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BESTUUR: 
Vice Voorzitter: A. Slagers  Dorpsstraat 79  Enter  Tel: 0547-384332 
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 
   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]planet.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 
 

mailto:aeeftink@worldonline.nl


VAN DE REDACTIE 
 
Op het moment dat we dit stukje schrijven is het alweer half December geweest en zijn we 
nog maar slechts een week verwijderd van de Kerstdagen. We hadden graag de laatste uitgave 
van EMC Allerlei van dit jaar voor de Kerst bij jullie op de deurmat zien liggen, maar ons 
gevoel zegt dat dat niet helemaal gaat lukken. 
De officiële deadline voor het inleveren van kopij is altijd op de 20e van de maand voorafgaand aan de 
maand waarin het clubblad bij de leden op de deurmat moet vallen. En dat is vier maal per jaar en wel in 
maart, juni, september en december. De laatst verstreken deadline was dus 20 november. De redactie 
heeft daarna een paar weken tijd nodig om er (met wat aanvullingen) een geheel van te maken, waarna het 
blad gedrukt kan gaan worden. Ook de drukker heeft wat tijd nodig. Iedereen doet het erbij, naast zijn of 
haar dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen. Het verbaast ons telkens weer hoeveel stukjes we 
(redactie van “EMC Allerlei”) op het moment dat de deadline verstreken is, al binnen hebben. Precies, 
jullie raden het al: nul komma nul niks nie (uitzonderingen daargelaten). Wat we hiermee willen zeggen 
is: Mensen het clubblad is voor, maar ook van ons allemaal. Dus klim in de pen of ga achter de computer 
zitten en maak een serieus, leuk of ludiek verhaal van iets wat je hebt meegemaakt. Of heb je iets leuks of 
interessants gezien of gelezen, kopieer het en stuur of mail het naar de redactie. De eerstvolgende 
deadline is 20 februari 2006. Onthoud deze datum. 
Desalniettemin is het weer gelukt om het één en ander aan bladvulling te krijgen. Nieuw is een gouwe 
ouwe, namelijk “De Pen”. Deze rubriek is een zachte dood gestorven doordat iemand de pen ooit kreeg 
maar nooit een stukje instuurde en ook de pen niet doorgaf. Onze vice-voorzitter Antoon Slagers voelde 
zich geroepen om “de pen” te reanimeren of weer leven in te blazen en dat is hem als bouwvakker en 
timmerman heel goed gelukt. Hulde! 
Rest ons nog om iedereen veel leesplezier en hele Prettige Feestdagen en alvast een Gelukkig Nieuwjaar 
toe te wensen. 
 
De redactie. 
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VOORWOORD VAN DE VICE-VOORZITTER 
 
Ja, hier alweer het laatste voorwoord van dit jaar. 
Ik hoor nu terug te blikken op het afgelopen jaar en dat doe ik ook. 
Het is een bewogen jaar geweest. Allereerst het overlijden van onze voorzitter  
Rolf Blank, de goede man wordt nog steeds erg gemist zowel privé als bestuurlijk. 
 
We hebben weer een prachtige Demo-race gehad met veel publiek en deelnemers. 
Volgens mij waren er geen ongelukken bij en het is natuurlijk mooi dat alles goed is verlopen. 
De Reggerit is ook weer geslaagd te noemen met veel deelname en droog weer, al was het wel kouder 
geweest die nacht dan menigeen had gedacht en dat resulteerde in een toch wel harde ondergrond. En dat 
is niet voor iedereen even gemakkelijk, daardoor waren er een paar ongelukjes maar ik hoop dat deze 
mensen nu weer helemaal top zijn.  
PS. ik was trouwens derde in een klasse waar er bijna tachtig in gestart waren (bah wat een ego). 
We hebben ook weer thema-avonden gehad en die waren goed bezocht, vooral die Seppenwoolde 
kan prachtige verhalen vertellen. 
Alleen de deelname aan de toertochten is bar slecht te noemen.  
Waar dat aan ligt weet ik niet, maar dat hoor ik wel op de jaarvergadering, want dat kan 
anders.  
Ik wil trouwens veel enthousiaste leden ontvangen op de ledenvergadering 
met even veel ideeën. 
Rest mij nog iedereen hele fijne feestdagen en een voorspoedig 
2006 toe te wensen. 
 
Antoon Slagers 
 
 
 
 
 
 
 
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                    
20 februari 2006 
BIJ DE REDACTIE 
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IERLAND 2005 
 
Met algemene instemming hebben we dit jaar als reisdoel gekozen voor Ierland. Wie zijn we? 
Dat zijn Norbert, ŉ Proot, Rudy, de Wos, Ben van Slaghekke en ondergetekende. Rudy en de Wos gaan 
zoals gewoonlijk weer een paar dagen eerder weg. Zaterdag in de middag zullen we samenkomen in 
Fishguard waar we de oversteek maken naar Ierland. Vrijdagmorgen om 4ºº uur gaan we met z’n drieën 
op weg richting Rotterdam om daar Norbert op te pikken. De motoren staan nieuw op de banden en alle 
vitale delen zijn nog eens grondig gecheckt want we willen geen tijd meer verdoen met bandenwissels en 
ander tijdrovend gedoe wat in andere reizen nog wel eens gebeurde. Aangekomen bij Norbert wordt er 
even staandebeens koffie gedronken en gaan we op weg voor de laatste paar kilometers naar de boot. Als 
ik m’n motor wil starten geeft hij alleen maar een ratelend geluid en valt dan helemaal stil. De accu is zo 
dood als een pier. Geen paniek. Ik krijg een duw van Norbert en onderweg nog een keer als m’n motor 
afslaat bij een stoplicht. We besluiten om in Engeland maar snel een motorzaak op te zoeken om dit euvel 
te verhelpen. 
 
Om een accu te verwijderen uit een R1150 moet je bijna de halve motor demonteren. Frank en ik hebben 
hier ervaring mee en ieder aan een kant sleutelend is het karwei zo gepiept. Ondertussen hebben Norbert 
en Ben een route uitgestippeld die bovenlangs Londen gaat. Het is snelweg maar als we even een halve 
dag doortrekken hebben we die ellende gehad. Het is hartstikke druk op de driebaansweg. In het begin wil 
het niet vlotten. Gaandeweg krijgen we de smaak te pakken en slingeren we ons door de eindeloze sliert 
motorvoertuigen. In Wales gaan we van de snelweg af en blijven doorrijden tot in de schemering voordat 
we een kamer zoeken. 
 
De weersvoorspelling is goed en ’s morgens zitten we al op tijd op de motor. Over prachtige rustige 
landwegen laten we ons dan afzakken naar Fishguard waar de jongens al met smart op ons zitten te 
wachten en steken dan over naar Ierland. In Ierland stikt het van de B&B bordjes dus dat zit wel goed en 
we besluiten om nog maar wat kilometers te maken. Maar als het tijd wordt om een kamer te zoeken zien 
we geen bordjes meer. In een stadje waar we aankomen, het is zaterdagavond en laat, zit alles volgeboekt. 
Eén kans hebben we nog. De baas van een hotel waar we vragen om een kamer snapt het allemaal. 
Zonder met z’n ogen te knipperen vraagt hij een prijs waarvan je maag gaat draaien. Over 15 min gaat de 
keuken dicht dus moeten we snel beslissen. Nou ja, het eten is goed het bier koel waar zeuren we nog 
over.  
 
Bij een miezerig weertje rijden we een heuvelachtig landschap in. Dan trekt het helemaal dicht wat links 
rijden er niet makkelijker op maakt. Door de mistflarden heen zien we resten van burchten en ruïnes. 
Even wanen we ons in de tijd van roofridders en jonkvrouwen. Een lichtbak van Mac Donald’s brengt ons 
terug in de tijd. Beneden ons licht Cork. Na de koffie komt er een mager zonnetje tevoorschijn en kunnen 
we beginnen aan waar we hiervoor gekomen zijn. We volgen de grillig gevormde kustlijn over smalle 
slingerwegen. Komen door schilderachtige dorpjes waar niemand haast schijnt te hebben. Al een tijdje zie 
ik Ben niet meer in m’n spiegels. Als ik terug rijd word ik voor een bocht gemaand het kalm aan te doen 
en vrees voor het ergste. In een oogopslag zie ik een auto met schade en de motor van Ben of wat er nog 
van over is. Zelf ligt hij met een van pijn vertrokken gezicht in de berm. De agent die proces verbaal 
maakt van het gebeuren is totaal niet onder de indruk. Ongelukken als deze vooral met motorrijders van 
het vasteland zijn hier schering en inslag omdat ze meer oog hebben voor de omgeving dan voor de weg. 
Ben gaat naar het ziekenhuis maar komt er genadig vanaf met “alleen maar” kneuzingen. Zijn motor 
wordt ter plaatse total loss verklaard. We hebben geen geluk met Ben’s in de groep want dit is al de 
tweede keer dat een Ben z’n motor aan barrels rijdt. 
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De volgende morgen belt hij met z’n verzekering. Daarna volgens mij met alle motorverhuurbedrijven in 
Ierland. Dan om 11˚˚ snapt hij wat wij gisteren al wisten dat er niemand is die jou in zo’n geval een motor 
verhuurt en zegt gaan jullie maar ik ga terug met het vliegtuig. Hij heeft nog één wens en wil z’n motor 
nog een keer terug zien die 5 km verderop staat. Voor Ben en de BMW is dit een emotioneel moment. Als 
een traan vloeit de laatste druppel olie uit het carter. We laten Ben even alleen om afscheid te nemen van 
zijn dierbare. Terug bij het hotel is het “ajuus en doat henig an”.  
 
De “Ring of Kerry” staat op het programma. Het is een prachtige route die gedeeltelijk langs de kust en 
door een heuvelachtig natuurgebied gaat. Alleen zijn de wegen zo slecht en zitten er zulke bulten in dat je 
soms met beide wielen los komt. Het is een aanslag op je rug en daarom beter te doen op een Off the 
Road. Maar over het algemeen zijn de wegen goed berijdbaar. Ze zijn wel erg smal en je rijd bijna 
constant tussen de heggen door. Soms zo smal dat je in een rechterbocht je hoofd moet intrekken voor een 
tegenligger. Problemen met een kamer hebben we niet meer. Er zijn genoeg B&B’s en hotel’s onderweg 
en is het ene te duur dan vraag je gewoon bij de buurman. Het is woensdag en dat betekent dat we de 
oversteek maken naar Engeland. We zijn mooi op tijd in Larne waar veerboten vertrekken. Alleen zijn we 
bij de verkeerde steiger want de boot van ons vertrekt vanuit Belfast 40km verderop. Wie is er dan zo 
stom hier naartoe te rijden? Nou, wij allemaal want iedereen heeft een schema met vertrekplaatsen en 
tijden. Rudy belt even met het hoofdkantoor en onze overtocht wordt verzet naar de avond. We maken 
van de nood een deugd en maken nog een mooie tocht langs de oostkust van Ierland. 
 
Onze laatste dag alweer. Norbert, ’n Proot en ik besluiten om vroeg weg te rijden en via slingerwegen de 
overtocht naar New Castle te maken. Als ik om 6³˚uur naar buiten kijk regent het. Als ik m’n kamer 
uitloop om te vragen bij de jongens of het zin heeft bij dit weer zo vroeg weg te rijden valt de deur in het 
slot. Daar sta ik dan in m’n onderbroek. Pas om 8˚˚ is er iemand van het hotel. Norbert loopt naar beneden 
en vertelt wat er gebeurt is. De baas kijkt hem aan en zegt “pleas don’t tell me it’s the number five”. Met 
het nummer vijf blijkt er altijd wat te zijn. En telkens weer wordt vergeten de sleutel af te geven. De 
sleutel die ik heb is de loper die op alle kamers past. Ondertussen loop ik rond op schoenen maat 46 en 
een broek van ’n Proot die ik met beide handen moet ophouden. Norbert probeert vanaf de buiten kant 
nog wat met een ladder die ik moet vasthouden wat niet lukt want dan moet iemand m’n broek ophouden. 
De vrouw van de baas inmiddels gearriveerd zegt, dan moet het maar met geweld. Dat wil Norbert met 
z’n 2mtr wel even doen. Als hij een aanloop neemt om de deur er uit te beuken komt de baas met een 
koevoet en wordt de deur voorzichtig geforceerd en valt de schade nog mee. 
 
Het regent en het blijft regenen. Maar wat zou het, we hebben prachtig weer gehad met mooie ritten. Nog 
even en we zitten op de nachtboot naar IJmuiden. Op de boot kunnen we direct aan schuiven. De tafel is 
rijkelijk gedekt Er wordt dan ook flink gebunkerd. ’n Proot heeft z’n zinnen gezet op vis. Eenmaal op 
volle zee gaat de boot flink tekeer. In plaats dat we gezellig zitten in de bar, zitten we wit om de neus 
stilletjes op het achterdek. ’n Proot is de eerste die over de railing hangt en spuit z’n vis terug het water in. 
De Wos is de enigste die nergens last van heeft. Terwijl hij zichtbaar zit te genieten van de voorstelling in 
de bar kruipen wij één voor één ons bedje in. ’s Morgens gaan we even bijpraten bij Ben en kunnen dan 
onze motoren afspuiten. 
 
       Jop.       
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Eifelweekend 4 t/m 7 mei 2006 
 
Ook in 2006 is het weer de bedoeling een toerweekend te organiseren in een heuvelachtig gebied 
waar het ook goed toeven is wat eten en drinken betreft. We hebben de herberg van Jozef en 
Maria, te Beuren in de Eifel nogmaals weer besproken. Meerdere EMC-ers zijn al meermalen te 
gastvrij ontvangen door Jozef en Maria Vooral de keuken en de gastvrijheid zijn wereldberoemd 
binnen de EMC. 
 
We hebben weer een vaste prijs afgesproken voor avondeten, drankjes, overnachting en ontbijt. 
Concreet houd dit in dat er ’s avonds na aankomst warm gegeten word, dat er tussen 19:00 uur 
en 24:00 uur drankjes genuttigd kunnen worden en daarna geslapen en de volgende ochtend 
ontbeten word. Dit alles is dan al betaald via het inschrijfgeld. 
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 genuttigd worden zijn voor eigen rekening. 
Dus stel, je besluit om welke reden dan ook om een dag niet te rijden en die dag in de herberg te 
verpozen dan moet je de consumpties van overdag ter plekke zelf betalen. Als je wel rijdt moet 
je dat onderweg immers ook. 
 
 
Dus: 
 
Vertrek op donderdag 4 mei, vier dagen rijden voor 135 euro. 
(3 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur) 
Vertrek op vrijdag 5 mei, drie dagen rijden voor 90 euro.  
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tot 24:00 uur) 
 
 
Wie het eerst komt wie het eerst maalt, het aantal kamers is beperkt. Daarbij telt de volgorde van 
schriftelijke aanmelding bij Harry Wolters, en niet een of andere datum waarop geld is 
overgemaakt naar de EMC. Harry kan de overboekingen immers niet zien. Uiteraard dient er wel 
tijdig betaald te worden, en zullen wij dit t.z.t. controleren.  
 
Naam en adres van Harry staan voor in dit blad. Daar kun je onderstaand strookje naar toe sturen 
als je als mee wilt. Per e-mail inschrijven kan ook harry-wolters@home.nl. Let op dit is een 
ander e-mail adres als vorig jaar!!!! (De punt tussen Harry en Wolters is nu een streepje) 
 
Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
De België Commissie. 
Harry Wolters  0547-383072 
Gerard Lankamp 0547-381711 
Bert Maneschijn 06-51563529

mailto:harry-wolters@home.nl


 
============================================================== 
IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2006 
IK VERTEK OP DONDERDAG 4 MEI (VIER DAGEN) 
IK VERTREK OP VRIJDAG 5 MEI (DRIE DAGEN) 
(doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
NAAM       :........................................ 
ADRES      :........................................ 
POSTCODE   :........... WOONPLAATS :....................... 
VASTE TELEFOON   :........................................ 
GSM TELEFOON : 06-................................. 
E-MAIL ADRES :................................................. 
 
IK WIL EVENTUEEL WEL/NIET VOORRIJDEN. 
 
IK MAAK PER OMGAAND  € 90,- / € 135,-  OVER OP  
RABO NR. 11.43.07.024 
 
DATUM:……………………………………………... 
 
Handtekening:………………………………………… 
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DE PEN 
 
Oké, hier hebben we een herintredend rubriekje (Ik geef de pen door aan?). 
Tja, met de laatste bestuursvergadering werd er weer gebrainstormd om een paar dingen in ons clubblad 
te zetten en toen begon ik over dit item dat ooit een keer is doodgebloed. 
Dat moest maar eens weer terug komen en omdat het een beetje kort dag was om iemand te strikken heb 
ik mezelf maar voor deze klus gezet. 
Dus daar gaat ie: 
 
Ik ben Antoon Slagers, geboren op 1 november 1967 aan de Dorpsstraat 79 op de “Braandputte”. 
Getrouwd met Hilde en heb twee kids. Rick van 5 jaar en Maaike van 2 jaar. 
Bouwvakker van beroep, lid van de brandweer en bestuurslid van de EMC. 
Ik ben altijd al verzot geweest op motorsporten en zo kwam het dat ik op mijn 18e verjaardag, nog voor ik 
het rijbewijs had, een enduro-motor in de schuur had staan. Dus dat rijbewijs moest er snel komen en dat 
gebeurde ook. 
Ik ging toen lessen in Rijssen bij Rozendom. Die had toen al de slipschool in het Zwartswald en daar 
moest ik de eerste lesmiddag op een trailmotor oefenen. 
Maar ik had al twee trailmotoren gehad en al heel wat wedstrijden gereden dus dat vond ik niet nodig, 
maar hij zij toen: ja iedereen zegt dat hij of zij goed kan rijden. Maar hij wilde wel een wedstrijd met me 
aan en zij dat als ik beter was in die nonstops als hij dan had ik de lesmiddag voor niets. Dat was 
natuurlijk kat in het bakkie. Maar hij wilde winnen en deed toen de sproeiers aan van de slipbaan en tja, 
dat kon hij natuurlijk veel beter. Maar goed het rijbewijs werd gehaald met 9 lessen. 
Toen werd er nog veel gereden op zondagochtend en met die mannen mocht ik mee. Om 9 uur ‘s morgens 
bij de glascontainer bij het Groenekruisgebouw werd er gestart met jongens als Broer en Maurice van 
Schrooten, Geert Huigen, Tonnie Rutjes en verder nog enkele waar ik even niet op kom. 
Meestal gingen we richting Hellendoornseberg en soms ook hier om Enter. Het was altijd mooi om te 
doen en ik leerde hier natuurlijk veel van. 
Na een hele tijd zo met elkaar gereden te hebben gebeurde het een keer dat op een dag de motorcross in 
Markelo werd verreden en ik daar naar toe wilde en dus niet mee ging. ‘s Middags kwam Geert ook op de 
cross en vertelde dat Tonnie een zwaar ongeluk had gehad. De verslagenheid was natuurlijk groot toen 
bleek dat hij zijn rug gebroken had en vermoedelijk nooit meer zou lopen. 
Het was toen gebeurt met de zondagochtenden en na een half jaar niet te hebben gereden besloot ik de 
enduro te verkopen.  
 
Ik kocht weer een trail en dat heb ik heel lang gedaan. 
Volgens mij heb ik 9 jaar nationale wedstrijden gereden en regio en clubwedstrijden. 
Dus ik was elke zondag op een trailterrein te vinden en dat was super. 
Ik heb in die tijd heel veel geleerd en daar heb ik nu nog profijt van, 
Op een gegeven moment waren er onenigheden binnen de rijders en het werd er niet leuker op. Ze 
sloegen elkaar zelfs op een trainingsmiddag nog de hersens in. Ik rij voor mijn plezier (wie niet) en tegen 
deze oorlog wilde ik niet tegen aan kijken. 
Je had toen ook nog een behoorlijke route met een nationale en dat was super, maar ze wilden die er af 
halen want dan konden ook jongens onder de 18 meedoen en de sport werd daar door goedkoper, want je 
had geen kenteken meer nodig. Dat was voor mij de druppel en heb toen afscheid genomen van de 
trailsport. 
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Toen heb ik de trail voor een enduromotor ingeruild bij Ben van Erp, Husqvarnadealer. 
Een 250 cc tweetakt en daarbij kleren met alles er op en aan. 
Ik was inmiddels gestopt met de winkel van mijn vader en had toen tijd op zaterdag.  
Ik wilde wel eens proeven aan een endurowedstrijd, en mensen niet doen want als je dat doet ben je 
verkocht. 
Dat was het, er werd een licentie aangevraagd en een nieuw tijdperk brak aan . 
De eerste wedstrijd die ik reed was in Borculo in de sneeuw en bikkelharde grond . 
Patrick Kuipers met al meer ervaring in deze sport vertelde dat ik in de eerste ronde goed in de proeven 
moest kijken waar het beste spoor zat. 
Ik nam dat iets te letterlijk en keek veel te lang en reed niet door. 
Kom ik bij de klok schreeuwt Mike Kuipers dat ik 1 minuut te laat ben maar de meeste rijders waren te 
laat dus rustig blijven. 
Dat was op die dag de enige minuut die ik pakte en voor de rest ging het super. 
De crossbaan van Borculo was een grote bonk ijs en er waren velen die niet tegen de bulten op kwamen. 
Ik blij met mijn trailervaring,en ik werd die dag 3e in een hele sterke klasse (zou later blijken). 
De volgende wedstrijden waren met betere omstandigheden en toen zag ik wat ik miste: crosservaring. 
Wat gingen die jongens hard op de crossbaan, ze sprongen soms over mij heen en in de diepe sporen ging 
ik helemaal verrot. 
Maar supermooi, ik moest dus eigenlijk meer crosservaring op doen. Zaterdags dus af en toe naar de 
crossbaan en daar leerde ik dus het springen geulenrijden en over de dikke knippen stuiteren. 
Het volgende jaar ging ik er eens echt voor en ik werd soms 2e soms 3e maar nooit won ik een enduro. 
Maar door niet uit te vallen en steeds punten te pakken stond ik aan het eind van het jaar 2e in het 
klassement met nog alleen de 2-daagse die werd verreden in Havelte. 
Het weer zat mij wel mee, want het regende de hele week ervoor. 
De jongen die 1e stond was een technische rijder en niet zo voor deze wedstrijd geschikt. 
Als je kampioen wilt worden dan moet je de tweedaagse uitrijden. 
Ik kon niet anders als uitrijden en zo veel punten pakken als mogelijk en hopen dat hij met motorpech 
ergens zou stranden. 
De eerste dag verliep chaotisch, de proeven waren slecht en de route was super zwaar. 
Voor mij verliep de wedstrijd goed en voor mijn concurrent iets minder, hij was er hard afgegaan en zij 
dat het nog maar de vraag was of hij morgen nog kon starten. 
Hij was er ‘s morgens gewoon bij, vermoedelijk stijf van de pijnstillers maar hij was er. 
Ik reed de wedstrijd netjes uit en leverde de motor in bij het parc ferme. 
Ik keek in de verte of hij er aan kwam en dat deed hij, dus hij was terecht kampioen. 
‘s Avonds werden de kampioenen gehuldigd in de grote feesttent en ik bleek 2e in het kampioenschap te 
zijn en in deze 2-daagse ook, dus toch al met al een superweekend. 
 
Je moet dan wel promoveren naar de senioren en dat heb ik toen gedaan. Daar ligt het tempo een stuk 
hoger maar dat was niet erg. Je kunt dan wel je eigen wedstrijd rijden. Alleen nu rijden sommige rijders 
als een Tragter je vreselijk om de oren. Maar bij de senioren komen ook een hele boel meer kosten bij 
kijken. 
Nu rijd ik bij de eendagslicenties en dat bevalt me wel, je weet alleen niet wie je concurrenten zijn, want 
dat is elke week weer een verrassing. 
 
Ik probeer al een tijdje te crossen en ben maar lid geworden bij Borculo. 
We (Jurgen Ekkelenkamp, Jan slagers, Andre Schrooten en zoon en compagnon Kevin slagers) en trouwe 
fans met de naam Anouk en Rick Slagers gaan al een tijd elke zaterdag crossen. 
Oefenen en ook de wedstrijden natuurlijk. In de open klasse ben ik toch maar mooi 3de geworden en 
“onze jan” 4e en Jurgen 5e.  
Zo zaterdags met z’n allen naar de rolbaan daar geniet ik echt van. 
Ik hoop dit nog heel lang vol te houden, zowel qua gezondheid als euri’s, want het kost wat. 



 
Oké ik stop er maar eens mee en er rest mij niets anders als de pen door te geven gnif gnif. 
En die geef ik met veel plezier aan:    Marcel Vos 
 
 
 
EEN MIDDAGJE SINTERKLAAS 
 
Ja de goedheiligman  heeft ook  ons clubhuis aan gedaan. 
Ik moet schatten hoeveel kinderen er waren maar er waren er zeker twintig. 
En dat vond de emc Sint en pieten heel leuk. 
Er was volgens mij een hoofdpiet en een struikelpiet ja echtwaar. 
Die gekke struikelpiet viel steeds over de stoelen en tafels, en dan moesten de kindertjes en ouders 
natuurlijk vreselijk lachen. 
Ja en de sint had voor ieder kindje een cadeau, en een paar dingen te vertelen over die kinderen. 
Maar de meeste kinderen waren wel lief geweest en zo kregen ze ook allemaal het cadeautje. 
En een paar mama s kregen klapjes met de roe op de bibs(maar dat vonden ze volgens mij niet) erg. 
Ja het was weer een dolle boel in huize emc en het was al laat toen de rust wederkeerde. 
En de kindertjes zwaar onder de indruk weer in hun bedje lagen en hun ouders  
Zeiden ; oogjes toe en snaveltjes dicht… slaap lekker. 
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KALENDER EMC 2006 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Zaterdag  14 jan Reggerit (enduro)  
Woensdag 1 februari Ledenvergadering 20.00 
Zondag 27 maart Ganzenrit  
Zaterdag 29 april Veteranen- en Klassiekerrit  
Donderdag 4 t/m zondag 7 mei Eifelweekend  
Zaterdag 20 mei Enterrun Hele dag 
Dinsdag 6 t/m vrijdag 9 juni Avondvierdaagse 19.00  uur 
Zaterdag 17 juni Familiedag + BBQ 13.00 en 20.00 
Zaterdag 1 en zondag 2 juli 23e Klompenrit 09.00  uur 
Zaterdag 26 augustus Demo Race Hele dag 
Zaterdag 9 (of 16) september Zaterdagmiddagrit 13.00 uur 
Woensdag 27 september Clubavond 20.00  uur 
Zaterdag    oktober Puzzelrit  ?? n.n.b.  
Zaterdag    november Sinterklaasmiddag 15.00  uur 
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25e REGGERIT 14 JANUARI 2006 
  

OPROEP aan alle LEDEN 
  
De tijd vliegt, de mais is al bijna weer van het land en over enkele weken, op 14 januari 2006 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 14 januari 2006 wel helpen . . .  . . . . . . . . . . . . . . .Ja / Nee 
 
  
Wil maandag 16 januari 2006 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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LEDENVERGADERING 1 FEBRUARI 2006 
 
AGENDA LEDENVERGADERING 1 FEBRUARI 2006 

1. Opening door de vice-voorzitter 
 

2. Bestuursverkiezing 
 

3. Notulen ledenvergadering februari 2005 
 

4. Verslag penningmeester 
 

5. Kascontrole 
 

6. Tourvergadering 
 

7. Reggerit 2006 
 

8. Mededelingen 
 

9. Bedankjes 
 

10. Rondvraag 

 

 

orden: 
 

 
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 w
de matige opkomst bij de toerritten
dit jaar. Hoe kunnen we dat 
verbeteren.  
 
Ook zijn we nog op zoek naar een 
Voorzitter. 
 
Zet de datum alvast op de kalender. 
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MOTORRIJDERS ACTIE GROEP - Belangenvereniging voor motorrijders 
 
Persbericht - 14 december 2005 
 
Tweede Kamer eist verbod op staalkabel-vangrail 
 
De Tweede Kamer heeft deze week twee moties aangenomen die van groot belang 
zijn voor de Nederlandse motorrijders. In de eerste motie spreekt de Tweede 
Kamer zich uit voor een verbod op de plaatsing van cable-barriers, een 
vangrailconstructie van tussen paaltjes gespannen staalkabels. De 
Motorrijders Actie Groep (MAG) is van mening dat een motorrijder die na een 
valpartij of bij een ongeval in contact komt met een cable-barrier ernstig 
lichamelijk letsel zal oplopen en heeft daarom bij de leden van de Tweede 
Kamer aangedrongen op maatregelen tegen de plaatsing van cable-barriers. 
 
Na de aanname van de motie zei Tweede-Kamerlid Max Hermans (LPF), de 
indiener van de motie, in gesprek met de MAG het volgende: "De motie is 
unaniem aangenomen en het is de wens van de Kamer dat er een feitelijk 
verbod komt op de plaatsing van cable-barriers en de regering heeft dat uit 
te voeren. Dat geldt ook voor de cable-barrier in Groningen. Ik ga ervan 
uit dat we de cable-barrier in Nederland niet meer zullen zien." 
 
Langs de N860 tussen Groningen en Hoogezand is over een lengte van ongeveer 
250 meter een cable-barrier geplaatst langs een kanaal. De MAG heeft 
hierover een protest ingediend bij de provincie Groningen en heeft op 
zaterdag 10 september 2005 een protestrit naar de cable-barrier 
georganiseerd, waarbij als ludieke actie de cable-barrier is ingepakt met 
strobalen. De MAG zal de provincie Groningen nu wijzen op de Kamermotie en 
aandringen op onmiddellijke verwijdering van de staalkabels langs de N860. 
 
Het verbod op cable-barriers past volgens de MAG uitstekend in het 
groeiende besef bij wegbeheerders dat infrastructuur ook geschikt en veilig 
dient te zijn voor bestuurders van gemotoriseerde tweewielers. Op 26 
oktober 2005 heeft minister Karla Peijs al de toezegging gedaan om samen 
met de MAG in kaart te brengen op welke punten langs de Nederlandse 
rijkswegen moet worden begonnen met het  'motorvriendelijk' maken van 
vangrails. Vangrails kunnen eenvoudig worden aangepast aan de 
veiligheidseisen voor motorrijders door de rail te voorzien van een 
onderplank en de MAG is hierover in gesprek met het ministerie van Verkeer 
en Waterstaat. 
 
Als tweede is een motie aangenomen waarin de Kamer de regering oproept 
voortaan specifieke aandacht te besteden aan gemotoriseerde tweewielers in 
de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op dit moment 
hebben gemotoriseerde tweewielers geen plaats in de Nota Mobiliteit, noch 
in de begroting van Verkeer en Waterstaat. 
 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE 
 
Rechtenvrije foto's kunt u vinden op: 
http://www.motorrijdersactiegroep.nl/media/perskamer.htm
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