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Van de voorzitter

De leden vergadering was historisch lang van duur afgelopen keer. Mede doordat wij toch 
een belangrijk vraagstuk hadden omtrent het jeugdhonk. Soms is het gewoon goed om 
een discussie iets langer te voeren om tot een goed beeld te komen hoe de leden over een 
onderwerp denken. De leden hebben gestemd voor een alternatief, mocht de gemeente de 
huidige situatie willen beëindigen.  Het is nu aan de gemeente om te beslissen.  16 april komt 
dit onderwerp aan bod in de inforonde en 2 juli beslist de gemeenteraad. Beide zijn te volgen 
via internet of Regio FM op TV.
De zomer staat weer voor de deur en dat is voor veel mensen en bedrijven een bevrijding. 
Koning Winter heeft zich weer van de lange kant laten zien . Ook de Reggerit was weer een 
hele aparte, maar wij hebben ons er met de vele vrijwilligers  goed doorheen geslagen. 
Dit jaar hebben we er een nieuw evenement bij en dat heet supermoto. Dit is een spectaculaire 
sport over grotendeels asfalt en een deel zand. Dit zal bij ‘t Kluphoes plaatsvinden en dus een 
gezellige drukke boel. Verder hebben we dit jaar een speciale uitvoering van het “Eifelweekend”. 
Dit wordt dit jaar gehouden net onder Luxemburg in Duitsland. Dit jaar  gaan ook de crossers 
mee en daarom is voor deze locatie gekozen. Hier liggen mooie crossbanen bij elkaar en de 
toerrijders komen hier ook aan hun trekken. We moeten maar is kijken of dit een succes is en 
of dit ook voor volgend jaar weer doorgang kan vinden. Verder staan de evenementen weer 
als vanouds op de kalender en dus moet er weer van alle gebeuren om dit tot een goed einde 
te laten lopen. Daar zijn wij jullie handen en ideeën weer voor nodig, dus meld je aan bij mij of 
bij een commissie lid. Verder wens ik jullie veel veilige kilometers zowel door het zand als over 
het asfalt en ik zie jullie graag bij een evenement van de EMC.

Antoon Slagers
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www.rabobank.nl/rijssen-enter

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Rijssen-Enter steunt de
Enterse Motor Club

Samen bereik je meer dan alleen. 
Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. We staan midden in de maatschappij en hebben van oudsher

verbinding met het lokale verenigingsleven. Wij willen ze dan ook graag ondersteunen bij het realiseren

van hun doelen. ‘Samen sta je sterker en bereik je meer’. Dat is de gedachte. Dat is het idee.



Van de redactie,

Bij deze weer een EMC Allerlei. Het aantal mensen die kopij hadden ingestuurd was dit keer 
niet bijster hoog, maar wel een mooi en imposant verhaal van Edwin Spoelder over hoe hij 
van een motor een auto bouwde waarmee, legaal en al, over de openbare weg mag worden 
gereden. Ik dacht eerst, een autoverhaal, klopt dat wel? Maar het is wel degelijk een motor 
verhaal, want deze auto is eigenlijk een soort trike wat weer een soort kruising tussen een auto 
en een motor is. 
Ook hebben we niet veel evenementen gehad de laatste tijd, maar die ene die er was betreft 
grootste en belangrijkste, namelijk de Reggerit. Alex Peters heeft zijn verslag ervan weer 
ter beschikking gesteld, waarvoor onze dank. Een verkorte versie staat in deze EMC Allerlei 
terwijl de uitgebreide versie te lezen is op enduro.nl. 
Dus de Reggerit commissie heeft haar, deze keer nogal koude klus, erop zitten voor dit jaar. Maar 
de andere commissies zijn druk in de weer voor het komende zomerseizoen; noabercrossen 
in Bornerbroek, klassiekerrit, motorweekend, Enterrun, toerritten en voor de eerste keer een 
supermoto wedstrijd.
Verder nog wat andere stukjes en de vaste rubriek Loawt eris aower hebn. Veel leesplezier.

Harry Wolters

Ook voor uw
hypotheek
natuurlijk!

Univé Oost
Tel. 088 - 3 300 345
www.univeoost.nl

staalmark t .nl

Uw partner in metaal, 
kunststof & service

staalmarkt

Staal • Aluminium • Roestvast staal • Brons • Messing 
Koper • Gietijzer • Kunststoffen • Bevestigingsartikelen
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Agenda

Zondag 17 maart 2013 Ganzenrit 10:00 uur

Zaterdag 20 april 2013 Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag

Zaterdag 27 april 2013 Jeug enduro + 2 uurs cross Hele dagen

Zondag 28 april 2013 3-uurs cross Hele dag 

Woensdag 1 mei 2013 Zompenrit 19:00 uur

9 t/m 12 mei 2013 EMC weekend Hele weekend

Zaterdag 18 mei 2013 Enterrun Hele dag

Zaterdag 15 juni 2013 Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

n.n.b. 2013 Familiedag+BBQ 13:00 uur

Zondag 7 juli 2013 Klompenrit 10:00 uur

Zondag 25 augustus 2013 Supermoto Hele dag

Zaterdag 7 september 2013 Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

Zondag 27 oktober 2013 Twentecup cross Hele dag

Kosten toertochten leden Niet leden

Ganzenrit € 4,00 € 6,00
Klompenrit € 4,00 € 6,00
Zaterdagmiddagrit € 3,00 € 4,00
Zompenritjes € 2,00 € 3,00

Zoals Altijd

Van de voorzitter 3
Van de redactie  5
Agenda 6
Inhoud 7
Colofon 33

Oproepjes

Veteranen en klassiekerrit    25                

Intervieuws         

Loawt eris oaver hebn 32

              
Activiteiten & Travel

Auto Bouwen 9 • 21
Ledenvergadering 23
Bedrijfsbezoek Bolscher 27
Noaberscross 27
Bedankje 27
Reggerit 29 • 30
Hoera! Een jongen! 31

Inhoud
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Auto bouwen 

Vooraf
Eerst had ik het plan een oude BMW boxer motor te kopen en op te knappen. Het leek mij 
leuk om een motor te kopen met het zelfde bouwjaar als wat in mijn paspoort staat (1973…)
Bij de knalpot in Rilland heb je een ruime keus van dergelijke motoren. (www.deknalpot.nl )
Maar een oude motor blijft een oude motor. In vergelijk met mijn huidige motor een BMW GS, 
hebben oudere motoren veel te weinig vermogen, slechte remmen en stuurt het niet optimaal.

Dan een auto bouwen, maar welke model?
 

Een Burton?
Deze auto is gebaseerd op een Citroen 2CV (Eend). 
Nederlands fabrikaat. Leuk karretje, comfortabel, 
maar 60 jaar oude techniek van motor, remmen, 
wielophanging etc. Vergeleken met de huidige 
standaard: traag.

Een Ariel Atom?
Zoiets is heel gaaf. Alleen kun je hem alleen kant en 
klaar kopen. Niet goedkoop. +/- 40.000 €. (te duur 
voor een hobby)
De eerste vraag die mensen stellen: “Heb je hem zelf 
gebouwd?”. En dan wil: “JA!” kunnen antwoorden.

Een Pembleton?
Heel leuk modelletje, maar gebaseerd op een 2CV 
en erg klein. (dezelfde nadelen van een Burton) 
Deze auto auto heb ik een tijd overwogen omdat 
hier ook een variant van bestaat waar een BMW 
boxerblok in past. (zoals in de foto)

Een Westfield?
Mooie auto gebaseerd op de oude lotus7. Naast 
Westfield zijn er aardig wat andere merken die 
vergelijkbaar modellen hebben. ( waaronder MK )

Motorservice twente
Kryptonstraat 23  -  Rijssen  -  Tel. 0548-540160

Voor onze occasions zie: www.motorservicetwente.nl

Nieuwe motoren

Occasions met bovaggarantie

Goed uitgeruste werkplaats

Snelle levering onderdelen

Snelle service

Uitgebreide kledingshop

Banden op voorraad

Alarm inbouw

*

*

*

*

*

*

*

*

Uw adres voor:

Moto guzzi dealer 
voor oost nederland
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 Nadelen
• Een westfield is prijzig om te bouwen. (+/- € 25.000)
• Verder is de cabineruimtesmal. 1 meter cabinebreedte voor 2 personen én een   
 cardantunnel. Per persoon houdt je maar 37 cm breedte over voor je stoel en dat is   
 best krap.
• Oppassen met uitstappen dat je je kuiten niet verbrand aan de uitlaat

Het punt met de hierboven genoemde auto’s is dat ze zijn gebaseerd op bestaande auto’s. In 
bijna alle gevallen moet je een oude Citroen 2CV of een Ford Sierra kopen, deze ontdoen van 
de onderdelen welke je nodig hebt.

Nu wonen ik samen met mijn vrouw aan de rand van de binnenstad van Dordrecht en ik wil 
het mijn vrouw en buren niet aandoen om op het garagepad een auto te slopen. Ook zijn 
de onderdelen welke uit zo’n auto komen tamelijk zwaar en onhandelbaar. (Sierra motor + 
versnellingsbak weegt zo’n 200 kg.

Mijn eisen
Veel rijplezier dus lichtgewicht & snel.
Vooral auto met een motor van een racemotorfiets zijn vlot en licht. Een motorfiets motor + 
versnellingsbak weegt zo’n 80 kg, dat ruim 100 kg lichter dan de motor + versnellingbak van 
een auto. Nadeel is dat de motor van een motorfiets het vermogensafgifte pas bij hogere 
toeren heeft, dus het moet een motorfiets blok zijn welke bij lagere toeren ook al voldoende 
kracht heeft. 3 wielen in plaats van 4 scheelt gewicht van een vierde wiel inclusief ophanging, 
maar ook een differentieel en cardanas.

Relatief makkelijk te bouwen.
Ik ben wel wat handig en heb een nuchter verstand, maar dit wordt mijn eerste kitcar en ik heb 
géén ervaring met het bouwen van auto’s.

Stabilieit?
Een driewieler kan onstabieler zijn dan een vierwieler. 
Op Youtube staan meerdere films met bijvoorbeeld 
kantelende Reliant Robins. Maar daar is onderzoeken 
naar gedaan. Het komt er op neer dat de auto een zo 
laag mogelijk zwaartepunt moet hebben voor de beste 
stabiliteit.
(Daarom kunnen meisjes beter gymnastieken dan 
jongens. Meisjes hebben een lager zwaartepunt dan 
jongens.)

Als je met Google zoekt op deze naam: “Pierre M. 
Ethier”, kom je uit bij een Canadese professor welke 
eea heeft uitgezocht. (http://cll.qc.ca/Professeurs/
Mecanique/ethierp/3-wheels/index.htm)

Relatief makkelijk te voorzien van kenteken.

	  

	  
Dit zijn maneuvres welke je 

moet zien te voorkomen
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Op internet heb ik gelezen uitlaatgas emissie en geluidsproductie van de auto de lastigste 
punten zijn om aan te laten voldoen.
Daarom moet de auto licht genoeg (< 400kg) zijn zodat deze bij de RDW in categorie L5e 
wordt ingedeeld. Met deze categorie heb je als particulieren bouwer vrijstelling voor emmissie 
en mag je voldoen aan veel ruimere motorfiets geleuidsniveau’s.

Het besluit
Na een half jaartje wikken en wegen, heb ik samen met 
mijn vrouw Rineke de fabriek in Nottingham bezocht. 
Kort daarna heb ik besloten een MEV tR1ke te te gaan 
bouwen. (http://www.smartsrus.com/rtr_tr1ke.html)

Als donor dient een Yamaha YZF-R1.
Hiervan wordt het complete motorblok, achterbrug, 
achterwiel, achterrem en veel elektrotechniek gebruikt.

De auto gaat ongeveer 325kg wegen. Afmetingen: 3,5 x 
1,75 x 1,1 meter.
 

Donormotor
Via marktplaats een Yamaha YZF-R1 gekocht met lichte omvalschade. Ik ben er mee naar 
huis gereden. Vergeleken met mijn motor (BMW GS) is de zitpositie “behoorlijk anders”. Mijn 
BMW kan ik vanuit de heupen sturen, deze R1 valt in de bocht en alleen met een flinke dot 
gas komt ie weer rechtop.
Het motorblok draait wel uitstekend en de R1 wil echt snoeihard... Topsnelheid is iets van 280 
km/uur. Alleen in de eerste versnelling gaat ie al 110 km/uur.
 
Maar ik heb de R1 niet gekocht om mee te rijden. Op 4 februari 2011 heb ik de motor voor de 
laatste keer in zijn originele staat gewassen, het kenteken geschorst en ben ik met een dubbel 
gevoel in mijn maag begonnen met het voorzichtige slopen.
Alle onderdelen schoongemaakt, voorzien van een label en gefotografeerd voor latere verkoop 
via Markplaats.
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Bouwen
Op 8 april heb ik de kit ontvangen en 
kon het bouwen beginnen.
Je krijgt een frame, voorwielophanging, 
met remmerij, kuipdelen en wat 
aluminium platen. Daar moet je je maar 
mee redden. Geen handleiding.

Na 10 maanden 
bouwen ziet de 
auto er zo uit:

Eind februari 2012 heb ik de auto weer helemaal uit elkaar gehaald, zodat het frame kan 
worden geschilderd. (Poedercoat)

Poedercoaten en afbouwen
De auto is voorzien van drie lagen 
poedercoat: ondergrond, kleur en 
laklaag. Mijn vader heeft geholpen met 
het begin van het afbouwen. Bodem 
lijmen en popnagelen, wielophanging 
monteren en het motorblok er in hangen.
 

De rest van het afbouwen heb ik zelf 
gedaan.
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Resultaat
En zo is de auto geworden:
      
      
      
 

Keuren
Maar dan begint het pas…. Want er moet een kenteken op om er mee de openbare weg op 
de kunnen.
Je kan op twee manieren de auto voorzien van kenteken:
1. Met de Nederlandse RDW, afdeling Productbeoordeling (voorheen Individueel Keuren 
Speciaal, IKS) een keuringtraject opstarten. De auto wordt dan in Nederland getoetst volgens 
alle betreffende eisen. (Dit zijn eisen op gebied van een deugelijkheid constructie, electrische 
eisen, scherpe randen, etc)
2. Via een Engels rechtspersoon de keuring in de UK laten verichten. Nu heeft de fabriek 
in Nottingham waar ik het frame heb gekocht een MSVA-service. (MSVA = Motor Single Vihicle 
Approval) Je betaald 1 bedrag en dan zorgen zij er voor dat de auto wordt gekeurd. Vervolgens 
importeer je de auto naar Nederland.

	   	  

	   	  

	  

	  

HELLCAT

LYNX

Jopa Racing Products - info@
jopa.nl - w

w
w

.jopa.nl

HELLCATHELLCAT

SPARTANSPARTAN

VISIT JOPA.NL FOR MORE INFO

LYNXLYNX

AVAILABLE FOR MX AND BMX
COLLECTION 2013 
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Ik heb me hierover laten informeren en besloten de keuring 
in de UK laten verrichten.

Dus een vrachtwagen gehuurd, auto erop en samen met 
mijn vader de auto naar de fabriek in Nottingham gebracht 
voor de keuring.

 
Na de vakantie was de auto 
goedgekeurd en kon ik deze 
weer ophalen.

Toen nog langs de RDW in 
Zwijndrecht.

Discussie met de 
belastingdienst over 
de hoogte van de BPM 
gehad, maar daar zijn we 
uitgekomen. Uiteindelijk mijn 
nummerplaat en dacht ik te 
kunnen gaan rijden, maar 
dat viel tegen….

 

	  

	  

	  

	  

	  

Kinderziektes
Het bleek dat de auto 
een behoorlijk aantal 
kinderziektes heeft welke 
eerst moeten worden 
opgelost:

1. Achterrem liep aan, 
de mastercilinder liet de 
remdruk niet helemaal los.

4. Op een gegeven moment ging het motorblok slecht 
lopen.Eerst op 3 later op 2 cilinders en vervolgens helemaal 
niet meer. Warschijnlijk doordat het motorblok lang heeft 
stilgestaan. Opgelost door nieuwe bougies en het reiningen 
van de carburateurs.

2. Het koppelingspedaal 
voelde niet goed. Dit heb ik 
opgelost door een kompleet 
nieuwe koppelingskabel te 
maken, dikker maar ook 
soepeler dan normaal en met 
een buiten mantel waar een 
teflon binnenvoering in zit.

5. Het stuur had nog iets speling. Dit verholpen door er een 
nieuwe koppeling tussen te lassen en het stuurhuis strakker te 
stellen.

3. De uitlijning, positie en veerafstelling klopte niet. De auto 
was op hogere snelheid zoekerig. Uiteindelijk wel een goede 
afstelling gevonden. Maar wel veelvuldig geëxperimenteerd 
met de uitlijning, vering en achterwielophanging. Uiteindelijk 
heb ik achter een andere progressieve veer gemonteerd en 
in de achterophanging een onderdeel van het link systeem 
vervangen waardoor de bodem van de auto vlak te staat. Op 
hogere snelheid zuigt de auto zich dan vast. Nu is de auto ook 
op hogere (snelweg) snelheden stabiel en rustig. Geen enkele 
garage kan een driewieler uitlijnen dus heb ik zelf een systeem 
gemaakt met vislijnen, aluminium profielen en een waterpas 
zodat ik de wielen zelf kan uitlijnen en ook met de instellingen 
kan experiementeren.

0072626.pdf   1 14-12-2011   11:31:11
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 Zaken welke ik komend winter wil doen
1. Reeds uitgevoerd:
 De ratio van de tandwielen veranderd, zodat de koppeling en versnellingsbak het 
 minder zwaar hebben en dat de auto makkelijker vanv zijn plek komt.
 De kilometerteller klopt dan ook niet meer, wat verholpen is met een speedohealer. Dit  
 is een soort omrekenapparaat welke de snelheid-pulsen afkomstig uit het blok kan   
 oprekenen zodat de kilometerteller weer de juiste snelheid aangeeft.
2. Reeds uitgevoerd: De uitlaat “modificeren”.
 De huidige uitlaat is te groot en past niet mooi bij de lijn van de auto. Deze wil ik een   
 behoorlijk eind inkorten. Hierbij wil ik de demping wel in stand houden. Wat zo’n idioot  
 gebrul hoeft van mij ook weer niet.

Voor  Na
   

3. Reeds uitgevoerd: De auto voorzien van ophangpunten voor een wegcamera.
 Op mijn motor ook meteen maar een paar punten gemaakt.
4. Poetsen, hier en daar nog iets schilderen.
5. Opbergmogelijkheid maken. De auto heeft nu géén opbergmogelijkheid.
6. Versnellingindicator maken.

Dus komend voorjaar is ie eindelijke helemaal af….. Hoewel er altijd verbeteringen mogelijk 
zijn.

Achteraf is het goed te doen om zelf een auto te maken. Nuchter verstand, eigenwijs 
doorzetvermogen en niet overal tegelijk aan beginnen was voor mij de sleutel om de bouw af 
te ronden.

Groet,  Edwin Spoelder

BTW: Ik kan met voorstellen dat de foto’s in dit blad niet helemaak natuurgetrouw 
worden weergegeven. Als met google zoekt op: tR1ke kom je verschillende relevante 

websites (ook die van mij) tegen.

	   	  
o n d e r n e m e n d  t o t  a c h t e r  d e  k o m m a w w w . b o r d a n . n l

Ondernemers en omstandigheden verschillen. Daarom zijn er 

geen standaardantwoorden op uw ondernemersvragen. Zeker niet 

als het gaat om specifieke uitdagingen die u zelf bewust opzoekt 

(en dat doet u, want daar bent u ondernemer voor). Bij Bordan 

begint alles daarom met een goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen vertrouwd met uw bedrijf en uw 

cijfers, maar ook met de voor u relevante ontwikkelingen in de 

markt, met uw visie en uw ambities en met hoe u het liefst uw koffie 

drinkt. Voor ons is het simpel: kunnen begint met kennen. Vanuit 

dat vertrekpunt komen we samen verder.  

Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo
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Ledenvergadering

Op woensdagavond 27 februari was de jaarlijkse ledenvergadering in ons Kluphoes. Hoewel  
de notulen van deze vergadering de volgende jaar aan bod komen om te worden goedgekeurd, 
bij deze toch vast een kort verslag van deze vergadering.
De opkomst was goed en de inbreng van de aanwezige leden in de onderwerpen was ook 
prima. De algemene conclusie was dat de club er goed voorstaat en dat we moeten doorgaan 
op de ingeslagen weg, die we al jaren volgen. Het was wel een latertje, dat kwam omdat één 
onderwerp nogal lang is besproken. 
Daarnaast is het goed te zien dat er best veel jongeren aanwezig waren. Bij andere motorclubs 
in de omgeving schijnt de vergrijzing toe te slaan, gelukkig is dat bij ons minder. We hebben ook 
best veel crossers en endurorijders binnen onze club, dus was er een duidelijke meerderheid 
voor een crossbaan. Maar dat was geen agenda onderwerp en hier is dus niets over besloten 
of zo, maar het viel me op dat het diverse keren werd genoemd.
Ook interessant was de opmerking van Jarno Kuipers, die nogal eens voor zijn werk bij Jopa 
in Denemarken belandt. Daar schijnt de overheid de jeugd juist te stimuleren om te gaan 
crossen, terwijl hier de meeste crosscircuits moeten vechten om hun vergunning te behouden. 

De Deense overheid hanteert kennelijk de volgende uitgangspunten:
 - Crossen is veel gezonder dan achter de laptop of tablet te zitten. Je 
  beweegt, het vereist conditie.
 - Je leert werken want je moet steeds je motor en cross spullen weer   
  schoonmaken.
 - Je wordt goed in techniek want je moet sleutelen.
 - Je leert goed met geld omgaan want het is duur
 - Je leert samenwerken, want er komt zoveel bij kijken dat je altijd anderen  
  nodig hebt om te kunnen rijden.

Wij hebben geen cross circuit, maar misschien zijn er leden die toch ergens een locatie nabij 
Enter weten. We organiseren nu wel crosswedstrijden samen met onze Noabers te Bornerbroek, 
maar een eigen circuit waar zaterdags getraind kan worden zou mooi zijn voor onze crossende 
leden, oud en jong. 

Harry WoltersVerkoop - alle topmerken, zowel nieuw
  als gebruikt, van personenauto’s tot
  bedrijfswagens

Schadeafhandeling - Complete
  afhandeling van uw schade, inclusief
  het administratieve gedeelte

werkplaats - ruime en moderne werk-
  plaats voor onderhoud, reparaties en
  A.P.K. keuringen voor alle merken

Verkoop - alle topmerken, zowel nieuw
  als gebruikt, van personenauto’s tot

tel 0547 38 1775
info@oudemulders.nl

      “ Autobedrijf OUDE MULDERS heeft 
   onlangs haar intrek genomen in een geheel
  nieuw onderkomen met een ruime, moderne 
werkplaats. Kom gerust een kijkje nemen aan de
  Rijssenseweg 47 in Enter, de koffi e staat klaar! ”

www.oudemulders.nl s ha r i ng  t he  beau t i fu l  l i fe

1

2

3

 ...   Adres  .........................................
  RIJSSENSEWEG 47    •    7468 AB   ENTER

facebook.com/oudemulders

www.oudemulders.nlWeb

Email

ZEKERHEID

DESKUNDIGHEID

BETROUWBAARHEID
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HELPERS GEVRAAGD voor
De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT
Op ZATERDAG 20 APRIL 2013.

Op de op één na laatste zaterdag van april is er weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar 
verwachting zal er weer veel deelname zijn in alle categorieën.

Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor:
uitzetten van de route;
parkeren;
inschrijven
voorrijden;
in en om het clubhuis;
tijdcontroles;
enzovoort.
Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers nog steeds mogelijk is.

Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of 
bel: 06-15022942 (Henk de Wilde)). Kun je niet de hele dag, voor een paar uur ben je ook zeer 
welkom!

Ik geef mij op als helper voor de Veteranen- en Klassiekerrit.

Voor-+achternaam: ………………………………………….

Adres:    ………………………………………….

Postcode+woonplaats:  ………………………………………….

E-mail   ………………………………………….

Telefoon:    ………………………………………….

Evt. opmerkingen:  ………………………………………….

Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes.
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18 april bedrijfsbezoek Bolscher, meer dan vlees en Grolsch

Ons lid en sponsor Roy Bolscher organiseert op donderdag 18 april een excursie bij de 
foodbedrijven Bolscher, meer dan vlees enbierbrouwer Grolsch, wat wordt afgesloten met een 
etentje dry aged meat bij Texas Boekelo voor belangstellende EMC leden. De kosten zijn voor 
eigen rekening en bedragen naar verwachting 30 euro p.p.

De tijden zijn van 10:30 uur tot ca 19:00 uur.

Dit naar aanleiding van lekkere maaltijden die de helpers tijdens de voorbereidingen van de 
Reggerit door Bolscher, meer dan vlees, kregen voorgeschoteld.

Belangstellenden kunnen zich opgeven in ’t Kluphoes. 

Noabers Cross

Hierbij een kort verslagje van wat we met de Noabers  oet ’t Brook besproken hebben.

Vooralsnog hebben we het plan om op zaterdag 27 april de jeugd enduro te houden (exacte 
tijden volgen) en aansluitend mogelijk de 2 uurs cross voor solorijders of de crosscountry.

Op zondag 28 april houden we dan de 3 uurscross voor teams (volgens het tijdschema zoals 
we in het verleden hebben gehanteerd). 

De Twentecup wordt op zondag 27 oktober georganiseerd. Dit is de laatste van de competitie 
en aansluitend wordt er in cafe Brokkie de prijsuitreiking gehouden.

Jan Slagers

Goedendag aan alle EMC- ers, 

Na mijn ongeval, op 1 augustus 2012, hier een berichtje van mij. Ik heb een maand in het 
buitenland in het ziekenhuis gelegen door een motorongeval op vakantie in Indonesië . Ik 
had mijn rechterbovenbeen en één ruggenwervel (ter hoogte van de borstkas) gebroken. 
Momenteel gaat het aardig goed.  Via deze weg wil ik jullie bedanken voor alle post, attenties 
mooie kaarten en kado’s.

Vriendelijke groeten, 
Gert Tijink

-VERKOOP

-REPARATIE

-ONDERHOUD

-SCHUREN

-EN RESTAUREREN

Showroom: Beatrixlaan

Putman Cramerstraat 7

7468 BG  Enter

Tel : 0547 - 383110 Mob: 06-53272523

Fax: 0547 - 383125

Openingstijden:

Maandag - Woensdag Alleen op afspraak

Dinsdag - Vrijdag 14.00 - 18.00 uur

Donderdag 14.00 - 21.00 uur

Zaterdag     10.00 - 12.30 13.30 - 16.00 uur

AL MEER DAN 25 JAAR

'N BEGRIP IN TWENTE

PARKETVLOERENBEDRIJF
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Glibberige Enterse seizoensopener voor gedreven Hans Vogels
De seizoensopener van het ONK enduro als vanouds in Enter en niet voor het eerst met hard 
bevroren ondergrond en een lading (stuif)sneeuw en ijs. Onder het motto ‘it giet oan’ (het gaat 
door) hadden de Entersen flink aan de route en proeven gesleuteld en kon er gereden worden 
onder mooie droge weersomstandigheden al stond er wel een guur windje en was het hier en 
daar wat gladjes….

IT GIET ALTIED DEUR IEN ENTER
Ook al ligt er sneeuw, de EMC Enter en zijn endurocommissie laten zich niet afbluffen. Met 
veel ervaring uit vele altijd zo vroeg in het jaar georganiseerde enduro’s weten de EMC-ers 
altijd wel een alternatief te bedenken. 
Aan afgelasten werd niet eens gedacht hoewel een enkele wanhopige potentiële deelnemer er 
bijna om smeekte. Het rijden op het harde is voor een Nederlander nu eenmaal wat vreemd. 
En al helemaal als er ook nog sneeuw en ijs ligt en dus gladheid op de loer. Willen de rijders 
dit soort uitdagingen tegenwoordig niet meer? Het is niet zo vreemd dat heel wat rijders geen 
ervaring met sneeuw hebben, het komt niet zo vaak voor. De recentste keer was Enter 2010. 
Toen lag er een flink pak en ook toen was het motto in zuiver Enters “the show must go on’ 
and… they did!

Voor de Entersen dus ook nu geen twijfel maar wel de uitdaging toch een zo veilig mogelijke 
enduro voor te schotelen. Want, wat te doen met al die akkers waar de gleuven zijn dichtgewaaid 
door de sneeuw? Vlakken! was het antwoord en zo gingen loonwerkers met schuivers aan de 
gang om brede vlakke banen te schuiven op de route en de proeven. Ook werd om onveilig te 
hard rijden op de route tegen te gaan maar liefst 20 minuten extra aan de rijtijden per traject 
toegevoegd. Achteraf bleek dat wat veel, want rijders die dik 20 minuten op een tijdcontrole 
moesten wachten bij minus 3 en dikke wind die de windchill flink opvoerde, raakten licht 
aangevroren en daardoor misschien een beetje minder blij. Achteraf is dat makkelijk vast te 
stellen, maar het aanpassen van eenmaal vastgestelde tijden tijdens een enduro, dat is een 
onmogelijke opgave.

foto door: Dick Ruumpol

Reggerit 26 januari 2013
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VERHUUR   VAN   MOTORTRAILER  /  AMBULANCE

Wil je eens wat verder weg maar geen uren over de autosnelweg met je motor rijden?
Zet dan de motoren op onze trailers kom uitgerust op de bestemming aan.

inclusief oprij-platen en accessoire kist met slot

per dag € 30
weekend € 50
midweek € 80
week  € 100
Borg  € 250   Contant

Standaard  7-polige aansluiting!

06-50248539    motortrailerverhuur.nl
info / huren:



Met de duidelijkheid dat het doorging kwam ook 
bijna iedereen van de liefst 177 inschrijvers in Enter 
aan de start. Daar vielen er uiteindelijk 21 voortijdig 
van uit inclusief een NV40-er met een gebroken 
sleutelbeentje. In ieder geval bepaald geen slachting. 
Bij modder is het beeld vaak veel ongunstiger. De 
rijders hadden zich dan ook prima aangepast aan 
de steeds gladder wordende omstandigheden, wat 
ook te zien was aan oplopende tijden in de proeven. 
Daarnaast was prima ervaring opgedaan door de 
doorzetters, want op een buitenlandse wedstrijd waar 
het flink regent zijn de omstandigheden door de ook 
dan zeer glibberige ondergrond aardig vergelijkbaar.

LANGE PROEVEN 
De route van toch nog een dikke 70 km mochten de Inters 2,5 keer rond en de nationalen en 
daglicenties 2 keer. Drie proeven waren te genieten. Proef 1 was een lange proef over goed 
berijdbare akkers en wegen met hier en daar een bruggetje en kende een rijtijd van rond 
de 12,5 minuten, de tweede was een mooie lange enduroproef met mooie bossages (kruip-
sluip werk) en strakke akkers, eigenlijk met voor elk wat wils gedurende circa 13 minuten. De 
derde proef had de enige dikke bult aan boord en enkele (spontaan ontstane) springschansen 
maar was al na een kleine 4 minuten gedaan. Let wel dit zijn de tijden van de inters, de 
nationalen hadden beduidend meer tijd voor nodig. De eerste ronde was alles in de relatief 
verse sneeuwlaag goed te rijden en was er behoorlijk grip. De tweede en derde ronde zou 
het, zoals altijd, beter moeten worden. Deze endurowijsheid kwam hier niet tot volle wasdom, 
het werd juist steeds gladder doordat de losse sneeuw eraf was en ijs resteerde. Het werd 
daardoor wel gevaarlijker. Zeker in de eerste en tweede proef liepen de tijden flink op wat al 
helemaal gold voor de enkelingen die in een droge sloten gleden en daar met deze gladheid 
bijna niet.
 
De EMC weet altijd weer het mooie in slechte 
weersomstandighheden boven te halen en naast 
een interessante ook nog een redelijk veilige 
route en proeven te maken. Ondanks de winterse 
omstandigheden waren na afloop vele voldane 
gezichten te bewonderen, en daar doen de Entersen 
het voor! Het gerucht gaat overigens dat de Enterse 
vrijwilligers dit jaar zo veel mensen op de been 
hadden weten te krijgen dat men er op een zeker 
moment 20 naar huis 

Tekst: Alex Peters 
(Het gehele verslag van Alex Peters is te lezen 

op www.enduro.nl)

foto door: Dick Ruumpol
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Hoera! Een jongen!

We feliciteren Erwin Veld en José Kornegoor en 
hun kinderen Doris en Joep met de geboorte van 
hun zoon en broertje Sep, die op 9 januari 2013 
is geboren.
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Colofon

Over de vrouw van Harry Wolters

Laura Wolters 
51 jaar
Gehuwd met: 
Harry Wolters 
53 jaar
Kinderen:
Mariël (23 jaar)
Leon (20 jaar)
Ivo (16 jaar)

Hoe beschrijf je jezelf in 3 woorden?
Spontaan, oprecht, zorgzaam.

Mijn levensmotto is:
Geniet van het leven, het duurt maar even...

Hoe ziet je (werk)dag eruit?
Geen dag ziet er hetzelfde uit voor mij. Voor 
mijn werk als keukenassistent rij ik ’s ochtends 
naar woonzorgcentrum “De Diessenplas” 
(Carinova) in Holten. Hier heb ik wisselende 
diensten, ik vind het gezellig om tijdens de 
koffie- en theeronde een praatje te maken met 
de bewoners van dit huis.. Een heel andere 
baan heb ik bij Activiteiten Centrum ’t Zumpke 
in Enter als gastvrouw.

Wanneer ik niet hoef te werken kun je mij 
vrijwillig aantreffen bij de Kook- en Crea 
Club in ’t Zumpke, waar ik mensen met 
een verstandelijke beperking begeleid met 
creatieve bezigheden en koken. Daarnaast 
ben ik voorzitter van De Zonnebloem, afdeling 
Enter. Hier ben ik vooral bezig met het 
organiseren van activiteiten voor de ouderen 
van Enter. Voor mijn ontspanning doe ik af en 
toe aan Tai Chi.

Loawt eris oaver hebn, 
      De vrouw achter..

Waar heb je een hekel aan?
Oneerlijkheid. Als mensen liegen tegen en 
elkaar onrecht aandoen!

Waar ben je het meest trots op?
Op mijn gezin.

Als vrienden langs komen ga ik het liefst…
Gezellig bijpraten onder het genot van een 
kop koffie en thee met een lekkere koek, of 
een hapje en drankje.

Jullie zijn bijna 28 jaar getrouwd, hoe heb 
je Harry leren kennen?
Harry en ik hebben elkaar leren kennen in de 
discotheek E8 in Goor.

Waarvoor kun je Harry ’s nachts wakker 
maken?
Motorracewedstrijd denk ik.

Wat doet Harry het eerste als hij thuis komt 
van zijn werk?
Als hij thuiskomt krijg ik altijd een 
welkomstzoen en vraagt hij hoe was het hier 
vandaag.Daarna gaat hij meestal naar zijn 
kantoor om nog te werken. Na gezamenlijk 
met het gezin te hebben gegeten heeft hij in 
de zomer nog vaak wat klussen in- en rondom 
het huis, maar hij is ook heel vaak bezig voor 
de EMC of is te vinden in het Kluphoes van 
de EMC.

Hoe omschrijf jij Harry?
Een hardwerkende, rechtvaardige man met 
veel liefde voor zijn gezin en de motorsport.
Hij is met recht een echte Entenaar.

EMC ALLERLEI    33

Voorzitter A. Slagers Dorpsstraat 79 7468 CG, Enter 0547-384332
Secretaris M. ter Harmsel Langevoortsweg 5 7468 RP, Enter 0743-842343
Penn.meester D. Pruim Pr. Bernhardlaan 28 7468 BE, Enter 06-11006036 
Leden F. Lammertink Brahmsstraat 16 7604 ET, Almelo 0546-807811
 H. Wolters Brinkstraat 4 7468 CZ, Enter 0547-383072
 P. Kuipers Van Uitertstraat 44 7468 EE, Enter 0547-380746
 H. a/d. Stegge PutmanCramestraat 7 7468 BG, Enter 0547-383110
 B. Rikkert Boomcateweg 81b 7442 BG, Nijverdal 0548-613189
 R. Schrooten Muldershof 17 7468 GR, Enter 06-54713877

Lidmaatschap
Minilid t/m 5jaar EUR 4,50
6 t/m 17 jaar 1 EUR 10,00
8 t/m 64 jaar EUR 20,00
vanaf 65 jaar EUR 10,00
Gezinslidmaatschap* EUR 25,00

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

Postadres
Postbus 53, 7468 ZH Enter

Internet
www.entersemotorclub.nl

Bankrelatie
Bank rekening nr: 11.43.07.024 (Rabobank)

Redactie
H.Wolters  0547 - 383072
F. Lammertink  0546 - 807811
S. Rutenfrans  06 - 57333712

E-mail redactie
redactieclubblad@entersemotorclub.nl

Openingstijden t’ Kluphoes
Woensdag 19.30 uur tot 23.00 uur
Zaterdag 15.00 uur tot 19.00 uur

Adres t’ Kluphoes
Krompatte 4 7468 AS, Enter  0547-382053

Tour B.Rikkert 0548 - 613189
 E. Rotman 0548 - 517629
 N. Hovenier 06 - 14560053
Weekend  F. Lammertink 06 - 29217269 
Duitsland B. Rikkert 0548 - 613189
 N. Hovenier 06 - 14560053
Enduro P. Kuipers 0547 - 380746
 A. Slager 0547 - 384332
 M. Vos 0547 - 381814
 H. a/d Stegge 0547 - 383110
 J. Rutjes 0547 - 381686
Cross P. Kuipers 0547 - 380746
 A. Slagers 0547 - 384332
 J. Slagers 0547 - 383787
 A. Kamphuis 0547 - 382593
Demo Race H. Wolters 0547 - 383072
 B. Westerik 0546 - 573012

 P. Kuipers 0547 - 380746
Veteranen  M. Reijerink  06 - 22065346
& Klassiekers B. Westerik 0546 - 573012
 J. Hinseveld 06 - 51565584
 H. de Wilde 06 - 15022942
 B. Oude Mulders 06 - 21287422
Enterun G. Poortman 06 - 51349531
 G. Kalenkamp 0547 - 382986
 W.J. Pieterso 253 - 5364870
 H. ter Denge 06 - 29536751
 H. Beverdam 0547 - 381661
 H. a/d Stegge 0547 - 383110
Beheer  H. a/d Stegge 06 - 51349531
Kluphoes
Dartteam EMC G. Poortman 06 - 51349531
Spiekerhard




