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Van de voorzitter

Alles veranderd, maar niets zo snel als het beleid voor de boeren. Zo moeten ze veel mest 

op het land sproeien en zo moet er geïnjecteerd worden. Dan moet er meer mais komen en 

nu weer minder. Melk was in een quotum te pakken en nu “vrij”. Feit is dat wij van de enduro 

commissie nu zien dat veel stukken mais land veranderd zijn in graslanden . En dat is lastig 

als je een ronde zoekt voor de 2 daagse van aanstaande november. Maar de jongens hebben 

wel mogelijkheden om toch weer een rondje te creëren. Maar eerst krijgen we na de bouwvak 

nog de supermoto. De voorbereidingen zijn in volle gang en als het weer mee zit maken ook 

de Enterse jongens er weer een spektakel van. Zeker ook de Belgen die ook naar Enter te 

komen omdat onze supermoto ook meetelt voor het Belgische kampioenschap. Die gaan echt 

een tandje harder dan ons en dat is gaaf om te zien. Hoe het ook zij, we hebben weer een 

hoop hulp nodig om dit allemaal mogelijk te maken. Tegen die tijd is de nieuwe koeling klaar 

dus kunnen we je verwelkomen met een fris “drankje”

Antoon Slagers
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Van de redactie

Het zomer motorseizoen is in volle gang. Bij onze club is de agenda in het voorjaar altijd 

vol dus diverse verslagen van deze activiteiten in deze editie. Alle activiteiten zijn succesvol 

verlopen. Diegene die er niet bij waren hebben wat gemist en moeten het doen met wat erover 

in dit blad staat. Er waren ook wat toerritjes waar ik zelf niet aan heb deelgenomen en ook 

geen kopij van heb ontvangen, maar dat is geen ramp. Daarnaast hebben we een bus (Re)

Bully aangeschaft, die we zullen inzetten bij de nog komende activiteiten. 

Verder is er een nieuw evenement, de 1e EMC Plearpiep’n rit, waar we wat over melden. Zelf 

ben ik met de Supermoto commissie op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor 

onze 2e Supermoto op 24 augustus. Dit ziet er goed uit, weer veel EMC-ers die meedoen 

in de EMC Klasse en daarnaast telt onze  internationale ONK klasse mee voor het Belgisch 

Kampioenschap en is er een extra klasse met louter Belgen aan de start, dus een artikeltje 

hierover zit erbij. Over de Tweedaagse van a.s. najaar in deze editie nog geen nieuws, maar 

de Enduro commissie is ook reeds bezig met de voorbereidingen hiervoor.

Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 4 januari 2014 Speedtrial 10:00 uur

 

Woensdag 29 januari 2014  Clubavond: Himalaya tour 20:00 uur

Woensdag 26 februari 2014  Ledenvergadering 20:00 uur

 

Zondag 16 maart 2014  Ganzenrit 10:00 uur

 

Zaterdag 5 april 2014  Darttoernooi 13:15 uur

 

Zaterdag 12 april 2014 Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag

 

Za 12 en zo 13 april 2014 Noaberscross Hele dagen

 

Do 1 t/m Zo 4 mei 2014  EMC weekend Hele weekend 

Zondag 11 mei 2014 Zompenrit 10:00 uur

 

Zaterdag 17 mei 2014  Enterrun Hele dag

 

Zaterdag 14 juni 2014  Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

 

Zondag 28 september 2014 1e EMC Plearpiep’n-rit 10:30 uur

Zondag 6 juli 2014  Klompenrit 10:00 uur

 

Zondag 24 augustus 2014  Supermoto Hele dag

 

Zaterdag 6 september 2014  Zaterdagmiddagrit 13:00 uur

 

Zaterdag .. september 2014  Kids middag + BBQ avond  15:00 uur

Vr 28 en za 29 november 2014  Tweedaagse Reggerit 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
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Bully of Rebully?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarenlang hadden we Truus. Truus liet ons nooit in de steek. Nou ja, eigenlijk was het zo dat 

als Truus het niet meer kon trekken, er een nieuwe Truus werd aangeschaft. Soms hadden 

we meerdere Truussen tegelijkertijd. Om niet in verwarring te komen of er nieuwe Truus was, 

kregen alle Truussen een nummer. Ik weet het niet precies, maar de laatste was meen ik Truus 

15 of 16? 

De Truussen reden altijd op benzine, was nogal duur is, hadden soms een sedan vorm, 

dan past er weinig is en soms een achterklep, dan past er meer spul in, en hadden niet 

altijd een trekhaak. Om ze door de APK te krijgen waren de nodige onderdelen nodig. Soms 

verleidden deze Truussen de bestuurder of bijrijder tot bravoure en een cross-achtige rijstijl. 

Ooit resulteerde dit in een Truus die in de Regge belandde. Laten we het maar op overmacht 

houden.

Of het de eerste Truus (dus Truus 1) was weet ik niet, maar een VW Polo was de Supertruus. 

Deze Polo vroeg weinig onderdelen het heeft het vele jaren vol gehouden, voordat zij de geest 

gaf (RIP). Haar opvolgers waren een stuk duurder en er werd ook steeds meer gereden omdat 

bedrijfsbussen heden ten dage vaak een black box hebben en ‘privé gebruik voor de EMC’ 

minder goed mogelijk is. 

Besloten is om niet weer een LAT-relatie met een Truus aan te gaan, maar te kiezen voor 

vastigheid. Er is een VW pick-up bus aangeschaft. Geen fonkelnieuwe, maar een met iets 

ervaring. Deze loopt op diesel, heeft 6 zitplaatsen en een mooie laadbak waar veel spullen in 

vervoerd kunnen worden om de evenementen, vooral Reggerit, te kunnen organiseren. Hij is 

geboren in Duitsland waar ie Bully was gedoopt (spreek uit als Boellie). Bij de EMC begint ie 

aan zijn 2e leven, dus Rebully. Zo wordt ie althans al genoemd. Deze bus kan gebruikt worden 

voor EMC activiteiten, maar het is niet de bedoeling te testen wat ie nog meer kan. Wij zijn de 

EMC, niet Top Gear waar men niet kijkt op een auto meer of minder. Dus wij gaan voorzichtig 

om met Bully en hopen er nog vele jaren plezier van te hebben. 

Harry Wolters
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UIT DE OUDE DOOS, CLUBCROSS 1982.

Via facebook kreeg ik deze foto, gemaakt door Erwin Kuipers, waarvoor dank.

6 Oktober 1982 Clubcross EMC bij de “driehoek”, kenners weten waar dit is op de “Mors”.

Met v.l.n.r. Henk Maassen van de Brink, Henk Scholten, Ate Pultrum, Patrick Meijer, Marco 

Kuipers, wie rijd op de KTM ?, Wim Slagers, Harry Wolters. Die twee op de achterste rij weet 

ik ook niet en de man met het start elastiek is natuurlijk Jan Willem Pieterson. Zijn eend, die 

even later vol lag met zandkluiten, staat strategisch geparkeerd.

In die tijd werd elk najaar een maisland in de buurt van Enter omgetoverd tot clubcross circuit 

en was er een serie wedstrijden om het EMC Kampioenschap. Er was altijd wel een boer die 

zijn land ter beschikking stelde totdat er weer mais in gepoot werd. Wat is er op tegen om deze 

traditie weer op te pakken?

Harry Wolters



OFFICIEEL 
DEALER

VAN:

500M2

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

KALANDERSTRAAT 7, 7461 JL RIJSSEN  
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EMC Motorweekend

Begin mei was het weer zover, het EMC weekend. Ook dit jaar gingen de crossers mee om in 

Duitsland en Frankrijk hun vaardigheden op hoge, steile en harde crossbanen bij te werken. 

Wat ooit begon als een weekend van vrijdag tot zondag, werd een weekend van donderdag tot 

zondag. Dit jaar gingen veel mensen al op eigen initiatief reeds op woensdag weg. Ook mooi, 

maar die woensdag had ik andere verplichtingen, dus sloot ik mij aan bij de groep die gewoon 

dat de achterband van Maurice Kosters zijn motor enigszins plat was! Net nieuwe band, hoe 

een mum van tijd op. Sommige mensen hebben gewoon alles bij zich, hulde. 

Ik zit in een groepje met vooral BMW GS-en en het gaat lekker. Mooi gepleer van de BMW’s 

tegen mijn Duc, dankzij goed ademende uitlaten. Eerst een stukje autobahn en dan de bochtige 

wegen op door de heuvels. De weerberichten aan het beging van de week waren niet best, 

grote zekerheid van veel regen. Maar het is droog en tijdens de middagstop schijnt de zon zelfs 

helder aan de hemel, mooi dat het weerbericht soms onbetrouwbaar kan zijn. Halverwege de 

middag wil het weerbericht toch zijn gelijk krijgen en laat het regenen. We stoppen bij een leeg 

schuurtje om de regenkleding aan te trekken, hier staat ook het groepje wat voor ons reed. Zij 

wachten tot de bui over is. Wij stappen weer op en rijden door. Dat was niet handig, jemig wat 

een bui. Het regende ineens ‘oerend hard’, we zagen bijna niks en reden stapvoets om maar 

gereden. Het hotel in Bexback was weer prima met veel en lekker eten en ook de drankjes 

waren goed verzorgt.

 



De volgende dag een route door Frankrijk. De Elzas met de Vogezen is echt een mooi gebied 

om te rijden. Goede wegen met mooie bochten en mooie landschappen. Toch vlogen mij ineens 

wat stenen om de oren die kennelijk werden opgeworden, note bene op een weg met mooi 

strak asfalt. Bij de volgende stop bleek er een gat in mijn koplamp te zitten, maar hij brandde 

nog wel gewoon. Tussen de middag kwamen we in een luxe restaurant terecht, wat bomvol 

zat. Kennelijk gaan de zaken daar goed. Het bleek niet eens zo duur te zijn, het eten smaakte 

prima en met een volle buik gingen we 

verder. Wat je niet veel ziet zijn tankstations, 

dus op enig moment begon de rode lamp te 

branden, maar tanken om de lamp weer uit 

te krijgen was niet mogelijk. Dus Frank zette 

zijn navigatie richting het dichts bijzijnde 

tankstation. Zelf had ie de rode lamp niet aan 

want zijn GS Adventure heeft een tank met 

dubbele inhoud. Ik had ooit 230 km met één 

tank gereden, maar verbrak dit record. Maar 

nog steeds geen tankstation. Bijna 250 km en 

daar zagen wij het tankstation. Althans, dat 

leek zo. Het bleek gesaneerd te zijn. Er zit 

niets op dan naar het volgende tankstation te 

toegestaan! Even leek het erop dat ook deze pomp buiten werking was, maar gelukkig kregen 

we toch nieuwe benzine. Het laatste stuk van de route kregen we weer een bui op de kop en 

besloten we, via een stukje tolweg, de kortste weg naar Bexbach te nemen. 

Zaterdags de hele dag geen regen gehad en 

een perfecte route door het Duitse Saarland 

en omstreken. Nu reed ik mee met het 

woensdaggroepje waar ik zondagsmorgens 

ook altijd mee rij. Dit stuk van Duitsland 

is een waar motorwalhalla, mooie wegen 

en de asfaltkwaliteit is gewoon een stuk 

beter dan in de Eifel. Daar zijn veel, op 

zich mooie, stukken voorzien van slecht en 

hobbelig asfalt. Ook voerde de route over 

de Weinstrasse, het gebied in de Pfalz met 

uitgestrekte wijngaarden. Ik herkende hier een stuk waar we vorig nog gewandeld hebben 

tijdens onze vakantie. Niet moe maar voldaan kwamen we aan het eind van de dag weer aan 

bij het hotel in Bexbach. Jop bleek dusdanig ‘niet moe’ dat hij besloot om zijn nieuwe motor 

even douchen en pakte een lekker fris biertje.

kennis gemaakt met de harde ondergrond. Vooral de landing na een sprong vereist de juiste 

techniek…….. Maar ook zonder zo’n spong kun je een blessure oplopen ondervond Tommy, 

die zijn hand bezeerde.
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Zondags eerst ca 300 km route gereden via de Eifel en de laatste 200 km Autobahn. Dit beviel 

stukken beter dan vorig jaar toen we vanwege het weer direct de snelweg hebben gepakt. 

Dat was 500 km bij 4 graden, brrr. Nu was het gelukkig lekker weer zodat we de route konden 

tweebaanswegen, maar dat mocht de pret niet drukken. Al met al een zeer geslaagd weekend. 

voor de gezelligheid, dit stond o.a. in de mail:

 Hallo  Frank,

 Ich möchte mich gerne bei Dir und Deiner Truppe herzlich bedanken.

 Ihr ward tolle Gäste. Ich habe mich heute Abend mit unserem Personal unterhalten,  

 die waren auch begeistert von Euch und soll liebe Grüsse ausrichten.

Het lijkt er dus op dat we nog een keer terug mogen komen.

Harry Wolters
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Enterrun 2014
 

Op 17 mei 2014 was het dan zover. 

De 30e Enterrun georganiseerd 

door de EMC in samenwerking 

met manege ‘t Leijerweerd. 

 

De dagen voorafgaand was het 

erg onrustig en somber met het 

weer, maar uitgerekend op de 

17e, een stralende dag voor heel 

veel stralende kinderen/mensen. 

Vanuit heel het land waren weer 

rijders bereid gevonden om deze 

dag een steentje bij te dragen om 

een groep personen een dag in het zonnetje te zetten en wat hebben ze genoten! Na een lootje 

te hebben getrokken met een nummer, mocht de desbetreffende motor met zijspan opgezocht 

en bewonderd worden. De stoet met circa 40 motoren met zijspan vertrok rond 10.00 uur.  

Na een rit werd er een eerste stop gehouden bij de Poppe in Markelo. Hier kreeg iedereen wat 

te drinken en een snoepje. De rit vervolgde weer en rond de klok van 12.00 uur was er een 

stop bij de Kröl in Enter. Hier stond een uitgebreide maaltijd ter beschikking. Iedereen was 

heerlijk aan het smullen. Na de maaltijd stond er weer een rit op het programma, waarna de 

stoet rond 15.15 uur aankwam bij de bekende manege ‘t Leijerweerd. De motoren mochten de 

bak van de manege inrijden. Toch een keer wat anders dan te paard in de manege. Hier gaf 

de brandweer uit Enter een demonstratie van het blussen van een autobrand. Hierna begon 

de laatste rit. 

 

Rond 17.00 uur stond de plaatselijke harmonie bij café de Kröl. Met een laatste ererondje 

er nog eens teruggedacht kan worden aan deze mooie dag. Binnen bij de Kröl wachtte er nog 

een broodmaaltijd voor iedereen.

 

Iedereen die heeft meegewerkt aan deze onvergetelijke dag voor deze kinderen/mensen 

ontzettend bedankt. Dus als eerste de EMC voor het organiseren. Alle motorrijders voor hun 

medewerking, zonder jullie zou het nooit lukken. 

 

We hoorden dat de medewerkers van de Kröl op vrijwillige basis werkten, super, wat een 

gebaar! De plaatselijke harmonie voor jullie bijdrage. Bedankt voor alle sponsoren, de fotograaf 

voor de leuke foto als aandenken. En dan nog alle mensen die ik niet genoemd heb en die 

zeker ook hun steentje hebben bijgedragen aan deze superdag!

 

Wat hebben wij als ouders dit ook als zeer bijzonder ervaren. Immers de glimlach van een 

kind..., er is nog lang en vaak na gesproken over de warme gevoelens die wij hier aan hebben 

overgehouden!

Mvg Janet Groenewoud, moeder van Milou



-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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1e EMC “Plearpiep’n-rit” 2014

De Enterse Motor Club organiseert vele evenementen voor alle takken van motorsport,

Maar nu is er ook een rit alleen voor brommers. Dit idee hadden wij al enkele jaren, om dit samen te doen met 

enkele leden van de brommerclub uit Enter, maar we zijn er nooit verder mee gekomen.

Om informatie in te winnen zijn wij (Hans a/d Stegge, Henk de Wilde) eind april naar de voorzitter van de 

gebied. Hier hebben wij voldoende informatie opgestoken om nu een rit te organiseren. We hebben gekeken 

wanneer we dit het beste konden gaan doen en hebben besloten om op zondag 28 september 2014 deze rit te 

houden te houden.

Ook hebben we enkele oud leden van de brommer club uit Enter benaderd, en zij vonden het een goed idee en 

wilde ons daar graag mee helpen. Dus als jullie nog een oude brommer in de schuur hebben staan, kom dan 

op zondag 28 september om 10.30 uur naar de EMC en doe mee. Er is wel voorinschrijving i.v.m. catering, zie 

www.entersemotorclub.nl.

 

Groeten,

Brommercommissie 

Enterse motor club
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NOABERSCROSS

In het weekend van de Veteranen- en 

klassiekerrit was ook de Noaberscross in 

Bornerbroek, weer in innige samenwerking 

georganiseerd door Noabers Events en 

de EMC. Ook deze versie was weer een 

succes met een vol programma en een 

goede opkomst van rijders. Er hadden er 

niet veel meer bij gekund. Dit tweedaagse 

evenement kende het volgende programma, 

zaterdag ‘s morgens eerst het Nederlands 

Kampioensschap Jeugd Enduro, zaterdag 

’s middags een 2 uurs Cross Country voor solo rijders en zondags een 3-uurscross voor teams.

Het parcours bestaat uit landerijen, akkers houtwallen en een crossbaan. Ook was er weer 

de beruchte extreme sectie, waar men over trekkerbanden, rotsblokken en hindernissen van 

houten palen moest rijden, wat voor spectaculaire acties zorgde (en bij sommige rijders voor 

pech en pijn). Maar voor diegenen die niet over de extreme sectie wou was er weer een 

alternatieve route aanwezig, maar dat kostte wel extra tijd.

Het  Nederlands Kampioensschap Jeugd 

Enduro omvat 6 wedstrijden en de winnaar 

kan gratis zijn motorrijbewijs behalen. 

Een goed initiatief om de aanwas van 

enduro rijders te bevorderen. Tijdens de 

Noaberscross mocht de jeugd zich van 9:30 

uur tot 12:00 uur uitleven op het parcours. 

Eigenlijk is dit een nog ‘echtere’ enduro dan 

een reguliere enduro, want dit parcours 

is geheel onverhard en afgesloten van de 

openbare weg zodat er geen gelegenheid 

is om onderweg even uit te rusten op een 

verhard verbindingsstuk. 

Bij de cross country mochten de deelnemers als training één ronde over het parcours rijden 

om daarna tijdens de 2 uren durende cross de nodige calorieën te verbruiken. Zondags was 

de 3 uurs cross voor teams van 2 personen. Eerst één uur training voor alle rijders, dan 

één uur tijdtraining waarbij voor elk team één rijder de snelste tijd mocht proberen te zetten. 

Vervolgens de wedstrijd van drie uur, waarbij de rijders van de teams beurtelings rijden.

En als allerlaatste het opruimen door de vrijwilligers en die rijders ook daarbij hun handen uit 

de mouwen staken.

Harry Wolters



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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Vol programma bij de 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

op zondag 24 augustus 
aanstaande

Vorig jaar organiseerden wij voor het eerst een supermoto wedstrijd. Dit was een succes, 

dus doen we het dit jaar weer en wel op zondag 24 augustus aanstaande. De commissie is 

Kampioenschap Supermoto. ‘Open’ houdt hier in dat deelname niet alleen ‘open’ staat voor 

Nederlandse startbewijs houders, maar ook voor buitenlandse startbewijshouders. Natuurlijk 

niet voor elke willekeurige buitenlander, alleen als men in het betreffende land in de eredivisie 

van de supermoto rijdt, kan een buitenlander starten in een ONK wedstrijd. Het is tenslotte wel 

de hoogste klasse in Nederland die formeel onder topsport is ingedeeld. 

Verschil ten opzichte van vorig jaar is dat onze ONK wedstrijd nu ook meetelt voor het Belgische 

Prestige kampioenschap. In België noemt men de hoogste klasse de Prestige Klasse waarbij 

het Belgisch kampioenschap bestaat uit een aantal wedstrijden in België aangevuld met enkele 

ONK wedstrijden. Dit geeft ons de zekerheid dat de Belgische toppers zullen komen, in Enter 

zijn nu immers ook punten voor het Prestige kampioenschap te verdelen.

O
NK Supermoto

Zondag 24 augustus 2014

A
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Daarnaast hebben wij dit jaar ook de Belgian Supermoto Cup aan de start. Dit is een niveau 

lager dan de Prestige. In deze klasse rijden dus alleen maar Belgen voor ‘hun’ Belgian 

Supermoto Cup.

Naast de internationale ONK klasse hebben we ook nog de Nederlandse Nationale Klasse en 

uiteraard weer de EMC Klasse. De (Nederlandse) Euro Klasse bestaat niet meer. Omdat wij 

dit jaar de Belgian Supermoto Cup erbij hebben heeft het dagprogramma evenveel klassen 

als vorig jaar. De Euro’s zijn weg en de Belgian Supermoto Cup komt er voor in de plaats. Een 

andere verandering is dat er per klasse nu een afzonderlijke vrije training en een afzonderlijke 

tijdtraining is. Hierdoor is het morgenprogramma wat langer en moeten we iets eerder beginnen 

met de training, om 9:00 uur begint nu de eerste training.

De EMC Klasse was vorig jaar een succes. De meeste EMC deelnemers doen ook dit jaar 

weer mee en er zijn ook wat nieuwe aanmeldingen. De deelnemers van vorig jaar hebben de 

straatbanden reeds aangeschaft, dus het is nu goedkoper. Daarnaast heeft de KNMV, mede op 

ons aandringen, het inschrijfgeld verlaagd zodat de drempel om een keer supermoto te rijden 

nu nog weer een beetje lager ligt. Ook zijn de keuringseisen aan de motoren wat veranderd 

zodat wat minder borgdraad nodig is, maar dat zijn de kosten niet. 

Wil je ook mee doen? Meld je dan even bij een van de commissieleden. Je krijgt dan te horen 

wat er bij komt kijken, dat valt best mee. Wat je nodig hebt is, een cross- of enduro motor, 

straatlegale banden, leren motorkleding en een daglicentie met inschrijfgeld. Zo nodig willen 

wij bemiddelen voor de banden, er zijn vermoedelijk voldoende setjes in omloop. Geschikte 

leren motorkleding is zo nodig wel te lenen. Supermoto slicks of regenbanden zijn in de EMC 

klasse niet toegestaan.

Ook is er vermoedelijk weer een mogelijkheid om te trainen op het Pottendijk circuit te Emmen.

Daarnaast verwachten wij natuurlijk de overige EMC leden als helper of toeschouwer op 24 

augustus.

De supermoto commissie.
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

Voor al uw
geldzaken.

Alle bankproducten
in huis

Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven

Altijd een aantrekkelijke 
spaarrente

Compleet betaalpakket: 
Wereldpas, Internet
Bankieren, iDEAL

RegioBank is onderdeel 
van SNS REAAL en valt 
onder het deposito-
garantiestelsel
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Veteranen en klassiekers in actie

12 april was weer onze jaarlijkse veteranen- en klassiekerrit, een leuk en gezellig evenement 

wat ook dit jaar weer prima is verlopen. Met dank aan de organisatie en vrijwilligers. De opkomst 

was zoals we reeds vele jaren zijn gewend, ongeveer 60 veteraan motoren en ongeveer 50 

klassiekers. Voor degenen die dit niet weten, veteranen zijn gebouwd voor de 2e wereldoorlog 

en klassiekers tijdens of erna. Daarmee is die nieuwe motor in je schuur nog geen klassieker, 

want die moet minimaal 25 jaar oud zijn. Of dit ‘reglement’ in stand kan blijven weet ik niet. Een 

motor van bouwjaar 1989 is nu dus al een klassieker. Bijvoorbeeld een Honda CBR 600 kan 

dus al een paar jaar meerijden met de klassiekers, want die kwam uit in 1987. Zo’n CBR 600 

is toch een andere generatie motor dan bijvoorbeeld een Norton Commando. Maar anderzijds, 

wat maakt het uit, elke motor heeft zijn charme.

Afwezig waren dit jaar vooral de brommers, maar daar komt verandering in. Want 28 september 

a.s. organiseert de EMC, onder aanvoeringen van Hans a/d Stegge en Henk de Wilde, de 1e 

Plearpiep’n-rit, een nieuwe rit voor klassieke brommers. Zie hiervoor het artikel hierover in dit 

blad.

Harry Wolters



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:

BROEKHUIS OOST MOTOREN,
VOOR DE ÉCHTE MOTOR-LIEFHEBBER!

BMW maakt
rijden geweldigEnschede

Broekhuis Oost

MotorenBroekhuis Oost Motoren
Spaansland 10

7543 BG Enschede

(T) 053-432 61 16

broekhuisgroep.nl
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- OPROEP - 
verkeersregelaars voor Ronde 

van Twente 16 augustus 
Op 16 augustus wordt de wielerronde ‘ Ronde van Twente’ gehouden, Deze wordt tegelijk en 

in samenwerking met de Ronde van Enter verreden.

Voor de Ronde van Twente zoeken we nog een 30 -tal motorrijders als verkeersregelaar.

De voorlopige bedoeling is dat we voor de wielergroepen uitrijden en waar nodig de weg zullen 

afzetten als mobiele posten. We zijn dan actief bij het afzetten betrokken en doordat dit een 

nieuw evenement is, maakt dit het extra spannend om hier aan mee te doen.

 

 Dus geef je op en stuur je mail naar: contact@entersemotorclub.nl 

 of anders een belletje naar 06-29217269

 Exacte tijd, locatie en hoe e.e.a. in zijn werk gaat volgt dan nog.

Alvast dank voor jullie hulp!!

Organisatie Ronde van Twente



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
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Colofon

Voorzitter A. Slagers Dorpsstraat 79 7468 CG, Enter 0547-384332

Secretaris E. Brok Brinkstraat 6 7468 CZ, Enter 06-47056628

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

 H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 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

*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

 J. Nuitermans 0548 - 456356

 N. Hovenier 06 - 14560053

Weekend  F. Lammertink 06 - 29217269 

Duitsland B. Rikkert 0548 - 613189

 N. Hovenier 06 - 14560053

Enduro J. Rutjes 0547 - 381686

 A. Slager 0547 - 384332

 M. Vos 0547 - 381814

Cross J. Slagers 0547 - 383787

 A. Slagers 0547 - 384332

 A. Kamphuis 0547 - 382593

Supermoto H. Wolters  0546-383072

 A. Slagers 0547-384332

 B. Slaghekke  06-55152850

 H. Spenkelink  06-51194664

 T. Ellenbroek  06-13437820

Veteranen  M. Reijerink  06 - 22065346

& Klassiekers B. Westerik 0546 - 573012

 J. Hinseveld 06 - 51565584

 H. de Wilde 06 - 15022942

 B. Oude Mulders 06 - 21287422

Enterrun G. Poortman 06 - 51349531

 G. Kalenkamp 0547 - 382986

 H. ter Denge 06 - 29536751

 H. Beverdam 0547 - 381661

 H. a/d Stegge 0547 - 383110

Beheer  G. Poortman 06 - 51349531

Kluphoes M. van der Riet 06 - 10386910

 H. a/d Stegge 06 - 53272523

Dartteam EMC G. Poortman 06 - 51349531

Spiekerhard
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