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TOER:
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0547-383072
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ENDURO: P. Kuipers
0547-380746
A. Slagers
0547-384332
M. Vos
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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VAN DE REDACTIE
Wow, alweer een EMC-Allerlei. Zo’n kwartaal is zo voorbij en dan moet er weer een
clubblad in elkaar gezet worden. Het motor toerseizoen zit er weer op voor dit jaar en de
meesten zullen de brommer nu wel op stal zetten. Natuurlijk zijn er altijd echte die-hards die
ook in de winter gewoon blijven rijden, maar dat is toch een minderheid. Of de meerderheid
veel gereden heeft deze zomer weten we niet, er is in elk geval niet heel veel over geschreven.
We hebben wel eens meer kopij binnen gekregen, ahum! Nu de lange winteravonden in aantocht zijn en
de Enterse Dagen weer achter de rug zijn komt er weer tijd om alle motorbelevenissen op te schrijven.
Oh, oh, als we al die kopij maar in de volgende EMC-Allelei gepropt krijgen.
We hadden als EMC in ieder geval een nieuw zomer evenement in de vorm van de Demo Race, dus daar
in elk geval een wat verhalen over met foto’s van dit evenement erbij. Door onze ‘nieuwe’ copy-printer
kunnen we immers ook foto’s afdrukken. Dus stuur ook wat leuke foto’s mee van je (motor)belevenissen.
Het hoeven niet persé digitale te zijn hoor.
Trouwens onze ‘oude’ copy-printer staat nog steeds te koop. Technisch is hij in orde en heeft maar zeer
weinig gedraaid. Ongeveer 1 miljoen afdrukken, wat zeer weinig is voor een dergelijke machine. Dat is
immers maar 140 uur netto draaitijd. Dus als je iemand weet die nog copy-printer zoekt meld dat dan. Je
kunt er 120 A4-tjes per minuut mee afdrukken. Dus weet je een bedrijfje of vereniging die regelmatig
“drukwerk” produceren meld het ons. Hij kost maar een fractie van de nieuwprijs.
Het toerseizoen zit erop maar het enduro- en off-road seizoen zit eraan te komen. Eens kijken wat
daarover in de volgende EMC-Allerei komt te staan
De redactie.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord van de Voorzitter
Demo race 28 augustus
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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.
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COPY VOOR DE VOLGENDE
EMC-ALLERLEI
INLEVEREN VOOR
1 december 2004
BIJ DE REDACTIE
VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Het is gebeurd met het mooie weer en, gezien de nieuwe miljoenennota, is het ook gebeurd met mooi
weer spelen. Gelukkig kunnen we wel terugkijken op een goede periode met mooi weer en leuke
activiteiten en dat niet alleen bij de EMC.
De Enterse dagen zijn succesvol verlopen en het schijnt dat het bijbehorend virus weer net op tijd heeft
toegeslagen gezien de versieringen, de optocht en met name ook de hoeveelheid drank die rijkelijk heeft
gestroomd in de diverse feesttenten. Hoewel deze Enterse dagen zijn tol heeft geëist van menig
vrijwilliger, heeft de EMC toch een nieuw evenement toegevoegd aan haar toch al volle kalender: de
demo klassieker race. Het leek alsof uit het niets een nieuw evenement was geboren, waarbij met name de
marketingkant zeer degelijk was voorbereid (althans dat beweren boze tongen). Het feit dat het
verdwijnen van een spandoek met aankondiging van het evenement voor de regionale (en zelfs landelijke)
media een hot item was, kon eigenlijk maar twee dingen betekenen: of het zou een heel bijzonder
evenement zijn, of de media heeft haar eigen nieuwsprioriteiten tijdens de komkommertijd. De geoefende
lezer (oftewel iemand die regelmatig ons clubblad leest) snapt wel wat er bedoeld wordt. In ieder geval is
het wel een bijzonder evenement geworden: een goede organisatie (onder leiding van Hennie ten Berge
en Harry Wolters), een goed deelnemersveld, enthousiaste vrijwilligers (voornamelijk de bekende EMC
hardcoreleden) en een portie fantastisch weer zorgden voor een grandioze start van dit nieuwe evenement
en zal (zoals het er nu naar uitziet) volgend jaar weer op de kalender terugkomen.
En hoe zit het met de overige activiteiten?
We hebben al tijden een drukke agenda met telkens terugkerende evenementen. Wat ons opvalt is dat de
opkomst van de diverse evenementen sterk varieert. Dit betekent dat een aantal vrijwilligers het ene jaar
razend enthousiaste reacties krijgt en het andere jaar gefrustreerd raakt van de matige opkomst. Daar
willen we graag wat aan doen: activiteiten en evenementen moeten aantrekkelijker worden en we moeten
zoveel mogelijk mensen betrekken bij de organisatie ervan. Dit heeft in ieder geval geresulteerd in een
agenda vol activiteiten die we weer voor jullie organiseren.
Wat verder aan de orde kwam was de wijze waarop we meer mensen (doeners en organisatietalenten)
kunnen motiveren hun bijdrage te leveren. Normaal vragen we altijd of er mensen zijn die aftredende
leden van de verschillende commissies willen vervangen. In de praktijk betekende dat meestal: ’n helen
kroam owernemmen (zo klinkt het in ieder geval). Nu zijn we op zoek naar mensen die mee willen helpen
onder het mom: vele handen maken licht werk.
In deze uitgave van het clubblad is dus van alles en nog wat te vinden.
Kortom: veel leesplezier en meld oe an!
Rolf Blank
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DEMO RACE 28 AUGUSTUS
Zo, de eerste Demo Race zit erop en we mogen van een geslaagd evenement spreken. Van zowel
toeschouwers als deelnemers hebben we louter positieve geluiden gehoord. De rijders waren zeer goed te
spreken over het circuit de “Enterbrookring”, men vond het wel wat smal (dat is het ook) maar anderzijds
had het wel een mooie lengte van 1700 meter en zaten er een paar leuke bochten in. Ook waren de rechte
stukken lang genoeg om de motoren eens even goed door te kunnen trekken, ook in de hoogste
versnellingen. Andere demo’s worden vaak op industrieterreinen gehouden of door dorpskernen.
Industrieterreinen hebben vaak wel mooie brede wegen, maar de putdeksels liggen meestal precies in de
bochten, er is geen berm maar een stoeprand met lantaarnpalen en de rechte stukken zijn eigenlijk veel te
kort. Daarnaast racete men vroeger ook nooit over industrieterreinen of door dorpskernen maar over
circuits die vergelijkbaar zijn met ‘ons’ circuit de ‘Enterbrookring’.
Dit evenement lijkt in elk geval een aanwinst voor de EMC te zijn.

Start van de 125 cc klasse

Dat het een succesvol evenement werd kwam ook doordat we de weergoden mee hadden, het was stralend
weer die zaterdag. Daags ervoor zag het er heel wat beroerder uit. Vrijdags ’s morgens was het nog droog,
maar tegen 9:30 uur begon het te regenen en dat hield maar niet op. Na de middag was het weiland wat
als rennerskwartier zou dienen zo drassig geworden dat duidelijk werd dat daar geen 200 auto’s met
caravan en/of campers in geparkeerd konden worden zonden dat er een moeras zou ontstaan. Ook met de
parkeerwei voor het publiek ging het helemaal de verkeerde kant uit. En het bleef maar regenen. Dus er
moest van alles veranderd worden. Gelukkig boden de boeren uit het Enterbrook spontaan weilanden aan
als kampeerterrein voor die rijders die vrijdags al zouden arriveren en de rest werd zaterdags ’s morgens
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langs de Langevoorstweg geparkeerd. Zo werd maar eens weer duidelijk wat een luxe het is om in een
dorp als Enter te wonen. Van de mensen van het Classic Racing-demo Team hoorde ik dat dit soort zaken
in de randstad allemaal wat minder soepel gaat. Met nadruk wil ik dan ook op deze plek nogmaals de
bewoners van het Enterbrook bedanken voor hun medewerking.

Hans en Frits Klein worden ‘opgejaagd’ door Harrie Vaesen en Edmond Cremers

Zoals meestal met een organisatie, en helemaal als je iets voor de eerste keer organiseert waren er toch
wat zaken waar we eigenlijk geen rekening mee hadden gehouden. Enkele voorbeelden:
- Plan je de datum ruim een jaar van tevoren en blijkt later dat het echtpaar Brok op 28 augustus 2004
precies 50 jaar getrouwd was, dit terwijl de pitsstraat min of meer op hun erf gesitueerd was!
( In goed overleg met de familie Brok kon het evenement gelukkig toch doorgaan.)
- Hang je om wat ruchtbaarheid aan het evenement te geven wat spandoeken op rond het dorp,
blijken er kwajongens te zijn die ze weghalen!
(Alle 4 weggehaalde spandoeken zijn weer teruggevonden ondertussen. Een werd zelfs aangetroffen
in een plastic zak aan het hek bij ’t Kluphoes met 10 euro erbij! Waarvoor onze dank. Kennelijk
ineens tot inkeer gekomen dat het toch beter is andermans spullen met rust te laten, ook al hangen
deze aan de openbare weg. Dankzij een anonieme tip konden de daders van één spandoek trouwens
achterhaald worden. Vervelend was wel even dat deze tipgever mij ook een naam toegespeeld had
van iemand die er niets mee te maken had, maar de juiste naam zat er ook bij, dus toch bedankt
voor de tip.)
- Onder andere doordat het rennerskwartier verplaatst was naar de buitenzijde van de baan was de
afzetting niet waterdicht meer en hebben niet alle toeschouwers de entree betaald. (Entree was
slechts 3 euro trouwens.)

EMC-Allerlei

September 2004

6

-

Haal je in verband met de veiligheid daar waar mogelijk de obstakels langs het circuit weg, zetten
de baancommissarissen van het CRT doodleuk hun klapstoeltje op de plek van het weggehaalde
obstakel!
(Voor diegene die dit nog niet wisten, het CRT heeft de wedstrijdleiding, keuren het circuit zijn
dus ook eindverantwoordelijk voor de veiligheid. Daarnaast hadden wij als EMC al besloten dat
de veiligheid van het publiek niet ter discussie stond, maar ook de officials moeten hun werk
veilig kunnen doen toch? Dat veiligheid ook bij een demo-race van belang is en niet alleen bij
een echte race had men een week eerder al in Eext (Drente) ontdekt! Daar was tijdens een HMVdemonstratie (Dus geen CRT-evenement) een rijder in het publiek beland, dit met toch vrij
vervelende gevolgen. Ook tijdens de Golden Tullip Rally werd een toeschouwer serieus gewond
doordat hij door een van de weg geraakte rallywagen werd geraakt,dit terwijl hij zich keurig
achter het lint bevond! Op dat soort grappen zitten wij niet te wachten.)

Afijn, uiteindelijk kwam alles goed, door alle publiciteit die de media gaven aan de spandoekendiefstal
kregen we meer dan voldoende ruchtbaarheid aan het evenement en kregen we ook nog 2 extra
spandoeken aangeboden (waarvoor onze hartelijke dank) en er belandde slechts één keer een rijder in een
sloot met zijn racemotor, dit zonder noemenswaardige schade gelukkig.
Zoals reeds gezegd, het was leuk. Zelfs onze burgemeester Bernard Kobes kwam nog even kijken en
mocht zelfs nog een rondje meerijden in een echte race-zijspan over het circuit. De sfeer was net als
vroeger op het circuits, je waande je terug in de jaren 60-70 met de snerpende Van Veen Kreidlers die
over de baan sneerden, of de bulderende Nortons van weleer. Dit natuurlijk met de bekende geur van race
olie in je neusgaten. Ook de opkomst van de coureurs was goed, er kwamen zelfs nog meer coureurs
opdagen dan zich feitelijk hadden ingeschreven. Dit had wel tot gevolg dat niet alle rijders in het
programma boekje vermeld stonden. Alleen de zijspanrijders lieten ons een beetje in de steek, 12
combinaties hadden zich ingeschreven maar slechts 4 spannen verschenen aan de start. Maar die vier
maakten er wel een mooie show van en bewezen dat ook zijspancombinaties elkaar wel degelijk kunnen
passeren op de smalle Enterbrookring. Ik ga ervan uit dat de zijspanrijders dit volgend jaar zullen
compenseren met een extra hoge opkomst want de zijspanklasse hoort er zeker bij. Ook heb ik van veel
mensen gehoord dat men de zijspannen ondanks het kleine startveld toch een van de leukste klassen vond
om naar te kijken.
De races verliepen niet helemaal zoals dat vroeger gebruikelijk was. In verband met de toch wat smalle
baan besliste de wedstrijdleiding van het CRT om te starten met draaiende motoren in plaats van met de
vroeger gebruikelijke duwstart. Een juiste beslissing denk ik.
Dat een en ander goed is verlopen is natuurlijk vooral te danken aan de medewerking die we als
organisatiecommissie kregen, zowel van buiten de EMC als ook van binnen de EMC. Gemeente, politie
EHBO en ook het bedrijfsleven werkten goed mee. Het was bijvoorbeeld niet eens nodig om helpers
persoonlijk te vragen, er kwamen spontaan genoeg aanmeldingen binnen, mede hierdoor konden we als
EMC de catering in eigen hand houden wat toch wel belangrijk is. Ook de sponsors van de 1e Demo Race
wil ik bij deze hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Deze bedrijven mogen hier best nog een keer
genoemd worden vind ik. Onze sponsors waren: Jopa Racing Products, de Rabobank, ETT, Tijhof
Diervoeders en Agriservice, Verkeersschool Rohof en Verkeerscollege Brünen.
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De knietjes kwamen niet aan de grond, Bennie Pen gooit zijn BSA door de Brokbocht.

Tenslotte wil ik met nadruk de perfecte samenwerking met de mensen van het CRT noemen, grote klasse.
Ondanks wat kleine meningsverschillen, over de positie van de baco’s tussen EMC en CRT, bleek alras
dat de mensen van het CRT op zeer professionele een demo-race kunnen leiden. De races werden keurig
volgens schema verreden. Vijf minuten pauze tussen de races was ruim voldoende om de ene klasse van
de baan te halen, inclusief de pechgevallen, en de volgende klasse alweer te laten starten. Daar kunnen ze
bij de TT-circuit in Assen nog wel iets van leren merkte ik laatst nog weer tijdens de Superbike
wedstrijden. Daar verliep het programma zo traag dat de laatste 2 wedstrijden die dag voor lege tribunes
werden verreden omdat het publiek allang naar huis was. Het CRT bleek ook over zeer professionele
communicatie apparatuur te beschikken zodat de wedstrijdleider steeds precies wist hoe de situatie op het
circuit ervoor stond. Ook het enthousiasme van de CRT-ers, zowel bestuursleden als coureurs, voor deze
tak van sport werkte sfeerverhogend. Vergeet niet dat de CRT vrijwilligers bijvoorbeeld zes weekenden
achter elkaar paraat ‘moesten’ staan. Welke EMC-er zou daartoe bereid zijn?
Wat een beetje tegenviel was de (motor)onderdelen markt, welgeteld één marktkraam stond er. Er was
onder de markthandelaren best wel interesse om naar Enter te komen maar in hetzelfde weekend bleek in
Utrecht het evenement Vehikel gehouden te worden, en daar had men zich al zeer lang van tevoren voor
ingeschreven. Of we dat volgend jaar er weer bij doen moeten we nog maar eens even bekijken.
Harry Wolters.

GEVRAAGD: NIEUWE ORGANISATOR VOOR DE VETERANENRIT.
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Beste mensen;
Zoals de meesten wel weten ben ik, met Henk de Wilde en Arie Eeftink, medeorganisator van de
Veteranen- en Klassiekerrit.
Nu wil ik daar volgend jaar mee stoppen. Waarom? Omdat ik andere interesses heb gekregen, en
daarnaast doe ik steeds meer vrijwilligerswerk waarbij ik niet zoveel tijd meer heb voor de motorsport en
het organiseren van wat grotere evenementen zoals de Veteranenrit er ook een is.
Het kost best wel vrije tijd, je moet kunnen organiseren en je moet enige feeling hebben met oude
motoren, maar daar staat tegenover dat het veel voldoening geeft als de Rit weer achter de rug is en
iedereen weer veel plezier heeft beleefd aan deze mooie dag.
Iets organiseren moet je willen. Ik ga dus niet iedereen vragen of hij/zij mijn taak als medeorganisator wil
overnemen; als je er wat voor voelt, dan laat het weten. Als er geen reactie komt ga ik er van uit dat er
geen belangstelling is en dan moeten bekeken worden hoe het er volgend jaar komt uit te zien.
Je wordt niet gelijk in het diepe water gegooid: je doet het organiseren met z’n drieën, er is een draaiboek,
en natuurlijk ben ik altijd bereid om met raad en daad terzijde te staan.
Hoe dan ook, ik hoop van harte dat er oproepen komen; het is een leuk evenement en het houdt de EMC
actief!!
Met vriendelijke groeten, Rudy Mensink

NIEUWJAARSRECEPTIE 8 JANUARI 2005 EN
LEDENVERGADERING 4 FEBRUARI 2005
Binnenkort zal iedereen wel weer een nieuwe agenda of kalender krijgen voor 2005. Begin dan meteen
om ook de data 8 januari en 4 februari te noteren, want op 8 januari is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in
’t Kluphoes om 15.00 uur en op 4 februari is de jaarlijkse ledenvergadering.
De agenda van de ledenvergadering zal in de volgende EMC Allerlei afgedrukt worden, maar zal
waarschijnlijk niet veel afwijken van die van vorig jaar.
Komt allen want zo’n avond is behalve nuttig ook gezellig. Het is de gelegenheid om als lid je mening
naar voren te brengen, met kritiek of nieuwe ideeën te komen of gewoon te luisteren naar alle zin en
onzin van zo’n avond.
Een punt zal zeker besproken worden: de matige opkomst bij de toerritten dit jaar. Hoe kunnen we dat
verbeteren.
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REGGERIT 15 JANUARI 2005

OPROEP aan alle LEDEN
De tijd vliegt, de mais is al bijna weer van het land en over enkele maanden, op 15 januari 2005 om
precies te zijn, start alweer de volgend Reggerit. De Enduro die meetelt voor het Nederlandse
kampioensschap Enduro. Ondanks dat het wederom weer een ‘gewoon’ eendaags evenement is, moet er
uiteraard wel weer enig werk verzet worden. Vandaar dat alle hulp weer welkom is. Dus geef je op als
helper zodat we er weer een gezellig en geslaagd EMC evenement van kunnen maken.
Verstuur, of breng het naar 't Kluphoes, Krompatte 4, 7468 AS ENTER,
zodat we weten dat we op jullie kunnen rekenen.

Wil wel helpen met de organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee

Wil donderdag en/of vrijdag ervoor wel helpen . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee

Wil zaterdag 15 januari 2005 wel helpen . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja / Nee

Wil maandag 17 januari 2005 wel helpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja/Nee

Naam

. . .... . . ..... . ... . . . . .... . . . ..... . . . ... . . .... . . . . .

Adres

. .... . . . .... . . . . ..... . . . . ... . . . . .... . . . . . .... . . .

Telefoonnummer .. . . . ...... . . . ..... . . . ... . .E-mail. . . . .... . . . . . ..... . . . . .
GSM nummer ......................................

De Enduro commissie
Patrick. Kuipers

0547-382168

Hans. a/d Stegge

0547-383110

Antoon. Slagers

0547-384332

Jos. Rutjes

0547-382586
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VERSLAG VAN DE FAMILIE DAG EN DE BBQ.
Eindelijk was het dan zover zaterdag 19-6-2004 de tweede familie dag van de E.M.C.
Helaas hebben wij als organisatie gemeend deze data te verzetten naar 3-7-2004 omdat de lowland games
bij de pijp op het zelfde tijdstip was.
Achteraf was dit niet nodig want de games waren ook op deze dag. En gezien de weersomstandigheden
hadden we goed gegokt.
De opkomst was dan ook redelijk goed, vooral de kinderen waren voltallig aanwezig.
Met diverse spellen en natuurlijk het grote springkussen werd het toch nog een oergezellige middag met
de mama s' en de dorstige papa s'.
Ook het grote hooivork dartbord was weer opgesteld door Herman Oljans en Henk beverdam en Hans aan
de Stegge .
Er werd dan ook zeer sterk gegooid door de heren, maar de hoge score van vorig jaar werd niet gehaald
.Deze was toen 309 punten door onze voorzitter gegooid.
1. Jos Rutjes
292 punten.
2. Rolf Blank
269 punten.
3. Herman Oljans
250 punten.
De laagste score werd behaald door Henk beverdam 50 punten.
Heren, gefeliciteerd namens de organisatie.
Hierbij willen wij vooral Andre Tijhof diervoeders en Sportcafe de Zomp (Benny Tukkers) bedanken
voor de geleverde attributen. Zonder hen was dit niet mogelijk.
Mark van de Riet en Henk ter Denge waren heel druk aan het bakken met de patat,
frikadellen,kroketten en de mini snacks die heerlijk door de kinderen en enkele mama s' werden
opgeknabbeld.
Tegen 18.00 uur begon het te regenen en werd de zaak opgeruimd met man en macht om ons op te maken
voor de jaarlijkse bbq.
De opgave kwam zeer langzaam op gang en mag wat mij betreft wel wat sneller en vroeger i.v.m. de
bestelling.
Ene Antoon die gaf zich die zaterdagmiddag om 18.00 uur nog op,en die hebben wij maar voor de restjes
mee laten eten.
Om 19.45 uur kwamen de eerste
hongerige gasten en tegen 20.30 uur
waren we met 54 man kompleet en een
iligale.
Het buffet zag er ook geweldig uit en
was overkompleet en smaakte
buitengewoon goed, met dank aan Ria
Oljans en Riet aan de Stegge die dit
hadden verzorgd.
GROTE KLASSE.
Wij als organisatie kunnen dan ook
terug kijken op een geslaagde dag en
avond waar de nat halzen rijkelijk werd
gesmeerd tot laat in de nacht.
Graag zien wij iemand zich aan melden,
om voor volgend jaar dit evenement te
organiseren.
De Organisatie: Mark en Hans.
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VAKANTIE 2004 - TOUR DE FRANCE Na vorig jaar Zwitserland weer eens met een bezoek vereerd te hebben werd er na lang beraad besloten
om nu Frankrijk maar weer eens aan te doen. Aangezien we de Alpen al wel zo’n beetje kennen, nu maar
eens naar de Pyreneeën. Maar hoe daar te komen. In een keer is toch wel een lang stuk. Dus weer menige
discussie in ’t Kluphoes over hoe daar naartoe. Trein leek ons de ideale oplossing maar……. alles
volgeboekt op de datum dat wij er naartoe willen. Dan maar een vrachtwagen charteren, daarin de
motoren en wij met vliegtuig naar het zuiden. Wou ook niet vlotten. Wij in Toulouse en motoren ergens
in Spanje, dat is toch ook niet de oplossing. Dus uiteindelijk maar besloten om gewoon met de motor in
een dag of wat er naartoe rijden. By the way. Wij = Köps, Tik, Mas, Mark, Ferdi, Andre en Ben.
Ok, dat was dus besloten. Alleen toen kregen het er nog een paar op de heupen om voor de tijd nog even
ergens anders op vakantie te gaan. Oostenrijk voor de één en Italië voor de ander was het doel. Om dan
eerst weer naar Nederland te rijden en weer rechtsomkeert naar Frankrijk te rijden is een beetje
overdreven. Ben en de Mas prikten dan ook een plaatsje in de buurt van Annecy te weten Sevrier (aan het
meer van Annecy) en er werd besloten dat we daar bij elkaar zouden komen en de eerste overnachting
zouden maken.
Maandag 2 augustus was het dan zover. Zowel in Enter als in Italië werden de motoren ’s morgens gestart
om een enkeltje richting het meer van Annecy te maken.
Het tochtje vanuit Italië was iets mooier dan het autobahnracen van Nederland door Duitsland,
Zwitserland en Frankrijk. Bovendien waren de temperaturen vandaag zo rond de 35 graden in de Franse
Alpen. Dat bevorderd het rijden in een leren pak niet echt. Maar afspraak is afspraak en Sevrier is het
doel. Vanuit Enter is ook dit nogal een behoorlijk eind en deze colonne kwam dan ook behoorlijk laat
aan. Gelukkig had de Italië kant iets minder kilometers te rijden en was dan ook ruim op tijd om rustig
een goed hotelletje te boeken. Lang leve de mobieltjes. Even een sms waar we zitten en alles komt goed.
Een goed diner en een goed glas bier en vanaf morgen is het alleen nog maar mooie schraapwegen.
Dinsdag 3 Augustus.
Om goed half 9 iedereen wel wakker. Doen we nog een ontbijt? Niemand te zien. Nou dan gaan we maar.
Maar we moesten nog afrekenen en zomaar wegrijden doen we ook niet. Even geduld dus. Tegen 9 uur
kwam de eigenaresse met dochter en we kunnen toch niet zomaar weg zonder een bakje koffie en een
croissant. En daar gaat ie. 500 meter warmrijden en dan linksaf de bergen in. Er werd weer als vanouds
geschraapt. Vandaag hadden we zo’n 400 a 500 kilometer voor de boeg. Er moest doorgereden worden.
We wilden geen autobaan meer zien, alleen nog binnenwegen. Maar dan is Frankrijk toch echt wel lomp
groot hè. Na vele mooie wegen en ergens in de middle of nowhere gegeten te hebben, waren we nog lang
niet wat we als doel voor die dag hadden gesteld. Tot overmaat van ramp begon het te regenen. Dan maar
in het eerste beste plaatsje een hotel opzoeken. Ben en de Mas ‘offerden’ zich op om een hotel te zoeken.
Dit ging nog niet zo vlot. De eerste 2 hotels bleken vol/dicht te zitten. Het 3e hotel was bingo. Voldaan
lieten de Mas en Ben zich dan ook een heerlijk glas koud bier toedienen terwijl de rest nog in de regen
stond………. Na zich verkwikt te hebben aan dit heerlijke goudgele vocht, werd het hotel opgezocht. ’s
Avonds lekker bij de Turk een of andere kebab naar binnen gewerkt en een paar glaasjes bier want
morgen staat er weer een fikse rit voor de boeg.

Woensdag 4 Augustus
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Bed en ontbijt waren goed te noemen en vol goede moed vertrokken we dan ook om 8 uur om verder te
tuffen richting Lourdes, ons doel voor vanavond. Hier hadden we een hotel besproken voor 4 dagen en
van daaruit konden we ritjes plannen door de Pyreneeën. Het zag er goed uit. Het zonnetje scheen en de
wegen nodigden weer uit tot hier en daar een schraapje en een rukje aan de gashandel. Na een uurtje of 3
geschraapt te hebben onder andere door de Georges du Tarn betrok het weer danig en de eerste sputters
kwamen op ons vizier. Shit, shit en nog eens shit. Dit hadden we toch niet besproken ofniet dan. Oké oké,
we hadden wel even gemosterd omdat het zo bloedheet was, maar om dat nu gelijk af te straffen met
regen……….. Het regenpak dus aangetrokken. Maar……….Köps had dat ding thuis laten liggen in de
veronderstelling dat het in Frankrijk nooit regent. Mis, goed mis dus. Het bleef maar regenen en we
moesten toch door tot Lourdes omdat we daar besproken hadden. Het leek wel of de regen met ons
meetrok. Dit dagje vergeten we dan ook liever zo snel mogelijk want bochten maken in de regen is nog
steeds niet voor ons weggelegd. Daar moet je Rossi of weet ik veel voor heten. Als mietjes over ’s heeren
wegen dus. Verkleumd en nat kwamen we dan ook aan in het bedevaartsoord. (Maria zag ons zeker niet
graag komen). Ben en de Mas ‘offerden’ zich weer op!!!! Uiteraard na eerst weer een lekker goudgeel
glaasje te hebben genuttigd!!!. ’s Avonds een kleine wandeling door Lourdes om alle snuisterijen maar
eens even te bewonderen.
Donderdag 5 Augustus
Bedden waren goed, isolatie van de kamers minder. Je hoort de buurman nogal duidelijk. En het ontbijt
sucks!. Een droog croissantje en een stokbroodje, al net zo droog, een piepklein kuipje met jam(alleen
sinaasappelsmaak) iets geel water wat voor jus d’orange moet doorgaan en een bak zwart spul wat ze
koffie noemen maar wat niet te zuipen is. En de Mas weet toch echt wel wat koffie is! Bovendien was ons
humeur al verre van vrolijk want de wegen waren nat en het regende.
Gelukkig klaarde het tegen tien uur mooi op en we wilden het toch maar wagen om een ritje te maken. Dit
is uiteindelijk de mooiste van de week geworden. Het klaarde steeds meer op en de wegen waren mooi tot
zeer mooi te noemen. Via col d’Aubisque richting Spanje waar we een weggetje van ongeveer 50
kilometer kregen die min of meer langs de Pyreneeën liep. Zeldzaam mooi asfalt. Je kon gewoon niet uit
de bocht vliegen zulk plakken dat die bandjes deden. Dat er hier een daar een tegenligger zwaaide snap ik
niet want het waren volgens mij geen bekenden. Ik zag in ieder geval geen Nederlands kenteken. De
topper van de dag maakte toch Ferdi wel. De Mas reed voorop en zag de Polizia van Spanje aankomen in
een Jeep. Hij deed het een beetje rustig aan en daarvan maakte Ferdi gebruik om in vol ornaat op 1 wiel
de hele meute in te halen???? Hoe verzin je zoiets? We hebben maar niet gewacht totdat de politieauto
gedraaid was en hebben er maar een tandje bij opgezet om via hele mooie schraapwegen door de tunnel
van Bielsa en de col du Tourmalet weer richting ons hotelletje te schrapen. Eenmaal in Lourdes
aangekomen kregen we te maken met het hotelsyndroom. Wat een hotelsyndroom is? Nou dat zal ik even
uitleggen. In Lourdes staan ongeveer 10.000 hotels. Elke straat lijkt op elkaar en alle hotels ook. Hoe vind
je dan in vredesnaam je eigen hotel terug??? Niet dus. We hebben een of andere vent van de scooter
getrokken en die hebben we gezegd dat ie maar voor ons uit moest rijden naar ons hotel. Hij heeft ons er
netjes naartoe geloodst. Fijne lui die Fransen!!!!
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Vrijdag 6 Augustus
Weer het mooiste weer van de wereld, schrapen dus. De filmcamera mee want er moet toch wat op de
gevoelige plaat gelegd worden. Na weer een paar uur rondgetoerd te hebben zagen we de ideale weg.
Camera gemonteerd en daar tuften we tegen de berg op. Bewijsmateriaal kunt u bezichtigen in t
Kluphoes! Maar waarom dat extra stukje door Spanje toch niet, waarom nou niet???? Dat wij toch niet
op vakantie moeten gaan met een iets ingereden band bleek nu wel weer. Tik had enige kilometers
verreden met zijn achterband voordat de Tour de France begon. We moesten een garage vinden en snel
ook want hij reed compleet op het canvas. In Pau hebben we een goede garage gevonden waar er even
een nieuw vel om zijn achtervelg werd gelegd. Kops had de regendag van woensdag nog in het geheugen
en kocht en passant een regenpak. Ferdi bleek problemen te hebben met zijn voorvork (zou dat ook
komen van hier en daar een wheely????) Hier moesten we ook wat aan doen. Dus een Honda dealer
opgezocht. Deze kon dit niet eerder verhelpen dan dinsdags. Hier heb je dus ook niks aan. ’s Avonds
besloten om dan maar via de autobaan terug te gaan richting Nederland.
Zaterdag 7 Augustus
Wat is Frankrijk groot! Eerste stuk tot aan Bordeaux gewone weg voordat je de Tolwegen opkunt. Dit is
toch al gauw 200 kilometer! Daarna autobaanknallen tot voorbij Tours. Tussen Tours en Orleans de
autobaan af en een mooi hotelletje opgezocht. De Mas en Ben ‘offerden’ zich weer op maar kregen bijna
gelijk controle van de rest of ze niet alvast een lekker koud glas bier zaten te nuttigen. Deze keer bleek dat
niet het geval te zijn. We hadden weer fijne kamers en we werden uitgenodigd voor het avondeten. Dit
hebben we geaccepteerd en terwijl de chef kok druk aan het koken was. Verkwikten wij ons met een
douche en daarna een lekker glaasje bier. Na het avondeten het bier drinken weer voortgezet. De jonge
garde wilde nog even naar de discotheek in de buurt en bestelden een taxi. De rest bleef zitten en de
dochters van de bazin verwonderen zich over onze bierconsumptie. Ze bleven maar heen en weer draven
met volle dienbladen. “I can’t believe you drink so much beer” zei ze met een mooi Frans accent. Om 10
uur begon ze met allerlei soorten bier aan te komen omdat het 2e vat ook al leeg was? En om half 11 zette
ze ons alle resterende flesjes bier op de tafel want ze hielden er mee op en er was niet meer. Ik geloof dat
we ongeveer 5 verschillende soorten bier hebben gedronken vandaag.
Zondag 8 Augustus
’s Morgens weer fit op en naar het ontbijt. Daarna naar de bazin om de rekening te vragen. “olala, olala,
la bière, la bière, olala, olala” Nou ja, we hebben er een paar gedronken so what? Het eerste stuk autobaan
ging zeer voortvarend. Gemiddeld 200 dat schiet toch lekker op. Even om Parijs en verder gaat het weer.
Belgie door en dan kom je weer in dat prutlandje Nederland. Waar elke bestuurder van elke auto zoveel
mogelijk links moet rijden en vooral niet naar rechts moet gaan. Wat een chauffeurs hebben we hier in
Nederland. Grote klasse.
In Enter hadden we ruim 4200 km op de teller staan na 6 dagen Tour de France. Het gemiddeld aantal
kilometers per dag was wel aan de erg hoge kant deze vakantie. Dit gaan we volgend jaar iets anders
inplannen.
U groetend.
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NIEUWE SPREEKWOORDEN EN GEZEGDES (DEEL 2)
* Ik moet niet teveel rijden; ik moet nog drinken.
* Tegen een Hell's Angel: 'Ga eens opzij met je brommer.'
* Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig.
* We gaan er met de volle 50% tegenaan.
* Misschien ben ik wel heel intelligent, ik weet alleen niet wat dat betekent.
* Ik maak weleens taalfouten, maar ik ben dan ook geen Neerlandici.
* Ik heb wel Nederlands gehebt, het heb alleen niet zo gehielpt.
* Ik spreek vloeibaar Nederlands.
* Wie niet sterk zijn, moet slim is.
* Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten ruiken.
* Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.
* Hij was opslag halfdood.
* De beste stuurlui staan aan de wallen.
* Wat is er aan de hand? Vijf vingers!
* We moeten nu de koe bij de uiers vatten.
* 't Is al weer vroeg laat.
* Beter laat dan vroeg.
* Wie laat begint, mag vroeg weer naar huis.
* Dat is dood een goed mens.
* 't Is een goed jaar voor de tijd van het weer.
* Qua geld kost dat financieel niet duur.
* Het is binnen buiten dan warmer.
* Zo oud als de weg naar Metusalem.
* Met de stok op de kippen gaan.
* Met de kippen naar bed gaan.
* Vanavond gaan we de bloempotjes buiten zetten.
* We hoeven niet opnieuw het ei uit te vinden.
* Ik ben er erg door gevaccineerd.
* Dat introduceert me niks.
* Och, daar kraait geen hond naar.
* Hij heeft een aardje naar zijn gaatje.
* Iemand blij maken met een dooie mug.
* Ik word met scheve schaatsen aangekeken.
* Ik ben niet bijgelovig, want dat brengt ongeluk.
* Aha, daar komt de kat uit de zak.
* Eerst de kat uit de boom zeiken.
* De bakken komen met regen naar beneden.
* Het regent dat het pijpt.
* Ik ben mooi met de aap uit de mouw gelogeerd.
* Dat is geen vraag op mijn antwoord.
* Geef mijn portie maar aan Flipper.
* We gaan er met verkrachte eenden tegenaan.
* Daar krijg je stierballen van.
* Ze heeft een postanale depressie.
* We moeten maar eens polsstokhoogte nemen.
* Hij heeft z'n arm in een nutella.
* 't Is zuipen of verpompen.
* Op het scherpst van de schede.
* Je moet geen wakkere honden slapend maken.
* Je ziet hier veel gapen en scheiten.
* Ik heb een leuke jas op de kip getokt.
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Advertentie
Safe Almelo
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Advertentie
Moto Port Hengelo (= Wout Broer)
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1ste ENTERSE DEMO RACE OP “DE ENTERBROOKRING.”
In de zestiger jaren had je twee motorbonden, n.l. de KNMV en de NMB. Deze waren niet bepaald
elkaars vrienden in die tijd. Reed je bij de KNMV dan mocht je niet bij de NMB rijden! Maar bij de NMB
werden veel meer races georganiseerd en daar waren veel races bij zoals die afgelopen 28 augustus in
Enter georganiseerd werd.
Op het boerenland met veel enthousiaste bewoners en een even enthousiaste motorclub. Het CRT vindt
het dan ook erg fijn dat er motorclubs zijn zoals de Enterse Motor Club. Die dus alle moeite hebben
gedaan om dit evenement te organiseren, en zoals blijkt uit de reactie van de vele coureurs die aangaven
het een leuk circuit te vinden. Een beetje aan de smalle kant dat wel, maar er heerste echt een sfeer van
nostalgie, en dat kunnen velen waarderen.
De vele vrijwilligers van de EMC waren goed geïnstrueerd wat betreft de beveiliging voor publiek en
rijders, waar wij uiteraard heel blij mee zijn. Maar wat in sommige gevallen zoals dat van mij (ik maak
altijd foto’s voor het CRT, voor verschillende bladen zoals de MON en Het Motorrijwiel) en ben bevoegd
om overal langs het circuit te staan, dan wel op een zo veilig mogelijke plek natuurlijk, maar werd daar
steeds weggestuurd zodat het maken van foto’s zoals ik gewend ben voor mij niet mogelijk was. Ik hoop
dan ook dat voor de volgende keer de samenwerking tussen mij en de EMC beter zal zijn.
Ik stuur jullie hierbij dan ook wat vergrotingen van foto’s die leuk zijn om in jullie Kluphoes op te
hangen.
Wij (alle rijders) hebben genoten en hopen dat jullie dat ook hebben gedaan en graag tot het volgende
jaar.
Groeten namens het CRT en mij,
Lea Langezaal.

Harrie Vaessen en Edmond Cremers in de Brokbocht in actie (foto: Lea Langezaal)

(Deze en de andere foto’s van Lea hangen in ’t Kluphoes. Lea bedankt voor de foto’s.)
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SINTERKLAASMIDDAG 27 NOVEMBER
Vorig jaar hebben de Pieten de EMC weer vereerd met een bezoek en dat hebben ze zo gezellig gevonden
dat ze dat dit jaar nog een keer doen, en wel op zaterdagmiddag 27 november a.s. om 15:00 uur. Dan
komen ze weer naar ons Kluphoes.
Alle EMC kinderen die lief zijn geweest tot en met groep 4 zijn welkom en kunnen zich opgeven door
onderstaande strook in te leveren in ’t Kluphoes.
NAAM.....................................................................................................................
STRAAT

:.................................................. HUISNUMMER..............

POSTCODE.......................WOONPLAATS......................................................
TELEFOONNUMMER:.............................of 06-.................................................
LEEFTIJD:.............................................................................................................
JONGEN/MEISJE
(s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)
INFO VOOR SINTERKLAAS ZOALS HOBBY’S EN WAT ZE LEUK VINDEN E.D.
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
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ALPENTOER 2004
Zaterdag 11 september was het dan zover. De jaarlijkse Alpentoer zou gaan beginnen. Het zou een tripje
moeten gaan worden van 2500 à 3000 kilometer.
Vanwege drukke werkzaamheden en andere beslommeringen was het er niet van gekomen om de motor
goed na te kijken. Over ruim duizend kilometer moest ie toch een grote beurt hebben. Die kilometers
zouden er volgende week wel opzitten.
De voorgaande avond, voordat we naar de verjaardag van onze dochter gingen toch nog maar snel iets
aan de motor gedaan. Bandenspanning op peil gebracht, ketting wat gespannen, de olievoorraad van het
Pro-Oiler systeem bijgevuld (voor de automatische kettingsmering) en de banden en de remblokken qua
slijtage geïnspecteerd. De voorband was OK, maar zouden de achterband en de remblokken het 3000 km
volhouden? Ik had zo mijn twijfels. Nou ja, in het ergste geval zou ik ergens in Zwitserland of Oostenrijk
een Honda-dealer moeten opzoeken volgende week. Mijn lieftallige echtgenote keek al eens een keer om
de deur en vroeg: Ben je nou nog een keer klaar? Dan kunnen we gaan! Maar snel alles opgeruimd,
handen gewassen en weg. Eigenlijk had ik nog wat kleren en andere spullen voor op de motor willen
pakken, maar dat moest vanavond laat dan nog maar.
Zaterdagochtend vroeg de laatste spullen ingepakt en op de motor geknoopt. Motorjas aan, helm op en ik
was klaar voor vertrek. Maar waar zijn nou mijn motorsleutels? Waar had ik die gisteravond gelaten?
Misschien wel in de jas of broek die ik gisteravond aanhad, of op het kastje in de keuken. Overal
gekeken, maar geen sleutels. Dan maar de reservesleutel mee. Het was inmiddels bijna kwart voor acht en
we hadden om acht uur bij een collega van mij afgesproken in De Lutte. Na een kopje koffie zouden we
vandaar met vijf motoren vertrekken. De bedoeling is om in totaal vijf dagen via de Duitse snelwegen zo
vlot mogelijk naar het zuiden af te zakken, dan wat naar het westen te rijden (Frankrijk in) en door de
Vogezen weer verder naar het zuiden af te zakken. Ter hoogte van Biel vervolgens richting het Zwitserse
Bern om verderop de verschillende mooie passen te pakken. Van hier door Lichtenstein en Oostenrijk
weer naar Zuid-Duitsland rijden en de laatste dag via de Duitse autowegen weer naar huis terug.
Om half negen waren we echt op pad. Het was wat bewolkt, maar het zag er niet echt slecht uit. De
weersverwachting voor het hele gebied waar we door zouden komen was echter niet zo geweldig.
Behoorlijk wat kans op een bui. Zondag en maandag zou het goed weer gaan worden en vanaf dinsdag
weer slechter, met name in Frankrijk, Zwitserland en het westen van Oostenrijk. Twee jaar geleden
hadden we drie dagen slecht weer gehad. Koud, regen, mist en zelfs natte sneeuw. Dan is de lol er gauw
af.
Inmiddels een poosje op pad, nog niet eens voorbij Keulen, begint het dan toch wat te regenen. Al gauw
begint het harder en stoppen we onder een viaduct om regenkleding aan te trekken. Niet geheel
ongevaarlijk, zo vlak langs de snelweg.
Na een uurtje in de regen te hebben gereden, klaart het op en de zon komt waarachtig te voorschijn. Tijd
voor een tankstop, regenkleding uit, een lekkere bak koffie met een broodje en daarna weer in het zadel.
Het is pakweg half een als we merken dat we nog maar met z’n tweeën rijden. We gaan wat langzamer
rijden met de gedachte: ze zijn zo weer bij, het duurt maar even. Pakweg tien minuten later, bij een afslag,
zetten we de motoren aan de kant en ik zeg: “Dit is niet normaal, ze hadden er lang kunnen zijn. Er is wat
gebeurd, dat kan niet anders. Ik zal wel even bellen.” Het blijkt dat Hennie met zijn Pan European zo’n 20
kilometer terug aan de kant staat met een (nieuwe) lekke achterband. Hij had de ADAC al gebeld en er
zou een wagen die kant op komen. De andere twee waren inmiddels ook bij ons gearriveerd en met z’n
vieren zijn we terug gereden voor met name geestelijke ondersteuning.
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Na niet al te lange tijd verscheen er een
grote gele bergingswagen waar de Pan op
vastgesjord werd. In relatief traag transport
naar het dichtstbijzijnde plaatsje begon
alwaar de chauffeur de vrachtwagen op een
industrieterrein parkeerde. Dit om rustig te
kunnen telefoneren om een zaak te vinden
die de band van de Pan zou kunnen
repareren dan wel vervangen. Hij had echter
weinig succes. Het bleek dat vrijwel alle
motorzaken in Duitsland om 13.00 uur op
zaterdagmiddag de deuren sluiten en dan
ook geen enkele vorm van service meer
verlenen. Dit in tegenstelling tot de autodealers, die veelal een 24 uurs service hebben. Er werd besloten
om naar de uitvalsbasis van de bergingsauto te rijden (een universele autogarage 15 km verderop) en daar
de achterband eens op te pompen om de schade te bekijken. Misschien konden we dan wel een
noodreparatie uitvoeren met zo’ n speciaal plugje (had ik bij me).
In deze regio (eind ten zuiden van Keulen, ergens langs de Rijn) reden we normaal altijd over de snelweg,
maar een eindje daar vanaf, over de secundaire weg, bleek het een schitterende heuvelachtige omgeving
die je anders nooit ziet. We reden door gezellige plaatsjes met wijnfeesten en zo.
Bij “die Werkstatt” aangekomen werd de luchtslang uitgerold en de achterband van de Pan opgepompt.
Hij siste en had rare vormen. De koordlagen waren op diverse plaatsen blijkbaar kapot. Repareren was
uitgesloten, er moest een nieuwe band op. De chauffeur ging weer bellen. En nog eens bellen. En weer
bellen. Na een half uur kwam de man enthousiast uit het kantoor. Hij had een zaak gevonden. Dertig
kilometer verderop. Deze had en een band en kon deze nog monteren vanmiddag. Onderling hadden we
tijdens het gebel al besloten om hier, in dit gezellige plaatsje maar naar een hotel te gaan zoeken. Dit werd
ons echter afgeraden. Waarschijnlijk zat hier alles vol vanwege de wijnfeesten en konden we beter
meerijden naar de plaats waar de motorzaak zat en daar wat gaan zoeken.
Bij de motorzaak aangekomen bleek deze ook gesloten, althans de winkel. Achterom kon iedereen nog
terecht in de werkplaats waar vader en zoon nog aan het sleutelen waren. De Pan werd gelijk
onderhandengenomen en ons werd vriendelijk een kop koffie aangeboden, dat er inmiddels wel inging.
Na de mensen vriendelijk bedankt te hebben, konden we onze reis achter in de middag voortzetten. We
konden nog wel een paar uur sturen en dan ergens een hotelletje zoeken. Dit geintje had zowat vier uur
gekost. Het streven was om aan het eind van de eerste dag ergens in Frankrijk te overnachten, maar dat is
begrijpelijkerwijs niet gelukt. Rond half zeven arriveerden we in Johanneskreuz. Hier hebben we in een
van de twee hotels die daar staan een slaapplek gevonden. Lekker biertje gedronken en gegeten en
andersom. ’s Avonds begon het te regenen en zelfs ’s nachts werd ik een keer wakker vanwege de heftige
geluiden op het dakraam. Ik had er een hard hoofd in en dacht: “Dat wordt niks morgen.”
Maar wat schets mijn verbazing? Het regent niet meer tijdens het ontbijt zondagmorgen en de bewolking
begint zelfs al wat te breken. Als we rond half tien wegrijden, is de straat al grotendeels droog en belooft
het een schitterende dag te worden met mooie stuurweggetjes door de Vogezen.
Hoewel de benzinetank van de meesten nog lang niet leeg was, werd er geopperd om voor het passeren
van de Duits/Franse grens deze nog even vol te gooien. Maar voor we het goed en wel in de gaten
hadden, zaten we al in Frankrijk. Niet zo’n ramp, dan daar straks maar tanken als het weer nodig is. Een
aantal kilometers voor Ingwiller (klinkt Duits, maar is Frans) ligt de groep opeens weer uit elkaar. De
nieuwe gifgroene Kawasaki Ninja (ZXR1000) van Bennie blijkt de laatste druppel benzine verbruikt te
hebben. Met twee man rijden we door naar het plaatsje en vragen daar of er in de buurt een benzinestation
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is dat ook open is. De man zegt (in z’n beste Duits}: “Rijdt maar achter me aan, dan breng ik je er wel
even naartoe. Nu hebben we nog een jerrycan of iets dergelijks nodig om Bennie wat benzine te brengen.
De pompbediende is erg behulpzaam en geeft ons een lege frisdrankfles, die voorzichtig met brandstof
wordt gevuld, zodat we Bennie uit de brand kunnen helpen. We vervolgen de met zorg uitgezette route en
overnachten in een hotel met de toepasselijke naam “Les Vosges”, waar we motoren in de garage onder
het hotel mogen stallen.
De Franse keuken is erg bekend en over het algemeen goed, maar het ontbijt op maandagmorgen was drie
keer niks. Vreemd brood en een soort cake erbij. Wat beleg betrof was er keus uit jam, jam en jam. Op
naar Zwitserland, daar is het beter. Opnieuw schitterend mooi weer. Eerst nog wat mooie weggetjes door
de Vogezen in Frankrijk en daarna de Zwitserse autobahn op om zo snel mogelijk in Inertkirchen te
komen om daar met de Grimselpas te beginnen. We gokken erop, we hebben geen van allen een vignet.
Dus houden we ons keurig aan de snelheid en de verkeersregels om niet al te veel op te vallen. Het gaat
allemaal goed. Voordat we in Andermatt aankomen om te tanken en een kop koffie te drinken zijn we de
Gottardpas overgekomen. Berg op, mooi zonnig weer. Maar bijna boven laag hangende bewolking en/of
mist. Je zag geen hand voor ogen. Inhalen was er absoluut niet bij. Achter een vrachtwagen rijdend zijn
we de eerste kilometer naar beneden gereden, waarna het opeens opklaarde en de fun weer kon beginnen.
Na in een goed
Zwitsers
sporthotelletje
gegeten, gedronken
en geslapen te hebben
vervolgen we onze
trip ’s dinsdags
richting Davos. Door
Lichtenstein (waar de
Hilti-fabriek staat) en
een stukje Oostenrijk
(daar pakken we de
Furkapass nog mee)
gaat het naar
Riedlingen in het
zuiden van Duitsland.
Daar aangekomen, als
we net een hotel
hebben gevonden, begint het net weer te regenen (’s middags hadden ook een bui gehad).
De laatste dag, de woensdag, moet er nog zo’n zeshonderd kilometer worden afgelegd voordat we thuis
zijn. Het ziet er wel wat bewolkt uit ’s morgens, maar het is droog. Richting Autobahn en het gas erop.
Onderweg slechts een bui gehad en toen waren we net bij een tankstation, zodat de regenkleding niet eens
aan hoefde. Rond zes uur met een voldaan gevoel weer thuis en nog steeds een beetje profiel op de
achterband. En ook de remblokken hebben al het geweld goed doorstaan. Het Pro-oiler systeem heeft
perfect gewerkt. De VFR moet nu echter wel nodig een grote beurt hebben.
Al met al een geslaagde Alpentoer.
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KALENDER EMC 2005
DAG - DATUM
Woensdag 10 november 2004
Zaterdag 27 november 2004
Zaterdag 8 januari
Zaterdag 15 januari
Woensdag 2 februari
Woensdag 3 maart
Zaterdag 19 maart
Zondag 3 april
Zaterdag 30 april
Donderdag 5 t/m zondag 8 mei
Zaterdag 21 mei
Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni

ACTIVITEIT
Clubavond
Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarsreceptie
Reggerit
Ledenvergadering
Clubavond
Darttoernooi
Ganzenrit
Veteranen- en Klassikerrit
Eifelweekend
Enterrun
Avondvierdaagse

Zaterdag 18 juni
Zaterdag 2 en zondag 3 juli
Zaterdag 27 augustus
Woensdag 28 september
Zaterdag 26 oktober
Zaterdag 26 november

Familiedag + BBQ
23e Klompenrit
Demo Race
Clubavond
Puzzelrit
Sinterklaasmiddag

START
20.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
Hele dag
20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
09.00 uur

Hele dag
19.00 uur
13.00 en
20.00
09.00 uur
Hele dag
20.00 uur
n.n.b.
15.00 uur

Daarnaast is er in de maanden mei, juni, juli en augustus elke woensdagavond een avondritje,
vertrek vanaf 19.30 uur. Behalve op 8 juni ivm de avondvierdaagse.

OPROEP OPROEP
De barcommissie kan nog wel wat extra leden gebruiken die af en toe een keer willen helpen in ’t
Kluphoes bij de bardiensten. Het kost niet veel tijd en het is altijd gezellig in ons Kluphoes. We maken
altijd een schema voor ca drie maanden, waarbij je dan 3 a 4 keer aan de beurt bent om een keer een
woensdagavond of zaterdagmiddag achter de bar staan.
Woensdags is de bar open van 19:30 tot 23:00 uur en zaterdags van 15:00 tot 19:00 uur.
Dus voel je je geroepen om af en toe een keertje bij te springen meld je dan aan bij iemand van het
dagelijks bestuur van de Beheerscommissie. De telefoonnummers staan wel voorin het blad.
De Barcommissie.
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