BESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

R. Blank
M. Kuipers
H. Roetgering
A. Eeftink
H. Wolters
P. Kuipers
A. Slagers
H. a/d. Stegge
E. Pluimers

Dorpsstraat 109
Dr.Stokkersstr. 31
Erve Hofstee 24
Hooiland 171
Reggestraat 66
Voormors 87
Dorpsstraat 97
Putman Cramerstraat 7
Disselsweg 4b

Enter
Rijssen
Enter
Wierden
Enter
Enter
Enter
Enter
Enter

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

06-48332128
0548-518105
0547-384639
0546-573969
0547-383072
0547-380746
0547-384332
0547-383110
0547-380932

LIDMAATSCHAP:

Minilid t/m 5jaar
EUR
3,50
6 t/m 17 jaar
EUR
8,00
vanaf 18 jaar
EUR 16,00
vanaf 65 jaar
EUR
8,00
Gezinslidmaatschap
EUR 22,50
Een gezinslidmaatschap omvat een echtpaar met eventueel minderjarige kinderen.
Het lidmaatschapsgeld is het hele jaar hetzelfde, het maakt niet uit wanneer je lid wordt.Word je na 1
september lid dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar.

BANKRELATIE:
REDACTIE:

Rabo-bank Enter rekening nr. 11.43.07.024
H. Wolters, Reggestraat 66, 7468 EN Enter e-mail: harry.wolters@home.nl
A. Eeftink, Hooiland 171, Wierden e-mail: aeeftink@worldonline.nl
M. Kuipers, Dr. Stokkersstraat 31, 7462 AD Rijssen

E.M.C.-POSTADRES: Postbus 53,7468 ZH Enter
INTERNETSITE:
www.entersemotorclub.com
OPENINGSTIJDEN Woensdag: 19.30 uur tot 23.00 uur Zaterdag:15.00 uur tot 19.00 uur
‘T KLUPHOES:
Krompatte 4, 7468 AS Enter
Tel: 0547-382053
COMMISSIES E.M.C.
TOER:
G. Lankamp
0547-381711
M. Wolves
0547-381287
A.J. Eeftink
0546-573969
M. Rohaan
0547-381912
BELGIË: H.Wolters
0547-383072
B. Maneschijn
06-51563529
ENDURO: P. Kuipers
0547-380746
A. Slagers
0547-384332
CROSS: P. Kuipers
0547-380746
A. Slagers
0547-384332
KLASSIEKE
H. Wolters
0547-383072
DEMO RACE
H. ten Berge
0547-381126
VETERANEN en
R. Mensink
0547-381318
KLASSIEKERS:
H. de Wilde
0547-382118
ENTERRUN:
G.Lankamp
0547-381711
H. Beverdam
0547-381661
M. Rohaan
0547-381912
BEHEER KLUPHOES: db M. v.d. Riet 0547-385443
db H. ter Denge 06-29536751
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G. Freriksen
B. Wolves
H. Peddemors

0547-381484
0548-617955
0654-928411

G. Lankamp

0547-381711

H. a/d Stegge
J. Rutjes
J. Slagers
A. Kamphuis
R. Blank

0547-383110
0547-382586
0547-383787
0547-382593
06-48332128

A. Eeeftink

0546-573969

G.J. Kalenkamp
H. a/d Stegge
R. Blank

0547-382986
0547-383110
0547-383373

db H. a/d Stegge

0547-383110
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VAN DE REDACTIE
Het is weer gelukt, alweer een EMC-Allerlei op de deurmat. Het motorseizoen is alweer in
volle gang dus de redactie hoefde geen fantasieverhalen of achtergrondverhalen te bedenken.
Diverse EMC-evenementen hebben we alweer achter de rug, dat levert immers automatisch
stof om te schrijven op. De komende periode zal er ongetwijfeld weer veel motoractiviteit
door jullie als EMC-ers plaatsvinden, denk aan vakantietrips, evenementen die bezocht
worden enz. enz. Schroom niet en zet je belevenissen op papier, of nog liever op e-mail, zodat er ook
weer wat leesvoer voor de volgende EMC-Allerlei binnenkomt.
Eerst echter veel leesplezier toegewenst aan dit nummer.
De redactie.

INHOUDSOPGAVE
Colofon
Voorwoord van de Voorzitter

2
4

Kalender EMC 2004
Gezinsuitbreiding

26
26

REMINDERS
Heb u ook iets wat geplaatst moet worden (zonder commerciële doeleinden)?
Lever dan uw copy in bij de redactie. Het liefst een e-mail met de tekst gemaakt in Word.

COPY VOOR DE
VOLGENDE EMCALLERLEI
INLEVEREN VOOR
1 september 2004
BIJ DE REDACTIE
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Een koppel op weg naar huiswaarts, besluit tijdens een vermoeiende motor vakantie, om wat uit te rusten
in een hotelletje langs de weg. Ze vragen de receptionist om hen over vier uren weer te wekken.
Bij vertrek krijgen ze een rekening gepresenteerd van 350 euro. De motorrijder ontsteekt in woede. De
receptionist en de manager vertellen dat dit de standaard tarieven zijn.
"Het hotel beschikt over een riante sauna met massage, een zwembad met yacuzzi, allemaal ter
beschikking van de geëerde gasten en elke avond een optreden van de beste artiesten uit Parijs, Londen en
Amsterdam" vertelt de manager. De motorrijder zegt dat ze daar geen gebruik van hebben gemaakt maar
de manager blijft echter bij zijn verhaal. "Het is hier, dus u had er gebruik van kunnen maken", zegt de
manager tegen de motorrijder die morrend een check uitschrijft en deze overhandigd aan de manager. De
manager neemt de check aan en roept verbaasd uit, "maar mijnheer!, dit is een check voor slechts 100
euro!"
"Klopt", zegt de man,"ik heb u 250 euro in rekening gebracht voor het
sexueel gebruiken van mijn vrouw".
"Maar dat heb ik niet gedaan," roept de manager verontwaardigt.
"Tja", antwoordt de man, ze was hier, dus u had er gebruik van kunnen maken".
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP
Welke man of vrouw heeft zo nu en dan een woensdagavond of zaterdagmiddag beschikbaar (1 keer per
vier à vijf weken) en wil ons bardienst-team komen versterken? Lijkt het je leuk om in een gezellige sfeer
zo nu en dan een biertje te tappen en een drankje te schenken, meld je dan aan bij één van de
onderstaande personen (telefoonnummers staan voorin dit blad).
Info en/of aanmelden bij: Henk ter Denge, Marc van de Riet of Hans aan de Stegge.

NAWOORD VETERANENRIT
Als ik dit schrijf zit de 26e Veteranenrit er net op. Het was dit keer een prachtige dag met een bult zon, dat
was de afgelopen jaren wel anders, maar dit jaar, excellent.
Ook excellent was wederom de inzet van alle vrijwilligers. Dit is wel elk jaar hetzelfde namelijk klasse,
geweldig.
Nu zegt men dan al gauw zoiets van ‘Och, doen we wel even’, maar je bent er wel een vrijdagavond, een
zaterdagmorgen, of zelfs een hele zaterdag voor kwijt. En dat terwijl wij allemaal zat te doen hebben op
zulke dagen, zeker als het weer optimaal is. Dan zie je maar weer, hoe actief de EMC is. Vrijwilligers,
tjakka!
Voor het overige, tja, we hadden een enorme opkomst: zo’n 70 Veteranen, 50 klassiekers en ca. 15
brommers (deze heb ik na de middag niet weer gezien, richting Bistro ‘De la Pipe’ denk ik?).
Dit bracht wel met zich mee dat we een parkeerprobleem hadden en ook organiek liep het niet helemaal
paletti, volgend jaar gaan we de brommerts daarom als een aparte klasse opvoeren (kleine woordspeling,
ha, ha), ook waren de gehaktballen bijna opmans hoorde ik, dat zou een catastrofe zijn geweest.
Echter en edoch, een prachtige dag voor deelnemers en vrijwilligers. Iedereen nogmaals dank!
Namens de Veteranencomissie, Rudy Mensink

Een record opkomst dit jaar.
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Zo ging men vroeger met de motor op pad.

EIFELWEEKEND 2004
Ja, wat moet ik hierover schrijven. Het was niet een motorweekend zoals we dat gewend zijn van de
EMC, de overnachtingslocatie was nieuw maar dat was niet het probleem, integendeel. Het probleem was
het weer. Wat een ontzettend shitweer was het. Giga weinig regen in de meimaand
behalve tijdens ‘ons’ weekend. We hebben wel eerder regen gehad, maar nog nooit
zoveel als dit jaar. Alleen tijdens de terugweg heb ik voor een deel een droge weg
onder de wielen gehad.
Diegenen die reeds vooraf op eigen initiatief op woensdag zijn vertrokken, hebben nog anderhalve dag
met droog weer kunnen rijden, de rest heeft bijna alleen maar regen gehad. Volgens Bas gaan we gewoon
naar het verkeerde gebied, ik ben benieuwd wat zijn alternatief is. De heen route was kennelijk wat aan de
lange kant. Normaal is dat geen probleem, maar als het regent ja, dan zakt het tempo aanzienlijk dus doe
je er langer over maar ben je het ook eerder zat natuurlijk. Vorig jaar was het ook ca 500 km. Maar toen
viel niemand dat echt op als extreem lang. Doordat de afstanden niet op de route vermeld waren weet je
onderweg ook niet waar je aan toe bent, op dat punt heeft Bas gelijk. Maar is dat ook niet een beetje de
charme van het motorrijden, niet altijd weten waar je uitkomt en wanneer. Afijn, volgend jaar beter zullen
we maar zeggen. We zullen in elk geval rekening houden met de ervaringen van dit jaar.
Als bewijs dat er toch nog enige droge momenten geweest zijn dienen bijgaande foto’s.

Harry Wolters
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Ja, zo erg had het geregend.

Deze omgeving is toch mooi om in te rijden.

……………, want dan is er “Enter”.
EMC-Allerlei
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(herinneringen van een klassiekerrijder)
Zodra de uitnodiging van de E.M.C. voor de klassieker en veteranenrit in Enter op de deurmat
valt, wordt in de agenda bijgeschreven, wat er al lang in staat: de zaterdag vóór Koninginnedag is er weer
“Enter”!!!
Zo heet dat bij ons thuis. En voor veel liefhebbers, en dus ook voor mij, betekent dat de eerste echte
toerrit van het nieuwe seizoen.
Dat betekent dan ook weer extra activiteit: de motor moet uit het vet, carburateur schoonmaken, en een
startpoging. En dan begint het gestress, want zaterdag moet ie klaar zijn, en liefst in concoursstaat. En
natuurlijk gaat er dan nog van alles mis, en tot vrijdagavond laat gaat dat zo door.
Ook dit jaar was het niet anders en ik denk dat dit beeld voor velen herkenbaar is.
Ik dacht dat het dit keer een makkie zou zijn, want ik had net deze winter een jarenlange restauratie van
mijn Triumph afgerond. (het woord succesvol heb ik maar vast uit voorzorg weggelaten)
Enige voorzichtige proefritten waren er al geweest, inclusief de nodige correcties en modificaties, zodat
mijn vertrouwen behoorlijk was toegenomen. En nu het dan toch eindelijk zover gevorderd was, moest en
zou ik op deze motor naar Enter.
Uiteraard werd het weerbericht angstvallig in de gaten gehouden, want een droge rit in Enter kan
ik me niet herinneren, en ik rijd al weer heel wat jaren mee, natuurlijk weer of geen weer. Maar dit jaar
niets van al die nattigheid in kruis en laarzen, de voorspelling werd steeds mooier! Op vrijdagavond nog
een laatste startcontrole, en ja hoor, de kickstarter breekt volledig af. Het werd dus nog best laat, maar de
andere morgen vol goede moed op naar Enter.
Ik arriveerde behoorlijk op tijd, maar het was al een ongekende drukte. Eerst rij je langs de veteranen, een
ongewoon lange rij aanhangertjes, waar met veel zorg de prachtige museumstukken afgeladen werden. En
op de plaats voor de klassiekers was het al bijna vol.
Even binnen in Het Clubhuis inschrijven, mijn volgnummer was al 58, en even later zag ik al nummers
dik in de zeventig. Volgens mij een record deelname.
Nu snel naar buiten, want ik wilde nog een matje onder de motor leggen, die liggen daar keurig klaar!
Ook al heb je nog zo je best gedaan, het blijft een Engelse motor.
Even nog wat koffie en een paar oude bekenden groeten, en dan op naar de start. En doe dat maar op tijd,
want starten dat kunnen ze in Enter. Waar je bij andere ritten vaak met draaiende motor veelal erg lang
moet wachten op je beurt, oververhitting is niet leuk, is de procedure in Enter kort en bondig: er wordt
met drie woorden welkom geheten en “de start is om half elf”.
Nou, maak dan als de gesmeerde bliksem je machine aan de praat, want binnen enkele minuten zijn er
ruim zeventig motoren, inclusief de voorrijders, weggestart. En daar knort en ploft en hoest dat lange lint
met juweeltjes richting het Enterse buitengebied.
Ook dit jaar weer een prachtige rit, en op zaterdagmorgen is het nog lekker stil op de weg. Het is echt
genieten, zo met zo’n 60 km. per uur over fraaie weggetjes, langs boerderijen, waar hier en daar gezwaaid
wordt, door bos gedeelten met heerlijke klinkerweggetjes (zeker als je motor nog geen achtervering
heeft), het is volop genieten en ontstressen.
De voorrijders doen hun werk voortreffelijk, houden de gewenste snelheid, en assisteren bij het
oversteken van een enkele grotere weg. Op deze manier kun je optimaal van de omgeving en het rijden
genieten, en hoef je ook niet te denken aan de vele uren, die het uitzetten van zo’n fraaie rit met zich
meebrengt. Met dank aan de mensen van de Enterse M.C. die dit ook dit jaar toch maar weer gedaan
hebben. Maar dit alles gaat aan ons, als rijders, voorbij. Wij luisteren naar het geluid van de eigen
machine en van die om je heen, genieten van het uitzicht en het zonnetje op de rug van je vetpak. Nee,
deze dag kan niet meer stuk.
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Tegen 12 uur komen we terug bij het clubhuis, waar iedereen geniet van alle mogelijkheden in deze
pauze: praten met andere deelnemers, luisteren naar veelal sterke verhalen, motoren en brommers
bekijken, koffie met broodjes, ervaringen en ellende van de afgelopen winter met elkaar delen en, oh ja,
er is nog een jury ook voor het concours d’elegance. Barst, ik heb het olie opvang matje vergeten, was ik
ook niet gewend met mijn vorige (Duitse) motor. Niets meer aan te doen, hopelijk valt de plas olie mee,
hoewel dat twee dingen kan betekenen bij een Engelse fiets. Als er niets onder ligt na een rit, dan is ie
onwaarschijnlijk goed dicht of er zit niets meer in!
Eén voor één druppelen de Veteranen ook binnen en kunnen nu eens aandachtig bekeken en
gefotografeerd worden. Wat zijn er toch unieke en prachtige exemplaren bij! En wat een kunstenaar moet
de restaurateur zijn om zo’n machine in deze staat te krijgen en te onderhouden. Hier en daar even een
praatje levert direct weer interessante en gezellige informatie op. En als je dan enig besef krijgt van de
problemen die zich bij deze motoren voordoen, die groeit je respect voor de eigenaren enorm.
Maar goed, om één uur werd er weer gestart, en toen lag er nog steeds geen drupje olie onder, dus snel
even achterdochtig in de olietank gekeken, maar alles was nog op peil.
Dan maar snel starten, want de snelheid van deze massastart was ook nog steeds op peil. En weg waren
we weer, weer een andere route, wisselend landschap en weer mooie weggetjes. Hoe vinden jullie toch
altijd weer andere leuke routes. Van het weinige verkeer, dat er was, hadden we erg weinig last. Vaak
stopten auto’s, ook als ze voorrang hadden, om de groep door te laten. Wellicht ook uit eigen belang,
want op die manier zie je vanaf de eerste rang een compleet rijdend museum gratis aan je voorbij trekken.
Teug bij het clubhuis is het hoog tijd voor de koffie en alweer de verhalen!
Prijs uitreiking is altijd een gezellig onderdeel, en de spanning zit er al in. Een hele vroege Honda
viercilinder valt in de prijzen, en zeer terecht, want die ziet er gelikt uit. En bij het weerzien van dit soort
oude Japanners krijg je toch de neiging de motor nog eens goed van alle kanten te bekijken. Want zeg nou
eerlijk, toen deze Honda’s voor het eerst op de weg kwamen, zag je toch alleen maar de achterkant van de
vier fraaie uitlaatpijpen! En dan moest je nog snel kijken ook, anders was hij alweer uit het zicht
verdwenen.
De tweede prijs is voor een BMW R69S, zo’n machine, die destijds voor ons, als Jawa en DKW rijders,
tot de absolute en onbereikbare top in motorland behoorde. Ook deze was uiteraard een bijzonder mooi en
indrukwekkend exemplaar.
De eerste prijs was, tot mijn grote verrassing, voor bovengenoemde Triumph, een aangename erkenning
van jarenlang sleutelen, lassen, speuren, schuren, weer sleutelen en nu dus een fraaie beker mee naar huis.
Hierna gaat iedereen langzamerhand weer huiswaarts.
Ook konden we nog een deel van de start meemaken van de Veteranen, die individueel gestart worden,
met het noemen van merk en bouwjaar en wetenswaardigheden van de machine. Erg leuk. Ondertussen
was er ook wat publiek afgekomen op het geronk, een unieke gelegenheid om iets zinnigs te doen met je
vrije zaterdag. Publiek erbij maakt het geheel nog wat leuker, en van mij mag er best wat meer
bekendheid gegeven worden via de kranten, want dit is echt een prachtig gebeuren, ook voor niet-rijders,
want vaak hoor je toch: mijn vader had er precies zo één, of mijn oom heeft er nog twee in de schuur
staan, of, dit was mijn eerste motorfiets. Helaas zijn voor deze mensen de woorden: “had” en ”was” en
”heb gehad” de ergsten die er bestaan. Maar ze genieten er niet minder om, en wij ook niet.
Voor volgend jaar staat “Enter “alweer op de kalender!!
Bram Hartman
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Inderdaad, een terechte winnaar, deze Triumph van Bram Hartman.
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KLASSIEKE DEMO RACE 28 AUGUSTUS

Nog een kleine drie maanden en het is zover, dan gaat de de eerste Enterse Demo Race van start. De
voorbereidingen zijn in volle gang, de inschrijvingen zijn binnen, 193 rijders hebben zich ingeschreven,
verdeeld over 7 klassen. Dit zijn 50 cc, 125 cc, 250 cc, 350 cc, 500 cc, zijspannen en de oldtimerklasse.
Ook heeft er een wijziging plaatsgevonden in het organisatiecommitee. Johan Hinsenveld is er mee
gestopt en Rolf Blank heeft zijn taken overgenomen. Gelukkig hebben zich ook al diverse EMC-ers als
helper opgegeven, maar we moeten er nog wel een paar bij hebben, dus schroom niet en meld je aan.
Dit kan bij een van de onderstaande personen:

Harry Wolters
Rolf Blank
Henny ten Berge

Reggestraat 66
7468 EN Enter
Hengelo
Gaardenweg
7468 Enter

0547-383072 of 06-53481737
harry.wolters@home.nl
06-48332128
enterblank2003@yahoo.com
enterblank@home.nl
0547-381126
Lebeen@hetnet.nl

Een belletje of een e-mail is voldoende.
Ook moet er ondertussen natuurlijk wat ruchtbaarheid aan dit evenement gegeven worden, want hoe meer
publiek hoe gezelliger. In ’t Kluphoes liggen aanplakbiljetten, pak er wat mee en hang ze op.
Bijvoorbeeld op je werk, in cafe’s waar je komt, motorzaken, tankstations enz. enz.
Ook is er nog ruimte voor advertenties in het programmablad van de Demo Race en voor spandoeken
langs de baan. We hebben ervoor gekozen om onze vaste adverteerders niet nogmaals om extra
sponsoring te vragen maar om nieuwe te werven. Dus heb je een bedrijf of werk je bij een werkgever die
een beetje motorminded is, overleg dan eens met jezelf of je werkgever. De tarieven zijn schappelijk, 25
euro voor een advertentie van een halve pagina A4-formaat en 50 euro voor een advertentie van een hele
pagina A4-formaat.
Omdat mensen die zich met oude racemotoren bezig houden altijd om onderdelen verlegen zitten is er op
het rennerskwartier, wat natuurlijk ook voor het publiek toegankelijk is, ook een onderdelenmarkt. Dus
iedere particulier of handelaar kan zijn spullen ter verkoop aanbieden. Het moeten wel spullen zijn die
iets met motoren te maken hebben. Ook hier weer een schappelijk prijs, namelijk 50 eurocent per
vierkante meter met een minimum van 5 euro per marktkraam.
Namens de organisatie commissie, Harry Wolters.
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HET EIFEL WEEKEND 2004
“Hoe nat het was en hoe ver”
Donderdag om 08.45 uur ben ik bij het clubhuis. Het is koud, maar nog droog. Ik ben een koukleum, dus
dik ingepakt, zelfs dikke bijna waterdichte handschoenen. Om half 10 vertrekt ons groepje van vijf; één
vrouw Natascha, verder Frank Lammertink, Richard, Edwin uit Dordrecht en ik. Een groepje met Kruudje
is al weg. We rijden een flink eind snelweg naar Ahaus, had volgens mij ook heel goed binnendoor
gekund, maar niet mopperen, heb ik mij voorgenomen. We hebben geen idee van de afstand. 350 km zei
Kruudje, maar die wil ik niet de schuld geven van het feit dat het er, afhankelijk van de km. teller
afwijking, rond 465 zijn. In Duitsland om ca. 14.00 uur gaat het regenen en het zal in de Eifel voorlopig
niet meer droog worden. Ik heb vaak voorgevoelens als er onheil dreigt. Helaas komen ze altijd uit. We
stoppen vaak, om te tanken, om wat te warmen, concentratieproblemen in de regen. Het is ook een hele
afstand als je niet gewend bent zo ver te rijden. De hoofdoorzaak van de vertraging is echter discussie
over de route. Teveel aanwijzingen, op de verkeerde plaats. Bijv. vrw. Li. (= onder viaduct door). Vraag:
waar is viaduct? Een simpele ziel zoals ik ben, denkt dat het viaduct dan gelijk te zien is, nee hoor, 5 km.
verder! Dus gaan we zoeken waar het viaduct is, vragen etc. Ik vind de routebeschrijving gewoon slecht.
Later hoor ik van Hans dat die afkomstig is van d’n Tuf. Ja, wat wil je dan? Voortaan zelf narijden,
controleren en het aantal km’s vermelden. In ieder geval het totaal en wegnummers. Elke keer denken we:
nog 60 km., nog 40 km. Tot we verder op in de tekst lezen: 22 km. volgen, 15 km. volgen etc. etc. De
stemming zakt. In Cochem zoeken we een Tankstelle, er valt een motor om, we zijn leden van de groep
kwijt, uiteindelijk weer iedereen bijeen. Er wordt ons een kortere route naar Beuren gewezen. Het groepje
rijdt de afslag naar Beuren voorbij, ik rij achteraan, sein met groot licht,
maar ze hadden vooraan kennelijk nog zin in wat kilometers maken.
Rond 21.00 uur zijn we bij Schneiders Grillhűtte. Het adres is prima. De
mensen zijn vriendelijk, servicebereid, het eten is prima. En na 19.00 uur
wordt er niet beknibbeld op de in de prijs inbegrepen consumpties. De
motoren kunnen binnen staan. Gezien het drankverbruik vraag ik me af
of Herr Schneiders het de volgende keer voor dezelfde prijs zal willen
doen. Viel best mee zei een prof later. In de prijs is bier en wijn
inbegrepen, een cognacje niet; vreemd. Ik drink één cognacje tegen een
ander acht glazen bier. Harry regelt het voor me, ik wil anders best dat
cognacje zelf betalen. Hoeft niet, wordt besloten, dank zij Harry. Herr S.
heeft het begrepen en wil me zelfs een tweede aanbieden. Die wil ik niet,
maar het gebaar stel ik op prijs. De kamer is klein, maar mijn slapie is
makkelijk en snurkt niet, het bed is goed.
Vrijdag is een troosteloze natte dag, ik ga niet rijden. Vier echte motorrijders, Kruutje, Harry, Arie en
Gert wel. Ook die route is te lang, ze snijden dus een heel stuk af. Ze zijn doornat als ze terugkomen. Ook
de vrijdag aankomers zijn laat en nat. Een evaluatie is dus op z’n plaats. Ook vrijdagavond is het heel
gezellig in de Grillhűtte en het wordt, heb ik vernomen, voor een aantal heel laat, naar mijn begrip
tenminste. Om persoonlijke redenen ga ik zaterdag naar huis, een beetje schuldgevoel heb ik wel. In de
regen, over Ulmen, Adenau naar de A61. Onderweg eenmaal tanken. Dan wordt het gelukkig droog. Bij
afrit 2 vlak voor Venlo de 221 op: Straelen, Goch, Kleve, Terborg, Ruurlo. Om 15.30 uur ben ik weer
thuis; 350 km. Het kan dus wel. Na afloop heb ik gemengde gevoelens. Met de EMC-ers kan ik het goed
vinden, niks mis mee. Het verblijf is prima, maar met de route had ik problemen. En: waarom de Hohe
Eifel? Gemiddeld is het daar de koudste, natste plek van West Duitsland. Ik ken veel mooiere plekjes en
ook nog dichterbij. Maar kun je daar zo’n verblijf vinden voor dat geld? In Beuren zelf is niets te beleven.
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Een paar rondgaande straten, een kleine kerk, een filiaal van de Raiffeisenbank, verder niets, oh ja, een
klein bedrijfje waar ze oude motoren restaureren – was heel erg dichtbij. Als Beuren van de kaart gehaald
wordt, zal niemand het merken, op de bezoekers van de Grillhűtte na. We moeten het er nog maar eens
over hebben, ik heb absoluut geen spijt meegegaan te zijn en heb ook weer wat voornamen bijgeleerd.
Onder zekere voorwaarden ga ik volgend jaar graag weer mee.
Opa Bas

OPLOSSINGEN PRIJSVRAAG
Weddenschap:
Nadat de man 2 rondjes had gelopen, ging hij terug op de barkruk zitten. Hij kon doen wat hij wou (eten,
drinken, gaan werken, ...) zolang hij maar geen derde rondje liep, terwijl de andere man moest blijven stil
staan.
De man die moest blijven staan, realiseerde zich dat de andere geen derde rondje zou lopen zolang hij
geen voet verplaatst had. Opgeven was nog zijn enige mogelijkheid (of sterven van de honger :-)

Getal van 5 cijfers
Stellen we het te zoeken getal voor door ABCDE, waarbij elke letter 1 cijfer voorstelt. Uit de uitleg weten
we dan dat C = 2 x E, D = 6 + B, E = A - 3 en dus ook dat C = 2 x A - 6
Je ziet dus dat A, C en E met elkaar verbonden zijn en dat B en D met elkaar verbonden zijn.
Mogelijke combinaties voor A, C, E met bovenstaande voorwaarden zijn dan: {4, 2, 1} , {5, 4, 2} , {6, 6,
3} en {7, 8, 4}. {6, 6, 3} valt weg omdat het cijfer 6 2 maal voorkomt.
Mogelijke combinaties voor B en D met bovenstaande voorwaarden zijn dan: {1, 7} , {2, 8} en {3, 9}
Nu moeten we deze gaan combineren zodat er maar 2 priemgetallen en 2 kwadraten zijn en elke cijfer
maar 1 keer voorkomt. De mogelijke priemgetallen zijn {2, 3, 5, 7} (1 is geen priemgetal). De mogelijke
kwadraten zijn {1, 4, 9}.
De enige combinatie die voldoet aan de eisen is 73894
Anagram
Lotte Suron - Parijs is SPORTJOURNALISTE
Roger Drazaj - Beveren is BEJAARDENVERZORGER
Chris Teipe - Aalst is HARTSPECIALISTE

Eieren koken
Je hebt slechts 9 minuten nodig.
Je gaat als volgt te werk:
Draai beide zandlopers om. Na dat de eerste zandloper leeg is (na 4 minuten dus), draai je die weer om.
Je wacht tot de tweede zandloper leeg is (na 7 minuten), je draait deze dan om.
Nog een minuut later is de eerste zandloper terug leeg (na 8 minuten dus). Dan draai je beide zandlopers
om. De zandloper van 7 minuten heeft dan al 1 minuut gelopen en zal dus als je hem omdraait nog 1
minuut lopen. 4+4+1=9

Lateraal denken
1.
De man die het café binnenkwam, had de hik. De barman merkte dat aan de manier waarop de
man zijn glas water bestelde. Door plots de revolver te voorschijn te halen, schrok de man, waardoor zijn
hik verdween.
2.
De man was kort voordien uit een vliegtuig gesprongen. Helaas ging zijn parachute niet open.
Aangezien er geen (goede) oplossingen zijn binnengekomen bij de redactie zijn er ook geen prijzen uit
gereikt. Over 10 jaar proberen we het nog een keer.
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TE KOOP
Dames motorpak (1 keer gedragen) + gloednieuwe helm, beide collectie 2003/2004.
Jack (MQP) en broek (Grid) zijn aan elkaar te ritsen
Kleur
:
zwart met antraciet
Buitenmateriaal
:
leer
Binnenmateriaal
:
polyester
Maat
:
42 (kledingmaat 38/40)
Extra bescherming :
harde stukken op schouders, ellebogen, rug en knieën.
Helm
Merk
Kleur
Maat
Extra

:
:
:
:

Prijs compleet
Informatie

Shark RSF2
zwart, (licht) grijs en wit
M/57
licht en donker vizier
:

:

€ 500,00

Martine Kerkhof
Reggestraat 107
7468 EK ENTER
06 – 50 670 663

TE KOOP
Leren motorjack
Merk : Damen
Maat : XL
Kleur : rood en blauw met wit.
Prijs : tegen elk aannemelijk bod.
Info

: Mark van de Riet
Voormors 35
7468 HH Enter
Tel: 0547-385443 of 06-10386910

Oliedrum
Misschien is het jullie opgevallen dat er een olievat in ’t Kluphoes staat. Voordat iemand op de gedachte
komt dat het EMC-bestuur, gezien de zeer hoge olieprijzen, speculeert in olie met de clubkas, even wat
opheldering. Dit in mooie kleuren gespoten olievat met de tekst NederlandSchoon en voorzien van een
duur rvs-deksel is gratis en voor niets bij ons afgeleverd. Dit was onderdeel van een “zwerfafvalpakket”.
Kennelijk is er een stichting in Nederland actief, die van mening is dat het prullenbakkenbeleid bij de
Nederlandse sportclubs niet in de praktijk kan worden uitgevoerd wegens een tekort aan prullenbakken.
Zij meldden in de begeleidende folder dat zwerfafval een hardnekkig probleem is voor veel clubs. Deze
drum is namelijk een prullenbak om dit probleem te tackelen. Dit probleem hadden wij nog niet, de
papiercontainer die een tijdje naast ’t Kluphoes heeft gestaan even buiten beschouwing latend, maar een
extra prullenbak komt ons altijd goed van pas. Bij deze dus hartelijk dank. Voor vragen of tips is er de
website www.nederlandschoon.nl.
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Advertentie
Safe Almelo
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Advertentie
Moto Port Hengelo (= Wout Broer)
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ENTERUN 2004
Een week na het Eifelweekend was er weer de jaarlijkse Enterrun, de zijspanrit met kinderen die op een
of andere wijze een handicapt zijn. 20 jaar geleden werd door de EMC voor de eerste keer een zijspanrun
voor gehandicapte kinderen gehouden, dit op verzoek van een Enterse die werkzaam was bij een
instelling te Raalte. Zo kwam het dat een Enterse motorclub een evenement organiseerde voor kinderen
uit Raalte en omgeving, dit terwijl kinderen uit Enter watertandend toekeken. Al snel werd daarom
besloten om ook Enterse kinderen erbij te betrekken. Dit via de Stichting Zoekerveld. Nadat alle groepen
uit Raalte een keertje mee waren geweest is besloten om geen kinderen uit Raalte meer mee te nemen. In
Raalte zijn immers ook wel motorrijders die dat zouden kunnen organiseren. Anderzijds wilden we het
ook niet beperken tot Enter alleen. Vandaar dat vanaf toen elk jaar een groep kinderen uit Enter mee mag
maar ook een groep uit de directe omgeving van Enter. Dit jaar hadden we kinderen van het Zoekerveld
en van de Blauwe Reigers uit Almelo. Gelukkig hadden we mooi weer, droog en precies een lekkere
temperatuur. ’s Morgens werd er een route gereden met een pauze onderweg en daarna een middagstop
bij De Kröl te Enter. Hier kreeg iedereen, een overheerlijke warme maaltijd. Daarna weer een route met
halverwege een brandweerdemonstratie. Het eindpunt was weer bij de Kröl waarbij we werden onthaald
met muziek door muziekvereniging Irene, en de dag werd afgesloten met koffie en broodjes (kroket).
De kinderen hadden een fantastische dag, maar wij als EMC-ers vinden het ook leuk om te doen en
hebben misschien nog wel meer plezier dan de kinderen!
Niet onvermeld mag blijven dat wij als EMC altijd ontzettend veel medewerking en steun krijgen voor dit
evenement, de bedrijven uit Enter en omgeving sponsoren royaal, zijspanrijders komen van heide en verre
en veel vrijwilligers zetten zich in.

Altijd een mooi gezicht, zo’n colonne zijspannen.
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Ook van instanties als de politie en de brandweer kregen we weer alle medewerking.
Dit jaar namen 2 personen van het eerste uur afscheid uit de organisatiecommissie van de Enterrun. Dit
waren André Kuipers en Willem-Jan Pieterson. Dat houd natuurlijk niet in dat zij er de volgende keer er
in het geheel niet meer bij zouden zijn, dat zou mij tenminste zeer verbazen. Gelukkig zijn 2 andere
EMC-ers bereid gevonden hun plaatsen in te nemen, dit zijn Gert Jan Kalenkamp (Gait van ‘n Kössel) en
Henk Beverdam (De Beef). Als zij het net zo lang volhouden als André en Willem-Jan dan kunnen we
weer een mooi tijdje vooruit en kunnen we nog veel kinderen een leuke dag bezorgen in de toekomst.
Harry Wolters.

’s Middags kreeg de Enterse brandweer gelukkig assistentie van de kinderen, het mocht echter
niet baten. De mooie veewagen ging verloren, gelukkig zat er geen vee meer in.
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Alto Turia Ride 2004
Het rally team van Bert Duursma Motoren (BDM) nam dit jaar voor de tweede keer deel aan de Spaanse
Alto Turia Rally.
De Alto Turia Rally werd in 2002 voor het eerst georganiseerd en is bedoeld voor amateur enduro rijders
met en zonder veel ervaring en er is geen startlicentie vereist.
Het predikaat “amateur rally” betekent echter niet dat de rally gemakkelijk te rijden is. Het is een mix van
snelle gravel wegen in de Spaanse bergen, lange steile klimmen met losse stenen en verraderlijke trial
passages zowel steil omhoog als ook omlaag. De moeilijkheidsgraad ligt hem vooral in de snelheid
waarmee je rijdt. Het parcours biedt daardoor ook aan ervaren rijders meer dan voldoende uitdagingen,
Het reglement is echter soepel, een dag niet uitrijden of een controle post missen betekent wel straftijd,
maar de volgende dag mag je gewoon weer starten.
Het weer
De rally werd ook dit jaar weer gereden in rotsachtige bergen bij Valencia. Een groep van 35 rijders
bestreed de rally onder weersomstandigheden die in deze rally nog niet eerder voorgekomen waren.
Hoewel mooi weer in dit deel van Spanje gebruikelijk is, sloeg het weer na de derde dag geheel om in
regen, hagel en onweer. Op de toppen van de Javalambre lag zelfs nog sneeuw. Met name de engelse
rijders hadden niet gerekend op slecht weer, op donderdag reden sommigen met vuilniszakken om hun
kleding om toch maar een beetje droog te blijven...
Stof, normaal je grootste vijand, had dit jaar concurrentie van regen (en dus modder). In dit deel van
Spanje vind je op veel plaatsen de bekende rode grond. Droog geen probleem, maar eenmaal nat wordt dit
spul waanzinnig glad. De eerste kilometers in deze prut waren rampzalig, echter ook hier wen je weer aan
en geleidelijk aan ga je toch steeds harder rijden. Uiteindelijk was Team BDM met de zware BMW’s ook
op de gladde donderdag nog op tijd binnen!
De Engelsen, die in hun land altijd al noodgedwongen in de modder rijden, waren “not amused”, ze
waren speciaal naar Spanje gegaan om ook eens een week droog te kunnen rijden...
De Rally
Dit evenement is volgens “Rally Raid” regels georganiseerd. De rijders moeten op basis van roadbook,
tripcomputer, en soms kompas en GPS navigeren. Er werd elke dag vanaf het zelfde punt gestart: het
enduro/4x4 park Aras de Los Olmos.
Elke dagrit eindigt hier ook weer, je hoeft dus niet met je spullen te slepen. De route is vrijwel 100% offroad, met slechts enkele kleine verbindingsstukjes via de weg. De off-road paden variëren van snelle
gravel wegen tot uiterst steile en smalle geitenpaadjes met grote losse keien, en soms boomwortels.
De eerste dag is de zondag waarop een 7 kilometer lange proloog wordt verreden. De uitslag van deze
proloog bepaalt de startvolgorde op de eerste echte wedstrijddag. Dit keer bevatte de proloog een uiterst
steile afdaling van honderden meters met veel losse stenen en eindigde in het enduro park waar enkele
heftige trial passages bedwongen moesten worden.
De eerste dag was meteen de langste, ruim 300 km, met in het begin al enkele uiterst lastige klimmetjes.
De andere dagen varieerde de lengte van 250 tot 300 km en op vrijdag de afsluiting met 165 km, een
makkie zeg maar.
Het roadbook houdt rekening met deelnemers op quads en boxers. Sommige passages zijn slechts 60 cm
breed, en daar kan een quad of BMW boxer gewoonweg niet doorheen. Op deze punten voorziet het
roadbook in kleine omleidingen.
Het mooie aan de Alto Turia Rally is dat iedereen mee kan doen, of men nu enduro-crack is of net
beginnende amateur. Als je op een dag veel vertraging hebt kun je gewoon afbreken, terugrijden naar het
basiskamp en de volgende dag vrolijk weer starten.
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Het verschil tussen de deelnemende motorfietsen had niet groter kunnen zijn: van Gerald Tyer’s
Husqvarna WR125 van amper 100 kg tot aan de R1150GS van Team BDM die een massieve 225 kg op
de weegschaal zet. Kortom, dit evenement is niet alleen voor supersnelle 450cc viertakt enduro’s.
Iedereen kan er zijn uitdaging vinden!
Het onderkomen
Start en finish zijn elke dag op het
zelfde punt: Het fantastische
enduro/4x4 park Aras de Los
Olmos, voorzien van hotel,
blokhutten, restaurant en zelfs een
voorziening om banden te
wisselen en je motor schoon te
spuiten. (zie www.arasrural.com)
Elke dagrit eindigt hier ook weer,
je hoeft dus niet met je spullen te
slepen. Je slaapt, naar keuze in
een 5-persoons blokhut,
hotelkamer of op het kampeerterrein in je eigen tent.
Het onderkomen in dit enduro park was prima, we aten elke avond in het restaurant waar steevast twee
warme maaltijden klaarstonden: een pasta maaltijd en een “gewone” met vlees en groenten. Na een dag
rally rijden gingen beide maaltijden met gemak naar binnen!
Uitslagen
De uiterst ervaren engelse enduro rijder Nick Morgan reed op zijn KTM EXC450 verdienstelijk naar de
eerste plaats. Nick rijdt zijn hele leven al enduro en heeft al 2 maal de Dakar uitgereden. Nick vertelde dat
de Alto Turia voor wat betreft navigatie en technisch rijden moeilijker is dan de Dakar. De Dakar is
echter fysiek en mentaal veel inspannender door de veel langere etappes en het voortdurende gebrek aan
slaap. Tweede werd John Wood op een Husky 450E . De Duitser Wolfram Martin werd 7e in het
algemeen klassement op een geheel verbouwde BMW R100GS en liet eens te meer zien waartoe een
aangepaste twee cilinder enduro in staat is.
Team BDM scoorde ook goed: 2e plaats (Frits Duursma) en 3e plaats (Harrie Jacobi) in de
tweecilinderklasse. Bert Duursma won de tweede prijs in de “Grand Old Men” klasse (50+) achter de
engelsman Nick Palmer. In deze klasse (5 deelnemers) reden verder uitsluitend KTM’s
Het Team BDM zorgde nog voor een primeur in deze rally: voor het eerst werden er BMW 4-kleppers
(R1100GS en R1150GS) aan de finish gebracht.
Aanbeveling
Wij kunnen dit evenement van harte aanbevelen, de routes zijn prachtig en zijn ook goed te rijden (maar
dan minder snel) door minder ervaren enduro rijders. De prijs is redelijk, de medische ondersteuning is
zeer professioneel en de organisatie over het algemeen voortreffelijk. De roadbooks kloppen werkelijk tot
op de meter. De tijdwaarneming werkt met lichtpoortjes gekoppeld aan een laptop en de uitslagen werden
’s avonds een uur na sluiting van de wedstrijd al bekend gemaakt.
Verder doe je bij deze rally een indruk op hoe het er bij professionele rally’s aan toe gaat zonder de druk
te voelen van het evt. missen van een controle of het te laat binnen komen, wat meestal leidt tot
diskwalificatie.
Voor wedstrijdrijders is de Alto Turia een prima gelegenheid zich op het seizoen voor te bereiden. Snel
zijn op deze pistes betekend dat je jezelf goed moet voorbereiden, zowel qua materiaal als je eigen fitness,
zeer goed navigeren en uiterst geconcentreerd rijden. Kortom een prima start voor het seizoen.
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Rally Team BDM gaat komend jaar in elk geval weer naar Spanje.
In de loop van september houden wij een informatie avond over deze rally met een prachtige diashow.
Interesse? Email naar info@bertduursma.nl. (Uitgebreide informatie en dagverslagen over onze deelname
dit jaar kun je ook vinden op www.rallyteambdm.nl )
(Ingezonden stuk door Bert Duursma Motoren)

Een dom blondje komt in een motorzaak binnen en vraag naar een nieuwe 710 dop.
De verkoper kijkt raar op en gaat naar het magazijn en vraagt daar naar een 710 dop.
Ook daar kennen ze dit niet en vragen er een monteur als deskundige bij, echter ook die is onbekend met
een 710 dop.
De blondine blijft erbij en zegt dat het een onderdeel van haar motor is wat op mysterieuze wijze
verdwenen is. Omdat niemand weet hoe een 7210 dop eruit ziet word aan de blondine gevraagd om een
schetsje te maken van een 710 dop.
De blondin,e die nog pas een tekencursus gevolgd heeft, maakt daar geen probleem van en tekent een
rondje van 3 centimeter en schrijft in het midden 710.
z.o.z.
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Een agent stopt een auto op de A16 Goedemiddag meneer, wij registreerden net een snelheid van
140 kilometers" zegt de agent. De bestuurder antwoordt "Maar dat kan niet, ik
had de cruise-control aan op 110, misschien is uw radar niet accuraat". Zijn
vrouw ernaast kijkt niet eens op van haar breiwerk terwijl ze zegt; “doe niet zo
mal lieverd, je weet best dat deze auto geen cruise-control heeft ... ” Terwijl
de bekeuring wordt uitgeschreven zegt de man tussen zijn tanden "kun jij niet
gewoon eens een keertje je mond houden ?" De vrouw glimlacht minzaam en zegt : "Wees blij
dat je radarverklikker op tijd afging ..." Terwijl de agent een tweede bekeuring schrijft voor de
illegale detector, kijkt de man zijn vrouw aan en gromt "Verdomme mens, hou asjeblieft je kop
dicht !" De agent fronst zijn wenkbrauwen en merkt op dat de bestuurder zijn veiligheidsgordel
niet om heeft. De bestuurder legt uit dat hij deze heeft losgemaakt op het moment dat hij
aangehouden werd, zodat hij zijn rijbewijs uit zijn kontzak kon pakken. Zijn vrouw zegt
onverstoorbaar : "Maar schat, je weet best dat je je gordel niet om had. Je doet hem toch nooit
om als je rijdt ?" Terwijl de agent de derde bekeuring uitschrijft, kijkt de man verwilderd zijn
vrouw aan en schreeuwt : "Wil je dan nu GODVERDEGODVER alsjeblieft eens een keer JE
MUIL HOUDEN !!!! ??" De agent kijkt de vrouw aan en vraagt : "Praat uw man altijd zo tegen
u mevrouw ?" "Ach welnee agent, alleen als 'ie gedronken heeft ...."
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BENZINEPRIJS OMLAAG!! ALS IEDEREEN MEEDOET DAN HELPT HET.
Controle over de benzineprijzen: Zoals het ernaar uit ziet, zullen voor de zomervakanties de
benzineprijzen een recordhoogte bereiken. Experts verwachten enorm hoge benzineprijzen. Maar
iedereen wil toch juist dat de benzineprijzen omlaag gaan!!!!!
Daarom hebben we een gezamenlijke en goede aktie nodig. Niet zo'n idee dat we alleen maar op een
bepaalde dag niet gaan tanken. De oliemaatschappijen lachen daarom. Ze weten toch dat men op een
bepaald moment weer moet gaan tanken. Is het niet vandaag dan is het morgen, dus dit heeft geen zin.
Philipp Holsworth had een betere idee, dat beduidend meer kans van slagen heeft: Wij
moeten de oliemaatschappijen laten zien dat wij - de klanten - de macht hebben en niet
omgekeerd. Met de regelmatig stijgende benzineprijzen moeten wij hierop als klant
reageren. De enige mogelijkheid om de benzineprijzen naar beneden te krijgen is om
enkele oliemaatschappijen financieel pijn te doen door HUN benzine niet te kopen. Dit
kan een grote invloed hebben op de totale benzineprijs en kan tot een benzineprijs-oorlog
leiden.
HET IDEE: Voor de rest van 2004 geen benzine tanken bij twee van de grootste benzinemaatschappijen:
Als beiden geen benzine meer verkopen, worden ze gedwongen om met de prijs naar beneden te gaan om
het voor de klanten weer aanlokkelijk te maken om bij hen te tanken. Het werkt echt! Kijk maar hoe het
uitwerkte toe boze klanten hun boodschappen niet meer bij Albert Heijn haalden!! Een ware prijzenslag
werd ontketend, alles werd goedkoper en Albert Heijn zit weer op zijn oude omzetcijfers! We kiezen voor
SHELL en ESSO!!!!!!! (Zij hebben immers de prijstouwtjes in handen.) Als deze beide maatschappijen
met hun prijs naar beneden gaan dan moeten de overigen ook weer volgen. Als de prijzen weer omhoog
gaan dan begint het spel weer opnieuw. Doe allemaal zelf mee, reken er dus niet op dat anderen dit effect
voor jou bereiken. En vergeet dus een paar maanden je air-miles of andere spaarpunten!! Om met dit
systeem succesvol te zijn moeten zoveel mogelijk mensen hiervan op de hoogte zijn. Stuur naar zoveel
mogelijk mensen een E-Mail met deze tekst. Als iedereen die deze mail krijgt dit echt doet en dit ook naar
alle bekenden stuurt dan wordt Nederland binnen no-time overspoelt met deze mail en kunnen we iets
doen aan de abnormaal hoge benzineprijzen. IEDEREEN MOET ER WEL VAN OVERTUIGD ZIJN EN
VOLHOUDEN TOTDAT SHELL EN ESSO BEGINNEN MET HUN PRIJZEN TE VERLAGEN. DIT
SYSTEEM WAS IN ANDERE LANDEN AL EFFECTIEF. (BIJVOORBEELD CANADA) HIER GING
DE PRIJS NA DEZE AKTIE 12 CENT NAAR BENEDEN. VOORAL IN DE KOMENDE
VAKANTIEPERIODE EN EXTRA FEESTDAGEN KAN HET EFFEKT AL GROOT ZIJN ALS ER
BIJ SHELL EN ESSO NIET MEER GETANKT WORDT. Veel succes bij de actie!
Bovenstaande e-mail bereikte mij. Wij als motorrijders worden door onze hobby extra zwaar getroffen
door de huidige benzineprijzen, nog even en je kunt goedkoper jenever in de tank gooien dan benzine. Als
iedereen aan een dergelijke actie mee zou doen zal dit vast wel effect hebben. Als iemand dit mailtje wil
hebben, stuur me dan een mail dan krijg je hem.
Harry Wolters
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VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 24 APRIL 2004
Dit was alweer de 26e veteranenrit en de 18e klassiekerrit. De eerste 8 jaar was het uitsluitend een
veteranenrit, dus alleen voor motoren van voor de tweede wereldoorlog, vandaar dat de teller met de
klassiekers 8 jaar lager staat. De motoren die tijdens onze eerste veteranenrit nog nieuw waren zijn nu al
bijna zo oud dat ze kunnen meerijden met de klassiekers. Sommige clubs hanteren het bouwjaar 1965 als
grens om te bepalen of een motor al dan niet een klassieker is. In Enter houden we een leeftijd van
ongeveer 25 jaar (of ouder) aan. Met klassiekers bedoelen we immers motoren uit het tijdperk na de
oorlog tot aan het begin van de jaren '70. Ondanks dat wij als EMC geen keiharde bouwjaargrens
hanteren is het wel de bedoeling dat tijdens de klassiekerrit motoren meerijden die gemaakt zijn tot
ongeveer 1975. Als we de norm op een bouwjaar van tenminste 25 jaar oud aan blijven houden rijden er
over een paar jaar al Fireblade's en dergelijke mee. Ook heel leuk, maar voorlopig toch niet bedoeling.
Door de jaren heen hebben we toch enige bekendheid gekregen en ook de landelijke motorbladen en de
huis aan huis bladen hebben vooraf wat aandacht besteed aan dit EMC-evenement. We hadden dus een
goede opkomst met 77 veteranen, 58 klassiekers en 15 brommers (ook klassiekers). Ja, sinds twee jaar
rijden ook de klassieke brommers mee. Een leuke aanvulling op het programma. Welke motorrijder heeft
de smaak immers niet op de brommer te pakken gekregen?
's Morgens zag het weer er goed uit en het is de rest van de dag, in tegenstelling tot vorig jaar, ook prima
gebleven. De door Rudy Mensink uitgezette route was weer een mooie tocht door het Twentse landschap.
Hoewel een veteranen- en klassiekerrit in eerste instantie geen wedstrijd is, was er zoals gebruikelijk wel
weer een wedstrijd element aanwezig. De veteranen reden met een afgeplakte snelheidsmeter rond (indien
aanwezig) om zo min mogelijk strafminuten op te lopen, terwijl de klassiekers en bromfietsen vooral
vooraf veel poetswerk hadden verricht om een kans te maken op een beker bij het concours d'elegance.
Dit leidde tot de volgende uitslag:
* Veteranen
Klasse 1 (t/m 1904) geen deelnemers
Klasse 2 (1905-1914) 1e prijs Steve Stephens met een Indian Road Racer uit 1913 ( 2 deelnemers)
Klasse 3 (1915-1924) 1e prijs Jan Koobs met een BSA Type H uit 1920 ( 8 deelnemers)
Klasse 4 (1925-1930) 1e prijs Hemmie Abbink met een AJS 250 uit 1929 (31 deelnemers)
Klasse 5 (1931-1940) 1e prijs De heer Hillebrink met een Phantom uit 1938 (27 deelnemers)
* Klassiekers concours délegance:
1e prijs: De heer Hartman uit Rietmolen met een Triumph Thunderbird uit 1951.
2e prijs: De heer Kreijkers uit Rijssen met een BMW R69S uit 1966
3e prijs: De heer Rutterkamp met een Honda 750 CB uit 1974.
* Bromfietsen: 1e prijs De heer Ruyter uit Rijssen met een Kreidler Florett uit 1964.
Al met al weer een geslaagd EMC evenement. Bij deze wil ik alle vrijwilligers bedanken die zich weer
eens hebben ingespannen om deze rit mogelijk te maken. We hebben jullie nodig!
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KALENDER EMC 2004
DAG - DATUM
8 t/m 11 juni
zaterdag 19 juni
woensdag 30 juni
zaterdag 03 juli
zondag 04 juli
woensdag 14 juli
woensdag 28 juli
woensdag 11 augustus
woensdag 25 augustus
zaterdag 28 augustus
woensdag 01 september
woensdag 15 september

ACTIVITEIT
Avondvierdaagse
Familiedag
Avondritje
22e Klompenrit
22e Klompenrit
Avondritje
Avondritje
Avondritje
Minitreffen
Demo Race
Avondritje
Avondritje

Kosten toertochten:
Klompenrit
Zaterdagmidagrit
Minitreffen
Avondrit

Niet leden
€ 5,00
€ 3,50
€ 2,00
€ 0,00

Leden
€ 3,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,00

START
19.00 uur
???
19.00 uur
9 tot 12 uur
9 tot 12 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
10:00 uur
19.00 uur
19.00 uur

GEZINS UITBREIDING
Wij feliciteren
Bert, Gerdien en Jan Willem Wolves
met de geboorte van hun
dochter en zusje:
Eline
op 16 april 2004
Marco, Edith en Noël Kok
met de geboorte van hun
zoon en broertje:
Leon
op 21 april 2004
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