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BESTUUR:
Voorzitter:  R. Blank  Dorpsstraat 109  Enter  Tel: 06-48332128 

Secretaris:  M. Kuipers  Dr.Stokkersstr. 31  Rijssen Tel: 0548-518105 

Penn.meester: H. Roetgering Erve Hofstee 24  Enter  Tel: 0547-384639 

Leden:  A. Eeftink  Hooiland 171  Wierden   Tel: 0546-573969 

   H. Wolters  Reggestraat 66  Enter  Tel: 0547-383072 

   P. Kuipers  Van Uitertstraat 44  Enter  Tel: 0547-380746 

   A. Slagers  Dorpsstraat 97  Enter  Tel: 0547-384332 

   H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 7 Enter  Tel: 0547-383110 

   E. Pluimers  Disselsweg 4b  Enter  Tel: 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: Rabo-bank  Enter rekening nr. 11.43.07.024 

REDACTIE: H. Wolters, Reggestraat 66, 7468 EN  Enter e-mail: harry.wolters[AT]home.nl

   A. Eeftink, Hooiland 171, Wierden e-mail: aeeftink[AT]tiscali.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  G. Freriksen   0547-381484 

  M. Wolves   0547-381287  B. Wolves    0548-617955 

  A.J. Eeftink  0546-573969  H. Peddemors   0654-928411 

  M. Rohaan  0547-381912 

BELGIË: H.Wolters  0547-383072  G. Lankamp  0547-381711 

  B. Maneschijn 06-51563529   

ENDURO: P. Kuipers  0547-380746  H. a/d Stegge  0547-383110 

  A. Slagers  0547-384332  J. Rutjes  0547-382586 

  M. Vos  0547-381814 

CROSS: P. Kuipers  0547-380746  J. Slagers  0547-383787 

  A. Slagers  0547-384332  A. Kamphuis  0547-382593 

KLASSIEKE  H. Wolters  0547-383072 R. Blank  06-48332128

 DEMO RACE  G. Lankamp  0547-381711 P. Kuipers  0547-380746 

VETERANEN en  A. Eeftink  0546-573969 

KLASSIEKERS:  H. de Wilde  0547-382118 

ENTERRUN:  G.Lankamp  0547-381711 G.J. Kalenkamp 0547-382986 

    H. Beverdam 0547-381661 H. a/d Stegge  0547-383110 

    M. Rohaan  0547-381912 R. Blank  0547-383373 

BEHEER KLUPHOES: db  M. v.d. Riet 06-10386910 db H. a/d Stegge 0547-383110 

    db  H. ter Denge 06-29536751 
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VAN DE REDACTIE 

Hierbij de eerste EMC Allerlei van 2005. Het 1e EMC evenement, de jaarlijkse Reggerit zit 

er al weer op, zie de verslagen in dit blad. Ook schijnt er al een darttoernooitje gehouden te 

zijn. Dit was niet aangekondigd in de vorige EMC Allerlei, toen wist de dart-organisatie nog 

niet eens dat er een toernooi zou komen. Dat heb je als er drie maanden tussen de edities zit. 

Voor elke wijziging in de kalender een extra uitgave te maken en versturen word een dure 

grap. Vandaar dat we overwegen om van alle leden hun e-mail adres te vragen. Dan kunnen we (bijna) 

iedereen elektronisch berichten als er tussendoor wat te melden is, of misschien moet er actiever met 

www.entersemotorclub.com omgesprongen worden? Voordat we iedereen om zijn e-mail adres willen 

vragen moeten we eerst zeker weten dat we veilig met deze info om kunnen gaan om te voorkomen dat er 

hierdoor weer spam verspreid wordt e.d. Vooralsnog dus goed in de kalender in deze EMC-Allerlei kijken 

wat er allemaal aan zit te komen. Kopij voor de volgende editie zal wel geen probleem zijn met diverse 

activiteiten in aantocht waar weer over geschreven kan worden, dus bedelf ons maar onder kopij. Maar 

eerst veel leesplezier toegewenst. 

De redactie. 
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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.  

COPY VOOR DE VOLGENDE 

EMC-ALLERLEI

INLEVEREN VOOR

22 mei 2005

BIJ DE REDACTIE 
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VOORWOORD VAN DE VICE-VOORZITTER 

Tja, als ik het voorwoord moet schrijven is er wat met de voorzitter aan de hand en dat is niet zo mooi. 

Hij vertelde me ernstig ziek te zijn en de taken als voorzitter niet langer te kunnen vervullen. We wensen 

hem en zijn familie sterkte toe in deze tijd. 

We schrijven 3 maart als er buiten een dik pak sneeuw ligt en er eigenlijk dit weekend met het crossen 

moest worden begonnen, maar dat zal wel niet gebeuren. 

De Reggerit was een daverend succes. 

Ik heb deze enduro zelf gereden en dan kun je mooi zien of alles klopt en dat deed het. 

Alleen de tijd tot de eerste klok (tijdcontrole) klopte niet maar dat hebben we Kuipers al lang weer 

vergeven.

Maar dat Jansen en Jansen gediskwalificeerd werden is ons nog niet vergeven. 

Kijk, dat de ene door de KNMV uit de uitslag werd gehaald doordat hij iets fout deed bij de sleutelplek 

vind ik niet terecht, maar dat de ander uit de uitslag werd gehaald is meer dan terecht want die schijnt 

meer naast dan op de route te rijden. 

Ik hoop dat dit jaar de toerrijders zich massaal laten zien bij de club want dan doen de dames en heren 

uitzetters het niet voor niks. 

Maar eerst moet het weer maar eens beter worden. 

Rest mij iedereen veel lees- en rijplezier te wensen en tot ziens op de club. 

Antoon Slagers 

ALLEEN VOOR HOOGBEGAAFDEN !!! 

Goed lezen en dan nadenken. 

Hierna een raadsel, eigenlijk alleen bedoeld voor hoogbegaafden. 

Desondanks plaats ik 'm toch in dit blad voor alle lezers. 

Je rijdt in een auto, met constante snelheid, met aan je linkerhand een 

afgrond.

Rechts van je rijdt een brandweerwagen, met dezelfde constante snelheid, 

waarvan het lijkt alsof hij je wil inhalen. 

Voor je rent een varken, nog groter dan jouw auto, ook met dezelfde 

constante snelheid. 

Vlak achter je vliegt een helicopter, vlak boven de grond, ook weer met 

dezelfde constante snelheid. 

De vraag: 

Hoe kun je stoppen, zonder dat er ongelukken gebeuren? 

Antwoord op de bladzijde van de Kalender EMC 2005....maar wel eerst even zelf 

nadenken!
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CLUBAVOND 2 MAART 

Begin deze maand, op woensdagvond 2 maart, was er weer eens een clubavond georganiseerd. Het is 

altijd weer lastig voor de organisatoren om iets op het programma te zetten wat onze clubleden ook zal 

gaan interesseren. Dat blijft gissen. Wat de één wel interessant vindt, vindt iemand anders maar niks. 

De keuze was dit keer gevallen op een infoavond over GPS-systemen. De opkomst was ronduit redelijk te 

noemen (meer mensen dan met de jaarvergadering), maar was naar mijn idee groter geweest als de 

weersomstandigheden beter waren geweest. Het sneeuwde namelijk enorm en alle straten waren spekglad 

geworden. Maar desalniettemin had menig clublid het slechte weer getrotseerd en de weg naar ’t 

Kluphoes gevonden. 

GPS is een Engelse (of Amerikaanse) afkorting en staat voor Global Positioning System. Dit betekent 

zoveel als een positioneringsysteem dat overal ter wereld werkt. Het maakt gebruik van satellieten, 

waarvan er vele in een vaste baan om onze aarde draaien. Het GPS-apparaat moet minimaal drie 

satellieten “zien” om te kunnen bepalen waar het zich op de aarde bevindt. Hoe meer satellieten er “in 

beeld zijn”, hoe nauwkeuriger de positiebepaling (incl. hoogte) kan worden uitgevoerd en wel tot op ca. 1 

meter nauwkeurig. 

Voor deze avond had men Eric Havinga en zijn echtgenote Jose Havinga –beiden directeur/eigenaar van 

WayPoint Notter BV- bereid gevonden om de aanwezigen uitgebreid te informeren over de 

mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse GPS-systemen van met name het Amerikaanse merk 

GARMIN die zij in hun zaak in Notter verkopen en indien gewenst ook installeren. 

De goedlopende zaak WayPoint Notter BV is ooit geboren uit hobby. Inmiddels telt de zaak naast de twee 

directeuren vijf vaste en vier parttime medewerkers. De vaste medewerkers zijn stuk voor stuk adviseur 

op het gebied van GPS-systemen en daarnaast zijn –zoals in ieder bedrijf- de taken verdeeld met ieder 

zijn specialisme. 

Eric Havinga had voor deze avond een heel scala aan GPS-apparaten meegenomen en op de tafel 

uitgestald. Diverse houders voor op de verschillende typen 

motorfietsen en voor op het dashboard van een auto ontbraken ook 

niet.

Aan de hand van een slide-show belichte Eric de verschillende 

facetten van een aantal typen apparaten. Zo werken de wat 

goedkopere kleinere apparaten – die gemaakt zijn voor outdoor 

gebruik - over het algemeen op batterijen, zodat ze ook gebruikt 

kunnen worden tijdens een boswandeling in den vreemde. Nadeel van deze apparaatjes kan soms zijn dat 

je slechts een beperkte hoeveelheid detailinformatie kan opslaan doordat hiervoor een hoeveelheid vast in 

het apparaat aanwezig geheugen beschikbaar is. Deze detailinformatie kan met behulp van een computer 

naar het GPS-apparaat worden gedownload. 

Het neusje van de zalm, met name voor gebruik op de motor, is de StreetPilot serie. Het eerder genoemde 

nadeel heeft dit apparaat niet doordat er losse geheugenkaartjes, met hierop de detailinformatie in te 

steken zijn. De streetpilot heeft ook een wat groter kleurenbeeldscherm en mogelijkheden om de 

gesproken aanwijzingen via een oortelefoontje (eventueel draadloos) te beluisteren tijdens het rijden. Het 

apparaat kan routes supersnel zelf berekenen, maar met een computer en de bijgeleverde programmatuur 
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is ook zelf van te voren een mooie route te maken. Hoe simpel dat in principe is, werd door Eric ook 

gedemonstreerd. 

Er is inmiddels ook al een website – www.gpstracks.nl - waarop al meer dan 1000 

routes staan die alle geschikt zijn voor GARMIN GPS-apparaten. Zoek je een tochtje 

rond Nijverdal of een stevige rit door de Dolemieten, het is er allemaal te vinden. Een 

uitkomst misschien voor iemand die een ritje zou moeten uitzetten en in tijdnood is 

gekomen. 

Al met al was het een leerzame en leuke avond. De aanwezigen waren erg 

enthousiast zoniet onder de indruk. De Garmin GPS shop van WayPoint Notter BV is 

dichtbij en wel aan de Schapendijk 31a te Notter. Ga gerust eens langs om een kijkje 

te nemen en/of je te laten informeren over een GPS-systeem. Ook kun je erg veel 

informatie vinden op hun website www.gps.nl . 

Arie Eeftink 

TRUUS IS DAKLOOS 

Onze Truus, geboren in Duitsland in de Volkswagenfabriek is dakloos, en dat met dit koude weer. Wie 

kan haar onderdak bieden tot aan de volgende Reggerit. Elk jaar helpt zij ons met de Reggeritten, maar 

tussendoor hebben wij niets voor haar te doen.

Dus wie heeft een paar vierkante meters over in zijn (boeren)schuur, garage of (bedrijfs)hal. Truus stelt 

geen hoge eisen, als het maar droog is om roestuitslag te voorkomen. Als het echt niet anders kan mag het 

ook een plekje buiten in weer en wind zijn. 

Dit zijn haar persoonlijke gegevens: 

Voornaam  : Polo 

Achternaam  : Volkswagen 

Geboortedatum  : Staat op het kenteken. 

Kleur   : Wit (Blond) 

Bijzonderheden  : roepnaam Truus en 

zij draag Jopa stickers. 

Wil je onze trouwe auto onderdak bieden 

tot aan de volgende Reggerit meld je dan 

bij een van de Enduro organisatoren of een 

bestuurlid. Telefoonnummers staan wel voorin 

het blad. 
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WEER ZUID AFRIKA 

Het land blijft ons trekken. In december jl. zijn we voor de vierde maal in ZA geweest, nu voor vier 

weken. Gestart in Johannesburg, een gids gehuurd, die ons de belangrijkste bezienswaardigheden van JB 

en Pretoria heeft laten zien. Het Voortrekkersmonument, de parlementsgebouwen, de grote gevangenis 

waar Nelson Mandela heeft verbleven, het gerechtsgebouw en oud JB. Daarna hebben we een autootje 

gehuurd en zijn ZW naar Welkom gereden, via uitgestrekte landbouwgebieden die onder droogte lijden 

en de grote goudmijnen, niets romantisch, alleen grote graafmachines en nog hogere ertsbergen. Welkom 

is heel saai buiten het raceseizoen. Daarna oostelijk, via de Golden Gate, een natuurreservaat met bizarre 

rotsformaties bij de Drakensbergen, naar Harrismith, 300 km. zuidelijk van JB.  

Met onze goede vriend aldaar, Wijnand Jakobs, zijn we naar Durban aan de Indische Oceaan geweest, 

helaas geen mooi weer. Vervolgens weer naar Lesotho, het bergkoninkrijk. Door de bergen gezworven, 

op de typische kleine paardjes naar een waterval geweest, een 4 uur lange rit langs afgronden, waar je het 

wel laat om met een motor te komen, steil berg op en af, door het water. Je krijgt een grote bewondering 

voor die dieren, onverstoorbaar banen ze hun weg, jij geeft de richting aan, zij doen de rest. Onze 

Europese paarden zouden van pure ellende in elkaar zakken.

We hebben gelogeerd en weer paard gereden op een Afrikaander boerderij. Ze telen beesten (fokken 

koeien, “fokken” heeft daar een heel andere betekenis als bij ons) schapen en verbouwen mielis (mais) en 

zonnebloemen. Ook daar een groot gebrek aan water, we brachten wat regen mee, dus waren we meer dan 

welkom. De boerderij was 4500 ha., lang niet de grootste, zeiden ze zelf. Ik kan wel een boek schrijven 

over het leven van de Afrikaander boer, dus dit stukje is te kort.  

De echte aanleiding voor dit stukje in ons clubblad is echter het motorrijden daar en dan bedoel ik op “ 

grondpad” offroad dus. In een van mijn vorige bijdragen aan de invulling van ons blad heb ik geschreven 

over de mogelijkheid die onze gastheer Wijnand biedt om in ZA offroad te rijden. Daar heeft niemand op 

gereageerd en nu probeer ik nog een keer jullie daar warm voor te krijgen. Ik ben een “softie” en heb 

nooit cross of enduro gereden. Op uitnodiging van Wijnand ben ik met hem een halve dag op pad geweest 

op een van zijn Suzuki’s 400 DR. Handige machine, goed koppel van onderuit, prima schakelen, remmen. 

De verbindingswegen hebben een ondergrond van leem en een bovenlaag van keien en grof grind, ze zijn 

breed, twee ossenspannen moesten elkaar gemakkelijk kunnen passeren. Normaal geven ze goed grip, bij 

regen moet je oppassen, maar dat gebeurt niet zo vaak, je neemt het spoor met de minste steenslag en je 

laat de machine zijn weg zoeken. Geen verkeer, een enkele boer in zijn bakkie (Pick-up) die dan vaak 

stopt voor een praatje. Puur natuur, heuvel af, door een bedding met veel of weinig wat, en heuvel op, 

naar het volgende uitzicht. Je rijdt langs een groepje hutten van landarbeiders, geen gegooi met stenen 

(binnenland Turkije), een opgestoken arm, zwaaiende kinderen. Een groepje springbokken kruist onze 

weg, soms een kudde koeien achter een draad. En altijd is daar het vergezicht, bergen dichtbij of verderaf, 

een bosje, een waterloop. Je vergeet de tijd, zoekt je spoor, schakelt vrijwel gedachtenloos, zo puur. We 

zoeken de snelweg op voor wat drinken en benzine. Ik ben verkocht, ik wil dit meer, had niet van mijzelf 

gedacht dat ik het zou klaarspelen. Je kunt motorrijden zegt Wijnand en je hebt de balans van je vele 

paardrijden, het is o.k. Ik ben allemachtig blij met zijn uitspraak. We rijden nog door een natuurgebied 

met smalle paadjes, zien allerlei soorten herten en antilopen, wilde beesten (gnoe’s). 

Weer thuis moet ik weer erg wennen aan het Nederlands verkeer, ik vind er niets aan.  

En nou jullie!  

Natuurlijk kun je met je eigen motor een week of zo naar v.d. Wal in Andorra, heel mooi heel, spannend. 

Maar ga eens 3 weken naar ZA, je hoeft alleen de persoonlijke verzorgingsspullen mee te nemen en een 

camera. De rest heeft Wijnand, motoren, uitrusting, tenten, rijdende werkplaats. Beklim de Sanipas naar 
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Lesotho (voor mij nog een brug te ver) en stijg tot 3000 m. over een weg, waarop je kunt laten zien dat je 

een endurorijder bent. Slaap onder een fascinerende sterrenhemel en rij de volgende morgen verder de 

bergen in, een uitdaging die niemand meer vergeet. Je moet het eens gedaan hebben.  

Ik kan zorgen voor contact met Wijnand, die een aanbod maakt, afgestemd op je wensen. De beste tijd is 

maart-mei. Dagtochten vanuit Harrismith van stel 250 km. en ’s avonds weer op je thuisbasis. Een 

trektocht van 2500 km. met overnachtingen in hotels of de ultieme toer: 3000 km. door de natuur en 

slapen in tenten. Je zegt het maar en het wordt voor je georganiseerd. Wel in een groepje van minimaal 

vier deelnemers, anders kan het niet uit.  

Ik heb er geen enkel belang bij, maar ik gun iedereen deze onvergetelijke belevenis. 

Bas de Vries 

WANTED

EEN HESJE 
Tijdens de afgelopen Reggerit hebben wij zoals gebruikelijk de 

wettelijk verplichte hesjes met het opschrift 

“VERKEERSREGELAAR” in bruikleen gehad van de Gemeente 

Wierden.

Als je iets leent moet je het ook weer keurig terugbrengen, echter omdat één hesje na de Reggerit niet bij 

ons is teruggekomen konden wij het ook niet aan de gemeente teruggeven. 

Wil degene die dit hesje nog in zijn bezit heeft dit .a.u.b. inleveren in het Kluphoes of bij een van de 

Reggerit organisatoren? We zijn voorlopig de borgsom kwijt. 

Bij voorbaat dank, 

De Enduro Commissie. 

KLEEDKAMERPRAAT
MAN: "Ok, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen." 

VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaarzo graag wilden kopen, staat weer 

te koop. Ze vragen 950.000 euro." 

MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro." 

VROUW: "Ok. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" 

MAN: "Doei, ik hou ook van jou." 

De man hangt op. 

De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.  

Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie die telefoon is?" 
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ZATERDAG 21 MEI 2005: ENTERRUN! 

Op die dag hopen we voor de 21e keer de “ENTERRUN” te houden. De Enterrun is een jaarlijks 

terugkerend evenement waar, onder leiding van de EMC, een onvergetelijke dag bezorgd wordt aan 

verstandelijk en / of lichamelijk gehandicapten. 

Er komen zo’n 45 zijspanrijders naar Enter (Hulde) om met plezier een dag rond te rijden met een minder 

valide persoon. Op het morgenprogramma staan een tweetal ritten gepland. Samen goed voor ca. 70 km.  

Tussen de middag worden de magen gevuld bij zalencentrum “De Kröl”. Na de middag gaan we weer 

rijden en zal er het nodige amusement op touw gezet worden. Het heeft iets te maken met honden, 

schapen, en wat al niet meer. Verder blijft het nog even verrassing. 

Voor dit evenement mogen we altijd rekenen op de steun van de horeca en middenstand uit Enter, ook 

daarmee wordt Enter op de kaart gezet..  

De colonne wordt altijd begeleid door Politie en een groot aantal vaste helpers die met hun ervaring in 

staat zijn om alle wegen en kruisingen af te zetten zodat de zijspanrijders ongehinderd door kunnen 

rijden.

Kortom: een prachtig evenement voor de gehandicapten waarbij veel voldoening is bij de rijders en 

helpers. Ook  EMC! 

Namens de enterrun commissie, 

Martin Rohaan 
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VAN DE TOERCOMMISSIE 

Dit jaar heeft de toercommissie er voor gekozen om in de maanden mei tot en met augustus op elke 

woensdagavond een woensdagavondrit te houden. Met name voor de mensen die zo nu en dan eens tijd 

hebben om te rijden heeft dit grote voordelen. Men hoeft niet meer te denken: “Zou het deze week zijn of 

volgende week?”. Het is gewoon elke week. 

Dit houdt in dat er relatief veel routes moeten zijn. Er is inmiddels al wel een archief met diverse routes 

met een lengte van 80 tot 100 km die slechts door een enkeling zijn gereden. 

Deze en wellicht ook nog andere zullen dit jaar opnieuw gebruikt worden. 

Tijdens de jaarvergadering van de Enterse Motor Club hebben zich diverse vrijwilligers gemeld die wel 

een woensdagavondrit willen uitzetten, dus we kunnen voldoende nieuwe en mooie routes verwachten dit 

seizoen.

Op 4 mei en op 8 juni is er geen woensdagavondrit i.v.m. resp. Dodenherdenking (en het Eifelweekend 

dat de dagen erna plaatsvindt) en de avondvierdaagse. 

Wat de grotere ritten betreft, stond als eerste de Ganzenrit op het programma voor 3 april. Tot mijn spijt 

moet ik meedelen dat deze komt te vervallen. Dus het klopt als je de Ganzenrit niet meer op de kalender 

ziet staan achterin dit blad. 

Het Minitreffen dat voorgaande jaren op de kalender stond, komt qua naam te vervallen. De ritten op de 

betreffende woensdagavonden blijven uiteraard bestaan, maar dan als Woensdagavondrit. Wellicht 

kunnen de offroad/enduro-jongens onderling afspreken om eens op een woensdagavond te gaan rijden. 

Dit was eerder een standaard onderdeel van het Minitreffen en misschien jammer dat dit element zou 

verdwijnen. De EMC bestaat uit meer dan alleen toerrijders. 

Van dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 juni wordt de jaarlijkse Motoravondvierdaagse georganiseerd. 

Hiervoor werken een aantal clubs in de regio samen, waarbij je op een andere plaats eindigt dan vanwaar 

je gestart bent. Van de Enterse Motor Club zal Bert Wolves, onze voormalige penningmeester, zijn 

medewerking verlenen door het uitzetten van een schitterende tocht door het Twentse land die na de start 

vanuit Enter zal worden verreden. 

Op zaterdag 18 juni zal een Zaterdagmiddagrit gereden kunnen worden die wordt uitgezet door Marcel 

Wolves. Dit wordt een zeer feestelijke dag, want de rit valt samen met de Familiedag ‘s middags en 

daarna een BBQ ’s avonds. 

Voor dit jaar is dit de enige Zaterdagmiddagrit. 

Voor 2 juli staat de Klompenrit weer op het programma. En ook op 3 juli is er nog gelegenheid om van 

deze ca. 200 km lange rit te genieten. Dit zeg ik niet voor niets, want als vanouds zal deze dagvullende 

toertocht worden uitgezet door, ons aller bekende en zo langzamerhand een veteraan in het uitzetten van 

toertochten, Kruutje (Gerard Lankamp). 

Zo te zien is de agenda weer aardig gevuld geraakt met toerritten en andere activiteiten. Mocht je ideeën 

of misschien zelfs ambities hebben om iets (mede) te organiseren, laat het weten. Je staat er echt niet 
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alleen voor. Ook (opbouwende) kritiek is welkom. Misschien kunnen we het dan een volgende keer 

anders en/of beter doen. 

Ik wens jullie allemaal veel en veilige motorkilometers toe en zeker niet onbelangrijk: mooi weer! 

Tot ziens in ’t Kluphoes. 

Arie Eeftink 

24E  REGGERIT                                                                                           ENTER JAN.2005 

The world of enduro opent zich vandaag voor een nieuw seizoen in Enter. 

Na een voorbereiding van drie maand, bestaand uit boeren en land eigenaren en diverse instantie s aan te 

spreken of wel te bezoeken is het ons toch nog gelukt om een hele mooie route uit te zetten.Ongeveer 55 

km. aan de Enterse kant en 20 km. aan de Wierdense kant. 

Zo te zien had een ieder er weer zin in na de winterstop. Dat was te merken aan de inschrijvingen 

ongeveer 185 voorinschrijvingen en 80 eendagslicenties. 

Om 6.30 uur melden zich de eerst helpers, marshals, cateringpersoneel en rijders. 

H.van C. sluit zich ook aan bij de groep parkeerders onder leiding van H. de W. 

Het loopt gesmeerd zowel buiten als binnen het clubhuis waar de broodjes en de koffie rijkelijk over de 

bar gaan. 

Het weer leek er goed uit te zien maar helaas had er de nacht ervoor behoorlijk gevroren. 

Dat was voor sommige rijders een tegenvaller, vanwege een harde ondergrond ontstonden er blessures. 

(div.botbreuken). Geen nood de rijdende arts er 

even bij en wat helpers en je bent zo in 

Twenteborg ! toch goed geregeld. 

Voor ons als organisatie kwam de eerste ronde al 

een probleem door deze weersomstandigheden. De 

tijd van het eerste deel van de route was te krap en 

er werd besloten om in dit stuk, ongeveer 9-10 

minuten, route er uit te halen, zeer jammer gezien 

de tijd en de moeite om deze route er in te krijgen. 

De rest van de route was goed begaanbaar en 

prachtig aldus diverse rijders. 

Voor sommige was 3-4 rondjes wel te zwaar . De 

meningen hier over waren nog al verdeeld. Voor 

ons niet. Wij hadden een mooie volle drukke dag met het uitzicht op al dat natte vocht wat nog komen 

mocht. HEERLIJK HELDER…….. 

Rond 15.30 uur kwamen de eerste binnen, moe en voldaan maar ook zeer tevreden. 

Tijd om de catering aan de proef te stellen, nou dat is behoorlijk goed gelukt binnen een afzienbare tijd 

was bijna alles op behalve ut nat. 

De eerste materialen van de proeven en de route kwamen ook binnen en werd gelijk op de plaats van 

bestemming gepakt. Grote klasse van de materiaal mensen, geweldig. Tegen 17.30 uur was iedereen 

binnen, de helpers op de route waren zo goed als klaar, het overige was voor maandag en dinsdag. 
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Na het zwijgen van de muziek onder leiding van E.L.uit R. kwam onze vice voorzitter aan het woord voor 

de prijsuitreiking in samenwerking met de K.N.M.V. Ook dit was zo geregeld en kon onze dj weer aan de 

slag tot ongeveer 21.30 uur.De harde kern heeft nog iets langer doorgefeest. 

Zondag kwam de organisatie nog effe bij elkaar om de nodige werkzaamheden te bespreken en bij toeval 

komen wij een geheel nieuw item van de E.M.C. tegen. 

‘’DE HOUTHAKKER’’ zie onze website. www.entersemotorclub.com . Natuurlijk ook aan onze 

webmaster HULDE. Wij hopen dat deze houthakker dan ook nog lang mee gaat bij de E.M.C. 

Maandagmorgen om 8.00 uur de eersten zijn alweer aanwezig incl. R.S. uit Den Haag. Je zou haast 

denken dat het zonder hem niet doorgaat maar ook voor hem HULDE. Het clubhuis ziet er uit als een 

varkensschuur waar 120 zeugen hebben ge……dronken. Echt schrikbarend wat een zwijnenboel. Ook 

hier hebben wij mensen voor.

Tussen de middag hebben we weer genoten van ons jaarlijks uitje bij de krôl. 

Na een voortreffelijk en zeer smakelijk stamppotbuffet te hebben opgeschrok t zijn we weer verder 

gegaan met de werkzaamheden die uiteindelijk zeer voorspoedig verliepen. 

Om ongeveer 17.30 uur was iedereen terug in het clubhuis die je eigenlijk niet terug kende bij 

vergelijking van j.l.morgen. Ook hier HULDE aan het mannelijke verzorgingsdreamteam.(de miepjes) 

De vergadering kon beginnen en duurde dan ook vrij lang (was pittig). 

Na veel woorden en glazen te hebben gewisseld en de diverse hapjes van de krôl te hebben genuttigd zijn 

wij er wel uit gekomen: 

HET WAS GESLAAGD EN OP NAAR DE 25e REGGERIT. 

HULDE AAN ALLE HELPERS EN BOEREN EN LANDEIGENAREN EN SPONSORS EN E.H.B.O 

EN GEM.WIERDEN EN POLITIE EN K.N.M.V. EN BRANDWEER EN WATERSCHAP EN DE 

BUURTBEWONERS EN HET BEDRIJVENPARK ENTER.en een ieder de we vergeten zijn. 

Tot ziens in 2006 op onze 25e jubileum Reggerit. 

De enduro comissie. 

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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Advertentie
Safe Almelo 
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Advertentie 
Moto Port Hengelo (= Wout Broer) 
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HENDRIK DE HOOG HIELD ZIJN BROEK NIET DROOG. 

Tijdens de afgelopen Reggerit boden zich 

enkele toeschouwers ter plekke als helper aan. 

Zij wilden de route wel even schoon 

schrobben met wat emmers water. De route 

was vies, allemaal modder, vooral op het 

bruggetje, en in de beek zat genoeg schoon 

water om de route even schoon te schrobben. 

Helaas lukte het niet al te best, door al het 

geschrob en geknoei met water ontstond er 

alleen maar meer modder. Dus nog meer 

water getakeld om al deze modder weg te 

schrobben, met echter wederom een averechts 

effect.

Daar kwam Hendrik de Hoog aan gecrosst 

over het maisland, hij had de gang er goed in 

want er was niet veel modder op het land. 

Goed geschrobt hier, dacht Hendrik nog. Tot 

hij bij het bruggetje kwam, oei wat een drek 

en Hendrik ging op zijn bek. Maar toen kwam 

de kater want hij vloog in het water!! 

Dit deed mij denken aan het volgende gebed: 

Onze Vader viel in ’t water. 

‘t Wees Gegroet haalt um droet. 

’n Engel des heer’n lôt um dr wier in pleer’n. 

Harry Wolters 
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DEMO RACE 
27 AUGUSTUS 2005. 

Het lijkt nog ver weg met zo’n pak sneeuw voor de deur, maar in augustus zijn we weer van plan 

wederom een demo-race te houden op de Enterbrookring. 

Henny ten Berge heeft de organisatiecommissie verlaten, maar Gerhard Lankamp en Patrick 

Kuipers komen de commissie versterken. Omdat het volgend clubblad vlak voor de 

vakantieperiode uitkomt bij deze vast een  

HELPERSOPROEP.

Ben je genegen te helpen tijdens de aanstaande Demorace dan kun je je opgeven bij Harry 

Wolters, tel 0547-383072 of per e-mail harry.wolters@home.nl.

We hebben mensen nodig die vrijdags willen helpen met het circuit opbouwen, zaterdags met 

parkeren, kaartjes knippen, catering verzorgen e.d. en ook ’s maandags moeten nog wat zaken 

opgeruimd worden. 

Namens de Demo organisatie commissie, 

Harry Wolters. 
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FEESTAVOND HELPERS REGGERIT 

Net zo als na de twee-daagse is er ook dit jaar een feestavond georganiseerd voor de helpers van 

de Reggerit 2005. 

De feestelijke muziek werd gebracht door de zeer bekende DJ 

Nadat de meesten de koffie ophadden en Jos alle helpers een woord van dank had toegesproken kon er 

begonnen worden met de reden waarvoor de meesten waren gekomen: BIER drinken. De sfeer was goed 

en de opkomst redelijk. 

Bij de binnenkomst van de houthakker werd er nog een kleine serenade gebracht: Joa ehr leebt nogh. ehr 

leebt nogh. ehr leebt nogh.Al hoewel hij neet te passuh was 

Net zoals na de Reggerit zijn er altijd mensen welke de volgende dag nog een stukje film missen van de 

avond ervoor. Geen nood: de foto's staan binnenkort op de site (leuk voor de thuisblijvers)Dit kan nog 

wel even duren. 

Wij van de organisatie hopen dat iedereen het buikje weer vol heeft kunnen eten en drinken. En een fijne 

avond heeft gehad. Het was voor ons de moeite waart om ook dit spektakel te mogen organiseren. 

Ook hopen wij volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen voor de 25e Reggerit !!!!!!! 

Tip:voor  Reggerit 2006: kom lopend naar clubhuis dan vergeet je de fiets niet ! 

Oproep: mochten mensen nog hesjes hebben deze graag inleveren bij 't Kluphoes. 

De enduro commissie 

GRATIS BIER DRINKEN BIJ HEINEKEN 

Vrijdag 16 september 2005 

OMDAT HEINEKEN ONZE BIERLEVERANCIER IS GEWORDEN HEBBEN WE 
EEN UITNODIGING GEKREGEN OM EEN VAN DE BROUWERIJEN TE 

BEZOEKEN. 
GEKOZEN IS VOOR DE BROUWERIJ IN DEN BOSCH. 

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM. 

DEGENE DIE MEE WIL MET DIT GEZELLIGE UITSTAPJE KAN ZICH OPGEVEN 
IN ’T KLUBHOES. 

EEN MAILTJE STUREN KAN OOK NAAR MARK VAN DE RIET 
(MARKVDRIET(AT)HOME.NL)
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`HERHALING  -  HERHALING  -  HERHALING  -  HERHALING  -  HERHALING 

 DE VETERANEN- EN KLASSIEKER RIT, ZATERDAG 23 APRIL 2005. 

Zoals bekend moge zijn, is één van de laatste zaterdagen van april voor de Veteranen- en Klassiekerrit 

gereserveerd, in 2005 dus 23 april. Deze happening trekt elk jaar een grote schare deelnemers en publiek, 

vanzelfsprekend want je ziet vele mooie, soms zeldzame, exemplaren van roemruchte motoren van 

allerlei merken en soorten. 

De berijders van deze oldtimers komen overal vandaan, uit België, Duitsland, Frankrijk en ook zijn er in 

het verleden al deelnemers uit Schotland en Zwitserland geweest. 

Al met al is het elk jaar weer een mooie happening die langs de route veel bekijks trekt. 

Om alles in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers nodig voor: het uitzetten van de route, waarnemen, 

routebegeleiden, medewerken in het clubhuis,  parkeren, enzovoorts. Dus mensen, meld je aan als 

vrijwilliger. Je krijgt er zeker geen spijt van, het is elk jaar weer een prachtig evenement, goed voor de 

sociale contacten en je steunt de EMC, en daar hoor jij ook bij!! 

Je kunt je dus aanmelden als helper bij een van de onderstaande commissie leden: 

Arie Eeftink  tel. 0546 - 573969 of e-mail aeeftink[AT]tisacali.nl

Henk de Wilde  tel. 0547 - 382118 of e-mail h.d.wilde[AT]home.nl

Hieronder enkele deelnemers van 2004. 
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KALENDER EMC 2005 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START

Zaterdag 23 april Veteranen- en Klassikerrit  

Donderdag 5 t/m zondag 8 mei Eifelweekend  

Zaterdag 21 mei Enterrun Hele dag 

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni Avondvierdaagse 19.00  uur 

Zaterdag 18 juni Familiedag + BBQ 
13.00 en 
20.00

Zaterdag 2 en zondag 3 juli 23e Klompenrit 09.00  uur 

Zaterdag 27 augustus Demo Race Hele dag 

Woensdag 28 september Clubavond 20.00  uur 

Zaterdag 29 oktober Puzzelrit n.n.b.  

Zaterdag 26 november Sinterklaasmiddag 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 4 mei (Dodenherdenking) en 8 juni (Avondvierdaagse)). 

AANTWOORD OP HET RAADSEL 
Je vraagt aan de meneer van de draaimolen of je er uit mag. 

HAGELSTORM...
Een blondje rijdt naar huis en komt in een verschrikkelijke hagelstorm terecht.  

De hagelbollen zijn zo groot als tennisballen en haar wagen raakt helemaal onder de deuken.  

De volgende dag gaat ze met haar wagen naar de garage.  

De monteur ziet dat ze blond is en besluit een beetje lol te trappen.  

Hij zegt haar dat ze gewoon naar huis moet gaan en in de uitlaatpijp moet blazen, heel hard, en dat de 

deuken er zo automatisch uit zullen worden "geduwd".   

Het blondje rijdt dus terug naar huis, stapt uit de wagen, gaat op haar knieën zitten en begint in de uitlaat 

te blazen.

Er gebeurt niets. Dus begint ze wat harder te blazen, maar nog altijd gebeurt er niets.   

Intussen komt haar vriendin, ook een blondje, langs en vraagt:  "Wat in hemelsnaam ben jij aan het 

doen?!"  

Het eerste blondje vertelt haar hoe de monteur haar had aangeraden in de uitlaatpijp te blazen om zo 

alle deuken uit de wagen te krijgen.   

De blonde vriendin draait met haar ogen en roept uit:   

"Halloooooooo?!? Zou je dan eerst niet de ramen dichtdoen????!!!!!!"  
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