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Datum     Evenement     Tijd

Woensdag 18 februari 2015   Ledenvergadering    20:00 uur

Zondag 15 maart 2015     Ganzenrit (200km, KNMV)   9:00-11:00 uur 

Zaterdag 21 maart 2015    Speedtrial     Hele dag 

Woensdag 15 april 2015    Woensdagavondrit (100 km EMC)  18:00-19:00 uur 

Zaterdag 11 april 2015    Veteranen- en Klassiekerrit   Hele dag 

Donderdag 30 april t/m zondag 3 mei 2015 EMC weekend      Hele weekend

Zondag 10 mei 2015    Zompenrit (150km, KNMV)   10:00-12:00 uur 

Zaterdag 16 mei 2015     Enterrun     Hele dag 

Zaterdag 20 juni 2015     Zaterdagmiddagrit (150km, KNMV)  12:00-14:00 uur 

Zondag 5 juli 2015     Klompenrit (250km, KNMV)   9:00-11:00 uur 

Woensdag 19 augustus 2015    Woensdagavondrit (100km, EMC)  18:00-19:00 uur 

Zondag 30 augustus 2015    Supermoto     Hele dag 

Zaterdag 12 september 2015   Zaterdagmiddagrit (150km, KNMV)  12:00-14:00 uur 

Zaterdag ? september 2015   Plearpiepnrit     nader te bepalen

K O S T E N  T O E R T O C H T E N

Toertocht     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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Van de voorzitter

Het jaar is weer voorbij en we kunnen terug kijken op een prachtig jaar, met als absolute hoogtepunt de 2 daagse. 

Alles was top geregeld door jullie en ik heb alleen maar lof gehoord van rijders, toeschouwers en aanwonenden. 

Mooi dat wij dit soort evenementen aan kunnen en tot een goed eind kunnen brengen. 16 januari aanstaande hebben 

we in ons Kluphoes nog een whisky avond en dat wordt een bere gezellige avond. Die man kan prachtige anekdotes 

en verhalen vertellen met de daarbij horende drankjes. Er is nog ruimte om erbij te zijn en voor opgave moet je in de 

kantine zijn. 

Dit even ter info. Voor volgend jaar loopt de kalender al weer aardig vol met verschillende evenementen. Ook moeten 

wij is bekijken wat wij met onze rookruimte doen omdat die er nu niet fraai uitziet. Omdat deze ruimte niet goed warm 

is te krijgen is moeten wij hier mee aan de slag. Voorstellen een handjes zijn dus welkom om dit te realiseren. Ook 

gaan we nog bezig om een stuk grond te krijgen wat misschien voor ons ter beschikking kan worden gesteld om nu 

rijden staat nog in de kinderschoenen, maar geeft wel de gelegenheid om dicht bij de bewoonde wereld met motoren 

aan de slag te gaan. Dit zal nog wel een lange weg worden maar met mijn broer samen gaan we de strijd aan.

Verder wens ik iedereen een goed en gezond 2015 

Antoon Slagers,

Voorzitter EMC

Van de redactie

Twee weken voor het eind van 2014 schrijf ik dit voorwoordje. Als jullie dit lezen zal het al wel januari zijn. De opmaak 

moet nog, het moet nog door André worden afgedrukt en Harry van de Boone moet deze EMC Allerlei nog rond-

brengen. Dat alles zal we niet lukken voor de kerst en nieuwjaar. Ik had natuurlijk eerder moeten beginnen aan deze 

editie, maar door de Tweedaagse Jopa Reggerit en andere drukke werkzaamheden was daar gewoon even geen tijd 

voor. Er kwam deze keer geen grote vracht kopij binnen deze keer, dus klom ik zelf maar weer even in de pen om. 

Ofwel, onder het motto beter laat dan nooit krijgen jullie deze EMC Allerlei nummer 4 van 2014 in de bus. 

Als club hebben we een goed jaar achter de rug. Het is altijd gezellig in ons Kluphoes en alle evenementen zijn goed 

tot zeer goed verlopen, met als afsluiter de Tweedaagse. Daar is een grote groep zeer lang ‘alderbastent drok met 

ewes’. Zowel voor, tijdens als na de tijd. Men is nu nog bezig. Een enduro organiseren is toch al veel werk, maar deze 

tweedaagse was echt wel groots opgezet. Hierbij moet ook zeker de inzet van de wielrenners van Toerclub Enter 

worden genoemd. Prima deze samenwerking. Maar ook al die andere evenementen kostten de nodige tijd om te or-

ganiseren. Het weekend naar Duitsland was ook dit jaar weer ouderwets gezellig, de diverse motorcross wedstrijden 

in Bornerbroek waren goed, bij de klassiekers en veteranen was de opkomst prima, de toerritjes worden wat minder 

druk bezocht omdat men vaak met de eigen navigatiesystemen zelf op weg gaat en ook de Supermoto wedstrijd was 

een groot succes met een grote publieke opkomst. Al deze evenementen leunen zwaar op de barcommissie. Dankzij 

deze vrijwilligers kan altijd volop en comfortabel worden vergaderd (en na-vergaderd) worden in ons Kluphoes en 

ook tijdens de evenementen zelf is de inzet van de barcommissie  en ‘tappers en bakkers’ van groot belang.

In deze EMC Allerlei deze keer niet zo heel veel kopij dus, wel kregen we een verslagje van de eerste EMC Plear-

piepnrit. Uiteraard ontbreekt een verslag van de Tweedaagse Jopa Reggerit niet, staat de kalender van 2015 er in en 

heb ik een stukje geschreven over de techniek van het ‘elektrisch rijden op benzine’. Wat betreft de kalender, blijf op 

dat op 18 februari de jaarlijkse ledenvergadering is. Dus zet deze direct in je agenda.

2015 toegewenst en veel leesplezier met dit blad.

Harry Wolters

In memoriam Marcel Wolves

Marcel is niet meer onder ons. Hij was altijd van de partij bij de toertochten, hoewel de laatste jaren minder vaak. 

Als je minder plezier in je leven hebt heb je misschien ook minder zin in leuke zaken? Dat hij zo’n drastisch besluit 

zou nemen? Wij wensen zijn familie sterkte met dit verlies.

Het bestuur en leden van de EMC
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staalmark t .nl

Uw partner in metaal, 
kunststof & service

staalmarkt
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Eerste EMC Plearpiepnrit 

Zondag 28 september 2014 is het zover; een rit voor brommers uit de jaren 60-70-80 is uitgezet door de 

EMC. Dit hadden we al jaren terug willen doen, maar het kwam er maar niet van. Maar nu is het gelukt, in 

samenwerking met Joop de Wilde en Hans Asbroek van de oude Enterse brommerclub. Na wat studie over 

het houden van een rit op zaterdag of zondag, en de nationale kalender van de brommertocht er bij naast 

gelegd, werd er toch besloten voor deze zondag. Achteraf qua weer zeer goed en wat de deelname betreft 

misschien iets minder, maar ja je moet toch een keuze maken.

de klok van 11:00 uur waren er al ruim 50 deelnemers aanwezig en er kon gestart worden met de rit. Deze 

ging via mooie landelijke weggetjes richting het station in Lochem, alwaar de drink- en rookpauze is inge-

last. Onder tussen werd er door de achterblijvers bij de EMC ‘t Kluphoes ingericht als bier- en gehaktballen 

tent. Na een klein half uurtje pauze gaat de rit weer verder door het wonderschone landschap richting de 

Holten en via de Borkeld weer naar Enter. Zo kwam rond 13:30 uur de hele caravaan 

weer aan bij de EMC. Best wel een mooi gezicht zo’n lange stoet die langs rijdt (op eentje na, lekke band) 

rookt, stinkt naar

benzine en Castrol uit die oude tijd. Binnen de kortste tijd werd de gehaktballen tent even leeg gevreten, 

een eind aan deze geslaagde dag voor zowel de rijder en  organisatie.

Voor ons als organisatie een mooie reden om het volgend jaar weer te organiseren, maar dan op een za-

terdag. Dit was een voorkeur van de meeste deelnemers, zo bleek. Dus hou de kalender in de gaten.

De Brommercommissie.

Henk de Wilde en Hans aan de Stegge

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:
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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

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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(Motor)verkeersregelaars voor de 

Tour de France 2015

BMAC Borculo gaat (motor)verkeersregelaars leveren 

voor de begeleiding van de Tour de France 2015, die 

start in Utrecht. Dit is op zaterdag 4 juli en zondag 5 juli 

2015. Zij deden dat eerder bij de “Vuelta” in 2009 en 

“Giro d’ Italia” in 2010 en hebben nu opnieuw het ver-

trouwen hebben gekregen om de renners bij een grote 

wielerwedstrijd te mogen begeleiden.

 

De Tour de France is het grootste jaarlijkse sporteve-

nement ter wereld. De BMAC Borculo doet ook graag 

een beroep op leden van de EMC en vraagt of er binnen 

onze motorclub belangstelling is om als (motor) ver-

keersregelaar mee te doen met dit unieke evenement? 

Er zijn ruim 100 (motor) verkeersregelaars nodig. Graag 

alleen rijders met navigatie op de motor om naar je 

afzetposten (waypoints) te navigeren. De BMAC Borculo 

houd nog informatie avond(en) waarbij aan de hand van 

een presentatie meer uitleg zal worden gegeven.

 

Heb je belangstelling om mee te doen neem dan contact op 

met:

 

Anton Beerten

BMAC Borculo

Mobiel.  06-51629590

toer@bmac-borculo.nl

Sterke verhalen 

Verhaal van een motorrijder: 

Gisterenavond heb ik in een cafe een mooie brunette 

ontmoet.

Zijn vrienden: Aaahhhh! laat horen! 

- Wel , we drinken een glaasje en beginnen te kussen.

Ahhh en dan , en dan en dan?

- Ik vraag haar om naar thuis te gaan en zijn is akkoord 

en we verlaten het cafe.

Aaahh kom vertel verder!

- Wel , op de parking zegt ze: kleed mij uit.

Hola zekers, kom jong vertel verder

- Ik doe haar slipje uit, hef haar op en zet haar op de 

zadel van mijn nieuwe motor...

Zijn motorvrienden: Heeee,  hedde gij enne  nieuwe 

motor?

Het verhaal van de desbetreffende brunette: 

Gisterenavond heb ik in een cafe een motorrijder ont-

moet.

Haar vriendinnen: haaa zo , kom vertel.

- wel zegt ze, we drinken een glaasje en ik begin heb te 

kussen

oeoeoehhh spannende, kom vertel verder

-Hij stelt voor om naar mij thuis te gaan, ik stem toe en 

we verlaten het cafe.

hihihi en dan ?

- Op de parking vraag ik hem om me uit te kleden

Holala spannend, vertel verder

-Wel hij doet mijn slipje uit.......

Haar vriendinnen: Hedde gij en slipje aan?!

- met dank aan Johan van de Keurne
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Bouwt Toyota ons motorblok?

Er zijn elektrische auto’s zoals de Tesla die 350 km ver 

kunnen rijden. In de laatste Moto 73 van 2014 prijst re-

dacteur Tim de BMW C Evolution, een elektrische scoo-

ter, aan. Maar hoe ver je er mee kunt rijden staat er niet. 

Dus maar even op de site van BMW gekeken, daar staat 

van alles op, maar de actieradius van deze elektrische 

scooter kon ik niet vinden. Zal vast ergens staan, maar 

als deze zo verstopt is op de website van BMW dan zal 

ie vast niet zo heel erg ver kunnen?

In het voorgaande nummer van Moto 73 stond een test 

van de KTM Freeride E, een elektrische enduro motor. 

Ziet er strak uit, rijdt en stuurt prima volgens de test en 

je kunt ongeveer een uur rijden voordat de accu leeg is. 

Dat uur zal ie mogelijk wel halen op een harde bergach-

tige ondergrond in het buitenland, maar of ie dat ook 

haalt in Nederland waar je vaak hele stukken met het 

gas 100% open moet rijden om door de zware en diepe 

modder te komen vraag ik mij af. “Opladen” van zo’n 

KTM kan in enkele minuten doordat het het accupakket 

in zijn geheel kunt wisselen. Dat zou dus kunnen bij een 

‘tankstop’ in een enduro wedstrijd. Ook op de crossbaan 

kan dit een oplossing zijn. Maar als je een wat langere 

tocht wilt maken is de actieradius van deze KTM wel een 

praktisch probleem.

Er zijn al wel hybride auto’s of ‘plug ins’ die ondersteu-

ning krijgen van een verbrandingsmotor die een dynamo 

aandrijft en zo de accu tijdens het rijden oplaat. Dat is op 

zich niet nieuw want bijvoorbeeld dieseltreinen rijden al 

decennia volgens dit principe en ook grote zeeschepen 

gebruiken dit principe wel. Hybride motoren heb ik nog 

niet gezien of van gehoord. Er zijn eigenlijk twee versies 

hybride auto’s:

Versie 1: Er zit een ‘normaal’ motorblok in die de auto 

aandrijft waarbij ‘rest energie’ wordt gebruikt om een 

accu op te laden waarmee een kleine elektromotor kan 

worden aangedreven. De elektromotor kan als hulpmo-

tor fungeren of de auto alleen aandrijven bij lage snel-

heid over een korte afstand. 

Versie 2: Deze heeft een ‘grote’ elektromotor die vol-

doende vermogen heeft om de auto over een korte 

afstand, bijvoorbeeld 80 km, op snelwegsnelheid aan te 

drijven, met daarnaast een zogenaamde range exten-

der. Dit is kleine benzine motor die een dynamo aandrijft 

die de accu oplaadt. Als de accu leeg is dan laad je hem 

dus op met de range extender en kun je blijven rijden 

op de ‘grote’ elektromotor zodat je in totaal circa 500 km 

ver kunt komen. Maar omdat je de tank bij elk tankstati-

on weer vol kunt gooien kom je niet onderweg te staan 

en kun je altijd op de plek van bestemming komen.

Maar een ‘gewone’ verbrandingsmotor is als ‘range 

extender’ eigenlijk te groot voor een klein autootje als 

de Toyota Yaris. Dus experimenteert Toyota aan een 

kleine verbrandingsmotor zonder krukas, de Free Piston 

Engine Linear Generator (FPEG). Het enige dat bij 

een FPEG motorblok op en neer beweegt is de zuiger. 

Dankzij verbranding van brandstof aan de ene kant en 

een gasveer aan de andere kant. Aan de zuiger zit een 

magneet die heen weer beweegt door een spoel en die 

zo de elektriciteit opwekt om de auto te laten rijden. DE 

gasveer zijde heeft een ringvorm en het zuiger op-

pervlak is groter dan aan de verbrandingszijde omdat 

daar de druk hoger is. Door de kleine diameter aan de 

verbrandingszijde kan een hoge compressieverhouding 

met dito hoog rendement worden behaald. De testversie 

levert nu 13 pk en levert zoveel elektriciteit dat een Yaris 

constant 120 km/u kan rijden.

Hoe klein het blok is, maakt de clip op https://www.

youtube.com/watch?v=QUbBqSu9Hdc niet echt duide-

lijk. Er zijn ook dubbelwerkende versies, zie https://www.

youtube.com/watch?v=B9lmE04j4Kc. (Even overtypen 

of de webversie van deze EMC Allerlei gebruiken.)

Een blok wat min of meer alleen uit een cilinder bestaat, 

dus geen krukas, geen koppeling en versnellingsbak 
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komt natuurlijk wel een elektromotor en accu voor in de 

plaats, maar die accu kan natuurlijk zeer klein zijn omdat 

deze alleen als buffer tussen ‘geen gas’, ‘half gas’ en 

‘vol gas’ hoeft te dienen. KTM heeft bewezen dat een 

‘elektrisch motorblok’ zeer compact kan zijn. Daarnaast 

is het maximale koppel ook bij zeer lage toeren al be-

schikbaar, dus het trekt als een beer.

Dus zou het mij niet verbazen als we het  FPEG principe 

van de grootste belemmeringen van elektrisch (motor)

rijden weg, namelijk de geringe actieradius?  

Je rijdt weliswaar ‘elektrisch op benzine’, maar echt vol-

ledig op elektriciteit rijden de Tesla’s, BMW’s, en KTM’s, 

en vergelijkbare constructies, feitelijk ook niet. Want 

deze elektriciteit moet wel ergens vandaan komen. Dat 

zou een windmolen of zonnepaneel kunnen zijn, maar 

is in de praktijk dus gewoon een brandstof gestookte 

elektriciteitscentrale. De rook komt dus niet uit de uitlaat 

van het voertuig, maar uit de schoorsteen van de elek-

triciteitscentrale. Hoewel het rendement van een elek-

triciteitscentrale wel veel hoger is dan van een gewone 

diesel of benzine motor.

Dus zo’n FPEG motor kan bijna net zo goed als ‘volledig’ 

elektrisch worden beschouwd in vergelijking met een 

elektrische KTM plus elektriciteitscentrale.

Het voordeel van een ‘volledig elektrische crossmotor’ is 

dat ie vrijwel geen geluid maakt. Eigenlijk is dit ook een 

nadeel omdat een motor zonder geluid nogal saai is. 

(Lijkt mij eigenlijk geen bal aan) Geluid hoort bij een mo-

tor. Maar als je een vergunning wilt voor een crosscircuit 

dan is het vooral het geluid wat je parten speelt. Er zijn 

provincies in Nederland waar geen enkel (legaal) cross-

circuit meer is, wat vooral een gevolg van de geluids-

overlast is. Met elektrische crossmotoren zijn er meer 

mogelijkheden voor een circuit. De tijd zal het leren of er 

FPEG motoren komen en of die net zo stil zijn.

Harry Wolters

BROEKHUIS OOST MOTOREN,
VOOR DE ÉCHTE MOTOR-LIEFHEBBER!

BMW maakt 
rijden geweldig

 
Enschede

Broekhuis Oost

MotorenBroekhuis Oost Motoren
Spaansland 10

7543 BG Enschede

(T) 053-432 61 16

broekhuisgroep.nl
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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
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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
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Tweedaagse Jopa Reggerit 2014

Het was de 32e editie van onze Reggerit op 28 en 29 

november jongsleden. Wat vliegt de tijd. Zelf heb ik er 

30 meegemaakt als helper. De allereerste Reggerit was 

ik er niet bij omdat ik als scholier die zaterdag moest 

werken op de kaasfabriek in Wierden en een paar jaar 

geleden was ik er niet bij omdat ik toen druk was met 

de bouw van ons huis. Dit jaar was het derde keer dat 

we als EMC de eer hadden om de afsluitende Twee-

daagse te organiseren, en dat werd groots aangepakt. 

De eerste twee Tweedaagsen werden gestart vanaf 

ons Kluphoes, maar ondertussen is het industrieterrein 

bij ons Kluphoes nu zo vol gebouwd dat werd besloten 

om dit op het , vrijwel lege, industrieterrein De Elsmoat 

te doen. Er komen bij een tweedaagse immers ook 

reeds op de donderdag en vrijdag veel mensen met hun 

auto’s, bussen, caravans en aanhangers e.d., dat dit op 

industrieterrein De Vonder zeker verkeersproblemen 

zou hebben gegeven.

Maar op De Elsmoat hebben wij geen Kluphoes, dus 

werd er een grote tent van 15 x 30 meter neergezet, 

waar ook het slotfeest werd gehouden. Dit is allemaal 

zeer goed verlopen, maar het was wel een extra werk 

en extra kosten. Maar door het slotfeest in eigen beheer 

in de tent werd gehouden hopen we dat het per saldo 

goed komt. Het slotfeest was zeer geslaagd, volle bak 

en met recht een knalfeest. Alle helpers konden volop 

meefeesten dankzij de medewerking van toerclub Enter 

die deze avond voor de bezetting van de bar, eigen-

lijk barren, zorgden. Perfect, deze samenwerking. De 

helpers hadden deze feestavond ook wel verdiend, ook 

die helpers die druk waren geweest in de catering en 

dus op de zaterdag dankzij de toerclub niet hoefden te 

tappen. 

Niemand zal alle uren die in de voorbereiding en 

uitvoering van dit evenement zijn gestoken hebben 

bijgehouden, en dat is maar goed ook! Maandenlang 

is er vergaderd, gepland, overleg gevoerd met diverse 

overheden, landeigenaren, sponsors, EHBO enz. enz. 

De weken voor de rit is door een grote groep EMC-ers 

het nodige fysieke werk verzet. Bruggetjes over sloten 

werden gelegd, duizenden pinnen in de grond gestoken 

om de route af te linten. Door de Scouting uit Vasse 

werd een ca 15 meter lange brug over het breedste deel 

van de Regge gelegd. 

Een foto van mij van deze brug in aanbouw op het 

internet zorgde ervoor dat diverse mensen zich zorgen 

maakte. De foto van een smal glibberig plankje van 20 

meter lengte over diep en koud water deed niet alleen 

sommige rijders de wenkbrauwen fronsen, maar ook 

bij de gemeente maakte men zich zorgen. Begrijpelijk 

na het afschuwelijke drama met een monstertruck in 

Haaksbergen, waar het nu lijkt of iedereen de gemeente 

hiervoor verantwoordelijk wil stellen. Feitelijk was er 

niets aan de hand want de boys uit Vasse maakten er 

gewoon een solide brug van, met aan weerszijden ste-

vige leuningen en betonmatten op het hout zodat er van 

wegglijden geen sprake was. Daarnaast is het water 

naar mijn idee zelfs in het midden niet zo diep dat je er 

niet kon staan, maar dat heb ik niet geprobeerd. Ofwel, 

deze 20 meter was het veiligste stukje route.

Behalve de vrijwilligers van de EMC, waren tijdens het 

evenement vele EHBO vrijwilligers en KNMV vrijwilli-

gers actief en bereid snipperdagen op te offeren. Ook 

-

strijden aanwezig moeten zijn, doen het vrijwillig, wat 

niet iedereen beseft.

De route was dit jaar iets korter (niet veel naar mijn 

idee) en de rijders moesten per dag een extra ronde 

van ca 70 km. De Inters vier ronden, de Nationalen drie 

en de daglicenties mochten er maar twee. Per ronde 

drie proeven en de tweede dag na de laatste ronde 

nog een extra proef op De Elsmoat. Het weer was 

prima, dat zijn we helemaal niet meer gewend na al die 

sneeuwstormen en vorst van de afgelopen jaren. Is eind 

november toch een betere datum dan begin januari? Ik 

weet het niet, jaren geleden zaten we altijd eind novem-

ber of begin december en hebben we ook edities gehad 

met veel sneeuw en vorst.

De weken voor de rit waren droog zodat van de, toch 

wel forse, regen in de nacht voor de eerste dag op de 

route niks te merken was. De route was dus goed te 

doen en de rijders waren goed tevreden. Met 212 rijders 

die daadwerkelijk van start gingen was de opkomst re-

delijk, maar ik had zelf wat meer deelnemers verwacht. 

Maar al met al was het een zeer succesvol evenement 

met zeer veel positieve reacties. Zo kregen we een 

e-mail van een aanwonende aan de route die aangaf 

totaal geen overlast te hebben ondervonden en de EMC 

bedankt voor de wijze waarop het georganiseerd was. 

Onze burgemeester schreef persoonlijk een handge-

schreven brief waarin hij de organisatie en vele vrijwilli-

gers prees voor het geslaagde evenement en hun inzet. 

Roy Bolscher, zowel rijder als sponsor
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Dit soort complimenten is niet alleen leuk, maar steun 

van de bevolking en het bestuur van de gemeente is 

ook gewoon noodzakelijk om te kunnen blijven organiseren.

Dan over de wedstrijd op zich. In de meeste klassen 

was de strijd om het kampioensschap zeer spannend 

en viel de beslissing pas op het allerlaatste. Bij de 

inters was het lange tijd Hans Vogels (E2) die stevig 

domineerde. Maar de speldenprikken van Robin Nij-

kamp (E2) werden allengs heviger en op de tweede 

dag werd Vogels tegen het einde nog bijna de winst in 

de tweedaagse ontfutseld. Wesley Pittens (E3) begon 

als tweede maar verloor de aansluiting door een forse 

schuiver in proef 3 op dag 1. Een ritsje E1 rijders zagen 

-

de zich de snelste achtervolger met een verrassende 

Engelsman Jack Rowland als vierde voor EMC-er Ismo 

ten Velde op vijf. Een sterk optredende Kevin Dijk tikte 

aan als zesde. Wesley Pittens was wel snel maar kreeg 

ook nog af te rekenen met motorpech de eerste dag 

waardoor het in de E3 klasse nog ging spannen om de 

titel daar opeens ook Erwin Plekkenpol (E3) nog aan-

spraak kon maken. Bij de nationalen was beide dagen 

weer eens niemand opgewassen tegen aanstormend 

talent Thierry Pittens. Niet vreemd met tijden die regel-

matig als vijfde of zesde tijd oppopten tussen de inters. 

Zie voor een compleet gedetailleerd verslag het verslag 

van Alex Peters op Enduro.nl. 

Behalve Rob Homan (motorpech) en Ron Honcoop 

(valpartij), reden alle Enternaren van het EMC Enduro-

team de Tweedaagse uit. Prima gedaan dus, met ook 

prima uitslagen. Jeffrey Kamphuis behaalde een vierde 

plaats in de klasse N2. Hij was dus een van de weini-

gen die de snelle dame Kimberley Braam voor bleef in 

de N2. Ja, de dames doen het goed. Een van de andere 

dames, Nina Klink, deed het ook voortreffelijk met een 

derde plaats in de klasse N3. Maar goed dat er niet al 

teveel dames mee doen, want dan zouden veel heren 

een slechter resultaat behalen vermoed ik. 

Oom motoragent was er ook. Hij reed niet mee, maar 

schoot met zijn lasergun op de rijders op de verbin-

dingsstukken over de openbare weg. Dan moet men 

zich aan de wettelijke maximum snelheid houden, zo 

weten enkele rijders nu. Maar met een motor zit je er 

snel overheen. Er werden ook enkele rijders door de 

want zij reden nog even snel langs het rode licht bij 

de spoorwegovergang. Daarnaast werd Jeroen Klein 

zijn kennelijk snellere broer en topcrosser Ceriel op zijn 

motor de proeven liet rijden. En dat bij de eendagsli-

centies! Maar de wisseltruc werd gezien en we kregen 

een tip over dit vreemde gedrag. Marchall Laurens 

Spekreijse trok er dus op uit met zijn snelle Husky en 

slaagde erin in dit op de gevoelige plaat vast te leggen. 

Bijzonder was dat vader en zoon Gert en Jordie Berg-

horst beiden kampioen werden. Zoon Jordie in de 

N1 en vader Gert bij de NV50. Deze opvolging is dus 

geregeld. Bij de EMC moeten we nog een list verzinnen 

om Jos Rutjes en Marcel Vos voor 2016 weer aan ‘het 

werk’ te krijgen om de volgende Reggerit op poten te 

zetten.

Harry Wolters

Zo bouw je een brug. Raymond Slag op de Bridge on the river Regge.

Henk Spenkelink wisselt zijn achterband. Jeffrey Kamphuis was de snelste met een Enterse nationaliteit.
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OFFICIEEL 
DEALER

VAN:

500M2

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

KALANDERSTRAAT 7, 7461 JL RIJSSEN  
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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



2
2

MOTOPORT HENGELO 
enschedesestraat 210  7552 cl  hengelo  telefoon 074 – 2438376

www.motoporthengelo.nl   email info@motoporthengelo.nl

We’ve got more in store
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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

EMC ALLERLEI    35

H. Getkate 06 - 31620890

R. Mensink 0547 - 381318

H. de Wilde                 06 - 15022942

R. Mensink           06 - 50450304

B. Westerik           06 - 34973827

M. Reijerink           06 - 22065346

J. Hinsenveld           06-13336403
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