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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 
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VAN DE REDACTIE 
 
Daar is ie weer, de EMC-Allerlei, het clubblad van de EMC. Het off-road en enduro seizoen 
zit er al bijna weer op maar het cross- en toerseizoen zit er al weer aan te komen. De Reggerit 
was zeer geslaagd wat natuurlijk vooral bij een jubileum editie, het was de 25e Reggerit, van 
belang is. Zie de verslagen in dit blad. De EMC-ers die dit georganiseerd hadden hebben een 
drukke winter achter de rug, want een enduro organiseren is veel werk. De Reggerit was koud afgerond of 
het volgende project diende zich al weer aan, het interieur van ’t Kluphoes wordt onderhanden genomen. 
Er ontstaat een bruin café achtige stijl, dat zal de gezelligheid zeker ten goede komen. Ook hier zijn het 
weer actieve EMC-ers die de handen uit de mouwen steken. Daarnaast hebben we ook een goed bezochte 
ledenvergadering gehad met aansluitend een uitgebreide uiteenzetting over de werking van onze nieuwe 
website, zoals die is opgezet door Frank Lammertink. Belangrijke punten uit de ledenvergadering zijn 
natuurlijk het feit dat we gelukkig weer een voorzitter hebben in de persoon van Antoon Slagers en een 
nieuwe penningmeester(es) in de persoon van Daniële Pruim. Onze vorige penningmeester Harold 
Roetgering blijft wel actief in het bestuur maar zijn bedrijf nam zoveel tijd in beslag dat het 
penningmeesterschap in het gedrang dreigde te komen. Nu hebben we (eindelijk) dus een vrouw in het 
bestuur wat een goede zaak is want we hebben ook een aantal vrouwelijke leden, en alle soorten leden 
moeten in het bestuur vertegenwoordigd worden. De dames zijn trouwens ook goed vertegenwoordigd in 
de barcommissie, waarvoor hulde. De tijd dat de EMC louter een mannenclub was ligt al lang achter ons. 
 
De komende tijd, tot aan het volgende clubblad, liggen er weer diverse EMC activiteiten in het verschiet, 
op zondag 26 maart de Ganzenrit, mogelijk de woensdagavondritjes, de Veteranen- en Klassiekerrit en 
aansluitend het Eifelweekend en dan alweer de Enterrun. Tussendoor kan er op de woensdagen en 
zaterdagen volop ‘genuild’ worden in het vernieuwde Kluphoes. Maar eerst nog even deze EMC Allerlei 
uitlezen. Mochten jullie daarna nog meer leesvoer willen, in ’t Kluphoes ligt een stapel van het nieuwe 
motorblad Motorplus, kun je gratis afhalen. Een initiatief van de ‘oude redactie’ van Motor ’73 die wat 
nieuws zijn begonnen en door gratis het eerste nummer rond te delen wat naamsbekendheid willen 
genereren.  
 
De redactie. 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Hier een voorwoord van de nieuwe voorzitter. 
 
Op moment van schrijven is de ledenvergadering al geweest en kan ik terug zien op een redelijk bezette 
avond en dat doet me goed. 
We hebben de cijfers weer gezien en die waren goed te noemen. 
Ook hebben we gepraat over het toergebeuren en we hopen dat het dit jaar beter gaat met de animo. 
Graats Poortman wilde iets voor de jeugd gaan doen en ik heb vernomen dat ie met nog iemand al bezig 
is met plannen, dus hier later meer over. 
We zijn inmiddels met de verbouwing van ons clubhuis begonnen en het wordt prachtig. 
De lambrisering begint al gestalte te krijgen en we zijn nog op zoek voor een oplossing voor onze 
afzuigkap, die is nl. niet sterk genoeg en dat geeft nare geurtjes op onze kleding. 
Verder heb ik twee dames op pad gestuurd die het kinderspeelgoed eens moeten nakijken en aanvullen. 
We gaan de eerste vergaderruimte gebruiken voor onze kleine emc ers en dat geeft straks iets meer ruimte 
in de grote ruimte. 
Er komt ook ruimte voor een computer en we zijn nog aan het onderzoeken wat de beste aansluiting voor 
dat ding is. 
Verder zijn de voorbereidingen voor onze jaarlijkse veteranen en klassiekerrit weer in volle gang en deze 
zal gehouden worden op koninginnedag. 
Ons eerste evenement die op de kalender staat is de ganzenrit en die zal zijn op 26 maart het begin van de 
zomertijd, let op de tijd dus. 
Je ziet dus de club is in volle gang en dat is prettig. 
Maak allemaal de motor weer klaar voor het aankomende seizoen, check de accu, de banden, 
remvloeistof, remblokken en poetsen dat ding en dan allemaal op 26 maart naar ons clubhuis voor een 
mooie rit en een gezellige chat met de mederijders. 
Voor iedereen geldt kom eens langs in ons clubhuis en aanschouw de verbouwing, 
En heb je ideeën op of aanmerkingen op wat voor gebied dan ook (emc gebied natuurlijk) 
bel me of kom langs. Dat laatste heeft nog altijd mijn voorkeur. 
Rest mij iedereen nog een mooie tijd te wensen en voor diegene die motorrijden rij voorzichtig en tot 
ziens. 
 
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 mei 2006 
BIJ DE REDACTIE 
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ENTER THE WORLD OF ENDURO      14-01-2006 
  
Eindelijk is het dan zover, na maanden van voorbereidingen en vergaderingen kon de Reggerit van start 
gaan. 
Op zaterdag 14-01-06 vond deze rit rondom Enter en deels door het Wierdense landschap plaats. De rit 
was ongeveer 75 km lang. Omdat dit de 25e Reggerit zou worden hebben we zoveel mogelijk oude route 
van jaren terug geprobeerd weer op te nemen in de route. Alleen de landgebieden rondom de nieuwe A35 
hebben we bij nader inzien niet gebruikt. De wegenbouwers waren al zover gevorderd met de nieuwe weg 
dat er volgens ons te veel zou worden vernield dat door ons niet meer te herstellen zou zijn. Vandaar dit 
besluit. 
Wij hadden dan ook veel helpers nodig om de route zo goed mogelijk uit te zetten, zowel aan de Enterse 
als aan de Wierdense kant. De Wierdense kant werd door Wilhelm, Jan-Egbert en de Rijssense fam. 
Nijsink en clan onder de hoede genomen. Zij hebben dan ook een fantastische bijdrage geleverd aan de 
25e Reggerit.  
Medio november 2005 waren we al begonnen met de route en de bruggen aanleggen en de landeigenaren 
te bezoeken. Bij veel boeren, waar we kwamen vragen voor het gebruik van de grond, was het meestal 
meteen: Akkoord. Wij kregen 
dan wel de boodschap mee van: 
Ai’t net zoo doot as aanderuh 
jaorn, is’t van oons wah good! 
Onze dank is dan ook groot 
richting de landeigenaren en de 
gebruikers hiervan. 
Diverse zaterdagen zijn wij dan 
ook rond geweest met TRUUS  
8 (een witte polo) de auto van 
de EMC. Zij heeft het toch nog 
3 jaar vol gehouden bij de EMC 
onder de zware druk van de 
heren Slagers, Rutjes en Helmus 
maar helaas heeft zij op 
zaterdag 21-1-06 de geest 
gegeven met behulp van De Zetor uit Ypelo. EEN NIEUWE TRUUS IS WELKOM…… 
Tussen de Kerst en Oud en Nieuw zijn de proeven uitgezet door een dozijn mensen dat vrij was en niets 
te doen had of anders toch maar thuis moeders zat te plagen. Ook hier was het een al gezelligheid, 
voorzien van de nodige sterke verhalen. Vooral tijdens de middagpauzes en daarna was het gezelligheid 
ten top. Dit mede door de goede bediening van de cateringgroep van de EMC.  
Donderdags en vrijdags voor de Reggerit werd de laatste hand gelegd aan de route en meteen voorzien 
van de pijlen, dit liep niet helemaal vlekkeloos. Helaas heeft Jan Slagers één van de vutters gesloopt. Jan 
heeft zeker gedacht: ut oaluh mut eerst op! Jammer dat deze F.W. uit Wierden zoveel moest missen van 
dit heel spectaculaire gebeuren, hij moest naderhand alles van Bertus horen en die heeft niets gemist! 
HELEMAAL NIETS. 
Vrijdagmiddag om half 2 werd er gestart om alles nog een keer te checken, de sporen er in te trekken en 
tijd zetten met de GPS. Om 16.00 uur terug op de basis aan de Krompatte. Alles werd nog even weer door 
genomen en goed bevonden op een klein puntje na in de Kippershoek, waar Johan P. op een struikje 
klapte (loopt na 5 weken nog kreupel). Nog even met z’n allen de stof weggespoeld in het clubhuis en ‘s 
avonds even naar het secretariaat voor de jaarlijkse kleine schnaps. 
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Zaterdagmorgen om 6.00 uur gingen in en rondom ‘t Kluphoes de lichten aan. De eersten kwamen slof en 
nog niet uitgeslapen binnen. Na eerst een bak koffie of thee zochten de meeste hun plek op. 
Tegen 7.00 uur liep het al behoorlijk vol in ’t Kluphoes, ook het 25-jarig inschrijfechtpaar nam plaats in 
de versierde hoek en begon de instructies aan de deelnemers uit te delen. En dan precies om half negen 
werden de eerste deelnemers weggeschoten door middel van carbidbussen door wethouder Velten. Deze 
heeft deze dag de taak van onze burgervader overgenomen. 
Ondanks de hard bevroren ondergrond verliep de wedstrijd goed, op een enkel ongelukje na (niet ernstig). 
Tot verbazing van een ieder werkt ook ons nieuwste wapen in de strijd tegen de deelnemers 
buitengewoon goed. VLIEGENDE BRIGADES, 4 groepjes van 2 niet herkenbare (behalve André) 
mensen, gaan de route op en halen zelfs tot de schrik van de KNMV behoorlijk wat rijders uit de strijd 
vanwege binnendoorrijden en afwijken van de route. Gevolg: diskwalificatie. 
Tegen half 4 liep de strijd ten einde en de helpers begonnen met de opruiming van het parcours. Grote 
klasse, dat er zoveel meteen werd weggewerkt door de helpers. 
In ‘t Kluphoes begon de pomp al aardig warm te draaien en het wachten was op de prijsuitreiking. Deze 
was wat aan de late kant. Oorzaak: diverse protesten waarvan er maar één gegrond was verklaard die van 
R.S uit Den Haag. De afdeling catering vond dit niet zo’n ramp want de snacks en de pomp liepen op 
volle toeren door tot ongeveer half 8. Ook voor hen hebben we grote waardering. 
De meeste nathalzen verlieten ons Kluphoes richting huis om zich op te laden voor de grandioze 
feestavond die werd aangeboden door de EMC bij De Kröl. 
Het was net 21.00 uur toen de eerste helpers en landeigenaren binnen kwamen voor de diverse dranken en 
muziek. Rond tien uur werden nog enkele jubilarissen voorzien van bloemen, waaronder de gastheer en 
gastvrouw. Ook bij hun staan wij al 25 jaar s morgens vroeg op de stoep. 
Tegen 1.00 uur liep alles ten einde in de grote zaal waarna we met een klein gezelschap nog even 
doorzakten tot in de kleine uurtjes in het café. Onderweg richting huis kwamen we nog een paar 
rechtopstaande klompen maat 47 tegen (de rest lag en sliep al). Oorzaak: te laat naar bed was de 
conclusie! 
Zondag uitslapen en rust in de keet. ‘s Middags met de commissie nog even checken wat er de volgende 
dag nog moest worden opgeruimd. Later nog even op ziekenbezoek geweest en de klompen waren ook 
thuis. Het was niet ernstig genoeg voor een fruitmand volgens ons. 
Maandagmorgen 8.00 uur is een ieder weer paraat, zelfs onze René uit Den Haag. De taken werden weer 
verdeeld door Jos en tussen de middag schoven we weer aan in café De Kröl, waar we een heerlijk 
stamppotbuffet opknabbelden (lekkerrr). Aan het eind van de middag was ons Kluphoes weer de oude. 
Deze zwijnenstal werd opgeruimd door de afdeling vutters, op een na: F.W (jammer). 
Er werd die namiddag nog een keer een aanval op de pomp gedaan en de nodige vette happen 
weggewerkt. 
  
GRANDIOOS MOOI, OF NIET BERTUS EN DE REST. 
  
De ENDUROCOMMISSIE kan vaststellen dat het weer geslaagd was. Op naar volgend jaar waar wij de 
jeugd hartelijk welkom heten. Onze dank is groot aan een ieder die op welke manier dan ook hebben 
bijgedragen aan dit grandioze evenement en speciaal ook aan alle vrouwen. 
 
De Endurocommissie 
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IETS VOOR DE JONGERE ONDER ONS 
 
Hier iets dat we voor de jeugd willen proberen op te zetten. 
Het zit zo: 
Als er genoeg jongens of meisjes zijn die iets anders willen zouden Frank ter Harmsel en ik, Gradus 
Poortman, een paar keer per jaar op een zaterdagmiddag iets willen doen. 
Zoals een fietscross middagje of iets met fietstrail en als er genoeg animo voor is iets met een mini bike 
of zo iets dergelijks 
Dit allemaal later, we gaan er nu vaart achter zetten. 
Mochten jullie nieuwsgierig zijn geworden je kan het altijd aan ons vragen 
Van hoe of wat Jullie horen nog van ons 
 
                                                  Gradus en Frank 
 
MOTORTREFFEN 
 
Via deze weg willen wij jullie als club graag uitnodigen om op ons “motor treffen” te komen 28 & 29 
April a.s in Westerhaar (Ov). 
We willen graag met zoveel mogelijk motorclubs twee gezellige dagen beleven.  
Dit weekend vieren we tevens koninginnedag met veel live muziek m.m.v. diverse bands met diverse 
muziek stijlen. 
Vrijdag avond (koninginnenacht) beginnen we om 19.00 uur. Er is eventueel voor jullie een terrein 
ingericht om te kamperen met toilet en was voorziening. 
Zaterdagmorgen om 10.00 uur barst het rock-n-roll geweld weer los uit de speakers, deze dag wederom 
optredens van diverse live bands. 
Zo is er o.a. een touwtrek wedstrijd, waar jullie als club van harte aan mee mogen doen. Tevens vullen we 
deze dag met diverse special-acts. 
Ook wordt er een toerrit georganiseert door het mooie Twentse land. 
Dit alles speelt zich af rondom café “De Driesprong” met een groot horeca terras met BBQ.  
 
Wanneer jullie komen als club……geef dit s.v.p. even door aan Martin Mulder op tel. 06-25366266 of 
martin34@home.nl 
Bij voldoende belangstelling zijn wij voornemens om dit jaarlijks te organiseren. Wij hopen dus dat wij 
ook jullie mogen begroeten deze dagen. 
 
Met vriendelijke groeten 
Martin (namens “Mc de Wieke” en café “De Driesprong”) 
 
Lokatie : rondom café De Driesprong 
Sibculoseweg 5 
Westerhaar (Ov) 
tel nr. 06-25366266. 
 
www.de-driesprong.com 
www.mcdewieke.nl 
www.americansaturday.nl 
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22E ENTERRUN, 20 MEI 2006. 
 
Overal om je heen slaat het weer toe. In de krant is zelfs te lezen dat het nu een epidemie is. Wat wil je 
ook anders, steeds opnieuw wisseling van het weer. Dan vriest het en even later is er weer dooi. Het ene 
moment lijkt het een zonnige dag te worden en het andere moment beleef je een dag die zowaar nog weer 
dikke sneeuwvlokken geeft. Hierbij doel ik natuurlijk op het griepvirus, iedereen zal wel griep in het 
gezin familie of op het werk hebben gehad. Gelukkig nog geen vogelgriep, maar hoelang nog voordat ook 
Nederland daar over mee kan praten? 
Bij de EMC slaat echter een ander virus toe. Daar betreft het de voor mensen zeer besmettelijke variant 
van het E0R6 virus. Ofwel de voorbereidingen voor de Enterrun 2006 zijn weer in volle gang! 
Elk jaar beging het met het informeren van de rijders, aansluitend wordt het draaiboek grondig 
bijgewerkt. Daarbij verbaast het dan wel eens hoeveel zaken daar in staan. Allerlei vragen komen direct 
naar boven; is er al contact geweest met de groepen? Hoe stond het ook alweer met de verzekeringen? O 
ja, de cursus voor de verkeersregelaars is ook verplicht, niet vergeten dat we dat anders gaan doen. Is de 
Krol geïnformeerd? Nou je te veel om op te noemen, zeker genoeg om mee aan de slag te gaan.  
Een aantal zaken zijn al weer rond, daar hoort ook de invulling van de middag al bij, al zullen we dat nog 
even niet verklappen. Als commissie proberen we de boel weer goed op poten te zetten en hopen dat we 
met ons allen een aantal gehandicapten ook in 2006 weer een geweldige dag aan kunnen bieden. Heerlijk 
dat het in Enter steeds weer mogelijk blijkt om met elkaar iets voor elkaar te betekenen.  
 

 
 
 
Uiteraard kunnen we ons voorstellen dat ook jij wel wilt helpen om onze gaten een plezierige dag te 
geven. Inmiddels kunnen we eigenlijk wel een aantal reserve-verkeersregelaars gebruiken. Dit is nodig 
om er zeker van te zijn dat de groep gegarandeerd op volle sterkte is tijdens de run. Veiligheid staat 
bovenaan, we vragen dus wel rijervaring van je. Heb je interesse, geef je dan op bij Kruutje of één van de 
andere leden van de Enterrun. 
 
Good goan, 
Namens Enterrun, 
Martin Rohaan. 
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HELPERS GEVRAAGD voor 
 

De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 
 

Op ZATERDAG 29 APRIL 2006. 
 
 
De laatste zaterdag van april is weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar verwachting zal er dit jaar extra 
veel deelname zijn in de categorieën “Klassieke Motoren” en “Klassieke Brommers”. 
 
Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor: 

- uitzetten van de route; 
- parkeren; 
- inschrijven 
- voorrijden; 
- in en om het clubhuis; 
- tijdcontroles; 
- enzovoort. 

Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers mogelijk is. 
 
Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of bel: 
573969). 
 
 
Ik geef mij op als helper voor de Veteranen- en Klassiekerrit. 
 
Voor-+achternaam: …………………………………………. 
 
Adres:    …………………………………………. 
 
Postcode+woonplaats:  …………………………………………. 
 
Telefoon:    …………………………………………. 
 
Evt. opmerkingen:  …………………………………………. 
 
 
Handtekening:   …………………………………………. 
 
Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes. 
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DE PEN 
 
Als eerste zou ik graag Antoon willen bedanken voor het doorgeven van de pen. Hartelijk dank.  
 
Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik ben Marcel Vos, 31 jaar een woonachtig in Goor en ben 
getrouwd met Mirella (kleindochter van Klok’n Johanna). Zodoende ben ik ook bij de Enterse Motorclub 
terecht gekomen.  
In mijn jongere jaren ben ik opgegroeid in Eefde en in contact gekomen met de motorsport. Vaak kijken 
op de crossbaan in Harfsen en bij de trailbaan in Almen. Op mijn 18e jaar snel mijn motor rijbewijs 
gehaald een motor gekocht, Yamaha DT125LC, wel erg licht maar leuk om op te rijden. Na twee jaar 
plezier te hebben gehad van deze motor heb ik deze verkocht.  
Kon vervolgens een Suzuki DR400 krijgen, en met deze ben ik voor het eerst door het zand en in het bos 
gaan crossen. In deze periode heb ik Mirella leren kennen en ben naar Enter verhuisd, en lid geworden 
van de Enterse Motorclub (een hele ervaring……).  
Vervolgens heb ik een Honda XR250R gekocht om te starten met off-road rijden.  
De eerste rit welke ik heb gereden was in Hengelo (GLD), zonder enige cross of trail ervaring vooraf. Na 
vijf kilometer hoopte ik dat de finish al in zicht zou zijn het was namelijk erg nat en koud. Helaas…. Na 
twintig kilometer was het mogelijk om te tanken en uit te rusten en dat heb ik vervolgens dan ook gedaan. 
Hierna met de tong op mijn stuur de rest van de route afgereden. Heb trouwens wel enorm genoten van de 
rit en ben dit vaker gaan doen. Op dit moment probeer ik de meeste offroad ritten te rijden. Vorig jaar heb 
ik met een eendagslicentie meegereden in Holten, dit is ook zeer goed bevallen.  
Na mijn eerste offroad rit ben ik tevens gaan helpen met het opbouwen van de enduro. Hierdoor in 
contact gekomen met Jos, Antoon en Patrick. Vaak ben ik met deze groep op zondagmorgen mee geweest 
crossen, hierdoor heb ik ook de nodige ervaring opgedaan.  
Tegenwoordig zit ik in de enduro commissie en houdt mij vooral bezig met het papierwerk; contact met 
de gemeente, waterschap en de politie.  
Op dit moment ga ik er maar eens mee stoppen want ik ben al weer genoeg aan het woord geweest.  
 
Graag zou ik de pen willen doorgeven aan: BERTUS WESTERIK.  
 
 
Marcel Vos 
 
 
 

Wat wel en niet te zeggen 
  
Een bamihap uit de Chinese muur proberen te halen. 
Bij een afrekening in het criminele circuit vragen voor een bonnetje. 
Aan de vleugels van een kraanvogel draaien en wachten tot er water uitkomt. 
Even iets kortsluiten met een elektricien. 
Een cursus lassen die is afgelast. 
Een restaurant voor het gerecht slepen. 
Een telefoon die in het ziekenhuis wordt opgenomen. 
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LEDENVERGADERING 2006 
 
Op 1 februari 2006 is onze jaarlijkse ledenvergadering geweest. Ten opzichte van de voorgaande jaren 
was de opkomst wat beter, maar procentueel nog steeds matig. In totaal waren er 50 leden en 7 
bestuursleden aanwezig. Dit komt neer op minder dan 19% van het totale aantal leden wat licht gedaald is 
van 330 naar 304. 
Bij gebrek aan een andere kandidaat (en aan beter) wil Antoon Slagers de voorzittersfunctie voorlopig 
gaan vervullen. Vanuit de vergadering was er geen bezwaar. Binnen het bestuur maakt Eric Pluimers 
plaats voor de eerste vrouwelijke kandidaat: Daniële Pruim. 
Alle georganiseerde evenementen zijn in 2005 met een positief saldo afgesloten. Het clubhuis heeft ook 
goed gedraaid, wat onder andere aan de beheerscommissie te danken is. Na het verrekenen van kosten, 
afschrijvingen en reserveringen is 2005 met een lichte “winst” afgesloten. Voor 2006 staan echter nog 
wat veranderingen in het clubhuis op de planning, waar de nodige Euro’s aan besteed zullen worden. 
Het toergebeuren heeft blijkbaar een nieuwe impuls nodig. De opkomst voor de georganiseerde ritten is 
ronduit slecht te noemen de laatste tijd. De voorzitter van de toercommissie heeft daarnaast laten weten 
zijn functie neer te leggen. De commissie zal worden aangevuld met wederom een vrouwelijke kandidate: 
Ernie Rotman. 
Met de contributieverhoging schijnt wat fout gelopen te zijn. Vorig jaar was afgesproken dat de prijs voor 
2005 € 18,00 zou zijn om de procentuele verhoging niet te groot te maken. Voor volwassenen is in 2005 
toch € 20,00 in rekening gebracht voor het hele jaar. 
Tijdens de rondvraag en naar aanleiding van de mededelingen ontstonden goede discussies en kwamen 
diverse aanwezige leden met suggesties en ideeën die in 2006 verder zullen worden uitgewerkt. 
Al met al was het, naast een verplichte, een nuttige en zeer gezellige vergadering. Hopelijk volgend jaar 
met nog meer aanwezige leden. 
 
De notulist 
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DUTCH OPEN ENDURO ENTER 14 JANUARI 2006 
 
VORST EN ZONNESCHIJN 

Heel anders dan de ontluisterende kampioensrit met ladingen sneeuw, was het hier in Enter met een 
onbewolkt blauwe lucht en een fraaie winterzonnetje goed toeven. Toch waren vooral de rijders niet 
helemaal blij daar die laagstaande zon behoorlijk verblindde. Daar bleef het ongemak niet bij daar de 
bevroren toplaag langzaam begon te smelten. Daarbij ontstond een paar centimeter dikke spekgladde 
smurrie waarin het manoeuvreren de nodige behendigheid vergde. Zij die vroeger in de badkuip goed met 
groene zeep uit de voeten konden, waren hier in het voordeel.  
 
JUBILEUM 

Enige smurrie, daar had de Enterse Motor Club (EMC) wel op gerekend. Eigenlijk is dat hetgeen waar 
men hier al jaren een abonnement op heeft. En dat al voor de 25e keer! Een mooi jubileum dat extra glans 
kreeg omdat Gerrit en Hermie Kuipers dit jaar al voor het 25e jaar de inschrijving verzorgden. Dat je hun 
dan geen smoesjes meer moet vertellen, kunnen inmiddels weer een aantal wanbetalers van voorgaande 
jaren beamen. Onder het motto ‘wie inschrijft betaalt, mits niet tijdig en met een goed alibi afgemeld’, 
werd er nog het een en ander nagevorderd. En wilde je niet betalen voor b.v. vorig jaar, dan werd er toch 
gewoon niet gereden hier! U snapt het, geld kwam er. Overigens blijkt de familie Kuipers inclusief 
uitzetter en zoon Patrick met zeven familieleden de Enterse enduro te ondersteunen…. En die houden net 
als vele andere leden van de club wel van een beetje gekkigheid.  
Net na de start met een enigszins vertraagde Karbiet knal, had de Enterse Motor Club (EMC) twee auto's 
neergezet waar de rijders overheen moesten. Weliswaar mocht men uit een van de twee kiezen en stonden 
er wat pallets om het op en af rijden in de lengte van de auto te vergemakkelijken. Toch moesten hier 
enigen even wat angst overwinnen. Maar als dan die probleemloze passage gepasseerd was, werd men 
weer een stuk dapperder en bovendien een hele ervaring rijker. Slechts twee rijders kregen echt de 
onzekerheidskriebels en gingen aan de zijkant spectaculair van de motor af. Dat liep verder goed af en zo 
konden zij alsnog aan de route van 85 km beginnen. Die lengte was trouwens ook voor de organisatie een 
verrassing. Want eigenlijk zouden de inters vier ronden rijden. Maar een snelle telactie leerde dat het dan 
bijna donker zou worden, en met de straftijdspeling van een half uur kwam dat al helemaal niet goed. Zo 
werden het 3 ronden voor de inters en 2,5 voor de nationalen die samen zo’n 200 rijders op de been 
brachten. De 65 daglicenties mochten 2 ronden rond. In deze steeds glibberiger wordende 
omstandigheden vonden de meesten dat ook meer dan genoeg.  
Overigens had de club ook 4 paren controleurs ingezet als vliegende controles met een mooi 
roulatieschema. Dat leverde maar liefst 20 nominaties op van rijders die van de route afweken. Omdat een 
enkele routepijl wat minder goed zichtbaar was met de laag staande zon en sommige rijders  zelf inzagen 
dat ze verkeerd reden, omkeerden en weer terugreden, ontsnapten een 10-tal aan het noodlot van 
diskwalificatie. Met name richting start/finish wetende dat de tijd daar krap was, leek het afsnijden van 
het oude crossbaantje heel verleidelijk. Laten die controleurs daar nu net een topdag scoren! Zo werd o.a. 
Rick Kock hier niet blij gemaakt, maar met hem nog 9 anderen die in de uitslag een minder fraaie D 
achter hun naam kregen. Duidelijk is wel dat er niets nieuws onder de zon is, maar vliegende controles de 
komende tijd consequent gehanteerd gaan worden. 
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PROEVEN ALS VANOUDS 

De eerste crossproef was behoorlijk lang en kende een start in het bos gevolgd door een rits akkers. 
Daarop een paar fraaie ‘whoop dee do’s’ door enkele slootjes die op het menu stonden. Hoewel de proef 
een behoorlijke variatie bood en mooi breed was uitgezet, waren er nogal wat kortdraaiende bochten. Zo 
waren er genoeg plaatsen waar menigeen de gladheid van nabij kon observeren. Het pak werd er in dat 
geval niet mooier op wat ook gezegd kan worden van de tijden. De snelsten hadden hier toch een kleine 8 
minuten nodig. De tweede crossproef was weer bij het ‘Palther bosch’ en bevatte nogal wat houtwalletjes. 
In deze onvervalste kruip-sluip proef was maar één smal spoor. Voeten op de voetrusten houden was het 
devies om haken achter de vele omhoog prikkende wortels te ontlopen. Hoewel mooier bijna niet bestaat, 
zit er wel een klein nadeel aan de talloze smalle en bochtige paden. Het voorbijrijden van sommige 
rijdende chicanes kost heel wat geschreeuw en frustratie. Maar ja dat hoort erbij. Opmerkelijk was verder 
dat ondanks de dooi deze proef de hele dag mooi droog bleef.   
De derde proef bestond uit enkele akkers en een stukje bos maar ook een tweetal bruggetjes. Die 
bruggetjes waren net als enkele op de route wat speciaal in de zin dat ze een beetje afhingen. Als je dan 
eerst haaks moet draaien alvorens de brug op te rijden is er niet veel snelheid en moet het gashandvat 
uiterst gevoelig bediend worden. Ging dat wat te bruusk dan spinde het achterwiel en volgde een glijpartij 
in….  de onderliggende sloot. En dan was het ‘slachtoffer’ er ook niet meteen weer uit. Doordat deze 
proef wel erg snel opdooide was zaten er diepe gleuven naast steenhard bevroren stukken. En dat gaf 
soms rare effecten. Ook was door de grote gladheid bij het aanremmen een grote zorgvuldigheid geboden. 
Net iets te hard op een bocht af betekende een zeker bodemonderzoek. En daar vonden er een heleboel 
van plaats.  
 
DE ENTERSE TRADITIE 

De traditie in dit gebied vereist het de rijders een beetje lastig te maken. Al genoemd de auto’s en 
afhangende bruggen maar ook een boomstam dwars over het pad hoort bij het rijdertje pesten. Of is het 
om hun rijkunst te helpen vergroten?? Ook de humor viert hier hoogtij want de twee vlaggers bij het 
oversteken van de provinciaalse weg leken wel erg verdacht veel op poppen. Van afstand leek het net echt 
en dat gaf toch het gewenste effect; namelijk dat men alert is bij het oversteken. Een goede vondst! 
 
E1: 125 2-takt/250 4-takt INTERS DUTCH OPEN 

Met het overstappen van Pedro Tragter naar de EX1 klasse en het overkomen van Ralph Hubers naar deze 
EX2 was duidelijk dat de buit verdeeld moest worden tussen Erald Lammertink, Mike Kock en Ralph. 
Laatstgenoemde ging al in de eerste proef onderuit en moest toen forceren. Daarbij kwamen weer wat 
foutjes te voorschijn maar ook enkele heel snelle tijden. Toch was het onvoldoende om Mike, die op de 
tweede proef langdurig een op zijn pad gevonden boom knuffelde en daarbij ruim een halve minuut 
verloor, nog te pakken. Ralph kwam ruim 3 seconden tekort. Maar ook Mike was deze keer niet 
opgewassen tegen de echt in zijn element zijnde Erald. Die reed de sterren van de hemel, maakte weinig 
foutjes en zette zo meteen de toon waar hij op uit is, kampioen worden. Het begin is er in ieder geval nu 
met Mike op twee en Ralph op drie. Gelet op de zeer kleine onderlinge verschillen wordt dit nog een 
spannend seizoen.  
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Ralph Hubers moest zijn twee voornaamste concurrenten voor zich dulden 
 
Jirry van Veen had het met Barend Haaijer aan de stok voor de vierde plaats. Barend had lang het beste 
maar verloor ruim een minuut bij een belevenis in de derde proef (wie niet). Dat gaf de doorslag en 
eindigde Jirry dus voor Barend als vierde. 
 
E2: 250 2-takt/450 4-takt INTERS DUTCH OPEN 

Deze klasse was in 2005 al niet licht bezet, nu echter de blessure bak (Amel Advokaat, Geert 
Snellenberg) is leeggeschud en ook Pedro Tragter en oud-enduro kampioen Tom Hemmelder hier 
deelnemen is er wel een erg brede top ontstaan van een man of negen. Daarvan zijn er toch zeker vier a 
vijf in staat om een wedstrijd te winnen. De spanning vooraf had de veer bij Remy van Rees voldoende 
opgeladen. Alleen in de tweede proef liet hij door een schuiver wat liggen, de andere acht proeven waren 
voor deze bewezen GP moddercross koning, kat in het bakkie. Achter deze bewezen winnaar viel een 
klein gaatje van zo’n 50 seconden waar dan opeens duidelijk meer strijd was. Vooral de behoorlijk aan 
elkaar gewaagde Hans Vogels, Pedro Tragter en Mark Wassink lieten een gelijkopgaande strijd zien. Het 
waren de kleine foutjes als even een bochtje missen of zoals Tragter probeerde, het voorwiel aan de 
verkeerde kant van de boom en dan weer terughalen, leidde uiteindelijk tot kleine verschillen. Vogels was 
uiteindelijk slechts 6 seconden sneller dan Tragter en eiste de tweede plaats op met zijn Yamaha. Een 
motor die in dit veld met stip het meest beschaafde geluid vertoonde en daarmee echt een voorbeeld geeft 
hoe het zou kunnen. Meer geluid is niet altijd sneller, en geluid is nu eenmaal de grootste vijand van de 
motorsport. Iets om over na te denken.  
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DEMO RACE 
26 AUGUSTUS 2006. 

 
 
 
Het lijkt nog ver weg, maar in augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te 
houden op de Enterbrookring. 
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. 
 
 
De Demo-Race commissie, 
 
 
Harry Wolters 
Gerard Lankamp 
Patrick Kuipers 
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Met dit geweld voor zich moest Wassink door wat slippertjes een ruime dertig seconden toegeven maar 
kon evenzo een mooie vierde plaats binnenhengelen. Op de vijfde plaats Hemmelder die na twee jaar 
afwezigheid weer een enduro startbewijs ophaalde. Vorig jaar had hij nog enkele keren geoefend met de 
Honda biertakt maar nu was het dan de WPM ENE KTM 2-takt die de sporen moest krijgen. Tom heeft 
de laatste jaren veel gecrosst en moet nu weer even de enduroslag krijgen. Dat was te zien aan de wat 
wisselvallige tijden. Met wat meer enduro ritme gaat hij zich zeker met de ereprijzen bemoeien. We gaan 
het zien. Opvallend was nog de oerend snelle tijd van Alex vd Broek op de tweede proef. Een tijd die ook 
bij steeds beter wordende omstandigheden niemand kon kloppen. Zou dat de reden zijn dat hij later zijn 
spaken moest aansjorren en zo 7 strafminuten opliep? Of zijn het juist dit soort flexibele wielen die deze 
supertijden genereren? Wie het weet mag het melden. Feit was nog dat Bas van Hunnik betrapt werd op 
het wisselen van machine. Het speurders team had het ook wel makkelijk want Bas originele 
kapotgelopen motor vonden zei ergens bij een schuur naast de route. Zo was direct duidelijk waar 
abraham (uh Bas) de mosterd haalde. 
 
E3: +250 2-takt/+450 4-takt INTERS DUTCH OPEN  

Erik Davids en regerend kampioen Erwin Plekkenpol waren ook deze keer weer favoriet voor de winst. 
Van de negen proeven wist de recent met de hoogste Nederlandse motorsport prijs, de Hans de 
Beaufortbeker, geëerde Erik er drie te winnen. De andere zes waren voor Erwin die daarmee het jaar 
begint zoals hij het zich had voorgenomen, met winst. Erik dus twee ver voor derde man Michel vd Brand 
die maar luttele seconden Maikel Roeterdink en Arjan Klok achter zich wist. 
Naast deze twee grote concurrenten was ook veelvoudig endurokampioen Toine van Dijk een eye-
catcher. Hij kwam namelijk met een stevige BMW HP2 twin enduromotor aan de start. Niet dat zo’n tank 
van 190 kg en ca. 105 pk niet snel en wendbaar zou zijn. Maar eerder de twee opzij stekende cylinders 
van de boxermotor leidden tot twijfels. Zouden die wel tussen de laagstaande stammetjes en kruip-sluip 
paadjes van Enter doorkomen? Toine had er vertrouwen in dat de door importeur Duursma ter 
beschikking gesteld motor dat aan zou kunnen. En dat bewees hij ook in dit veld van 23 rijders door de 
12e plaats voor zich op te eisen. En met zijn tijden zou hij ondanks het nadeel van deze zware motorfiets 
onder deze glibberige omstandigheden bij de nationalen de EX3 klasse gewonnen hebben. Een prestatie 
die wel iets zegt over de (geweldige) capaciteiten van Toine maar ook van de machine. Wat het verhaal 
niet vertelt is of Toine door de handvat verwarming en warme knieën achter die cylinders het niet veel te 
makkelijk had bij deze kou. Alleen hij die wel eens een motor van 190 kg op een glibberig modderpad 
heeft opgetild kan daar over oordelen. Achteraf vertelde Toine dat het rijden hem was meegevallen maar 
dat hij toch wel wat afgeplast was dat hij voor het eerst in zijn carrière op een proef was ingehaald!  
 
SCRATCH INTERS (Motorgazet bokaal) 

In de zeer gladde omstandigheden toonde Remy van Rees zich beste modderglibberaar en hield daarmee 
een groepje van 4 man op zo’n 50 seconden. Een groep waarbinnen de verschillen bijzonder klein waren 
en die zich liet vangen binnen een minuut. Hans Vogels leidde deze groep voor de 2e plaats voor de nu op 
450 4T Suzuki uitkomende Pedro Tragter. Erwin Plekkenpol won de strijd om de vierde plaats van Erik 
Davids. 
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ZATERDAG 8 APRIL IS ER WEER EEN DARTTOURNOOI. 
 
 
DIT KEER ALLEEN VOOR LEDEN. 
 
 
INSCHRIJFGELD IS € 3,00.   
 
 
AANVANG IS OM 13:30 UUR. 
 
 
KOMT ALLEMAAL !!!!!!!! 
 
 
OPGEVEN VIA ONDERSTAAND STROOKJE VÓÓR 1 APRIL A.S.  
INLEVEREN BIJ ‘T KLUBHOES OF AFGEVEN AAN / OPSTUREN NAAR: 
 
MARK VAN DE RIET 
VOORMORS 35  
7468 HH ENTER 
 
OPGAVE PER E-MAIL NAAR markvdriet@hetnet.nl KAN OOK. 
 
 
Ja ik doe mee aan het darttoernooi op 8 april 2006, 
 
NAAM…………………………………………………………………………………………… 
 
ADRES…………………………………………………………………………………………... 
 
POSTCODE………………………………PLAATS………………………………………….. 
 
TELEFOON……………………………………………………………………………………. 
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Ook met zo’n ‘dikke’ kun je scherpe tijden zetten, of moet je dan Toine van Dijk heten? 
  
Nat E1: 125 2-takt/250 4-takt EURO/ NATIONALEN 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe deelnemers. Toch was het de ervaren Niek Dijkman die hier met 
overmacht de overwinning behaalde. Wim Hendriks kwam toen het nog hard bevroren was goed mee 
maar verloor het in de modder. Toch wist hij de straf van een te late start nog te overkomen en zo derde 
man Jarno de Boer achter zich te houden. Martijn Reuterink en Wieger Riphagen namen in deze volgorde 
de plaatsen vier en vijf voor hun rekening.  
 
Nat E2: 250 2-takt/450 4-takt EURO/ NATIONALEN  

Waar dat in de EX2 niet gebeurde was hier wel een nieuwe rijder die direct met de bloemen ging lopen. 
Nog vorig jaar enkele keren geoefend met een daglicentie was het nu Hans Polsvoort jr. die dit kunstje 
flikte. Leon van Bakel was enkele proeven sneller maar moest tegen het einde toch de duimen leggen 
voor de tweede plaats. Rob Homan hield zich Niels de Graaf van het lijf en zette die terug naar de vierde 
plaatsen. Die hield op zijn beurt weer oud-inter Anton de Wit  op vijf. 
 
Nat E3: +250 2-takt/+450 4-takt EURO/ NATIONALEN  

Wouter de Graaf was onder deze omstandigheden duidelijk de snelste en pakte de enige beker. Pa Martin 
de Graaf zal er op de KNMV directeurs zetel in Arnhem vast dikke pret van hebben. Lambert Parren won 
het gevecht met Joan Koerselman met een seconde voorsprong en kwamen zo op twee en drie. Vierde 
man Gerben Vruggink had het zwaar aan de stok met Mike Everlo maar wist dat vier seconden verschil 
genoeg was. Mike dus vijfde. 
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Endurofotograaf ‘af’ vanwege endurogekte: Henry Beverdam  
 
VETERANEN 40+  

Als Willem Palthe de vorige dag nog zwaar met griep te bed ligt, daarom niet start, Gert Berghorst uitvalt 
en ook nog Harrie Walhof een minuut verliest in de proef omdat de motor niet wil aanslaan zijn er kansen 
voor andere kapers. Cees Siemons zag die kans en verzilverde die met direct het beste begin dat je maar 
kunt wensen, de overwinning. De meeste tegenstand kwam nog van over(noord)zee van Engelse York 
rijder Neil Boyd. Die was weliswaar 2 minuten langzamer dan Cees maar altijd nog sneller dan Marcel 
Bulten, Jan Lemmens en Hennie Geerdink. Met name Jan en Hennie zaten op 0,7 seconden van elkaar. 
Het was deze zucht die Jan de vierde plaats bracht en Hennie een plekkie verderop. Maar dat die het 
onderling nog aan de stok gaan krijgen is wel duidelijk.  
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‘York terrier’ Neil Boyd wil het hele seizoen hier rijden 
 
Grappig is dat de enduro’s in Engeland dusdanig duur zijn en omdat het hier minder regent wil Neil Boyd 
alle enduro’s in Nederland gaan rijden. Wie zat er nu weer eens te zeuren dat het in NL zo duur is? Kijk 
daar maar eens en in Duitsland (dure verzekering), dan weet je dat het hier allemaal nog mee valt.  
 
SCRATCH NATIONALEN EN VETERANEN (Twin Air bokaal) 

Hoewel de oudste van het stel, was het Cees Siemons die de jonkies de weg wees. Hans Polsvoort kreeg 
maar liefst anderhalve minuut aan de crossbroek maar wist wel klassegenoot Leon van Bakel en de 
veteranen Neil Boyd en Marcel Bulten in deze volgorde achter zich. 
 
DAGLICENTIES  

Vice voorzitter van de EMC Antoon Slagers wilde zelf meerijden, en met de vele mannen die de club 
steunen kon dat ook. Maar dan moest hij wel winnen!. Dat feestje ging niet door omdat nationalen 
kampioen 2005 Jeroen Vriezekolk hem net 12 seconden te snel af was. Op zich een mooie prestatie maar 
zo leek hem de beker voorbij te gaan. Gelukkig kwam Vriezekolk niet opdagen op de wat laat uitgevallen 
prijsuitreiking en kon uitreikend Antoon de beker gewoon houden. Derde in deze klasse was voor Wouter 
Bakker voor Rick Enderink en Steven Pronk. Bekende enduronamen die kennelijk wel weten waar je leuk 
kunt rijden. 
 
CLUBTEAMS 
Na een uitgebreide discussie bij de kwart kampioensrit over hoe het wel niet moet rond merk- en 
clubteams is het reglement voor inschrijven stevig aangescherpt. Hier was daar bijna niks meer van te 
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merken en Veenendaal met Vogels, Lammertink en Hubers greep de winst met een minuutje minder voor 
VAMC De Graafschap en als derde het Braboteam.  
 
MERKENTEAMS 

Het KTM WPM ENE 1 Team (rijders Hemmelder, Wassink, Plekkenpol en Vruggink) begon het jaar 
goed door Yamaha 47 sec te snel af te zijn. Dat Andre Pullen dit jaar op zeker gaat bewijst wel dat ook 
het KTM WPM ENE 2 Team goed scoorde met een verdiende derde plaats. Al was dat op enkele 
minuten. 
 
EPILOOG 

De EMC had er weer een prachtig evenement van gemaakt met humor en spectaculaire evenementen. Het 
enige dat eraan ontbrak was de koek-en-zopie tent op de proeven waar de vorst een hevig verlangen deed 
ontstaan naar een pot warme koffie. Ook de helpers hadden toch wel dat gevoel. Wellicht toch een 
verbeterpuntje? Of was toch de dikke biels die wat ver op het bruggetje stak, en zo bij Bob Wester ineens 
de radiateur van de motor aftrok, dat puntje? Vraag het Bob, en je weet het. 
Over twee weken de enduro van Bernheze waar we na twee jaar hevig overleg met de terreineigenaren, 
milieuclubs en gemeente weer een enduro mogen beleven. Of over vier weken Eindhoven doorgaat is om 
vergunningsredenen onzeker. Wel doet MAC Veldhoven secretaris Alwin van Doremalen er alles aan om 
het in goede banen te leiden. Daar zal het zeker niet aan liggen. 
 
Alex Peters 
Foto’s: Hendrikus Vugteveen en MotoFotoService 
 
De redactie bedankt Alex voor het mogen opnemen van dit prachtige verhaal over de 25e Reggerit. 
 

Wat wel en niet te zeggen (vervolg) 
  
Aan een schaap vragen dat aan de bar zit of hij lam is. 
Een schizofreen die een eenmanszaak wil beginnen. 
Kuipstoeltjes in de Arena. 
In Oss vragen waar de tovenaar woont. 
Honing met een bijsmaak. 
Iemand na een allergietest vragen of ie al uitslag heeft  
Een geheim vertellen in een kamer met kliklaminaat. 
Een timmerman met plankenkoorts. 
Tijdens een ballonvaart door de mand vallen. 
Bij karate een vrije trap geven. 
Met een brillenkoker terug gaan naar de opticien omdat je bril niet gaar wordt. 
Een exporteur die niks uitvoert.  
Een vogel die in de nesten zit. 
Steelpannen kopen. 
Aan een verloskundige vragen of haar werk bevalt. 
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KALENDER EMC 2006 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Zondag 26 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 

 
Kosten toertochten  leden  niet-leden 
 
Ganzenrit   € 4,00  € 6,00 
Klompenrit   € 4,00  € 6,00 
Zaterdagmiddagrit  € 3,00  € 4,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In memorandum Gerrit Wijnen. 
 
Op 15 januari 2006 is ons lid en ex-bestuurlid Gerrit Wijnen overleden op de leeftijd van 86 jaar. Gerrit 
was een hartstochterlijk liefhebber van de wegrace sport en bekend van de spandoeken langs de cicuits. 
Het was dan ook geen toeval dat hij in het bestuur kwam in de jaren zeventig, toen de EMC omgetoverd 
was tot de Supporters Vereniging van wegrace coureurs Bertus Slagers.  
 
Het bestuur 
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