EMC-ers die al maanden lang bezig 
waren. Samen met ruim 300 andere 
vrijwilligers zorgden Jos Rutjes en Marcel 
Vos dat het evenement soepeltjes verliep. 
Achteraf was er veel bewondering voor 
wat Enter hier had neergezet. Of zoals een 
rijder het zei: ‘ik had niet durven dromen 
zo’n fijne rit te krijgen, en nog wel in 
Enter. Prima!’. Vermeldenswaard was ook 
de unieke en boeiende manier waarop de 
voorbereiding van de enduro en de 
uitvoering ervan in beeld was gebracht 
door Ria Bak en Gerrit Klein Nagelvoort 

op de EMC website. De club kan dan ook met gepaste trots terugkijken op een prachtevenement dat mede 
door het onverwachte (wat langer durende buitje, van s’nachts 1 tot s’morgens 11) echte enduro trekjes 
kreeg. Dat was weer ouderwets, zo vormt deze kampioensrit de perfecte apotheose van een mooi 
enduroseizoen 2008. Ook de feestavond gaf een bijzonderheidje met presentatie van een actiefoto van de 
prijswinnaars 
en klompenbrekers. Ook daar was niets aan het toeval overgelaten. 
 
DANK AAN VELE VRIJWILLIGERS 

De titel van Yamaha bracht de stemvorken van dit merk weer even in trilling 

Als jij mij nu een zetje geeft denk ik er serieus over na 
of ik jou ook help. 

Allô, gewoon vedân jaa’ng. 



  

Heel veel vrijwilligers dus bij de EMC in touw. Maar dat is bij elke club zo, want het zijn vele mannen en 
vrouwen vrijwilligers die een enduro wedstrijd mogelijk maken. 
Dat zijn de opbouwers, opruimers, verkeersgeleiders, veegmensen, parkeerwachters enz. Daar gaat 
onwaarschijnlijk veel werk in zitten. Zonder hen kan het echt niet. Sommige rijders realiseren zich dat 
niet en hebben commentaar. Dat verstomt subiet als ze zelf eens meehelpen om zoiets complex als een 
enduro te organiseren. Het is een aanrader om te ervaren hoeveel werk het is. Het is dan ook des te 
zuurder als daar ongenuanceerd commentaar op komt.  
Buiten de enduro club zetten vele mensen zich iedere week weer nagenoeg belangeloos in voor de rijders 
en verdienen daarvoor veel waardering. Daarom bij deze en namens alle rijders, hartelijk dank aan 
organisatoren, KNMV met name Derk Mogenzomp en Ab van Merkestijn maar natuurlijk ook alle andere 
officials, Flying Doctors, tijdwaarnemers, medewerkers bondsbureau, koffiebrengers en wat dies meer zij 
voor hun onvoorwaardelijke steun aan deze prachtige sport. En niet te vergeten ook de Promotie Groep 
Dutch Enduro van Jan Tuitert (PGDE) die het met vele steunende bedrijven ieder jaar weer mogelijk 
maakt de sport net weer naar een iets hoger plan te brengen. Mooie tijdwaarnemings caravans en prima 
werkende tijdwaarneming apparatuur met tijddisplays voor proefbezoekers zijn daar een treffend 
voorbeeld van. En laten we ook de beheerder van de website enduro.nl Henk van der Spek en degenen die 
daar die mooie verhaaltjes en foto’s op insturen niet vergeten. 
Verder is dank verschuldigd aan Twin Air en Motorgazet want die stellen ieder jaar de nationalen en 
inters scratch trofee ter beschikking. Ook Lasbedrijf Jan Swinkels doet daaraan mee met de dit jaar eerste 
vrijwilligersbokaal. Dit jaar waren er vanwege de introductie zelfs twee te vergeven. De eerste bokaal 
gaat naar Jan Melssen die de enduro al minstens dertig jaar met raad en daad ondersteunt en met zijn 83 
jaar nog iedere enduro de daglicenties uitgeeft. De tweede was voor Hennie Wullink die naast Jan Tuitert 
de stille kracht is achter de PGDE en daarbij nog tijd overheeft om het WPM KTM team te managen.  
  
Natuurlijk geldt de dank ook alle gemeenten, provincie, staatsbosbeheer, politie en alle andere 
landeigenaren die de clubs in de gelegenheid stellen om een enduro te kunnen organiseren. En niet op de 
laatste plaats bijzonder veel dank aan al die verzorgers die er steeds maar weer voor zorgen dat de rijders 
hun natje en droogje krijgen. Het was dan ook zeer verheugend dat de EMC hier de twee tijdcontroles pal 
naast de crossproeven opstelde. Zo konden de verzorgers ook genieten van de proeven al was het sproeien 
met opspuitend zand van de langs snellende motoren sommigen wat te gortig. Ook had men op alle 
proeven een kraampje waar een bak koffie en hete snack te scoren was en kon men het voertuig kwijt op 
een (gratis) parkeerplaats. Een schoolvoorbeeld! Het kan niet altijd, maar als de organisator er niet aan 
denkt komt het er zeker niet van. 
Ik wens alle EMC-ers een gezond en motorrijk 2009 toe en zie met plezier uit naar het volgend enduro 
avontuur in 2009. 
Met vriendelijke groet, 
Alex Peters 
(Foto’s: VSFoto.nl, MXFoto.nl, Gerrit Klein Nagelvoort en Frans) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Na het lezen van dit verslag moeten we trots zijn op ons kluppie. We zijn er met zijn allen voor gegaan en 
hebben een prachtig evenement neergezet met alleen maar lof! Voor één ieder die op zijn eigen manier 
mee heeft gewerkt om deze tweedaagse tot een succes te maken; BEDANKT!  Verder sluit ik mij aan met 
de bedankjes van Alex Peters. 
 
Groet van De Endurocommissie. 
Op naar Januari 2010                                       
 

 
 
 
 
 



  

 

Rondje Spanje 2008. 



  

Woensdag 1 okt. De 8e keer alweer dat Norbert, Frank va’n Proot en ik (Jop) en de 4e keer voor Ben 
Slaghekke dat we samen op stap gaan. Deze keer wordt het een rondje Spanje tegen de klok in. Om 15ºº 
uur worden we verzocht op het HB in Dusseldorf te zijn waar onze motoren  de wagon opgaan.  
Eerst gaan we bij Norbert langs die inmiddels naar Haaksbergen is verhuisd. We zijn Haaksbergen nog 
niet uit of het begint te stortregenen. Tot in Dusseldorf blijft het weer bar en boos. 
Alsof dit nog niet genoeg is krijgen we daar te horen dat er in Narbonne wordt gestaakt en dat in Avignon 
de motoren van de trein gaan. Nou ja dit is in ieder geval een goed begin want slechter kan het niet. Om 
17ººuur de motoren goed vastgeknoopt zet de trein zich in beweging. We gooien de spullen in de coupe. 
Meteen maar even het bed opmaken want je weet maar nooit en zoeken de restauratiewagen op.  Om half 
acht staan we in Avignon. 
Met de Franse slag worden de wagons gelost. Twee uur later (wat in Dusseldorf 45 min duurt) kunnen we 
dan eindelijk op weg. We gaan meteen de autobaan op om de 
200 km naar Narbonne te overbruggen waar onze route van dag 1 begint. Even later gaan we de 
Pyreneeën in. Alsof we er geen jaar tussenuit zijn geweest pakken we het tempo zo weer op. Na 1½uur 
rijden, de pitjes van de banden, stoppen we voor de koffie. Het is van de spanning of de inspanning maar 
het zweet staat ons blank op de rug.  
Ons eerste onderkomen is hotelletje in een Pyreneeëndorp. Met en beetje aandringen en de groenten en de 
kratjes fris aan de kant schuiven kunnen we zelfs de motoren binnen zetten.  De prijs €50,- pp met ieder 
z’n eigen kamer incl. diner/ontbijt en een paar flessen wijn, ziet er goed uit voor de rest van de week.  
Als we s’morgens wegrijden vallen we direct in de prijzen met korte snelle bochten. In de middag gaan 
we een hoogvlakte over door een glooiend landschap met lange bochten. Zien veel verlaten boerderijtjes. 
In sommige verlaten dorpjes staat nog het kerkje met de bronzen klok er nog in, te verpieteren in weer en 
wind. Kerkjes die bij ons op de monumentenlijst zouden staan.  
Volgens mij heeft het hele politiekorps in dit gebied een roostervrije dag. We zijn stevig aan het 
doorkachelen en kunnen zelfs al een stuk route rijden van de volgende dag. Prima want we zijn de tijd 
wel nodig als we het rondje willen rijden volgens plan.  
Ben z’n speelgoed doet het niet meer. Even bellen naar Way Point. Het advies luidt: ”accuutje eruit, 10 
min wachten, accu er weer in”. En ja hoor Ben glundert tot achter z’n oren.  
De route van vandaag voert ons de bergen in. Een paar keer wordt ons de doorgang versperd door een 
kudde koeien dan weer een kudde schapen. We komen door schilderachtige dorpjes als uit de film van 
Don Camillo. Voor ons is het een paradijs om te rijden maar voor de mensen hier zo te zien is het geen 
vetpot. De omgeving is prachtig en soms heb je moeite je op de weg te concentreren. Je moet wel een 
natuurbarbaar zijn om dit niet te zien. Zo rij je op een weg waar je flink kunt doortrekken en zo gaat de 
weg over in bergweggetjes.  
We komen in de buurt van Madrid en dat is goed te merken want het wordt vervelend druk op de weg. 
Via een verkorte route ontvluchten we dan deze drukte.  
De prijs van het resort waar we voor staan valt eigenlijk best wel mee. Als we besluiten om te blijven 
vraagt de waard meteen of we een massage willen. Nou zeg waar zijn we hier belandt? Achteraf blijkt het 
resort erg in trek bij welgestelde Madrilenen die hier een weekendje doorbrengen met hun minnaresje. De 
huisjes zijn luxe ingericht. Vooral de badkamer. Het ontbreekt er aan niets. Een pak badlakens, 
badjassen,shampoos, gel, oliën, potjes met smeerselen,een naald en een draad. Wat zouden ze hier in 
vredesnaam allemaal uitspoken. Fris gedoucht, geurend naar lentebloesem zitten we een uurtje later 
achter het bier. 
Norbert heeft een laptop bij zich die nu goed van pas komt. De ronde rijden zoals we willen, daarvoor is 
de tijd te krap. Dus moeten we een keuze maken. Vier mannen, vier meningen maar uiteindelijk komen 
we er wel uit. Besloten wordt voor morgen de snelste route te nemen naar de dag van overmorgen. Op het 
scherm lijkt de route nogal recht maar iedereen komt weer goed aan z’n trekken en hebben best weer 
rubber achter gelaten. Daar komt nog bij dat we door een supermooie omgeving rijden met een nog 
mooier weertje.  
Gibraltar zit er niet meer in en laten we op een halve dag liggen omdat we ook nog banden moeten 
wisselen. Grote steden mijden we als de pest maar voor banden zul je toch wel moeten. De BMW garage  



  



  

waar we op zondagavond langsrijden, bestaat niet meer. Morgen zien we dan wel weer. Dat wordt 
uitslapen want op maandag voor 9³ºuur gaat hier niks. 
Bij het bandencentrum zijn we direct aan de beurt. Mag ook wel voor zo’n prijs. Met een brede glimlach 
staat de bandenwisselaar ons dan uit te zwaaien. Goede raad “ga naar een dealer voor banden, het scheelt 
echt”. 
Het wordt heet het zomertenue kan aan. Vandaag is er voor elk wat wils, korte, lange bochten, bergen, 
water en rechte stukken waar hij helemaal open gaat. Tijd om te tanken. Als we stoppen bij een pomp 
staat er een vrouwelijke pompbediende een man met een tractor de huid vol te schelden. Dan gaat ze 
tekeer tegen Norbert en is Ben aan de beurt. Als Ben wegspint en een zwarte streep achterlaat en wij 
dubbel liggen van het lachen, gaat ze helemaal over de rooie. De hellefeeks spurt Ben achterna. Het enige 
wat ze nog kan is Ben naar het hoofd wijzen en schelden van;´loco´. Niemand snapt er wat van. Wat is 
het geval. De vloer van de tankplaats is net gestort en nog aan het uitharden. Wegwerkers zijn de toeloop 
naar de pomp aan het asfalteren. De man met de trekker heeft het lint stukgereden. Dan komen wij met 
teer en troep aan de banden de tankplaats opgereden. Bij het afrekenen wil ze €20,-voor het schoonmaken 
van de vloer. Frank kijkt haar aan en zegt "ankiel’n" en geeft ze de rest van het wisselgeld terug. 
De km stand voor vandaag is gehaald dus kunnen we een hotel gaan zoeken. Op en paar kilometer afstand 
van de weg komen we weer terecht in een resort gelegen in een canyon. De rotsen rondom zijn zo hoog 
dat kontact maken met de gsm niet meer mogelijk is. We krijgen kamers toegewezen op een paar honderd 
meter lopen van het hoofdgebouw. Het zijn niet meer de modernste maar ieder kan wel de motor voor de 
eigen voordeur zetten. Trouwens het kost ook maar €32,- pp incl. diner/ontbijt. Al met al een mooie plek 
om een paar dagen te blijven. 
Helaas de honger naar asfalt is groter dan de geneugten van het resort. ‘s Morgens zitten we als eersten 
aan het ontbijt en niet veel later zwieren we als aan een touwtje door de bochten. Het leed van de banden 
is nog niet geleden. De achterband van mij en die van Ben zijn nu ook aan vervanging toe. Dit keer 
kunnen we terecht bij een BMW- dealer die tevens Harley en Ducati dealer is. Kwijlend lopen we hier 
rondt tot onze banden zijn gewisseld. In de buurt van Barcelona blijven we overnachten. Het einde van 
onze week is in zicht. De route van vandaag is nog een dagrit tot over de Pyreneeën. Ik ben van plan om 
op de motor naar huis te rijden en wil het liefst overnachten in de buurt van de snelweg.  
Als we aankomen bij het hotel bel ik eerst met Toos en heb 3 vragen. ”Is de staking voorbij in Narbonne?, 
zijn de alpenpassen open?, is het weer goed? “. Op alle 3 vragen krijg ik een bevredigend antwoord. Dus 
ik rij naar huis.  
Onze laatste avond samen dus we nemen het er maar eens goed van en trekken een extra flesje wijn open. 
De laatste sigaren worden verstookt. Niemand zit verlegen om een woord. Soms is het dringen om aan de 
beurt te komen. Ook is er druk sms verkeer met het clubhuis. De tijd vliegt. Als we nog een fles willen, 
vraagt ze om af te rekenen want ze wil naar huis.  
De anderen zijn van plan om via een mooie route naar Narbonne te rijden waar ze in de middag de 
motoren moeten laden. ‘s Morgens vroeg vertrek ik over snelwegen en drukke binnenwegen naar 
Carpentras waar mijn route begint die ik thuis al heb uitgezet. De zumo is de afgelopen week constant aan 
het rekenen geweest. Nu krijg ik te horen over 200km afslaan. Nou ja even door de zure appel heen 
bijten. Na 4 uur is het leed geleden.  
Eenmaal op de Mont Ventoux ben je dat ook zo weer vergeten. Het schiet lekker op en in de avond zit ik 
al in Val d’ Isere een verlaten skioord in deze tijd van het jaar. Kom net onder de douche vandaan als ik 
de eerste sms krijg. “Woe zit ie”. Enige sms-en later.”Viej zut a moi in Ölie”. Nou, daar had ik nog niets 
van gemerkt. ‘s Avonds is het stadje helemaal een schimmig gedoe met overal gedempt licht. Het 
ontbreekt er nog aan dat er een zwerm vleermuizen boven je hoofd vliegt en dat Dracula voorbij komt 
hobbelen met z’n koets.  
De toegang tot het hotel gaat met een pincode. Hoop dat het lukt. Moet er niet aan denken de nacht in 
deze kou te moeten doorbrengen op de stoep van het hotel. Het lijkt wel of ik de enigste gast ben. 
Niemand te zien of te horen op weg naar m’n kamer. De volgende morgen ook de enige in de ontbijtzaal 
waar een muziekje wordt gedraaid alsof je in een aula zit.  
Het heeft hier al best gevroren en moet het ijs van de buddy schrapen. Het was zeker niet verstandig 
geweest in het donker te vertrekken zoals ik eerst van plan was. Trouwens op de Col de Iseran waar ik 
gisteren over kwam was de eerste sneeuw al geruimd. Zo, even naar binnen om te betalen en dan snel weg 
uit dit spookstadje. Een half uurtje later, het zonnetje klimt al aardig omhoog, begin ik aan de klim van de 
kleine St. Bernhard. Nou ja “klein” je mocht willen dat hij hier in de buurt lag. Op de grote St. Bernhard 
even genieten van het prachtige uitzicht. Ooit is Napoleon met z’n troepen hier over getrokken om de 
wereld te veroveren. Het heeft 14 dagen geduurd voor de laatste manschappen er over waren. Wat zou het 



  

mooi zijn om de klok voor even 200 jr terug te kunnen zetten. Reken maar dat zich hier taferelen hebben 
afgespeeld en dat er meer is gevloekt dan gebeden.  
Het loopt weer gesmeerd en lig voor op het schema. Met een omweg kan ik nog mooi de St. Gotthardpas 
en de St. Bernardinopas meepakken. Nog even doortrekken want ik wil in Oostenrijk overnachten. De 
“gemütligkeid” van het hotel waar ik overnacht, straalt je tegemoet. De bediening is in dirnljurk en 
lederhose. Daarbij Tiroler muziek. Ja, daar hoort schweinehaxe met sauerkraut  en bier bij. “Noch ein 
bier”? vraagt de serveerster. Ja und noch ein und noch ein. De laatste avond, ook voor mij . Wat hebben 
we een prachtige trip gemaakt door Spanje over verzorgde goede wegen door een grillig landschap en 
prachtige dorpjes. Het land is ontzettend groot en uitgestrekt. Alleen in de buurt van de grote steden kan 
het druk zijn op de weg. Op het platteland is er bijna geen verkeer. Daarom zal het zich ook wel niet 
lonen om snelheidscontroles te houden. Verder is er alles veel goedkoper dan bij ons. We hebben 8 dagen 
gereden door Spanje en eigenlijk is dit te kort voor wat wij van plan waren. Wil je het goed doen dan 
moet je hier zeker minstens 10 dagen voor uitrekken. Heb ik nog iets negatiefs te melden? Ja, dat geklooi 
met die banden moest er niet bijhoren. “Noch ein bier”? vraagt de serveerster. Nein. Morgen moet ik nog 
900 km en wil het verstand erbij houden. Ik loop nog een rondje door het dorp en leg mij te rusten.  
Aan het ontbijt zit ik te denken om nog een stuk panoramaroute te doen, maar eigenlijk is het mooi 
geweest. Ik zet de motor op de baan en knal in èèn keer door naar huis. 
 
Jop.   
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DE SINT BIJ DE EMC 
 

 
Zes december 2008. Terwijl nog een groep EMC-ers druk aan het werk was in onze nieuwe loods om alle 
materialen op te stapelen, van de één week eerder verreden International Jopa  Two Days Enduro, wachtte 
een andere groep, vooral jonge,  EMC-ers met spanning in ’t Kluphoes op de goedheiligman. Ook de 

ouders van de van deze jonge EMC-ers waren best gespannen. Dat hun kinderen lief waren geweest was 
wel duidelijk, maar zou de Sint ook weten wat deze ouders het afgelopen jaar allemaal hadden  
 
 



  

uitgespookt? Stel je voor dat je met de roe zou krijgen of meegenomen zou worden in de zak naar Spanje. 
Hoewel, je schijnt daar fantastisch motor te kunnen rijden. 
Om drie uur zou hij verschijnen, maar er verscheen niets. Wat zou er zijn? Eindelijk, na lang wachten 
verscheen en een grote Connexion bus met de Sint aan boord. De Sint met het openbaar vervoer?  
“Ja”, zei de Sint, “ik ben met de bus gekomen. Mijn pieten hadden namelijk geconstateerd dat er in de 
gemeente Wierden bussluizen zijn aangelegd op plaatsen waar je dat niet verwacht en waar ook geen 
bussen rijden. Vorige week heeft een motorrijder zijn botten gebroken op zo’n kreng van een bussluis, 
aan dergelijke risico’s wil ik mijn schimmel Americo niet blootstellen. Bovendien is heel Enter overstelpt 
met cadeau’s gisteravond en Americo is finaal afgepeigerd en kapot van het gesleep met de cadeau’s. Dus 
dacht ik, laat ik maar met de bus komen, het ideale vervoermiddel om zo’n bussluis te nemen en dan kan 
Americo wat uitrusten.” 
De Sint vond zo’n busreis fantastisch en nam alle kinderen mee in de bus voor een rondrit door Enter. Het 
was een mooi gezicht, een toeterende bus dwars over de Brandput al het verkeer blokkerend, met een luid 
zingende Sint en kinderen erin. Na deze rit nam de Sint plaats op de stoel in ’t Kluphoes en alle kinderen 
mochten bij hem komen, best spannend voor de meeste kinderen. De meeste ouders ontsprongen de dans, 
alleen onze voorzitter mocht bij de Sint komen om een liedje zingen. Dat ging hem verbazend goed af. 
Daarna werden de cadeau’s uitgedeeld en hadden de kinderen geen oog meer voor de Sint en zijn twee 
trouwe pieten, de buit was immers binnen. De Sint zag dat het goed was, stapte weer in de Connexion bus 
en reed in één stuk door naar Spanje. Wel beloofde hij voor het instappen dat hij ook volgend jaar weer 
present zou zijn bij de EMC. 
 
Harry Wolters. 
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