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Van de voorzitter

De koning heeft zijn eerste troonrede gehouden en kabinet Rutte heeft door de mond van 

Koning Willem Alexander Nederland even uitgelegd dat het de komende tijd nog doffe ellende 

zal zijn met onze economie. Of het kabinet nu de goede maatregelen neemt om hier uit te 

komen, daar laat ik mij maar niet over uit. Zeker is dat het nog lang niet weer is wat het moet 

onze. Inkomsten zullen wel niet meer worden voor evenementen door minder deelname en 

door minder sponsoring. Wij kunnen ons gelukkig prijzen met trouwe en loyale sponsoren 

maar toch. Zeker omdat wij als club ook nog willen groeien en met allerlei zaken bezig zijn, 

zoals een terrein om in de toekomst misschien met de jeugd aan de slag te kunnen of met, 

wat je nog nergens ziet,  een crossbaan geschikt voor elektrische motoren. Ook hebben wij 

eigenlijk geen ruimte meer om grote zaken in op te slaan en dus zal er in de toekomst een stuk 

bij de opslagloods moeten worden aangebouwd. 

en houden. Een tijd gelden hebben wij voor het eerst een supermoto georganiseerd en dat 

was een succes te noemen. Natuurlijk moet je geluk hebben met het weer maar ook zeker de 

Enterse mannen die meededen hebben hier een groot aandeel in gehad.

Wij als organisatie hebben de intentie om dit volgend jaar weer te doen, maar we moeten wel 

eerst met de KNMV om de tafel om e.e.a. te overleggen en misschien wel te veranderen.

De winter programmering komt er weer aan en dat betekend weer gezellige avonden in ons 

clubhuisje. Hou hiervoor de kalender en de digitale media, als onze website en Facebook, in 

de gaten.  

Antoon Slagers

Voorzitter EMC
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Van de redactie

Het voorjaar was koud en nat maar dat werd ruimschoots goedgemaakt door een mooie warme 

zomer met perfect motorweer. Deze zomer zit erop en er zal weer volop zijn gereden. In eerste 

instantie kregen we dit keer hebben we geen kopij van deze trips en zelf heb ik deze zomer 

helaas geen lange trip gemaakt. Maar op de valreep kregen we toch weer een mooi verslag 

van Jop over de reis naar en door Spanje. Hij rijdt 100.000 km in een periode dat ik er nog 

geen 10.000 rij!! 

We hadden de afgelopen niet veel evenementen, maar wel een zeer geslaagde supermoto, 

enkele toerritjes en een kids-middag, met aansluitend een gezellige barbecue avond. Van de 

supermoto uiteraard een verslagje, wat we zelf hebben geschreven, verder helaas geen kopij 

ontvangen. Dus we hopen dat we voor de volgende editie nog wat binnen krijgen. We weten 

dat er diverse trips zijn gemaakt en er zijn ook genoeg crossende leden die mogelijk wat 

kunnen schrijven over hun belevenissen op de crossbanen. 

Ook in deze editie de vaste rubriek ‘Loawt eris aower hebn’ door Stephanie. Maar Stephanie 

heeft aangegeven hier mee te stoppen, dus hebben wij een vacature binnen de redactie. Wil 

je deze rubriek van Stephanie overnemen of heb je een ander idee om een bijdrage te leveren 

aan ons clubblad, neem dan even contact op.

Kijk voor de komende activiteiten in de agenda in dit blad en hou onze website goed in de 

gaten.

Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 26 januari 2013  31e Reggerit Hele dag

Woensdag 27 februari 2013  Ledenvergadering 20:00 uur 

Zondag 17 maart 2013  Ganzenrit 10:00 uur 

Zaterdag 20 april 2013  Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag 

Za 27 & Zo 28 april 2013 Noaberscross Hele dagen 

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 

Zondag 7 juli 2013  Klompenrit 10:00 uur 

Zondag 25 augustus 2013  Supermoto Hele dag 

Zaterdag 7 september 2013  Zaterdagmiddagrit 13:00 uur 

Zaterdag 14 september 2013  Kids middag + BBQ avond  15:00 uur

Vrijdag 27 september 2013  Ladies Night  15:00 uur

Zondag 27 oktober 2013  Twentecup cross Hele dag 

Woensdag 20 november 2013 Cursus banden wisselen 20:00 uur

Woensdag 29 januari 2014 Op tour in de Himalaya 20:00 uur

Za 12 & Zo 13 april 2014 Noaberscross Hele dagen 

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
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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



Rondje, Spanje – Portugal – Pyreneeën. Sep 2013

Was Spanje eerder het land van de lach en de zon: nu is het een traan en de zon. Gaat het 

bij ons minder door de crisis, in Spanje is er toch wel meer aan de hand. Toch merk je het 

niet aan de mensen. Op elk uur van de dag zijn de restaurantjes en terrasjes druk bezet met 

gezellig etende en drinkende mensen. 

De groep: Frank van’n Proot, Herrold Lammertink, Norbert, Ben Slaghekke en de Stalgeie 

vertrekken op woensdag met het vliegtuig naar Gerona. De motoren zijn dan al een week 

eerder op transport gegaan. Ikzelf: Jop, vertrek al op vrijdag van tevoren op de motor. Toos doet 

in Oostenrijk met een groep van 8 personen een bergtocht van hut naar hut. Dondergags belt 

ze op of ik nog even langs kom. ‘s Avonds gaan we met de hele groep naar zo’n ‘heimatabend’. 

De volgende dag gaat de groep richting Nederland en ga ik richting Schwarzwald waar ik de 

route op pak richting Spanje. Na een dag slingeren door het prachtige Zuid Duitsland gaat het 

door Zwitserland en het grensgebied met Frankrijk. Zwitserland is ook een prachtig gebied om 

te rijden, maar met de snelheidsovertredingen gaat het daar nog achterlijker dan bij ons. Word 

je hier kaalgeplukt, daar is het bij stelen af hoeveel je moet betalen bij een overtreding. Zit echt 

de hele dag met de billen aan elkaar op de motor. In het grensgebied Zwitserland/Frankrijk is 

het geen vetpot. De hotels die er nog zijn kunnen allemaal wel een pot verf gebruiken en zijn 

uit de tijd. De meeste kamers zijn met wc/douche op de gang. Op reizen buiten Europa wel 

normaal, maar hier verwacht je dat niet meer. Je word wel als gast ontvangen want dit brengt 

natuurlijk wel geld in het laatje. De vriendelijkheid van de mensen en de mooie routes maken 

toch alles goed.

Eenmaal in Frankrijk is een verademing. Het is prachtig weer. De meeste automobilisten rijden 

met het raampje open. Rij je iemand achterop dan wijken ze meteen uit en als je dan niet snel 

genoeg passeert gaat het handje uit het raam of je niet een keer wilt inhalen. 
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dan ook direct al een telefoontje richting Nederland. In het hotel even bijkletsen en de volgende 

morgen maken we ons gereed voor een rondje Spanje. Het rijden en de gang van zaken gaat 

weer net als andere jaren. Een vast ritueel: na het ontbijt even weer naar de kamer om een ei 

te leggen en dan wordt er gestart. Norbert is voorrijder, Frank doet de pot en ikzelf probeer ‘s 

avonds een goed hotel te vinden. Volgens Norbert is het beter om het vandaag rustig aan te 

doen om eerst even in te rijden. Ik ben al ingereden en als deze dag voor hen inrijden is kan ik 

morgen beter naar huis gaan want ik kan niet harder. Het eerste hotel dat we aandoen kost € 

29,- pp/pk. incl. ‘diner en breakfast’. Ik begrijp niet helemaal of ‘diner’ is inbegrepen, maar durf 

het niet te vragen. Als we bij het eten een andere wijn willen proberen, zegt de waard: ,,dat is 

niet bij de prijs inbegrepen” en moeten daar extra voor betalen. Nou, vooruit dan maar. Valt 

er de eerste dagen een beetje regen en is het wat mistig, zaterdags staat de zon hoog aan 

de hemel en zit de vaart er goed in als Herrold driftig zwaaiend voorbij komt. Frank staat met 

pech aan de kant. Smudde en BMW service gebeld. Ondertussen gaan Ben en ik naar een 

BMW dealer in Jeán op 8 km. De monteurs van deze zaak zijn al naar huis. Een BMW huren 

hier, gaat niet. BMW service stuurt een afsleepwagen om de motor naar Cordoba te brengen 

op 100 km afstand. Waarom moeilijk als het makkelijk kan en de motor gaat naar Jeán, bij de 

sleepdienst in de opslag en dan maandag naar de dealer. Als Ben en ik bij de dealer staan 

komt de rest van de groep daar ook. Frank bij de Stalgeie achterop met een paar tassen in 

zijn handen. 

Dan komt er een politiewagen aangereden. De agenten zijn wel nieuwsgierig wat daar aan 

de hand is. Alles uitgelegd en als we vragen of ze niet een hotel voor ons weten, willen ze 

wel even voorrijden. Oh, denkt Frank, dan ga ik mooi met de politiewagen mee. Dit is tegen 

de voorschriften. De tassen mogen wel mee, maar als Frank zelf mee wil, moet hij volgens 

voorschrift in de boeien. Dat lijkt hem niet best en gaat toch maar weer bij Johan achterop. De 

politie voorop met blauwlicht, zet ons even later af bij het hotel. 

Het is nog wel vroeg in de avond. Wat doe je dan? Je zoekt een terrasje op. Er rijdt alleen 

verkeer. Door de warmte zijn er ook weinig mensen op straat. Als het begint te schemeren 

Vooral de dames laten zich zien, die met deze warmte wel erg luchtig gekleed gaan. Elke keer 

als de ober met een blad bier komt, brengt hij een bord met hapjes, zoals, garnalen,  vis, kleine 

broodjes ham, kaas, vlees en wat al niet meer. Iedereen heeft het naar de zin en je zou haast 

vergeten dat er morgen weer gereden moet worden. 

De volgende morgen, zondag, heeft Frank een baaldag. Als hij geluk heeft wordt zijn motor 

morgen gerepareerd en kan hij zich later bij ons aansluiten. Nog even zwaaien en dan trekt 

de karavaan verder. Het gebied waar we rijden lijkt wel een groot groen geruit tapijt van 

olijfbomen. Aan de luxe overal kun je wel zien dat hier geld wordt verdiend. Het begint knap 

warm te worden. Het tropentenue kan uit de koffer. We zijn een beetje achterop met het 

schema en besluiten om een afkorting te doen naar de volgende route, die door Portugal gaat, 

waar we in de avond hopen aan te komen. Ook in Portugal is het de hele dag bochten draaien 

door een glooiend landschap. Voor iedereen is er weer wat. Lange snelle bochten, of het korte 

werk door de bergen over smalle geitenpaadjes, bezaaid met schapenkeutels. 
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OFFICIEEL 
DEALER

VAN:

500M2

KLEDINGSHOPMET TOPMERKEN
BERIK, ARLENNESS, BERING, RICHA, FOX, TSX.

KALANDERSTRAAT 7, 7461 JL RIJSSEN  



Het landschap heeft hier ook wel te lijden gehad onder de extreme hitte. Hele vlaktes zijn 

vernietigd door brandt. Er is hier een werkeloosheid van 25%, behalve voor de brandweer 

want die maakt er overuren. Dat het hier slecht gaat met de economie merk je omdat je niet 

meer dan €200,- kunt pinnen per transactie. Het wordt nog heter. Daar hebben de anderen wat 

op gevonden. Ze hebben een koelvest. Het is net een reddingsvest, maar dan gaat er geen 

lucht in maar een ½ ltr. water. Je moet er wel in geloven, anders werkt het niet. Op het heetst 

We zijn beland in Baskenland en gaan door de ‘Picos’, wat letterlijk de pieken van Europa 

betekent. Het is een bergketen in Noord Spanje. Als dit gebergte achter ons ligt komt het 

moment waar niemand op gerekend had. De anderen in de groep hebben allemaal dezelfde 

banden gemonteerd. Volgens de bandenexperts, banden die voor de snelle jongens zeker 

5000 km. mee gaan. Bij 3800 km. met de haven in zicht, is bij de meesten het rubber er af. 

Dus…. In Bilbao zit een BMW dealer (die op dat moment dealer af is). Ze hebben banden van 

verschillende merken en kunnen pas ’s avonds 18:00 uur banden monteren die geschikt zijn 

voor de motoren. Er staat een man aan de balie die tegen Norbert zegt: ,,je moet hier niet zijn 

voor banden’’ en ,,zijn hier ook veel te duur” en weet een adres waar ze alles op voorraad 

hebben voor een goede prijs. De man is zo vriendelijk om even voor te rijden naar deze 

zaak. Aangekomen bij deze zaak wordt er even onderhandeld over de prijs. De 5 motoren 

worden dan naar binnen gereden. 3 Van de jongens, zelf ook motorrijder, gaan dan als een 

geoliede machine aan de slag met de motoren. Binnen een uur staat het hele spul weer buiten. 

km. bochten draaien. Elke dag is hier een koninginnenrit. We zijn al zeer vroeg onderweg want 

de jongens willen vanavond in Gerona zijn. 

De toppen van de eerste col(letjes) liggen gehuld in een dikke nevel. Dan is er ook nog een 

wielerevenement, dus is het dubbel oppassen. De legendarische wielercols echter kunnen 

we in en stralend zonnetje nemen. Bij Andorra gaan de anderen richting Gerona en ga ik, 

een tandje terug richting Franse grens en nemen we allemaal met een blauwe teen van het 

schakelen voorlopig afscheid. Na het gebeier, het drinkgelag, de verhalen en wat al niet meer 

van de afgelopen week, is het nu toch wel erg stil aan tafel. Overnachten doe ik nog even aan 

de Spaanse kant van de grens. Ik heb een kamer voor de helft van het geld, met de waakhond 

onder mijn raam, die zijn geld dubbel en dwars waard is. 

Het gaat richting Gap, de Alpen over tot Sud Tirol. De Grote en Kleine St. Bernhard over is 

altijd weer een feest. Dit is bekend terrein voor de GS, hier weet hij de weg en laat de teugels 

vieren, met af en toe een ruk aan de lijn als hij begint te steigeren. In Zwitserland even de 

breakfaste’. In Sud Tirol de Dolomieten doorcrossen en ik zit in Oostenrijk. Het weer wordt 

slecht en de weersverwachting is ook slecht. Eigenlijk is het mooi geweest en besluit om 

richting Enter te gaan. 
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Op weg naar huis een mijlpaal. De teller van mijn GS. Geeft 100.000 km. aan. Wel een moment 

om even bij stil te staan en letterlijk te stoppen. 100.000Km. overwegend gereden in zwaar 

terrein. De GS. altijd strak in de beugel. Als een ploegpaard voren trekkend door de zware klei. 

Nooit heeft hij mij in de steek gelaten. Volgens mij is een 1200 GS. dan ook de beste motor 

die ooit gebouwd is. 

Op woensdagavond treffen we ons bij de ‘Pijp’ om even na te praten. Frank zijn motor blijkt 

een kapot krukaslager te hebben. Daarom niet getreurd. Plannen voor volgend jaar worden 

gesmeed en het is al voor 101% zeker dat het Spanje wordt en Frank een herkansing krijgt. 

Van alle motorparadijzen is Spanje het Walhalla. Voor  €100,- per dag kun je eten, drinken, 

slapen, tanken, heb je mooi weer met de mooiste wegen. Niet voor niets rijden de Spanjaarden 

iedereen zoek in de Moto GP. Eén nadeeltje: de bedden zijn van Spaans formaat. Ben je uit de 

kluiten gewassen, boek dan een kamer met een dubbel bed, zodat je scheef liggend, er nog 

net in past. De kosten voor het vliegtuig en vervoer van de motoren valt ook nog best mee. 

Wordt bij ons door de crisis bijna het hele leger opgedoekt, in Spanje wordt volgens ons bijna 

het hele politiecorps weg gesaneerd. Kortom, in Spanje ben je met de motor zo vrij als God in 

Frankrijk.

Jop.                
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Supermoto 25 augustus 2013

De eerste editie van het ONK Supermoto in 

Enter zit erop. Ja, de eerste editie, want we 

hebben al besloten dat we het nog een keer 

doen in 2014, dus de kans is groot dat er een 

tweede editie komt. Dat hangt nog wel van 

wat factoren af. Mede door het mooie weer, 

na een klein buitje tijdens de trainingen, was 

het een mooi en succesvol evenement. Dat 

is niet alleen de mening van de commissie, 

maar dat kregen we van alle kanten te horen. 

Zelfs van mensen die normaal gesproken niet 

zo van motoren gecharmeerd zijn. Niet alleen 

het publiek en de helpers, maar ook de rijders 

vonden het een geslaagd evenement. De 

baan was leuk, intensief en vermoeiend om 

te rijden, mede door het geslaagde off road 

gedeelte, zo kregen we te horen. Dat een 

gedeelte over klinkers ging in plaats van asfalt 

was geen probleem omdat het wel stroeve 

klinkers waren. Een succes was zeker de 

EMC-klasse, met 15 rijders goed gevuld die 

strak reden. Ondanks de standaard wegbanden, die minder grip geven dan de slicks waar de 

reguliere klassen op rijden, waren de rondetijden van de EMC-ers zodanig dat het gros zelfs 

ervaring en werden 1 en 2. Maar Geert Huigen en Antoon Slagers gingen bijna even snel rond. 

Dat Antoon er beter bij had kunnen zitten was aan hemzelf te danken vanwege twee valse 

starts, die resulteerden in een herstart en een ‘stop and go’. Nu ging Geert Huigen uiteindelijk 

met de wisselbeker voor de snelste Enternaar naar huis. Maar ook daarachter werd fanatiek 

gestreden met felle duels tussen onder andere Roy Bolscher en Raymond Slag. Ook Gilian 

Buis deed het goed op zijn 125 cc, waarmee hij hij veruit de minste pk’s had van iedereen. Het 

was de eerste wedstrijd van Gilian ooit, en dan meteen supermoto, dus een prima prestatie, 

hoewel zijn vader hem nu nog te snel af was.

Commissie leden Henk Spenkelink en Tommy Ellenbroek waren gebrand op een podium bij 

de Nationalen respectievelijk Euro’s, maar helaas lukte dat niet. Beiden scoorden nog wel 

een derde startplaats in de training, maar eindigden in de wedstrijd enkele plaatsen lager. 

Henk had hierbij de pech dat hij niet vanaf de derde plek mocht starten omdat zijn groep op 

het droge had getraind en de andere groep op een natte baan. De wedstrijdleiding besloot, na 

overleg met de rijders, dat de ‘droge groep’ het gemiddelde verschil (van 4,5 seconde) tussen 

beide groepen in rondetijden bij op hun rondetijd kreeg, waardoor Henk enkele plaatsen terug 

werd gezet.
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Enternaar Jeffrey Kamphuis startte met een daglicentie bij de Nationalen, reed goed in de 

eerste heat  maar kon de motor in de tweede heat niet snel genoeg weer aan de praat krijgen 

in de tweede heat, toen hij hem dood had geremd.

De Inters kregen veel respect voor hun spectaculaire rem- en bochtentechniek en  uiteraard 

de snelste rondetijden. Marcel van Drunen gaf ze allemaal een lesje supermoto rijden en won 

beide heats afgetekend. Maar qua deelnemers waren er bij de Inters gewoon te weinig motoren 

aan de start. Het was wel echt een interklasse met de buitenlanders in de meerderheid, maar 

de volgende keer moet dit anders.

Ook qua organisatie hebben we een 

aantal verbeterpunten genoteerd  waar 

bij een volgende editie aandacht voor zal 

zijn. Maar het belangrijkste pluspunt is 

alle hulp en medewerking die we kregen 

van mensen, vrijwilligers  en bedrijven om 

dit mogelijk te maken. Ook wil ik hierbij 

de MAC Holten noemen, die zeer veel 

materiaal ter beschikking heeft gesteld, 

grote klasse. Zonder al deze hulp is het 

niet mogelijk een dergelijk evenement te 

organiseren, dus onze waardering is groot. 

Wat ook opviel is het grote aantal foto’s en 

kwaliteit ervan. Wil je ze nog eens terugzien 

of downloaden, de links staan op de EMC 

website.

Harry Wolters
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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



Supermoto les van Marcel van Drunen.

Na afgelopen 25 augustus heeft het supermoto virus toegeslagen bij veel EMC-ers. Maar hoe 

moet je een supermoto eigenlijk de bocht om zetten en hoe maak je zo’n ‘slide’ tijdens het 

remmen? Nu, dat kan geleerd worden op de Supermoto School van meervoudig Nederlandse 

en Europees Kampioen Marcel van Drunen, die ook in Enter weer eens veruit de snelste was.

Normaal kost zo’n dag € 265,- maar wij hebben een deal kunnen sluiten, zodat EMC-leden 

slechts 

€ 185,- betalen. Een korting van maar liefst 30% !! Wel moeten we dan uiteraard met voldoende 

personen komen. Bij te weinig aanmeldingen krijg je de keus om voor het normale tarief mee 

te gaan.

Op zich best een serieus bedrag, maar je krijgt voor dat bedrag niet alleen les, maar ook een 

450 of 250 cc Yamaha Supermoto ter beschikking. 

Ook is het vermoedelijk mogelijk om op je eigen cross- of enduromotor deel te nemen, dan kost 

het voor EMC leden slechts € 85,-. Wel is dan in elk geval een goed dempende endurodemper 

verplicht in verband met de geluidseisen.

Deze dag is niet alleen bedoeld voor de crossers en enduro rijders van onze club, maar ook voor 

de toerrijders en iedereen die mee wil. Je moet wel kunnen motorrijden! De meeste cursisten 

die Marcel ontvangt zijn toerrijders, dus juist de toerrijders zijn met nadruk uitgenodigd.

Een en ander vindt plaats op het Euro Circuit te Valkenswaard. Voor wat indrukken kun je 

kijken op http://www.supermotoschool.nl .

De datum wordt nog in overleg vastgesteld, het zal in elk geval een woensdag zijn. Oktober is 

vol, in november zijn er enduro’s waaronder de tweedaagse en daarna is het vermoedelijk te 

koud. Dus het kan zijn dat we het na de winter doen. 

Wil je mee? Dan per e-mail aanmelden op: harry-wolters@home.nl.

Vermeld de volgende zaken:

Naam:

e-mailadres:

telefoonnummer:

adres:

Postcode:

Plaats:

Motor van de Supermoto School of op je eigen motor
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Cursus banden wisselen

Om de 15 motoren in de EMC klasse van wegbanden te voorzien moesten er bij 30 wielen 

de crossbanden eraf worden geworsteld, de wegbanden erop geprutst, daarna weer de 

wegbanden eraf getrokken om de crossbanden er weer op te kunnen martelen om weer te 

kunnen crossen of enduro te rijden. Ofwel, 120 worstel acties. 

Mijn buurman Jarno Harbers had zichzelf ook veroordeeld tot dit ritueel en de zaterdag na 

de supermoto hebben we een zaterdagmiddag geworsteld om de wegbanden eraf te krijgen, 

wat een stugge krengen. Toen de crossbanden er weer op, wat relatief makkelijk ging, maar 

vrij zinloos bleek, omdat we bij het opzetten de binnenband lek hadden gestoken. Dus maar 

even naar Ben van Erp voor een nieuwe binnenband. We hadden zo’n groot gat gemaakt dat 

plakken niet meer kon. In Markelo legde Ben ons uit dat we het dus helemaal verkeerd hadden 

gedaan en dat dit een koud kunstje is, als je maar weet hoe je dit moet doen en gaf nuttige tips, 

die bij thuiskomst bleken te werken.

Tevens bood Ben aan bereid te zijn om op een avond in ons Kluphoes een cursus bandenwisselen 

te geven. Dus inmiddels is afgesproken dat op; 

woensdagavond 20 november 2013

er een cursus banden wisselen is voor cross- en enduro rijders. Dan leer je hoe je zonder veel 

gezucht en gekreun eenvoudig een paar banden verwisseld. Iedereen is welkom, de cursus is 

gratis voor alle aanwezigen.

Dit is de woensdag voor de Tweedaagse, dus als je pech hebt kun je het geleerde de daarop 

volgende weekend direct in praktijk brengen!

Aanvang 20:00 uur.
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-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



Himalaya avond

Het duurt nog een paar maanden, maar op woensdag 29 januari 2014 komt Jan Veldhuis uit 

Holten een presentatie geven over zijn laatste motorreis, in juli  2012, naar de Himalaya.

Deze 3 weken durende  rit over de 7 hoogste bergpassen ter wereld in de Himalaya is wat 

anders dan ritje  rondom het IJsselmeer, zo heeft hij reeds duidelijk gemaakt. Ook heb je heel 

wat voor te berieden je in het vliegtuig naar Delhi vertrekt.

Dus noteer vast in de nieuwe agenda:

29 januari 2014
On tour in de Himalaya

In ’t Kluphoes
Aanvang 20:00 uur
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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:



Over de vrouw van Harry Wolters

Ellen Brok 

(31 jaar)

Getrouwd/ 

woont samen 

met 

Jarno Harbers 

(38 jaar)

Moeder van 

Babs (1 jaar en 

2 maanden)

Wie ben jij in een paar woorden?

Nuchter, zorgzaam, gezellig, eigen mening 

maar 

makkelijk in omgang.

Belangrijkste mensen in je leven?

Jarno en Babs.

Wat is je levensmotto?

CARPE DIEM.

Hoe ziet je werkdag eruit?

In mijn werk als verpleegkundige staat altijd 

alles open. Ik werk wisselende diensten en 

aan net begin van de dag weet je niet wat het 

einde van de dag gebracht heeft. Mijn vak is 

erg boeiend, ik mag iedere dag leren.

Ik probeer altijd positief te blijven en af en toe 

te kunnen lachen en een grapje te maken met 

boodschapje doen...

Loawt eris oaver hebn, 
      De vrouw achter..

Heb je hobby’s of andere bezigheden?

ook graag met mijn motor. Maar ik vind het 

ook heerlijk om te lezen.

Waar heb je een hekel aan?

Poetsen en oneerlijkheid!

Waar ben je het meest trots op?

Babs.

Als vrienden langs komen dan ga ik het 

liefst...

Gezellig borrelen en bijkletsen, bij mooi weer 

steekt Jarno de BBQ aan.

Hoe heb je elkaar leren kennen?

Bij Bruins hebben wij elkaar leren kennen. We 

hadden elkaar wel eens gezien maar nooit 

gesproken. De dag erna zijn we met de motor 

gaan toeren, daarna is Jarno nooit meer bij 

me weggegaan. Liefde op ‘t eerste gezicht!

Waarvoor kun je Jarn owakke rmaken?

Biefstuk “entrekoe”

Wat is Jarno’s lievelingseten?

Zie vraag 10! Veel vlees en BBQ

Wat doe Jarno het eerstealshijthuiskomt? 

Werkbonnen uitdraaien, Babs knuffelen en 

Waar droom je van?

Ik heb alles wat mijn hartje begeert, ik ben dik 

tevreden.
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Verkoop - 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

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

 ”

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



Colofon
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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




