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Van de voorzitter
Beste leden,
Volop zomer! De motoren van stal en caravans op het oprit. Iedereen is weer buiten
te vinden, zelfs de koeien staan weer in het land. Maar toch is het anders dan
afgelopen jaren. Het kabinet is uit elkaar geploft met Wilders als lucifers aan een
staaf dynamiet. De politiek smeedt nog gauw een bezuiniging pack samen en gaat
nu campagne voeren om hun eigen partij goed te laten scoren. De bezuinigingen
liegen er niet om en iedereen houdt de hand op de knip nu. Banken zijn nog net niet
gewoon gesloten maar voor de gemiddelde Nederlander zo goed als onbereikbaar.
Hele nieuwbouwprojecten liggen daardoor in de ijskast en dat begint zijn tol al behoorlijk te eisen in
het altijd zo drukke Twente. Bouw- en nevenbedrijven vallen als rijpe appels uit de boom en spatten
uit elkaar als ze de grond raken. Vele mensen hebben al te horen gekregen dat hun baan eindigt of dat
zelfs het hele bedrijf op de fles gaat.
Ook wij in ons mooie Enter zullen daar de gevolgen van ondervinden. Er zullen vast EMC leden zijn
die “bij huis” komen en dat is voor die mensen geen goede zaak. Voor die mensen die dan niks meer
te doen hebben kom naar ons Kluphoes en verzet je gedachten eens op een avond. Misschien is het
leuk om je aan te melden om met een evenement te helpen? In welke hoedanigheid dan ook. Het is
altijd goed om contacten te hebben en te leggen met zo veel mogelijk mensen om je heen. En voor de
mensen die hun baan behouden is het ook wel eens goed om te ontspannen en dezelfde weg te
bewandelen. Wat zal het dan een gezellige boel worden daar in “Da club”.
Voor de mensen die op vakantie gaan, doe voorzichtig en heel veel plezier.
Antoon Slagers
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Inhoud Allerlei

ZOALS ALTIJD

Toekomstige nieuwe leden in een nest in
de materialenloods. Hun nest is gemaakt
in een rol strotouw.
Jan Hilberink en Johan Zwienenberg zijn
de beschermheren, zij houden ze goed in
de gaten...
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OPROEPJE
Beste lezer,
Zoals jullie weten stop ik per 1 juli met de
beheerscommissie.
Graads Poortman komt ter vervanging maar het
is eigenlijk de bedoeling dat het een 3-koppige
beheerscommissie wordt.
Wie belangstelling heeft (of iemand weet die
dat heeft) kan zich melden bij Graads, Hans of
mij.
Indien je wilt weten wat er zoal aan taken te
verdelen is, kan dat bij mij opvragen.
Met vriendelijke groet,
Enterse Motor Club
Henk ter Denge
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Van de Redactie
Van de redactie
Als deze EMC Allerlei op de deurmat valt dan zal de zomer bijna of net zijn begonnen.
We hadden een koud en nat voorjaar. Laten we hopen dat de zomer mooi, droog en warm
motorweer oplevert ter compensatie.
Erg veel kopij hadden we eerst niet deze keer wat betreft het aantal inzendingen. Wel
heeft onze hofleverancier Jop een zeer uitgebreid toerverhaal ingeleverd over zijn meer
dan 13.000 km lange motortocht naar het midden oosten, waarvan ie net terug is. Jop rijdt
en schrijft dus gewoon het meeste van alle EMC-ers, mooi. Ook hebben we wat kopij van
deelnemers van de Enterrun en de Veteranen- en Klassiekerrit, maar helaas geen verslag
van de 3 uurs cross en het motorweekend. De redactie was niet in de gelegenheid om hier
zelf een verslagje van te maken en we hebben ook geen verslagen ontvangen. Dat er een
verslag ontbreekt van de Twentecup cross komt eenvoudigweg doordat deze werd afgelast
vanwege de overvloedige regenval in de dagen ervoor. Hierdoor werd het terrein
onbegaanbaar. Dat gold met name voor het rennerskwartier en parkeerterrein, en die heb
je toch nodig.
Maar uiteindelijk toch weer leuke kopij met passende foto’s zoals wat uit de oude doos
en.. ze hebt ut der wier aower uh had…
Een mooie zomer komt eraan, dus na deze EMC Allerlei uitgelezen te hebben de motor op
en schrijf weer eens op wat je zoal meemaakt.

Kijk op www.entersemotorclub.nl voor leuke interessante weetjes en tips! Alle
informatie, verhalen en foto’s van evenementen kun je hier vinden. Ook kun je je
de EMC Allerlei downloaden. Wil je ook iets kwijt, verhalen van toen... of online
babbelen, surf naar het forum!

Op 30 mei is Babs geboren.
Dochtertje van Ellen Brok en
Jarno Harbers

Van harte gefeliciteerd!
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Agenda enzo
Agenda EMC activiteiten 2012
30 juni
10 juni
8 juli
1 september

familiedag & Bbq
Twentecup Cross
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit

13.00 uur
hele dag
10.00 uur
13.00 uur

POST
Aan Enterse Motorclub
Hallo,
Naar een moeizame periode van zo’n vijf dagen in het ziekenhuis te Enschede ben ik weer ontslagen met de
mededeling dat ik naar zeer veel kneusingen de onderste rugwervel zwaar heb beschadigd en ingestampt
heb; door dit grote letsel zit ik momenteel in een harnas dat ik zo’n vijf tot zes maand moet dragen. Na zes
weken moet ik terug komen in Enschede om weer foto’s te laten maken om te kijken of alles is verbeterd.
Wat ik ook graag kwijt wil is dat ik al geruime tijd had uitgekeken naar de eerste en in mijn ogen een van de
mooiste VMC‐ritten van het jaar waar ik nu al zo’n twintig jaar aan deelneem vandaar dat ik alles volledig had
klaargemaakt om op 21 april aan deze VMC‐rit deel te nemen en om uiteindelijk die dag wat te presteren,
helaas pakte dat geheel anders uit.
Momenteel ben ik gelukkig weer thuis om te herstellen wat een geruime tijd zal duren.
Dit alles wilde ik op de eerste plaats aan U mededelen en ook de waardering uitspreken voor alles wat de
E.M.C. die dag voor mij heeft gedaan. Daarom wil ik dit keer geen eerste prijs van de club ontvangen maar
juist de eerste prijs aan de E.M.C. schenken vanwege de enorme opvang die dag op 21 april.
Namens de Fam. Abbink heb ik ook nog een Ere‐prijs, die wil ik uitreiken aan de persoon die mij op die dag
van zeer dichtbij heeft begeleid en bijgestaan. Zijn naam is Henk de Wilde, dit alles heb ik zeer op prijs gesteld
en daarom krijgt Henk van mij de Ere‐prijs! Deze (prijsjes) heb ik een tijd geleden persoonlijk met de hand
vervaardigd en wel voor hen die op de een of andere wijze hiervoor in aanmerking komt. Hier wil ik het bij
laten en namens mijn vrouw en kinderen de Enterse motorclub zeer hartelijk danken en dan wil ik ook nog
mededelen als ik ooit nog op een motor mag rijden ik wel van plan ben om weer mee te doen met de VMC‐rit
in Enter.
Allemaal tot ziens
Hemmie Abbink
Noot redactie; de heer Hemmy Abbink was de persoon die in Zenderen tijdens de Veteranenrit een ongeluk
kreeg door een frontale botsing met een auto. Hij reed op een AJS uit 1929 en is zelf 78 jaar.

Wil jij ook een verhaal/ anekdote plaatsen in
de EMC Allerlei??
Stuur dan het stukje per naar: redactieclubblad@entersemotorclub.nl
Natuurlijk mag je het ook schriftelijk inleveren bij de redactie.
Je stukje is van harte welkom! Graag inleveren voor: 1 september
2012
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ENTERRUN
Omdat er veel spontane reacties kwamen (geen dus) hebben wij maar besloten om een stukje
voor jullie clubblad te schrijven.
Even voorstellen, wij zijn Gerrit en Josefien Voltman uit Winterswijk en rijden al jaren met
veel plezier de Enterrun.
Er wordt geloot wie bij wie in het zijspan komt en zo kregen wij de 10-jarige Lois in het bakkie.

Lois had nog nooit in een zijspan gezeten en ze had zelf een enorme zware helm geregeld.
Maar toen de start daar was kwamen er dikke tranen en zag ze het niet meer zitten. Ik
(Josefien) ben bij haar in het zijspan gaan zitten en met een zakdoekje voor de tranen en wat

praten zijn we de eerste meters goed door gekomen. Bij de eerste stop gaf ze aan dat ze pijn in
haar nek had. Volgens ons kwam het door

de veel te zware helm dus hebben we daar maar een andere voor geregeld. Lois durfde na de
stop alleen in het zijspan en vond het zelfs geweldig. Bij de middagstop heeft ze zich de
patat en schnitzel goed laten smaken en het ijsje was wel heel snel op.
Lois vond de andere helm ook maar niks en zo heeft ze de run voortgezet zonder helm, maar wel
alleen in het zijspan, ze genoot!
Met de stop in de St.Isidorushoeve begon de angst weer toe te slaan. Wel of niet in de auto
over de crossbaan... Uiteindelijk heeft ze het toch gedaan samen met Gerrit en vond het zo

leuk dat ze ook wel met een cross-zijspan mee wou, maar bij de eerste bocht werd het toch

te eng en wilde ze beslist niet meer. Toen werd het tijd om weer te vertrekken en wilde
Lois niet meer alleen in het zijspan.
Wat bleek: ze dacht dat de hele stoet met motoren allemaal over het cross terrein zouden
gaan. Toen ik haar had overtuigd dat we gewoon over de weg zouden rijden was het goed en
konden we rijden. Ondanks haar onzekerheid heeft ze volgens ons wel genoten van de dag
en wij ook!
Alles was prima geregeld, mooie rit, lekker eten en drinken, het was prachtig weer, meer kan
een mens niet wensen.
Van onze kant bedankt en tot volgend jaar!
Vriendelijke groet,
Gerrit en Josefien.
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LOAWT ERIS OAVER HEBN
Naam Ben Slaghekke 50 jaar
Gehuwd met: Belia Slaghekke 42 jaar
Kinderen: Nieck 12 jaar en Roby 10 jaar
Ik loop keurig naar de voordeur, maar Ben zwaait al voor het raam dat ik achterom moet lopen. Ik
zoek even waar ik moet zijn (naast zijn huis heeft hij zijn eigen installatiebedrijf) en kijk meteen de
lange gezellige tuin in. Poeh denk ik bij mezelf, hij heeft hier ook werk genoeg. Ik loop door de
berging naar de kamer en groet zijn kinderen die lekker zitten te gamen. Ben zit rondom tussen de
oude foto’s en steekt meteen van wal over de mooie Amerikatochten. “Als jij nu een leuke foto
zoekt, dan begin ik met vragen te stellen....”

Hoe beschrijf je jezelf in 3 woorden:
Gezin, sociaal netwerk, motorrijden
Redwoods 1997 (Amerika)

Hoe ziet je (werk)dag eruit

Om 6.00 uur sta ik op en maak ik het ontbijt voor mijn gezin gereed. Omdat ik een eigen installatiebedrijf heb (TES Twentse Energie
Service) ben ik ’s ochtends altijd om 7.30 uur op de bouwplaats. Om 17.00 uur eten we gezamelijk en ’s avonds heb ik nog kantoorwerk
te doen. Als je een eigen bedrijf hebt dan zit je nooit stil! Thuis is genoeg te klussen. Soms doen we andere leuke dingen met het gezin
en op maandag ga ik altijd naar de vrijwillige brandweer Enter. Op zondag rij ik met mijn BMW K1300 S.

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Het mooiste vind ik om wakker te worden in Spanje, daar heerlijk te ontbijten en ondertussen mijn krantje te lezen. Gewoon hènig an
doen zeg maar. Daarna een lekker stuk motorrijden. Lekker strak rijden, dat kan met name in het binnenland, hier wordt niet zoveel
gecontroleerd. Spanje is een machtig motorland.

Waar heb je een hekel aan:
Gezeur! Niet moeilijker maken dan het is!

Waar ben je het meest trots op?
Op mezelf en mijn vrouw!
Begrijp me niet verkeerd, geluk en gezondheid zijn het belangrijkste in het leven maar sommige dingen kun je afdwingen.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de EMC en ben je nog steeds betrokken? Wat vindt je het beste van de EMC
Als kleine jongen was ik al bij de club. Op zaterdag ging ik met André Kuipers crossen. “Dol doon” zoals André dat zei. Ik hielp bij de
Enduro’s. We hadden minitreffens bij Campeerboerderij De Langenberg welke André uitzette. Later kregen we daar ons clubhuis. Ook
reed ik als jonge jongen met dokter Hoeven, Jo Grouve, Johan Asbroek en Harry Slaghekke.
Met de jongens uit Enter reden we veel enduro’s . We hebben topweekenden georganiseerd, een grote vrachtwagen mee, je kunt je
voorstellen wat er allemaal moet gebeuren voor je kunt gaan rijden. De weekenden bestaan nog steeds. We gaan twee keer per jaar
naar Duitsland en 1 keer per jaar met een groep van ongeveer 6 personen ruim een week weg.
‘s Avonds vertellen we dan motorverhalen. Prachtig!
Wat ik zo mooi vind aan deze club is de betrokkenheid van alle mensen. Ik vind het mooi om mensen te leren kennen. Zo krijg je
binding met de club. “Is het interview a zo snel veurbie?” “ik had nog zoveel meer te
vertellen van de vroeger, de verhalen van Amerika en alle andere tourtochten die we
gemaakt hebben.” Intussen drink ik mijn koffie op en zit Ben nog steeds voorovergebogen
in zijn grote krat vol met fotoboekjes.

Wat vindt je het beste van de E.M.C.?
De club moet zo doorgaan! Het zou wel mooi zijn als er meer jonge aanwas bij kwam.
Voor de jeugd is de motorsport moeilijk te bekostigen. Het beste is van jongs af aan te
beginnen en de motor zo lang mogelijk te behouden om dan door te kunnen sparen.
Motor rijden is een prachtige sport maar het is continu opletten!
Motorrijden zit in de genen!
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DOENEURG VEDAN OP ’T ZIETSPAN MEI 2012
Nog maar net terug van de Noordkaap wordt er al gevraagd ,,Jop wat is de volgende uitdaging”? Als
we op een keer zitten te kijken naar en documentaire over 2 motorrijders die met een 1200 GS naar
Wladiwostok gaan zegt Toos ,,dat zou wat voor jou zijn”. Ik zeg: ,,Toos, spot dur neet met want as’t
begint te jökn treak ne gangs”. Nou zegt Toos, maak maar eens een goed plan en dan zien we wel. Het
eerste plan was om naar Teheran te gaan. Na een paar weken neuzen in reisboeken van
reisorganisaties stond er een mooie reis op papier. Zou toch eerst even kijken op minbuza.nl een
website van het ministerie van buitenlandse zaken die aangeeft hoe het met de veiligheid van een land
staat zegt Toos. Dit ministerie deelt landen in op een schaal 1 t/m 6. Westerse landen worden
aangegeven met schaal 1, veilig en betrouwbaar. Iran staat op schaal 5. Ze hebben het daar vooral
gemunt op Amerikanen, Engelsen en Nederlanders die voorop lopen met de economische sancties
tegen het land. Het ministerie zegt: heb je daar niks te zoeken ga daar dan niet heen want als je wat
gebeurd kunnen we weinig voor je doen. De volgende optie is: een rondje Zwarte zee met de klok
mee. Roemenië, Moldavië, Rusland, Georgië. Gaat niet want sinds de oorlog Rusland met Georgië in
2008 zit de grens hier op slot. Verder naar boven, Tsjetsjenië en Dagastan, is alleen toegankelijk met
een Russisch paspoort, als je al het lef zou hebben hierdoor te reizen. Volgende optie: Turkije,
Georgië, Azerbadzjan, Armenië, Volgende probleem: grens Turkije met Armenië zit dicht. De
genocide in 1915 ligt nog vers in het geheugen en Armenië staat nog op voet van oorlog met Turkije.
De grens Azerbadzjan met Armenië zit dicht in verband met de oorlog tussen de landen 10 jr. terug,
een strijd die zeker nog een vervolg krijgt. Kortom de Kleine Kaukasus is één conflictgebied waar ik
alleen via Turkije, dan Georgië binnenkom en dan zijn er nog gebieden waar je niet mag of helemaal
niet moet komen. Maar dit kun je allemaal uitzoeken op ‘minbuza.nl’. In de donkere dagen voor kerst
komt er licht in de reis die er als volgt uitziet: Turkije, Georgië, Azerbadzjan, Georgië, Armenië,
Georgië en weer Turkije. In Febr. even bij de ‘Onderlinge’ langs om de verzekering te regelen en dan
de volgende domper: de polis is in de Kaukasus niet gedekt. En nu? Na wat heen en weer Googlen is
er een motorreizen touroperator die het weet maar zijn geheim niet wil prijsgeven. Na nog een paar
uurtjes Internetten kom ik in contact met iemand die ook van die reizen maakt en zegt: je moet
gewoon aan de grens van het betreffende land een verzekering afsluiten. In januari ga ik nog naar de
vakantiebeurs in Utrecht en vraag bij de stand van Iran aan de Iraanse dame hoe het staat met reizen
naar haar land. Volgens haar is er niks aan de hand, maar na enige overweging durf ik het toch niet
aan. Een maand voor vertrek kun je een visum aanvragen voor een land. Voor Georgië heb je geen
visum nodig. Voor Armenië hoef je alleen maar een vragenlijst in te vullen via Internet en krijg je een
mail als bevestiging. Via een visumbureau vraag ik een visum aan voor Azerbadzjan. Vragenlijst
invullen een paar pasfoto’s erbij, opsturen en een week later glijdt het visum door de bus. Had je
gedacht. Een mail van het visumbureau: wat jij wilt gaat zomaar niet. Gebeld met het bureau en het
komt hier op neer: wil je een visum dan moet je de autoriteiten daar aanschrijven en met deze brief
naar het visumbureau. Wie moet ik dan in hemelsnaam aanschrijven en bovendien vertrek ik al over 3
weken. ,,Als ik het goed begrijp” zeg ik tegen de dame van het bureau ,, is het onmogelijk om
individueel het land binnen te komen”. ,,Ja”zegt ze ,,zo is het”. ,,Maar je kunt het proberen via een
touroperator”. Op Internet vind ik een reisorganisatie die reist op Azerbadzjan. Maar die wil minimaal
voor een week iets organiseren en dat betekent op de juiste datum inrijden, een route die vooruit
vastligt en hotels op een vaste datum. Maar dat wil ik helemaal niet en bedank voor de moeite. Een
half jaar ben ik nu aan het plannen maken en nu dit weer. Elke keer is het weer wat anders. Ben dan
ook donders rui in de kop. De volgende dag is het allemaal weer anders. Je kunt gewoon niet naar dat
land en er zijn ergere dingen. Een week voor vertrek is alles in grote lijnen al op orde. Nog even naar
Zelhem om iets te veranderen aan het zijspan. Ja, eigenlijk hoef ik alleen nog maar af te tanken en een
paar onderbroeken en een paar T shirts inpakken. Begin ongedurig te worden en kan me slecht
concentreren op andere dingen. Zaterdags bij de klassiekerrit als voorrijder mis ik voor de zoveelste
keer een bordje, dat ik er de brui aan geef. Op woensdagmiddag daags voor vertrek, de zon hoog aan
de hemel belt Toos vanaf het werk of ik hem niet al gepiept ben.
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Donderdags in alle vroegte voordat de vogels beginnen te fluiten gaat het dan richting Duitse grens.
Met een zijspancombinatie thuis een beetje ‘um de kant’n jaag’n’ is toch wel even iets anders dan
zo’n reis ondernemem. Een auto die je voorbij gaat, nou ja dat kan, maar rijen auto’s die je
voorbijgaan, dat is toch wel even slikken. Een poosje zit ik me te verbijten. Zaak is het om je ritme en
de rust te vinden. Op het eind van de dag zwieren we dan over de wegen alsof we 30 jr. getrouwd zijn.
In het hotel in Brno hebben ze alleen maar bier met 12% alcohol. Kun je trouwens lekker op slapen.
Een ontbijt op het terras en dan gaat het naar Slowakije en Hongarije. Hier gingen 60 jr. geleden
Gerard Monnink en Toon Damhuis ‘Met fiets en tent naar de Oriënt’ zoals het boek heet dat Monnink
hierover heeft geschreven. Met rode oortjes zat je op de lagere school te luisteren naar de verhalen
van Monnink hoe ze naar Palestina zijn gefietst. Denk dat er nog weinig van mijn klas zijn die zich dat
kunnen herinneren. Van de romantiek van de Poesta, de vlaktes van toen is er weinig meer over. Nu
zijn het velden met bloeiend sterk geurend koolzaad en windmolens. Vergeleken met de welvaart van
Hongarije kan Servië als kandidaat lid van de EEG wel een flinke stoot in de rug van Europa
gebruiken. Servië ingaan is een half uur in de rij staan. Er uit gaan duurt nog langer. Als
vrachtwagenchauffeur moet je wel engelengeduld hebben. Ik tel zo wel 100 vrachtwagens die hier
staan te wachten. Maar het geduld wordt beloond met een stempel in het paspoort. Wat rijden die lui
asociaal en agressief. Sommigen denken zeker dat de oorlog nog niet voorbij is. Bulgarije door en
tegen de avond bij Edirne, Turkije, de grens over. Net over de grens is er een tolplaats. Deze is niet
bemand en alles staat in het Turks aangegeven. Welke poort moet je nu nemen? Rijden maar dan zien
we wel. Het is al aardig laat en tijd voor een hotel. Voorbij de afrit is er weer zo’n plaats, ook
onbemand. Het loopt al tegen schemerdonker. Terug rijden doe ik niet. Dan maar zonder kaartje. Er
gaat een alarm af met een zwaailicht. Volgas rij ik naar een stadje 3 km verderop waar een hotel is.
Vlak in de buurt is er een restaurantje waar je lekker kunt eten maar waar geen alcohol wordt
geschonken. Terug in het hotel wordt ik nog uitgenodigd om thee te drinken want daar zijn ze dol op
in Turkije. Op zaterdagavond ‘thiee’ in plaats van ‘bieer’ drinken. Dat is me in geen 40 jr. gebeurd.
De volgende morgen moet ik dezelfde weg weer terug. Ik wacht bij de sluis op een automobilist en
vraag hoe het werkt. Hij zegt me welke poort ik moet nemen en dat ik bij de afslag in Istanbul een
kaart moet kopen die elektronisch wordt afgelezen. Na het lange wachten en stempelen bij de grenzen
Servië, Bulgarije en Turkije waar je ook nog een visum moet kopen en na Istanbul achter me te
hebben gelaten is het nu genieten. Mooie brede wegen, slingerend door een bergachtig landschap.
Soms zo steil dat vrachtwagens in een slakkengang omhoog kruipen. Vanmorgen op tijd wakker. Als
je hier ’s morgens om 5 uur wilt opstaan hoef je de wekker niet te zetten want dan schallen de teksten
van de koran, zeker als ze aan de overkant op het dak staan uit de luidsprekers.
Wat is de benzine hier duur. Meer dan €2,- per liter. Een keer tanken kost meer dan een
hotelovernachting. Bij een politiecontrole onderweg slaat me de schrik om het hart. De agent komt
lachend op me af, geeft me een hand en vraagt: waar kom je vandaan, wat doe je zover van huis, waar
ga je naartoe? Hij wil gewoon even een praatje maken. Geeft me weer een hand en wenst een goeie
reis. De volgende dag weer controle. Nou die agenten willen zeker een praatje maken. Er stopt een
politiewagen achter mij en dan wordt me duidelijk gemaakt dat ik ben geflitst. Het gesprek dat dan
volgt verloopt vriendelijk maar moeizaam. Dan geeft een van de agenten mij het proces-verbaal en de
papieren. En nu? Ik geef een hand en stap op de motor. Nu zullen ze me wel terugroepen van ‘hallo
even afrekenen’. Ze stappen in de auto. Ja, nu zullen ze wel voorrijden naar en pinautomaat. Ze
toeteren, zwaaien en gaan de andere kant op. Aardige lui die Turkse agenten. Onderweg in een
restaurant laat ik de bekeuring zien aan een ex gastarbeider. Ik heb een boete gekregen van 320 lira,
dat is ongeveer 150,- Euro. Volgens hem heb ik niks te vrezen.
Weer een machtige dag om te sturen. Een paar passen over tot zelfs boven de sneeuwgrens. Zou je
niet verwachten in Turkije. En wat hebben ze een prachtig super-de-luxe wegennet met om de 20 km.
wel een super modern tankstation. Overal waar je rijd zijn ze ook nog eens bezig met wegen
aanleggen en verbeteren. Turkije is een van de sterkst groeiende economieën. Misschien gaat de
generatie na ons op den duur daar wel werken als gastarbeider. Vandaag weer een paar agenten strak
in de ogen gekeken. ‘Ik Nederland, ik niet begrijp’ helpt niet.
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Op een iPad staat in het Engels wat de overtreding is en hoeveel te betalen en of ik even wil afrekenen
bij het verlaten van het land. Daar moet je dan maar net aan denken. De agenten vinden het wel sneu
voor mij en bieden me zelfs een sigaret aan. Uitreizen/inreizen Georgië is een fluitje van een cent.
Kan toch wel een gat in de lucht springen dat het is gelukt want je bent nooit zeker in deze landen. En
als dit niet was gelukt dan had je die andere landen ook op de buik kunnen schrijven. De dame van de
douane van Georgië is zo vriendelijk om even voor mij te bellen waar ik een verzekering voor de
motor kan afsluiten. Dit moet in Batumi 20 km. verderop. Een automobilist die ik het adres laat zien
brengt mij tot voor het gebouw waar het verzekeringskantoor zit. Als alles is geregeld, moet ik naar
een bepaalde bank in Batumi om te betalen en weer terug naar het kantoor. Inmiddels is er al een flink
gat in de dag. Maar zoals altijd komt na het leed de beloning. De eerste 150 km. van Batumi naar
Tbilisi de hoofdstad van Georgië gaan door een ravijn, kloven en over een pas. Heb veel bekijks met
mijn combinatie. De mensen, vooral de kinderen, zwaaien en zwaaien. En maar terugzwaaien. Lijk
Sinterklaas wel. Op een moment komen mij 3 motorrijders tegemoet. Het zijn Russen uit de buurt van
Stalingrad. Na wat heen en weer gepraat vertellen ze dat de weg iets verderop ophoud weg te zijn en
alleen nog bestaat uit keien, kuilen, gaten en wagensporen. Het slechtste gedeelte is over 40 km. een
stuk van 5 km. als je de pas over gaat. Er is een smalle doorgang door de sneeuw waar geulen vol met
smeltwater staan. Een van de Russen vraagt of ik een ‘rope’ bij me heb. Die heb ik wel, maar het is
niet de bedoeling om die te gebruiken. Het is 18³º uur. Ze zijn net door een dorp gekomen waar een
hotel is maar waar het halve dorp bezopen over straat beiert. Wat nu? Ben 20 km terug Polen achterop
gekomen, misschien kan ik met hun meerijden. Samen met de Russen rij ik terug. Dan is er
internationaal overleg tussen de Russen de Polen en Nederland. De Polen willen eerst kijken of het te
doen is en anders terug rijden. Ja, dan is het donker. Als het wel lukt, willen ze doorrijden maar in de
verste verte is er geen hotel en dan is het ook donker. Ik peins er niet over om in het donker te rijden.
We nemen afscheid en rij dan terug naar een dorpje iets verder terug. Hier is een restaurantje met een
winkeltje, dat zijn altijd mensen die wat willen verdienen. De baas heeft er eerst niet veel zin in. Als ik
zeg dollars te hebben lukt het. Zit nog maar net achter het bier of er komen al dorpelingen kijken wat
daar aan de hand is. Het wordt een gezellige avond vooral als de kist met sigaren op tafel komt. De
totale kosten zijn $20,- en 5 sigaren. Daarvoor heb ik goed geslapen en de ‘bokse’ vol bier en wodka.
Toch wel een beetje met lood in de laarzen start ik om 8:00 uur de motor. Die Rus met zijn sleepkabel
heeft me toch wel een beetje laten schrikken. Ja en wat dan nog. Als het niet lukt, moet ik gewoon en
halve dag terugrijden. Achteraf valt het nog wel mee en kom ik goed maar wel opgelucht de pas over.
Over die 80 km. heb ik 3 uur gereden en dan is het wel een genot als je weer asfalt onder de wielen
hebt. In Gori is het Stalinmuseum. Stalin was een Georgiër en hier geboren. Er is een hoop te zien.
Uniformen die de ‘dictator’ heeft gedragen, gebruiksvoorwerpen, meubelen en de trein waar hij overal
mee naartoe ging voor besprekingen, bezoeken en wat al niet meer want vliegen durfde hij niet. Er
staat zelfs een replica van het huis waar hij is opgegroeid. Stalin was nog een graad erger dan Hitler
want hij heeft zelfs miljoenen van zijn eigen onderdanen geterroriseerd en uitgemoord. Op het plein
voor het museum, hier is tijdens de oorlog in 2008 de Nederlandse cameraman Stan Storimans door
een ‘verdwaalde’ Russische kogel om het leven gekomen, staat een metershoog beeld van Stalin. Zal
wel een van de laatste in de voormalige Sovjet Unie zijn. Hier zal het ook niet meer zo lang duren dan
krijgt hij een strop om de nek en wordt van zijn sokkel gesleurd. Voor vandaag staat de ‘Militaire
Weg ‘ op het programma. De weg gaat van Tbilisi naar de grens, het drielandenpunt met Ossetië en
Tsjetsjenië, heen en terug 300 km. Voor 2000 jr. terug was dit al een handelsroute een geitenpad naar
de Hoge Kaukasus. Hier en daar staan er nog vervallen kloosters. De Russen hebben hier in de vorige
eeuw een weg aangelegd voor het vervoer van troepen en materieel naar de Kleine Kaukasus. Je zit
hier in een uithoek van een wereld en alles is hier krakkemikkig en verouderd maar wel met een
prachtig natuurschoon. Direct na het hoogste punt, de pas over, ligt de weg er weer finaal uit. Na het
avontuur van gisteren hoeft dit voor mij niet meer zo nodig.
Wie A zegt moet B zeggen en de laatste kilometers tot de grens wordt het toch weer beter. Wil je hier
de grens oversteken dan kun je beter een pistool meenemen. Dit is trouwens niet eens mogelijk want
alleen mensen met een Russisch paspoort kunnen hier oversteken. Terugrijden, nog één keer Parijs
Dakar met een modderballet en voorlopig heb ik even genoeg.
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Trouwens, de president van Georgië is getrouwd met de Nederlandse, Sandra Roelofs. 5 Jaar geleden,
ik heb haar autobiografie gelezen, was het zeker mogelijk geweest met haar in contact te komen. Nu
ze First Lady is kan dat gewoon niet. Vandaag weer genieten. Wat is dit een machtig mooi gebied.
Via een rondweg om Tbilisi wil ik naar Armenië. Ja, en meteen is het weer raak. Asfalt, keien,
sleuven, asfalt, in die volgorde. Ach, eigenlijk is het niet zo erg als het maar geen uren achter elkaar is.
Trouwens je zoekt het avontuur, nou in deze landen word je op je wenken bediend. Ben toch wel blij
dat ik met het zijspan ben. De grens over naar Armenië gaat heel soepel. Alle gegevens van mij staan
al in de computer. Pas en kenteken laten zien en de douanier zegt: ,,Have a good trip”. Vooral in het
grensgebied van Armenië is het armoedig. In ’91 door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en daarmee
de communistische planeconomie liggen bedrijfsterreinen er vervallen bij. Ook onbewoonde en half
afgebouwde flatgebouwen waar de torenkranen staan weg te roesten. Vele landen en
bevolkingsgroepen in dit gebied staan op voet van oorlog met elkaar. Ze zien vast niet in wat voor een
paradijs ze hier leven. Zit in een hotel met uitzicht op de Ararat . Eens was dit Armeens gebied, maar
nu afgegrendeld door de Turken. De dag begint weer met een stralend weertje en weer een prachtige
route. Met de wegen kon het beter. Hele stukken zijn net een gatenkaas. Het is constant opletten. Ben
je even afgeleid, wordt je meteen afgestraft. Soms is het slalommen en heb je de hele weg nodig. Bij
Kapan op 90 km. van de Iraanse grens rij ik weer richting Jerevan de hoofdstad van Armenië. Het
begint hevig te onweren en te regenen. Als ik de pas over wil gaat het hagelen. Op de pas zelf ligt een
witte brei/smurrie. Een automobilist die zijn wagen aan de kant heeft gezet, wenkt om te schuilen in
zijn auto. Als een verzopen kat vraag ik een uur later bij een hotelletje ver van de bewoonde wereld
om onderdak. Nog maar net de laatste aardappel door de keel, komt de baas van het hotel bij me zitten
aan tafel en krijg een lesje Armeense geschiedenis. Hij vertelt over de oorlog met Azerbadzjan, de
genocide van de Turken, hoeveel landgenoten er toen zijn afgeslacht en hoeveel land ze hebben
ingepikt. Hoe ze zijn geknecht door de Sovjets en de 2.000.000 landgenoten (verraders) die na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie naar Rusland zijn gegaan. De Russen wil hij allemaal de nek
omdraaien. Ik ga geen bier met hem drinken want dan konden de emoties wel eens hoog oplopen. Ga
ook niet vertellen dat ik naar Azerbadzjan wil want dan sta ik over 10 min. met mijn boeltje in de
regen. Toch wel een aardige man want als ik de volgende morgen bij de motor kom ligt er een zeil
overheen. In Doratus ligt een groot en bijzonder kerkhof waar je niet aan voorbij kunt. De grafzerken
van overledenen alleen al zijn bijzonder. Uniek is de grootste verzameling stenen kruisen genaamd
Chatsjkars. Ze worden gemaakt om overleden personen te eren maar ook als beschermingssymbool
tegen natuurrampen of een militaire overwinning te herdenken. Sommigen zijn al meer dan 1000 jr.
oud. In Sanahin vind je het Mikojan-museum, gewijd aan de hier geboren broers Mikojan. De ene
heeft de Mig-straaljager ontworpen, er staat er een op het plein voor het museum, de ander was een
van de machtigste mannen in het Kremlin.Soms is een hotel-restaurant niks, soms is het helemaal niks
maar kun je niet anders. Ga vanavond maar niet douchen en op 3 mandarijntjes de nacht in.
Azerbadzjan blijft maar door mijn hoofd malen. Van de juffrouw in het verzekeringskantoor in
Batumi weet ik dat er in Tbilisi een Azerbadzjanse ambassade is. Door een taxichauffeur die voorrijd,
rij ik daar heen. Goed bericht, slecht bericht. Een visum is hier verkrijgbaar voor $60.-. Het is echter
zaterdag en de ambassade is op ma-wo en vrijdag geopend. Op woensdag probeer ik het weer, maar
hij zit weer dicht. Het is 9 mei en dit is in Azerbadzjan een nationale feestdag. Ik doe er even een
flinke knappert op. Een paar dagen wachten heb ik geen zin in want de tijd is al krap en alle routes
rijden zit er toch al niet in. Volgens mij willen ze me daar niet. Ze laten zo wel een mooie kans voorbij
gaan kennis te maken met ‘Jop van’n Fraans’. De keuze welke routes te rijden is hiermee eigenlijk wel
opgelost. krijg ik ook nog een bericht dat ik geen beltegoed meer heb.
Hier via een Internetcafe een mail versturen is toch wel even iets anders dan thuis, zeker voor een
computerkluns als ik. Van de taal en de schrift hier begrijp je helemaal niks. Op een taxistandplaats
vraag ik of er iemand Engels kan en leg mijn probleem voor. Wat voor een probleem? Een
taxichauffeur gaat naar een winkeltje, haalt een beltegoed voor €5,- en kan dan met zijn mobiel naar
huis bellen. Als dit gedoe achter de rug is zet ik de motor richting Turkije.
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ver een prachtige route, weer een pas over, dan een hoogvlakte, beland ik in Turkije in een prachtig
hotel en is het beltegoed inmiddels ook weer aangevuld. ’s Morgens op tijd zit de vaart er al weer best
in. Opeens staat er een man te zwaaien in een verlaten vlakte. Het is de zoveelste lifter die ik
meeneem en allemaal moeten ze met de kont in de 17″ reserveband in de bak want de zitting is er uit.
Hij schudt me wel 10 keer de hand als hij is afgestapt. Zo heb ik alweer een vriend voor het leven
gemaakt. Bij een supermarktje haal ik brood, yoghurt, wat te drinken en zet me dan op een muurtje. Er
stopt een auto. Zeg tegen de man “meraba” goeie dag. We maken een praatje zo goed en zo kwaad het
gaat. Als ik mijn ontbijtje op heb, loopt hij naar zijn auto en komt terug met een kan met water zodat
ik mijn handen kan wassen. Gaat naar zijn huis, komt terug, zegt nog wat, rijdt dan weer weg. Even
later komt zijn vrouw mij een kopje koffie brengen. Net weer onderweg staat er weer een man te
zwaaien. Weer in zo’n verlaten kale vlakte. Die laat je daar ook niet zomaar staan. Maar telkens weer
dat zeiltje open en dicht? Als hij mee wil moet hij maar achter op de kist. Hij vindt dat geen probleem.
Een poosje later wijst hij naar links. Op een km. afstand van de weg is er een dorpje. Ben toch wel
nieuwsgierig hoe die woont en zet hem voor zijn huisje af. Zijn vrouw, traditioneel gekleed, komt met
de kinderen naar buiten. Ja, dan wordt je uitgenodigd voor de thee. Laarzen uit, want je mag niet
zomaar naar binnen. Na de mierzoete thee nog een stukje kaas. Even een fotosessie met de familie,
dan een hartelijk afscheid. De banden hebben het beste gehad. Volgens de zijspanbouwer, zo heb ik
het begrepen, zijn het zijspanwiel en achterwiel uitwisselbaar. Bij een garage waar ik dat laat doen
blijkt dit toch even iets anders en de wielen worden weer gemonteerd zoals ze zaten. De man van de
garage wil geen geld maar ik moet wel eerst even thee drinken met hem. In Van aan de Iraanse grens
is het nog goed te zien dat hier vorig jaar een aardbeving is geweest. Kale plekken in de stad met nog
bergen puin. Ook hele wooncomplexen met noodbarakken voor de gedupeerden. Bascale is een
vunzig uitgeleefd stadje aan de Iraanse grens. De tankplaats daar is één vette smeerboel. Met
verbazing zie ik hoe de pompbediende, 21 ltr. benzine pompt in mijn 20 ltr. tank. Zo, daar kun je even
mee verder. In het stadje is er één hotel. Op weg daar naartoe zie ik een gebouw met de Turkse vlag
op het dak. Zeker een overheidsgebouw. Dat klopt. Het is een gebouw van de politie voor de security
in dit gebied. Daar vraag ik om de motor te parkeren, als het lukt bij het hotel. Het hotel is geen
succes. Moet een kamer waar de gaskachel op de hoogste stand brandt, delen met nog 3 man. Verder
is er geen douche en de behoefte doe je buiten in een hokje. Rij weer naar de politiepost, bedank ze
voor de moeite en zeg dat ik 100 km verderop ga naar een stad. Een agent die Engels spreekt zegt:
,,we hebben hier in het dorp met 5 man een woning en je kunt bij ons overnachten”. Dat laat ik me
geen 2 keer zeggen.
Het zijn jongens, agenten van 25 tot 30 jr. die gewoon verplicht 2 jr. in deze uithoek van het land
moeten dienen. Gezamenlijk eten we kebab met een paar flesjes bier erbij. Het was een super
gezellige avond. De volgende ochtend gaan we samen ontbijten in de kantine van de politiepost. Meer
dan een dikke sigaar die ik ze aanbied willen ze niet. In dit gebied aan de Iraanse grens en verderop de
Irakese grens hebben ze ontzettend veel problemen met de Koerden en gespuis uit die landen die hier
voor overlast zorgen. Ze geven me nog de waarschuwing voorzichtig te zijn en niet in het donker te
rijden. Er wordt ontzettend gepatrouilleerd door het leger. In elke bocht staat er een bunkertje.
Op een stuk van 100 km. is er om de 15 min. een wegversperring met paspoortcontrole. De Koerden
hebben het in ieder geval niet op mij voorzien. In een dorpje waar de ouderen traditioneel gekleed
gaan, maak ik mooie foto’s. Ja, je raad het nooit, maar ik word uitgenodigd voor de thee en om een
hapje mee te eten. Na de thee is er brood met een of andere zoetige gelei, kaas en yoghurt. Weiger je
zo’n uitnodiging dan is dat een belediging. Ik geef me daar graag aan over. Zo’n kennismaking is elke
keer weer heel bijzonder.
Het was een machtige rit door de bergen maar ook over bar slechte wegen. Zit in een 5 sterren hotel
voor de prijs van 3 sterren Nederland. Vanmorgen bij het ontbijtbuffet eerst de buik goed rond
gegeten, want onderweg is het nooit veel soeps. Aan de Irakese grens lijkt het wel de voormalige
ostzone. Over een lengte van 50 km is het betonpalen met prikkeldraad en om de km. een
geschutstorentje. Bij een tankstop kan de baas het niet aanzien dat mijn motor er zo smerig uitziet. Hij
wijst naar het washok en zegt: ,,het is service en kost niets”. Terwijl zijn zoon de motor wast, doen wij
een bak koffie. In de middag even de grens met Syrië inspecteren. Nou, wat een dooie boel hier. Geen
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mitrailleurposten, pantserwagens of soldaten in kogelvrije vesten. Wel een prachtige route door mooie
dorpjes. Ben nog maar net in het hotel, als hier de pleuris uitbreekt. Geschreeuw, gejoel, getoeter en
een massa mensen zwaaiend met vlaggen, alsof de revolutie is uitgebroken. Het kabaal overstemt het
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schallen van de moskeeën. Galatasaray is landskampioen geworden. Het ‘feest’ gaat de hele nacht
door. De volgende morgen, in mindere mate begint alles overnieuw. Eigenlijk is het vandaag rustdag.
Daar word ik heel onrustig van en ga dan het liefst een eind motorrijden. Het meest avontuurlijke van
deze reis ligt nu wel achter me, Georgië, Armenië en Oost Turkije. Een gebied met toch wel slechte
wegen (wat ook zijn charme heeft) met een machtig mooie natuur en een bevolking met soms een
overrompelende gastvrijheid vooral in het Koerdische. Ondanks de waarschuwing in die politiepost,
kan ik niet geloven dat mensen die je eten en drinken aanbieden je iets aan willen doen. Bij Avanos in
Cappadocië ligt een bijzonder natuurgebied waar ik even wil rondkijken. Het is een sprookjesachtig
turfsteenlandschap, ontstaan door erosie. Al vroeg in de geschiedenis hakten mensen holen in deze
turfsteen om in te wonen. Onder de grond werden er schuilplaatsen uitgehakt. Later in de geschiedenis
zelfs kerken en kloosters en complete steden waar ze in geval van nood konden schuilen. Om alles
hier te bekijken heb je wel een week nodig. Jammer, want dit is niet het goeie moment daarvoor. Hoe
meer de reis naar het westen gaat, hoe meer welvaart, pracht en praal. Hier is het laserguncorps ook
weer actief. Knappe jongens die mij op de bon slingeren. De brand van Nederland is er uit en tuf hier
mooi op mijn gemak rond. Na 200 km. heeft de Zumo een verrassing. Hij stuurt me de
binnenweggetjes/gravelpaadjes op. Dat was eigenlijk niet de bedoeling (of wel want ik heb de routes
zelf uitgezet) maar ben wel nieuwsgierig waar ik terecht kom. Het is net of je hier rijdt over de
Twentse essen, alleen hebben de dorpjes hier een moskee in plaats van een kerk. Als ik even naast de
motor sta, stopt er een tractor met 2 boertjes. Aan hun ogen kun je zien, dat ze zeggen: hoe kom je in
Gods….Allahs naam hier verzeilt. Ze denken dat ik de weg kwijt ben en kan ze niet aan het verstand
brengen dat ik op de GPS rij. De landkaart moet er bij komen en dan strepen ze de plaatsen aan hoe ik
op mijn bestemming moet komen. Als ze uiteindelijk denken dat ik het snap kan de reis verder gaan.
Istanboel doorworstelen en dan een laatste nacht in Turkije. Morgenavond achter het bier want die
thee begint me nu de strot uit te hangen. Nog één keer het schallen van de luidsprekers. Het deuntje
heb ik nu zo vaak gehoord dat ik het zo kan meezingen net als vroeger met de Latijnse mis. Na het
hectische van gisteren, dwars door Istanboel en de bijsteden, nu als een koning door Griekenland over
het platteland waar bijna geen verkeer is. De Grieken rijden wel beschaafder dan de Turken. Als je in
Turkije inhaalt of voor een stoplicht staat en je laat iets te veel ruimte, dan zit er zo iemand naast je.
Ze duiken in het kleinste gaatje. Van mij heeft iedereen voorrang. Vanmorgen al zeer vroeg op weg.
Zat met het tijdverschil in de knoop. Na een vlakke aanloop gaat het de bergen in, door toeristische
dorpjes die nog in de winterslaap zijn. . Het is wel uitkijken, want een paar keer is de halve weg
weggespoeld, een ravijn in en alleen afgezet met een pion. In een dorpje in een dal even tanken en dan
gaat het weer verder. Je komt er echt niemand tegen. Op een moment dat ik denk: zit ik hier nog wel
goed, is daar opeens de grens met Albanië. De weg, de hoofdweg naar Tirana, de hoofdstad van
Albanië zit vol gaten en sporen. Op sommige plekken is hij zo smal en slecht dat vrachtwagens elkaar
net kunnen passeren en stapvoets over de weg kruipen. Eén keer is er een brug waar één vrachtwagen
tegelijk over kan. Dan gaat het de bergen in over een weg niet breder dan in het Ypelo. Het zijspan
krijgt het hier ook weer flink voor de kiezen. In Armenië heb ik al een knik(je) in het voorwiel
gereden.
Voor het zijspanrijden niet zo erg, maar als de bak er straks af gaat moet er toch een nieuwe velg op.
De schokbreker van het zijspan heeft het nu ook begeven. De schepper heeft hier wel een prachtig
stukje natuur neergelegd. Ja, de wegen, dat moet je wel zelf doen. Eenmaal de bergen over, is alles
anders. Hier wordt overal flink gebouwd. Vanaf hier is er een vierbaansweg tot Tirana. 50 Jr. heeft de
bevolking gekreund en gezucht onder een communistisch bewind. Van het juk bevrijdt zit de schwung
er nu goed in. Als de Serven nog bezig zijn met het verleden, richten de Albanezen hun ogen op de
EEG, wat ze zeker gaat lukken. Maar als een bewaker met een Kalasnikov, aan de poort staat van een
autodealer, betekent dit wel dat er hier nog een en ander moet veranderen. Nu even flink doortrekken
want ik wil (op advies) perse overnachten in Tirana en de motor achter een hek. Het was een lange
pittige dag, maar wel weer een met bijzondere ervaringen. De staatjes van het voormalige Joegoslavië
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door, de Dolomieten nog even meepakken en dan bij München in één rechte streep naar Enter en het
avontuur zit er op. Wat me verwonderd heeft deze reis is, wel door een supervoorbereiding, het
speelse gemak waarmee ik door landen ben gereisd, de machtig prachtige natuur en de soms
overdonderende gastvrijheid. 3 Vragen die elke keer weer worden gesteld: waar slaap je dan? Nou, in
bed. De taal: want je hebt geen talenknobbel? De taal van, de knippe vol geld en een rugzak vol
fatsoen. Wat is de volgende uitdaging? Als ik weer weg mag van Toos, heel ver.
Jop
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VETERANEN & KLASSIEKERS / BROMFIETSENRIT
Op 21 April 2012 organiseerde de EMC voor de 34e keer de Veteranenrit in samenwerking met de
Veteranen Motor Club (VMC ) en voor de 26e keer de klassiekermotoren/bromfietsenrit.
Dit jaar was de lucht een beetje bewolkt, hetgeen de opkomst niet ten goede kwam. Maar toch bleef
de regen voor de meeste mensen uit. Er was nog een redelijke opkomst van 47 veteranen‐18
klassiekers‐9 bromfietsen.
Veteranen zijn motoren gebouwd tussen de jaren 1900 en 1945. De deelnemers rijden een
gemiddelde snelheid van 36km /uur met een afgeplakte snelheidsmeter. Dus er wordt zuiver op
gevoel gereden.
Klassiekers zijn motoren van 25 jaar of ouder.
Dit jaar waren er dus 47 veteranen naar Enter gekomen , waaronder ook een stel uit België, om de rit
te rijden en tevens een zo goed mogelijk resultaat te halen voor het jaar‐kampioensschap van de
VMC. Er was een morgenrit uitgezet met 5 controles over een lengte van 68km.waar dus een
berekende tijd is, welke later wordt vergeleken met de gereden tijd. Het verschil is voor iedere
minuut een strafpunt .De rijders werden ook dit jaar weer om de minuut weggevlagd met de nodige
omschrijving van eigenaar en motor door de voor ons zo bekende microfonist Willem‐Jan Pieterson
die speciaal voor deze rit ieder jaar vanuit Losser overkomt naar Enter. De rit ging dit jaar van Enter
naar Bornerbroek‐Almelo‐Saasveld‐Hertme‐Azelo‐Deldenerbroek en weer terug naar Enter, waar de
middagpauze was gepland. Ook dit jaar werd een vervolg gegeven aan het doorgeven van de
gereden tijden via de laptop naar de rekenkamer in ‘t Kluphoes .
De middagrit van ongeveer 30km werd door de veteranen gereden zonder tijdscontrole, het was
voldoende om een afgestempelde controlekaart te kunnen inleveren als bewijs dat de middagrit
gereden was en men voor de prijzen in aanmerking kon komen. Deze route ging van Enter via de
Borkeld naar Markelo en weer terug via Hollands Schwarzwald naar Enter.Dat deze mensen gevoel
hebben voor hun snelheid bleek wel omdat er nog drie rijders waren met maar 1 strafpunt.
Geweldig.
Voor de Klassiekers en oude bromfietsen werd de zelfde route gereden. Deze vertrokken in drie
groepen. nl. Bromfietsen‐Zijspannen en Solorijders. Allen met behulp van een voorrrijder. Ook deze
rijders reden na de pauze dezelfde middagrit.
De hele dag was het in ’t Kluphoes zeer druk en gezellig, hetgeen natuurlijk ook kwam door de
vrolijke muziek van de Enterse harmonicaspelersgroep. Zoals gewoonlijk was de catering weer in
vertrouwde handen van onze bardienst van de EMC.
Een klein smetje op deze rit was een ongeluk van één van de Veteranen rijders, de heer
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Hemmy Abbink uit Winterswijk, welke in Zenderen in botsing kwam met een auto en
daarbij letsel opliep aan zijn rug. Een verblijf van enkele dagen in het ziekenhuis was
voor hem onoverkomelijk.
We wensen hem beterschap en hopen hem volgend jaar weer in Enter op zijn motor te kunnen
begroeten.
De organisatie wil graag hierbij iedereen bedanken die als vrijwilliger op welke manier dan ook heeft
geholpen aan het slagen van deze prachtige dag, en hopen volgend jaar weer een beroep op hen te
mogen doen.
De Organisatie.

Reacties van de rijders:

Hallo VMC commissie.
Hierbij wil ik jullie dank zeggen voor de prachtige rit.
De betrokkenheid, de zorg en nazorg, welke enkele leden van jullie toonden na het ongeval van
Hemmy Abbink, hebben bij mij, en de andere Winterswijkse deelnemers een zeer positieve indruk
achter gelaten. Klasse!!!

Ook het plaatsen van de uitslag op de mail geeft aan dat jullie positief met de motorsport bezig zijn.
Nogmaals dank zeggende, met vriendelijke motorgroeten;
Ans en Jan Tuenter. Meddo

Beste mensen van de EMC.
Bedankt voor het zenden van de lijst, het is wel eens leuk om te zien hoe je mederijders hebben
gescoord.
Het was een geweldig mooi uitgezette rit met zijn vele gezichten en leuke bochtjes
Ook de route was zeer goed aangegeven.
Nogmaals iedereen bedankt, ook de mensen achter de schermen.
We hebben erg genoten.
Minne en Henny Hoekstra. Oude Pekela

TE KOOP
BMW K100LT Limited Edition als nieuw!!
Bj: 1992 km: 56059
Kleur groen
Nieuwe accu
0612434481
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NIEUWS UIT HET BUITENLAND
Stroeve verf
Politici, in België vaak verguist en soms terecht. Maar de Brusselse Minister voor Mobiliteit, Brigitte
Grouwels, laat zich na de invoering van de motortaxi’s opnieuw positief opmerken. Onder Grouwels’
bewind wordt er sinds kort gebruik gemaakt van een stroevere, en dus minder gladde verf voor het
aanbrengen van wegmarkeringen op de wegen van het Brussels gewest. Binnen twee jaar moeten alle
Brusselse gewestwegen van deze verf voorzien zijn. Daarna worden de putdeksels op de Brusselse
gewestwegen aangepakt. De maatregelen kaderen in het actieplan ‘2011-2020’ waarmee de Brusselse
overheid het aantal ongevallen waarbij voetgangers, fietsers en motorrijders betrokken zijn met 50%
terug te dringen.De wegen in Belgie zijn berucht onder Nederlandse motorrijders, maar het lijkt er dus
op dat ze straks beter zijn dan in Nederland. Of worden al die Nederlandse strepen heden ten dage ook
al geverfd met stroeve verf?
Alcohol tester verplicht in Frankrijk
Niet alleen automobilisten maar ook bestuurders van een motorfiets en een scooter moeten in
Frankrijk vanaf 1juli altijd een alcoholtester bij zich hebben. De nieuwe maatregel treft dus ook de
vele motorrijders die in Frankrijk op vakantie gaan.Frankrijk kampt met een toenemend aantal
verkeersongevallen en neemt daarom maatregelen. Een ervan is de verplichte aanwezigheid van een
alcoholtester in elk gemotoriseerd voertuig. Alleen wie een brommer of scootertje met een
cilinderinhoud van minder dan 50 cc bestuurt, is vrijgesteld. De maatregel verrast de 1,4 miljoen
Franse motards. De Franse federatie van motorrijders is verbolgen omdat de overheid alleen
repressieve maatregelen uitvaardigt. Ze heeft al opgeroepen tot een nationale betoging in Parijs.
Afijn, dus ook als je met de motor een tocht maakt door Frankrijk (waar je zeer mooi kunt rijden) loop
je dus de kans op een bekeuring als je geen alcoholtester in je tanktas hebt. Deze zomer zal het
vermoedelijk wel meevallen omdat is aangegeven pas in november zal beginnen te controleren omdat
alle testers uitverkocht zijn. In Frankrijk alleen al rijden ca 36 miljoen voertuigen, en zoveel testers
lagen kennelijk niet op voorraad.
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VERHALEN VAN TOEN
Ik heb me vergist bij het vorige clubblad, onder een foto stond een verkeerde naam vermeld.
Er stond Rudi Beldman en dat moest Ben Slaghekke zijn en dat heb ik geweten.
EMC-Allerlei was nog geen uur online of ik kreeg al een telefoontje, met de woorden; wat bin ie toch
’n dom deer. (net of ik dat zelf niet wist).
Nu de naam Ben is gevallen kan ik er ook wel een klein verhaaltje van maken.
Ben was toen hij een jaar of 17 was nogal onstuimig, volgens hem was hij binnen een jaar Nederlands
kampioen motorcross. We deden in die tijd nogal wat aan de cross en Ben was in het bezit van een
Honda (zijn moeder heel blij), gas geven kon hij als de beste en zijn starts waren niet slecht, maar dan
werd het moeilijker vooral bij springbulten. Ik heb een keer gezien dat hij bij de start het eerst weg
was (valse start??) maar de eerst springbult lag al 25 meter verder en Ben dacht als ik hier nou het gas
ver open hou, ben ik vast sneller als al die anderen. Dit was inderdaad zo, ik zag een grote stofwolk en
een rode Honda door de lucht gaan zonder Ben. Toen de stof was opgetrokken en de huisarts naar huis
was lag Ben ver voor op de rest, hij lag al in Almelo, en dit lag behoorlijk buiten het parcours.
Dan kwam zijn Off The Road tijdperk, Ben was in het bezit gekomen van een Kawasaki fluitketel
(Watergekoeld) en kwam er mee bij mij voorrijden met de vraag; “André jij weet hier de weg zullen
we een stukje rondrijden, graag zo zwaar mogelijk”. Ja dat vond ik prima, een zwaar stukje wist ik
ook nog wel te vinden. Na 5 minuten over zandwegen kwamen we met de Kawa in een sappig
bouwland. Hier wist ik goed waar je rijden kon, maar voor Ben ging dat iets moeilijker, de Kawa aan
de kook en met de kont in de modder, na een paar tips (die hij niet opvolgede natuurlijk) kwam hij er
nog dieper in je kon het logo op de tank nog net lezen.”Kuukntjes ie mo’nmi’j helpen ik kriegeum der
neet oet”. Toen dacht ik hij is er zelf ingereden laat hij nu maar even martelen. 3 uur heeft deze
operatie ongeveer geduurd. (ik kan er iets naast zitten). De Kawa werd die zelfde dag nog ingeruild en
er kwam een KTM 4-takt.
Ook over dit monster kan ik wel even verder schrijven.
Rustig was Ben nog steeds niet en na een middagje stoeien in Almelo bij het kanaal, wou Ben het
zelfde doen als wij met onze trial motoren. Dat heeft hij geweten, met geweld tegen een bult aan in de
hoop dat zijn tank de rest wel doet. De jongens die er bij waren herinneren zich dit zeker nog wel. De
KTM had een weigering en wierp zijn baas er af, Ben over de tank en net een struisvogel met zijn kop
in het zand en de bene net als Jurie van Gelder helemaal recht in de lucht. Wij lachen natuurlijk, maar
Ben bleef in kopstand staan en wist echt niet meer waar hij was, ja ik weet het niet hoe het kon, maar
na die tijd vond ik hem toch iets rustiger. Dan kan ik nog wel een stuk over Ben schrijven, maar ik ben
nog al bang voor zijn weerwoord.
Ben zei altijd,” Als ik niet was gevallen, had ik het wel gewonnen”.
Ik stop nu met deze Ben story er zijn vast nog wel toerrijders die hoofdstuk twee willen schrijven.
Want als Ben er bij is gebeurd er altijd wat.
Ik hoop wel dat zijn moeder dit ook nog leest en dan zal zij zeggen, “ja zo is het, onze Ben is ’n
biezonder jong”.
Ben is jou naam vaak genoeg gebruikt? en sorry van dat foutje.
Oand van Kuukntjes
(Z.o.z. voor de foto’s)
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colofon
Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

A. Slagers
M. ter Harmsel
D. Pruim
F. Lammertink
H. Wolters
P. Kuipers
H. a/d. Stegge
B. Rikkert
R. Schrooten
Lidmaatschap:

Dorpsstraat 79
Langevoortsweg 5
Pr. Bernhardlaan 28
Brahmsstraat 16
Reggestraat 66
Van Uitertstraat 44
Putman Cramerstraat 7
Boomcateweg 81b
Muldershof 17

Minilid t/m 5jaar
6 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
vanaf 65 jaar
Gezinslidmaatschap*

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

7468 CG
7468 RP
7468 BE
7604 ET
7468 EN
7468 EE
7468 BG
7442 BG
7468 GR

Enter
Enter
Enter
Almelo
Enter
Enter
Enter
N’dal
Enter

Tel: 0547-384332
Tel: 0743-842343
Tel: 06-11006036
Tel: 0546-807811
Tel: 0547-383072
Tel: 0547-380746
Tel: 0547-383110
Tel: 0548-613189
Tel: 06-54713877

4,50
10,00
20,00
10,00
25,00

*Een gezindslidmaatschap is ouders + minderjarige kinderen. Wordt je na 1 september lid dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar.

Bankrelatie:
Redactie:
E-mail redactie:
Postadres:
Internet
Openingstijden t’Kluphoes
Adres ‘t Kluphoes:

Bank rekening (Rabobank)
nr. 11.43.07.024
H. Wolters
tel: 0547-383072
F. Lammertink
tel: 0546-807811
S. Rutenfrans
tel: 06-57333712
redactieclubblad@entersemotorclub.nl
Postbus 53, 7468 ZH Enter
www.entersemotorclub.nl
Woensdag;
19.30 uur tot 23.00 uur
Zaterdag;
15.00 uur tot 19.00 uur
Krompatte 4,
7468 AS Enter Tel: 0547-382053

Toer:

B. Rikkert
E. Rotman
N. Hovenier

0548-613189
0548-517629
06-14560053

Weekend Duitsland:

F. Lammertink
B. Rikkert

06-29217269
0548-613189

N. Hovenier

06-14560053

Enduro:

P. Kuipers
A. Slagers
M. Vos

0547-380746
0547-384332
0547-381814

H. a/d Stegge
J. Rutjes

0547-383110
0547-382586

Cross:

P. Kuipers
A. Slagers

0547-380746
0547-384332

J. Slagers
A. Kamphuis

0547-383787
0547-382593

Demo Race

H. Wolters
B. Westerik

0547-383072
0546-573012

P. Kuipers

0547-380746

Veteranen&Klassiekers

M. Reijerink
B. Westerik
J. Hinseveld

06-22065346
06-34422170
06-51565584

H. de Wilde
B. Oude Mulders

06-15022942
06-21287422

Enterrun:

G. Poortman
G. Kalenkamp
H. a/d Stegge
H. ter Denge
H. a/d Stegge
G. Poortman

06 51349531
0547-382986
0547-383110
06-29536751
0547-383110
06-51349531

H. Beverdam
W.J. Pieterson
G. Lankamp

0547-381661
253-5364870

G. Poortman

06-51349531

Beheer Kluphoes:
Dartteam EMC Spiekerhard
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