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BESTUUR:
Voorzitter:   

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 79  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   4,50 

    6 t/m 17 jaar   EUR  10,00 

    18 t/m 64 jaar        EUR   20,00 

    vanaf 65 jaar        EUR   10,00 

    Gezinslidmaatschap  EUR  25,00 

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.nl 

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 P. Kuipers  0547-380746

DEMO RACE  G.Lankamp  0547-381711  

VETERANEN en  A. Eeftink  0546-573969 B. Westerik  0546-573012 

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  

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 

Goede tijden slechte tijden, zo gaat dat soms. Deze keer niet louter grappen en dat soort 

zaken maar ook het treurige bericht dat onze voorzitter Rolf Blank is overleden. Begin dit jaar 

hoorde hij dat hij niet lang meer te leven had, een zeer harde boodschap. Bewonderenswaardig 

hoe hij daar echter mee is omgegaan. Hij weigerde bij de pakken neer te gaan zitten en wilde 

zo lang mogelijk gewoon erbij horen. Dat werd echter steeds moeilijker omdat hij lichamelijk achteruit 

ging. Op 23 mei is hij overleden. Enkele weken eerder, toen hij al verpleegd werd in het Hospice te 

Hengelo, hebben we hem nog met een groep van ca 30 motoren opgehaald. Toen was hij lichamelijk al 

zeer zwak maar hij wilde het toch proberen om de tocht van Hengelo naar Enter op de motor te maken, en 

wilde niet meerijden in een auto. Gelukkig lukte dit, door bij zijn broer Hugo achterop te kunnen. Die 

zaterdagmiddag heeft hij doorgebracht in ’t Kluphoes zoals hij dat anders ook zo vaak deed. De terugweg 

heeft hij in een zijspan gemaakt. Dit was dus echt zijn laatste motorrit. 

Foto’s hiervan staan op onze ‘oude’ website die nog steeds in de lucht is, maar er is inmiddels ook een 

nieuwe actief. Hij is nog niet helemaal af, maar dankzij Frank Lammertink hebben we nu een website die 

ook de mogelijkheid biedt om interactief via het web te communiceren. Het ziet er veelbelovend uit, en 

iedereen kan nu simpel zij ei kwijt als het ware, kijk maar op www.entersemotorclub.nl.

Rest ons nog te melden dat dit clubblad ietwat te laat 

bij jullie in de bus valt, waarvoor onze excuses. Maar 

ja, we zijn een amateurvereniging en alle drie de 

redactieleden waren gedurende een paar weken 

tegelijkertijd ineens druk bezet door werk en 

privé-omstandigheden waardoor het even een 

paar weken later is geworden. Volgende keer 

hopelijk wel op tijd, enne… wat meer kopij zou 

niet verkeerd zijn. 

De redactie. 
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Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het 

overlijden van onze voorzitter 

Rolf Blank 

Wij zullen zijn grote inzet en betrokkenheid 
binnen de club erg missen. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies. 

Enterse Motor Club 
23 Mei 2005 
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VOORWOORD VAN DE VICE-VOORZITTER 

Het was een slechte maand voor de motorclub door het verlies van onze voorzitter. 

We zullen die toffe peer gaan missen. 

Ook zullen we op zoek moeten naar een andere voorzitter. 

Aanmeldingen zijn van harte welkom. 

De enterrun is volgens mij goed verlopen, ik kon er zelf helaas niet bij zijn. 

Het is alleen de vraag of het volgend jaar nog door kan gaan in verband met het verhaal van de 

verkeersregelaars en hun verzekering. 

We kunnen het niet wagen om het bestuur daar hoofdelijk aansprakelijk voor te laten zijn . 

Dus daar moeten we ons maar eens over buigen. 

Verder zijn de avondritten op woensdag al begonnen en dat loopt goed. 

Rest mij jullie allemaal een goede en warme zomer te wensen en veel motorplezier. 

Oja, enne….rij voorzichtig. 

Antoon Slagers 

CONTRIBUTIEVERHOGING 2005 

Tijdens de laatste ledenvergadering is het voorstel om de contributie wat te verhogen door de aanwezigen 

geaccepteerd. 

De reden voor de verhoging was tweeledig. Ten eerste was de contributie al jaren op hetzelfde lage peil, 

maar de belangrijkste reden was toch wel de steeds stijgende kosten die 

de club moet maken voor drukwerk en het verzenden hiervan. Dit moet 

minimaal kostendekkend zijn. Met de hulp van diverse vrijwilligers en 

door onder andere gebruik te maken van de stadspost, proberen we 

deze kosten natuurlijk wel zo laag mogelijk te houden. Maar ja, 

iedereen ondervindt het in zijn eigen portemonnee, het leven is gewoon 

duurder geworden. Vandaar dan ook de (weliswaar geringe) 

contributieverhoging. 

In het clubblad van maart 2005 is verzuimd om hiervan melding te 

maken en ook zijn per abuis de contributiebedragen voor het 

lidmaatschap direct voor in het blad niet aangepast. Bij deze uitgave 

is dit rechtgezet. 

De nieuwe bedragen per jaar zijn als volgt: 

Minilidmaatschap t/m 5 jaar  EUR   4,50

Juniorlidmaatschap 6 t/m 17 jaar EUR 10,00 

Normaal lidmaatschap vanaf 18 jaar EUR 20,00 

Seniorlidmaatschap vanaf 65 jaar EUR 10,00 

Gezinslidmaatschap   EUR 25,00 

Namens de penningmeester, 

Arie Eeftink 
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DE 27STE VETERANENRIT EN DE 19E KLASIEKERRIT 

--------------Of hoe ik dan de secundaire ketting van de HD weer eens goed kon testen,evenals het daaraan 

verbonden koppelingshuis,vakkundig gereviseerd en geconstrueerd door de heren, 

Smit uit Ruurlo en Nijhof uit Loenen………………………………………………………… 

ENTER april 2005-04-29 

Deze secundaire ketting nu, geachte fans, blijkt een bron van ergernis te zijn voor ons soort type Harley 

rijders.Het ding rammelt, moet voortdurend worden gespannen, dan weer hang hij te slap, dan weer zit hij 

te strak. Lieden binnen onze vereniging die de balen kregen van dit voortdurend onderhoud, vervingen het 

geheel door een riem aandrijving. Het rammelt niet meer, het schokt niet meer tijdens het schakelen, en 

niemand die het ziet. 

Ik vind dat afbreuk doen aan de originaliteit en daarbij een nieuwe ketting is een stuk goedkoper. Een dag 

of veertien nu voordat ik naar Enter toog, hoorde ik in de buurt van het Zutphens ziekenhuis, onder het 

rijden, een scherpe tik onder mijn linker voet. 

Alert als immer, trapte ik de koppeling in, liet het 235 kilo zware geval uitrollen op een parkeerstrook, 

stak een sigaartje op en schroefde even het dekseltje los van de beschermingskap. Hevig hoestend van de 

schrik, bleek de ketting dwars doormidden te zijn gebroken. Dat was niet zo mooi, want repareren had ten 

minste twee uren geduurd. 

De reactie van de Hen, was toen ik haar via het mobiel bereikte, niet in twee zinnen weer te geven. 

Alleen al het feit om onopgedoft in de auto te moeten stappen, gaf reeds zeer vele verwensingen in mijn 

richting. Met de sleepkabel in de hand, de auto over het fietspad, kwamen wij veilig thuis, weliswaar met 

een afgesleten linkerhak van mijn laars, om het geheel stabiel te kunnen houden.U moet over deze 

wonderlijke vertoning Sjaan (u allen welbekend) maar eens vragen, zij kwam ons tegen, terwijl wij met 

de nodige omzichtigheid een rotonde namen. 

Prachtig weer was het toen ik vroeg in de ochtend naar Enter knapte. De leren broek en het vetleren jasje 

stevig aan het lijf, want de weervoorspellingen neem ik heden ten dage niet meer zo serieus. Ik nam 

Lochem, Rijssen en aangekomen bij ’t Kluphoes van de EMC, was het al reeds een drukte van belang. 

Ik loer toch altijd weer even naar de Veteraan motoren, ik heb daar een zwak voor, maar de aanwezige 

klassiekers mochten er zeker ook zijn. Bij elkaar stond er weer voor enkele tonnen aan oud ijzer. 

Het verheugde mij bijzonder dat Wim Nijhof ook weer aanwezig was. Als redakteur kon hij het weer eens 

aan den lijve ondervinden hoe het is om klassiek rond te toeren in het mooie Twente. Dat is nog eens wat 

anders dan voortdurend achter de PC. En des te meer ben ik verheugt om het feit dat hij nu ook eens kan 

beleven wat ik neerzet in deze stukjes. Dat is niet allemaal uit de duim gezogen, zeker niet. 

Voordat ik naar binnen ging om mij te laten inschrijven, gooide ik nog even een haffel zand onder het 

blok, want de HEEREN UIT HEETEN liepen al weer spiedend rond, om kritische kanttekeningen te 

kunnen plaatsen in mijn richting. Nummer 47 kreeg ik toebedeeld en we vertrokken in groepen van tien. 

Op die manier zou ik dus bij de vierde partij gaan behoren. 

Ik hing het nummerkaartje mooi niet aan de motor en voegde mij snaaks bij de eerste tien/twaalf motoren, 

om te vertrekken. Geert Nijhof, traag als immer, werd natuurlijk weer tegen gehouden terwijl Herman en 

ik al de ballotagecommissie waren gepasseerd. Met een woeste blik in de ogen moest hij toezien hoe 

Herman en ik dan vertrokken met de eerste groep. Achter mij met donders geweld de man uit Elst, u allen 

inmiddels bekend als Cor Heezen, op die schuwelijk mooie en dure H.D. En dat alles bijeen vergaard 

door het bakken van brood, moet u maar bedenken. 

De tocht was prima met voorrijders geregeld. Verleden jaar hadden wij dat wel anders ervaren, toen 

kwamen wij na 500 meter reeds terecht in de middle of nowhere. 
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De paaltjes met pijlen werkten perfect. Op een gegeven moment ging de voorrijder de mist in, het hele 

gebeuren draaide zich om, mijn versnellingsboom schoot los en daar stond ik dan tegen de gevel van een 

oude boerderij. 

Kijk daar, Geert had zich los weten te maken van de nummering, Cor  zette de H.D. achter mij en Geert 

diepte een moertje uit de koffer. 

Nadeel was wel dat ik na dat akkefietje voorop diende te rijden. Maar ik had voor hetere vuren gestaan 

dus kwamen wij zonder problemen weer in Enter voor het Concours D’elegance en omdat ik anderen ook 

een kans wilde geven, had ik het uitgereikte nummertje niet bevestigd. 

Na nog even wat te hebben nagekeuveld, vertrok ik met Migchelbrink in het kielzog, richting  

Zutphen.

Enterse Motorclub, het was weer perfect voor elkaar, duidelijke aanwijzingen, goede verzorging, en met 

de voorrijders ging het perfect. 

Bedankt, en tot volgend jaar. 

Ben de Koning 

EIFELTOER 2005 

Vorig jaar was het Eifelweekend totaal verregend. Het weekend ervoor én erna was het echter schitterend 

weer. Ook dit jaar was het een week eerder weer prachtig weer, 30 graden in de schaduw nota bene. Als 

dat maar goed zou gaan

Trouwens Eifelweekend dekt de lading niet echt, een week waarin diverse EMC-ers hun gezicht met een 

korte flits in de Eifel lieten zien, lijkt me een betere beschrijving. Een man of 5 vertrokken al een week 

eerder met de bedoeling om via de Eifel naar de Vogezen in Frankrijk te rijden om zich aan de het eind 

van de week weer terug naar de Eifel te rijden en zich bij de rest aan te sluiten. 

De helft van degenen die donderdags zouden vertrekken konden zich niet bedwingen en vertrokken 

woensdagsavonds tegen 5 uur al richting Duitsland. Al voor de grens meenden zij een videowagen van de 

politie met vliegende vaart in te moeten halen!! Wel een beetje flauw van de politie om voor een 

videowagen een onopvallende politiewagen te gebruiken, zonder strepen en zwaailicht e.d. Gelukkig was 

de politie wel zo sportief om de hele groep na een strenge preek met een waarschuwing verder te laten 

rijden. Zo bleek maar dat niet alle politieagenten altijd kinderachtig zijn. André en Ferdie waren wat laat 

klaar met hun werk en vertrokken ook op woensdagavond, maar pas om half negen, richting Eifel om 

daar rond middernacht aan te komen. 

Er was een mooie heen-route uitgezet, waarom men liever over de autobaan erheen raast begrijp ik niet, 

maar het zij zo. 

Er was ook nog een hele groep die wel gewoon op donderdag vertrok en ook zij hadden mooi weer. 

Helaas was er een EMC-er, Carlo … die onderweg ruzie kreeg met een overstekende vangrail. Motor 

krom en scheenbeen en dik en blauw. Met vereende krachten werd de motor, een bepaald niet lichte 

chopper Kawasaki Vulcan 800, onder de vangrail vandaan getrokken, en een boer bood aan de motor en 

Carlo met zijn trekker af te voeren. Terwijl de boer met zijn lading wegreed met de rest van de EMC-ers 

er achteraan kwam men een ambulance met sirene en zwaailicht tegen. Oei, zou die op zoek zijn naar 

Carlo. Snel achter de ambulance aan gebromd en ja hoor. Wo ist den der verlezten Motorrad Fahrer? De 

boer met zijn trekker laten draaien en het slachtoffer keurig bij de ambulance afgeleverd. Oei oei, dat 

bleek helemaal fout te zijn. De broeders van de ambulance waren ‘hellig’ op de boer. Het bleek namelijk 
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streng verboden te zijn om zo maar een slachtoffer van een verkeersongeval af te voeren zonder de komst 

van de ambulance af te wachten. Men had het al over 3000 euro boete!! Anderzijds had men ook wel wat 

‘verständnis’ voor de goede bedoelingen van de boer en kwam hij er met een waarschuwing vanaf. Na 

vorig jaar vanwege de regen de Eifel niet gehaald te hebben lukte het Carlo dus ook dit jaar wederom niet 

vanwege een overstekende vangrail. Volgend jaar de derde poging op een nieuwe motor, drie keer is 

scheepsrecht. 

Ikzelf vertrok op vrijdag, we waren met 12 man. ’s Morgen bij vertrek was het droog maar de berichten 

waren niet best. Maar we hadden geluk, het bleef de hele weg droog. Wel was het wegdek af en toe nat, 

wat niet leuk is, maar we hoefden gelukkig geen regenpakken aan. Ondanks de toch vrij duidelijke 

routebeschrijving waren er toch drie die direct na de grens meenden de autobaan 31 op te moeten rijden 

terwijl dat niet de bedoeling was. Maar via de 31 kun je ook op de 45 komen, waar de route ook een 

stukje overheen ging, en zo kon men de route toch weer oppikken. Bij Hagen werd de autobaan 45 al 

verlaten, ca 170 km na Enter, en begon de landelijke route die met een boog ten oosten om het 

Ruhrgebied heen door heuvelachtig terrein naar de Eifel leidde.  

Na de middag zagen we een landelijke Gasthof liggen en we besloten om ‘aan te leggen’ zoals dat heet. 

De Gasthof bleek eigenlijk gesloten te zijn, maar omdat we met groep waren kon men wel een kleinigheid 

voor ons maken. Wat je een kleinigheid noemt, eerst kregen we een salade voorgezet met daarna een 

vierkante meter patat met een snitzel ter grootte van een stoeptegel. Dat 

smaakte goed in de wetenschap dat we ’s avonds bij Josef en Maria ook 

nog een royale warme maaltijd zouden krijgen! 

Net toen we de laatste kruimels naar binnen schraapten draaide er een 

BMW het parkeerterrein op, het bleek Gerard Stamsnijder te zijn een 

van de drie die via de 31 gereden hadden. Gerard lukt het trouwens altijd tijdens 

het Eifelweekend om de groep kwijt te raken, maar vind hem ook altijd weer terug, 

zo ook dit keer. Dus maar even gewacht tot Gerard ook zijn bord leeg had en 

verder gereden. Dat wachten kwam achteraf gezien goed uit want het begon keihard 

te regenen, maar toen Gerard zijn bordje leeg had was het weer droog. 

Om 16:15 uur arriveerden we te Beuren bij Josef en Maria met 460 km op de klok. Het was echter 

stralend weer en wie weet wat de volgende dag zou brengen, nu was het droog en morgen kon het wel 

regenen. Dus we besloten met vier man nog even een extra ritje te maken. Al die mooie wegen liggen 

daar tenslotte niet voor niets. Toen we anderhalf uur later terugkwamen stond teller op 580 km, dus nog 

120 km extra genoten. Genoeg voor één dag. Even onder de ronde gaatjes en toen aangeschoven aan tafel 

voor de tweede warme maaltijd en ’s avonds nog wat genipt aan het Duitse bier. Josef had wat extra 

Madels ingehuurd zodat de bediening het vlotjes aan kon. 

Er bleek ook nog een motorclub uit Hasselt bij Josef en Maria te logeren, die van de bekende TV-spot van 

de ‘Dukes of Hasselt’ die altied zo zuunig rieden met hun rooie auto. Zij hadden ook hun motorrijdende 

vrouwen meegenomen, deze verklaarden spontaan last te krijgen van ‘natte neuzen’ bij het zien van al die 

knappe EMC-ers! Geen EMC-er die er wat van begreep, “wat zeg ie, hey ne natte deuze”? 

De volgende ochtend bleek het echter helemaal mis, het regende serieus. Dat was niet de bedoeling. Het 

was niet een grijze lucht zoals vorig jaar maar duidelijk wolken die overdreven en het 

waaide ook nog redelijk. Wie weet zouden de buien overwaaien en konden we na de 

middag nog in het droge rijden, dacht ik vol optimisme. Tot mijn verbazing bleek 

precies de helft van de 38 aanwezigen ’s-morgens de motor te starten om door de regen weer terug naar 

Enter te rijden. Sommigen meldden dit bij de organisatie, maar de meeste vertrokken met stille trom. 
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Kennelijk schaamden men zich diep dat men zo maar huiswaarts ging. Ik heb Josef maar even ingelicht 

dat hij met het eten op wat minder mondjes moest rekenen, vond hij niet leuk.

De echte motorrijders bleven natuurlijk en zij hadden gelijk. ’s-Middags klaarde het op zijn we 

vertrokken en hebben de hele zaterdagroute gereden. Na vertrek begon wel eerst behoorlijk te regenen, 

maar we reden gewoon door, en ja hoor het werd steeds droger. Na de stop kregen we 

nog een kleine kortdurende wolkbreuk over ons 

heen maar toen was het ook 

vrij snel helemaal droog 

en hebben nog lekker 

gereden.

s-Avonds met het 

eten werd het

Europees record

snitzel eten verbroken, Josef had er immers 

toch genoeg gebakken. Uit piëteit zal ik de naam 

van de winnaar en het aantal niet noemen, 

want het waren er beschamend veel.  

Zondagmorgen was het gelukkig droog, wel wat 

wolken en het was niet warm maar dat maakt niet uit, als het maar 

droog is. We reden mooi en genoten volop en stopten even bij de 

Nurburgring waar de 24-uurs autorace aan de gang was. We dronken koffie bij een cafeetje naast het 

circuit wat midden door de plaats Adenau loopt. (Toen we stopten maakte Mark trouwens nog een 

perfecte stoppie, wow wat kon hij steil op zijn voorwiel rijden zag ik. Mooie demonstratie Mark.)  

Tijdens het koffiedrinken begon het echter te regenen, grrrrrr. Maar toen we de koffie op hadden was het 

al weer droog. De weg was nog wel nat maar zodra we Adenau uit waren was het wegdek alweer droog 

en konden we weer lekker rijden. Tegen de middag waren de wegen weer nat maar we zagen een 

motorcafé waar we ons verzadigd hebben met uitsmijters e.d. Na het eten bleek het wegdek weer mooi 

opgedroogd te zijn en konden we nog genieten van het laatste stuk met bochtige wegen door de Eifel. Het 

ging mooi, weinig verkeer en mooie brede wegen met veel bochten door de heuvels. Toen we vlak bij 

Aken waren begon het ineens gigantisch te hagelen en we stopten om de regenpakken aan te doen. Wat 

een getrek is dat toch altijd. Even overleg, wat doen we? De route verder volgen of de autobahn pakken 

en snel naar huis? Omdat we nu toch hoofdzakelijk vlakke wegen zouden krijgen, en het weer er niet 

goed  meer uitzag de snelweg maar gepakt. Ik haat het rijden op de snelweg, helemaal met een regenpak 

aan te fladderen, maar het schiet wel op. Dan is zo’n Pan European (ex-Kruutje) waar Harold op reed een 

stuk comfortabeler dan mijn Ducati, die is meer gemaakt voor de twee-baans wegen. Soms was het droog 

en soms reden we ineens weer in een hagelbui. We kregen ook nog een file maar om ongeveer half vijf 

waren we thuis, net op tijd voor moederdag. 

Harry Wolters 
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DOORGEVEN E-MAILADRES 

In aansluiting op de doorgevoerde contributieverhoging, die noodzakelijk was vanwege de voor de club 

stijgende kosten, nog het volgende. 

Om de kosten op jaarbasis nog wat meer te kunnen drukken voor voornamelijk de extra kosten die 

gepaard gaan met tussentijdse (naast het clubblad) mailings, zouden we gebruik willen maken van de 

moderne en snelle wijze van post versturen, de Electronic Mail of afgekort e-mail. Dit kost de club a. 

geen papier en drukkosten en b. geen verzendkosten. 

Aan iedereen, waarvan het e-mailadres bij de club bekend is, kan dan op deze goedkope manier de 

gewenste informatie worden toegestuurd. 

Hierbij willen we het verzoek doen om, indien daar uiteraard geen bezwaar tegen is, om je e-mailadres 

door te geven of bekend te maken. Dit kun je het beste doen door je op onze nieuwe website 

www.entersemotorclub.nl bij het forum aan te melden. 

Het is niet de bedoeling om ons clubblad “EMC-Allerlei” per e-mail te gaan versturen, maar puur voor de 

tussentijdse extra mededelingen. 

Advertentie halve pagina 

MOTOR EIBERGEN
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INTERNATIONALE VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT  25 APRIL 2005 

Het was alweer de 19e keer dat de klassieke motoren present waren in Enter en de 27e keer dat de 

veteraanmotoren hun rookpluimem uitstootten, afgelopen 25 april tijdens de Veteranen- en Klassiekerrit 

van de Enterse Motorclub. De opkomst was bijzonder goed te noemen met 74 deelnemende 

veteranenmotoren (bouwjaar vóór 1941) uit diverse landen en 52 klassieke motoren (25 jaar en ouder). 

De weersomstandigheden waren dit jaar gewoon perfect te noemen, wat ook de relatief hoge 

deelnemersaantallen verklaart. Daarnaast hadden we ook nog de (klassieke) brommers, waarvan er slechts 

7 waren komen opdagen. De oorzaak hiervan is mij niet bekend, maar wellicht moeten we volgend jaar 

toch wat meer “aan de weg timmeren”. 

Net als elk jaar, stonden er weer allerlei soorten motoren en brommers. Je kon mooi zien hoe de motoren 

zich in de vorige eeuw hebben ontwikkeld, zoals de mens van de aap afstamt, stamt de motor van de fiets 

af. De motoren van begin 1900 waren feitelijk een fiets met daarop een klein motorblokje geschroefd, 

zelfs de trappers zaten er nog aan. Deze moesten ook gebruikt worden om op gang te komen, met een 

wheelie wegtrekken of een burn-out maken valt met zo'n vehikel niet mee. Al vlot daarna worden de 

motorblokken zwaarder en beginnen de frames op echte motorfietsframes te lijken en nemen ook de 

prestaties toe, al zijn deze vlak voor de oorlog natuurlijk nog lang niet op het huidige niveau. 

Volgens het VMC-regelement is een veteraan motor pas een veteraan motor als deze voor 1941 gemaakt 

is, en dit is ook wel een logische datum. Aan de motoren die na de oorlog zijn gebouwd zie je toch 

duidelijk dat deze van een andere generatie zijn, de frames en de motorblokken worden steeds sterker. 

Deze categorie (klassieker) rijdt tijdens de rit dan ook een stuk sneller dan de veteraan. De meeste 

veteranen rijden de route met een gemiddelde snelheid van 30 of 36 km/uur terwijl de meeste klassiekers 

probleemloos met het huidige verkeer mee kunnen komen. 

Met mooi weer en vol goede moed vertrokken de eerste klassieke motoren en brommers rond half elf 

voor hun rit. De meeste klassieke motorrijders hadden echte (klassieke) motorkleding aan, de 

brommerrijders waren gekleed in een spijkerbroek en een gewone zomerjas, net als vroeger. Alleen waren 

de spijkerbroeken nu enkele maten groter. Een aantal brommerrijders had namelijk net zo'n soort evolutie 

doorgemaakt als de motoren vroeger, steeds groter en vooral zwaarder. Omdat de brommers in 

werkelijkheid nog net zo groot waren als vroeger leken deze nu wel veel kleiner en waren ook niet meer 

zo snel als vroeger, dit als gevolg van het nu mee te torsen extra gewicht. 

De veteranen reden hun rit op de gebruikelijke wijze, om 1 over 11 startte de eerste voor de rit en ook zij 

genoten van de het Twentse landschap en de perfecte weersomstandigheden (dat is ook wel eens anders 

geweest!). Al met al mag van een zeer geslaagd evenement gesproken worden. 

Na afloop werden de prijzen uitgereikt. Deze waren beschikbaar voor de klassiekers en de brommers 

(concours d'élegance) en voor de veteranen met de minste strafpunten per klasse.  

De uitslag was als volgt: 

1e pr. Klassiekers: E.R. Bergman uit Lemelerveld met een Moto Guzzi Nuovo Falcone, bj. ‘71. 

1e pr. Brommers: J.J. Huiskes uit Enter met een Kreidler Florett Super, bj. ’63. 

1e pr. Veteranen kl.2 Paul Morley uit Schotland met een James M6, bj. 1913. 

1e pr. Veteranen kl.3 B. Beek uit Lichtenvoorde met een Indian Scout, bj. 1924. 

1e pr. Veteranen kl.4 Cees Verschut Jr. uit Arnhem met een Schütoff E350 Tour, bj. 1926. 

1e pr. Veteranen kl.5 J. Langwerden uit Ruurlo met een Sarolea A33, bj. 1933.  



EMC-Allerlei Juni 2005  14

Na afloop van de rit is, ten gevolge van een foutje van de 

rekenkamer, de laatstgenoemde prijs echter uitgereikt aan 

de heer J. Oord uit Opende. Beide heren hadden een 

gelijk aantal strafpunten (nul), maar de heer Langwerden 

reed met een oudere motor en had dus eigenlijk recht op 

de 1e prijs in klasse 5. Beiden zijn door de organisatie op 

de hoogte gebracht. 

Arie Eeftink. 

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. Dit omdat een aantal mensen vanwege hun 

werk wat minder tijd hebben. 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. 

Inmiddels hebben zich naar aanleiding van de vorige barkeepersoproep ook een aantal vrouwen 

aangemeld wat de gezelligheid in ’t Kluphoes ten goede komt. Dus kun je zelf niet maar je vrouw, 

vriendin, zus of ben je toevallig zelf al vrouw, meld je aan. 

De Barcommissie. 

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 augustus 2005

BIJ DE REDACTIE 
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Advertentie
Safe Almelo 
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Advertentie 
Moto Port Hengelo (= Wout Broer) 
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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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Ben je geboren voor 1977? DOORLEZEN  

Na 1977 geboren: OPHOEPELEN, DIT BEGRIJP JE NIET

Hoe is het in mogelijk dat wij als geborenen in de 50-er/60-er/70-er jaren, nog leven?  

Volgens de theorieën anno 2004 zouden we toch al lang dood moeten zijn? Wij zaten in auto's zonder 

veiligheidsstoeltjes, gordel of airbag.  

Onze bedden en speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en cadmium.  

Boven aan een trap was geen hekje; wie te ver ging kukelde naar beneden.  

Als je wakker werd in bed hoorde niemand dat, en als er echt iets was moest je hard schreeuwen voordat 

je ouders het merkten.

Flessen met gevaarlijke stoffen en alle apotheekflessen konden we gewoon met onze handjes en beperkte 

motoriek openen.  

Poorten en deuren gingen gewoon dicht en als je met je vingers er tussen zat waren ze weg,  

Op de fiets zat je achterop met je gat op de bagagedrager en probeerde je vast te houden aan de 

schroefveren van het zadel voor je.

Een helm hadden ze nog niet eens op een bromfiets, laat staan op een fiets.  

Water dronken we uit de kraan, niet uit een fles.  

Brood stond stijf van conserveringsmiddelen, na twee weken was een Bums nog net zo vers als in de 

winkel.

Kleur en smaakstoffen moeten ook toen al bestaan hebben, want zo rood, groen of geel als die limonade 

toen was, zie ik ze nu echt niet meer.  

Een kauwgom legde je 's avonds op het nachtkastje en stak je 's morgens weer in je mond.  

Op school hadden ze maar één maat bank en met zo'n heerlijk gevaarlijke klep eraan.  

Schoenen waren meestal al ingedragen door broer, zus, neef of zo, en ook je fiets was of te groot of te 

klein.

Een fiets had geen versnellingen en als een band kapot was leerde je vader je zo snel mogelijk om hem 

zelf te plakken.

We gingen 's morgens weg van huis en we kwamen terug als de straatverlichting aan ging. Niemand wist 

in de tussentijd waar we waren en we hadden geen GSM mee!

Het bos of een park was een plek om te spelen en geen vieze mannetjesverzamelplek.  

Als we naar een vriendje gingen, liep je er gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen en ook geen 

afspraak te maken. Er ging ook geen volwassene met je mee.  

Wij aten ook al koekjes en kregen brood met veel boter en werden toch niet dik.  

We dronken uit dezelfde fles als onze vrienden en niemand werd er ziek van.  

Wij hadden geen Playstation, Nintendo, X-box, 64 televisiezenders, videofilms, dvd, surround sound, 

eigen televisies, computer of internet. Wij hadden vrienden!  

De televisiezender begon pas om 18.00 uur. Dan kwam een uurtje wat leuks voor kinderen en oh wee als 

je daarna durfde op te staan om op een knopje van een andere zender te duwen (die zaten aan het toestel 

vast). Pa bepaalde wat en hoe lang je daarna nog keek.  

We hebben ons gesneden, botten gebroken, tanden uitgevallen en hier werd niemand voor naar de rechter 

gesleept. Dat waren gewoon 'ongelukken'en soms kreeg je er ook nog zelf een extra pak slaag voor.  

Wij vochten en sloegen elkaar soms groen en blauw, er was geen volwassene die zich er druk over 

maakte, laat staan een lieveheersbeestje op je jas knoopte.  

Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten we zelf; met stokken sloegen we naar ballen, we bouwden 

zeepkisten en merkten onder aan de berg dat we de rem vergeten waren.  

We voetbalden op straat, en alleen wie goed was mocht mee doen; wie niet goed genoeg was moest maar 

blijven kijken en leren omgaan met teleurstellingen.  
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Op school zaten ook domme kinderen. Zij gingen en kwamen op dezelfde tijd als wij en kregen dezelfde 

lessen. Zij deden soms een klas nog een jaar en daarover waren ook geen discussies op ouderavonden. De 

meester had altijd gelijk.

We smeerden onze boterhammen zelf, met een grote mensen mes, en als je ze vergeten was kon je op 

school niets kopen! Als je de korst niet at had je een beetje meer honger de rest van de dag.  

Wij gingen met de fiets naar school, helemaal zelf, ook in de winter!  

Als je moeder aan de huisdeur naar je zwaaide was je een watje!  

Als je problemen veroorzaakt had waren je ouders het eens met de politie.  

Ze kwamen wel om je te halen, maar niet om je er uit te lullen. Onze 

daden hadden consequenties. Dat was duidelijk en je kon je niet verstoppen.  

Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en verantwoordelijkheid. We hebben moeten leren er mee om 

te gaan.

Onze generatie heeft veel mensen voortgebracht die problemen kunnen oplossen, innovatief bezig zijn en 

daarbij risico durven nemen en instaan voor de gevolgen.  

Hoor jij ook daar bij? GEFELICITEERD! WIJ WAREN HELDEN!  

Geboren na 1977? STRONTEIGENWIJS EN TOCH DOORLEZEN HE? 

NU WEET JIJ, ZACHTEWATTENKIND, OOK WEER EENS WAT HELDEN ZIJN! 

KALENDER EMC 2005 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START

Zaterdag 27 augustus Demo Race Hele dag 

Woensdag 26 oktober 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. 

GEZINS UITBREIDING 

Wij feliciteren 

Jarno en Martine Kuipers

met de geboorte van hun 

zoon:

Jesse  

Mike en Kirsten Kuipers 
met de geboorte van hun 

zoon:

Cas
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