
 



 

 
EMC-Allerlei Maart 2007  2 
 

BESTUUR: 
Voorzitter:  A. Slagers  Dorpsstraat 79  Enter  Tel: 0547-384332 
Secretaris:  M. Kuipers  Dr.Stokkersstr. 31  Rijssen Tel: 0548-518105 
Penn.meester: D. Pruim  Pr. Bernhardlaan 28 Enter  Tel: 06-11006036 
Leden:  F. Lammertink De Akkers 33  Enter  Tel: 0547-385493 
   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 
   H. Roetgering Erve Hofstee 24  Enter  Tel: 0547-384639 
 
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: a.eeftink[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: M. Wolves   0547-381287  B. Wolves    0548-617955 
  A.J. Eeftink  0546-573969  E. Rotman  0548-517629 
  N. Lammertink 0547-……   
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   
KLASSIEKERS:  A. Eeftink  0546-573969 B. Westerik  0546-573012 
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 
 
Dit is hem dan weer, het clubblad van de EMC. Beter laat dan nooit. Elke editie is het weer 
schrapen om voldoende kopij bij elkaar te krijgen. Maar wat bladvulling betreft hebben we 
voor het eerste nummer van 2007 niet te klagen. Wat het aantal stukjes en de variatie hierin 
betreft, had het wat mij betreft wel wat meer gekund (hint). Oordeel zelf maar. 
Het off-road en enduro seizoen zit er zo ongeveer op, maar het cross- en toerseizoen is alweer begonnen. 
De eerste toerit van dit jaar, De Ganzenrit, is wellicht al geweest als deze EMC-Allerlei bij jullie op de 
mat valt. 
De Reggerit wil ik niets meer over zeggen, zie daarvoor de verschillende leuke verslagen met en zonder 
foto’s elders in dit blad.  
De komende tijd, tot aan het volgende clubblad, liggen er weer diverse EMC-activiteiten in het verschiet. 
De Veteranen- en Klassiekerrit op 21 april (waarvoor nog helpers worden gevraagd), het Eifelweekend, 
een Minitreffen, niet te vergeten de Enterrun op 19 mei en de Avondvierdaagse begin juni. Tussendoor 
kun je uiteraard, gewoon voor de gezelligheid, altijd terecht in ‘t Kluphoes op de woensdagavond en de 
zaterdagmiddag. 
Maar eerst nog even deze EMC-Allerlei uitlezen. 
Ik wens jullie veel leesplezier en uiteraard een goed motorseizoen. 
 
De redactie. 
 
INHOUDSOPGAVE   

Voorwoord van de Voorzitter 4 
26ste reggerit, 13 januari 2007 5 
Clubavond 9 
De pen 11 
23e enterrun, 19 mei 2007 13 
Dutch open enduro enter 13 januari 2007 17 
Hier had uw stukje kunnen staan 25 
Kalender EMC 2007 26 

 
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 2007 
BIJ DE REDACTIE 
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
 
Het eerste clubblad van dit jaar is weer uit de drukkerij gerold en als eerste wil ik iedereen een gezond en 
gelukkig nieuw jaar wensen. 
 
De Reggerit is alweer achter de rug en ik kan zeggen dat het een hectische uitvoering is geworden. Met al 
die regen en storm kort voor de wedstrijd is het bepaald geen makkie geweest voor de helpers. Alles 
waaide kapot en zelfs een jurywagen is in de sloot beland door de wind. Het was moeilijk in te schatten 
hoe het er op zaterdag uit zou zien dus hebben we er veel van die zware bouwlanden er uitgehaald. Al met 
al was het voor de rijders goed te doen en hadden we ’s avonds een uitslag met niet al te veel tegenslagen. 
 
De ledenvergadering was redelijk maar niet goed genoeg bezocht, maar dat is al jaren zo. 
Arie Eeftink heeft na vele jaren in het bestuur gezeten te hebben zijn zetel afgestaan aan ons  
nieuwe bestuurslid Frank Lammertink. Arie blijft natuurlijk nog druk zat met de club, zoals het clubblad, 
de klassiekers/veteranen en toerritten. 
De meeste toerritten zijn al voorzien van uitzetters dus nu maar hopen dat die beter bezocht worden dan 
vorig jaar. 
Verder was het een vruchtbare ledenvergadering en iedereen ging tevreden naar huis (zo niet dan hoor ik 
het nog graag). 
 
Er wordt vaak gezegd: doen we niet wat voor de jeugd. Nou niet veel nee, ja sinterklaas en de familiedag 
maar verder niet. Laatst opperde Johan Hinseveld het idee om een avond te beleggen voor alle jonge 
helpers van de Reggerit. Gewoon gezellig een avond bij elkaar. Tja die jongens worden één keer per jaar 
gevraagd om te helpen en dat doen ze goed en daarna is het van aju. Dus daar ben ik mee aan de slag 
gegaan en dat resulteert in een avond voor de jeugd. 
Op die avond wil ik niet alleen de jeugdige helpers begroeten, maar ook graag de jeugd die, om wat voor 
reden dan ook, nog nooit geholpen hebben. We hebben een paar leuke films en een paar mooie motoren 
en misschien nog wat meer. Wij zorgen natuurlijk voor een hapje en voor een aantal consumptiebonnen 
en verder belooft het een mooie avond te worden. 
We hebben in het bestuur besloten dat in principe jeugd tot en met 18 jaar welkom is en tja … de 
minimum leeftijd is een beetje moeilijk, dus dat laten we een beetje aan de ouders over. We willen er 
verder geen ouders bij dus ze moeten wel een avond alleen met ons kunnen zijn. 
Deze happening is gepland op vrijdagavond 13 april en begint om 19.00 uur. Om 23.00 uur zal het 
afgelopen zijn. En natuurlijk, als iemand eerder opgehaald wordt is dat geen probleem. 
Er zal die avond voldoende toezicht zijn dat alles goed verloopt, zoals je van onze club mag verwachten. 
Verderop in dit blad zit een inschrijfformulier dat ingevuld bij mij in de brievenbus kan worden 
gedeponeerd. De jongens waarvan wij de namen en adressen hebben gekregen van de endurocommisie, 
krijgen ook een brief van ons thuis. Maar voor de rest geldt: knip uit, vul in en inleveren bij mij. 
Dan rest mij nog iedereen veel kilometers op de motor te wensen met mooi weer. 
We spreken elkaar in ons clubhuis. 
 
Antoon Slagers 
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26STE REGGERIT, 13 JANUARI 2007 
 
Donderdag 28 december 2006 
‘s Morgens melden om 8 uur in ‘t Kluphoes en begonnen met een bak koffie en broodjes en waar de 
eerste mannen al weer vol goede moed stonden te wachten. 
Na de koffie toch maar begonnen om het een en ander op de wagens te pakken voor het uitzetten van de 
proef aan de Wierdenseweg, zoals palen, pinnen, lint en een goed humeur. 
We hadden dit jaar de kans om op verschillende maislanden een mooie grote proef uit te zetten en dit zou 
dan weer een nieuwe proef worden, die toch zeker een minuut of acht zou gaan duren (met de motor). 
Dus met man en macht de akkers op en slingeren maar. De iets te natte stukken laten we liggen om het 
land te sparen. Tegen half elf koffie en dan weer verder om het laatste stuk af te maken wat dan ook om 
12 uur in orde was en zo te zien een super proef. 
Dan lekker eten  met zijn allen (met dank aan de dames) en op naar de proef aan de Ypeloweg om het een 
en ander af  te  maken en de dag is voorbij. 
 
Zaterdag 6 januari 2007 
’s Morgens om 7.45 uur weer in ‘t Kluphoes, koffie zetten, broodjes klaarzetten en de eersten komen al 
weer binnen. 
We zijn deze dag met ongeveer 40 man om lekker het hele parcours op te gaan. We worden 
onderverdeeld in groepen: groep Wierden, groep crossproef 1 en groepen marchalls. Dus iedereen gaat op 
pad om een deel van de route of crossproef in orde te maken. Trekkers hebben we weer genoeg dus alles 
moet in orde komen. 
Maar dan het eerste probleem op crossproef 1 (Ypeloweg). Hier bleek al een groot gedeelte van de route 
niet meer begaanbaar te zijn door de vele regen van de voorafgaande weken, dus deze hele proef weer 
aanpassen om er toch nog iets van te maken. Dit was de eerste grote domper in de voorbereiding, waar 
toch heel veel werk in was gestoken en de regen bleef maar komen. 
 
Maandag 8 Januari 2007 
Zondags en ook ‘s maandags bleef het maar regenen. Er werd toen maar besloten om een 
spoedvergadering te beleggen op maandagavond om 8 uur. Iedereen van de voorbereiding was aanwezig 
en na een kort conclaaf werd daar besloten dat we doorgaan.  
(Op het gastenboek van www.Enduro.nl werden er al wat benauwd, want die kwamen met kreten: 
snorkels meenemen, veertien dagen opschuiven en nog veel meer. Een enkeling kent Enter en die 
schreven dan ook dat Enter niet gauw op zal geven of verschuiven.) 
We zullen de route wat gaan aanpassen en de natte stukken eruit halen, om toch nog een mooie route over 
te houden. Tevens waren we het er allemaal over eens dat we de verschillende landen, wegen, bosjes, etc. 
in de toekomst weer nodig zullen hebben in verband met de nog te komen REGGERITTEN. 
Wat we nog aan water hebben gehad in de twee dagen tot aan donderdag zijn we dan nu alweer vergeten. 
 
Donderdag 11 Januari 2007. 
Op donderdag is het normaal dat een gedeelte van alle helpers de proeven op gaan trekken. Dit houdt in: 
het lint optrekken en vastzetten aan alle pinnen en palen. We hebben uitgerekend dat er op een proef van 
6 kilometer ongeveer 1200 pinnen gaan en 150 palen. (We zijn in het bezit van ongeveer 6000 pinnen en 
450 palen. Voor de bruggen hebben we ongeveer 100 pallets en 40 platen, maar dit terzijde.) 
De rest wordt opgedeeld en gaat de route op om fuiken te zetten en  pijlen te plaatsen. De 
“kluphoesploeg” blijft om hier alles in orde te maken. 
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Iedereen zat al naar buiten te kijken en dacht wat een “k..weer”, alleen maar regen en nog eens regen 
maar wat moet, dat moet. 
Om 9 uur kregen we het slechte bericht dat op proef 3, aan de Wierdenseweg, echt niet meer te rijden 
viel. Deze stond kompleet blank, dus moesten we op zoek naar een stuk land om een nieuwe proef uit te 
zetten. Toen kwam iemand met een goed idee om de Hellingweg/Rondweg weer te pakken, maar dit is 
van 9 landeigenaren en deze moet je dan wel eerst allemaal langs. Gelukkig was bijna iedere landeigenaar 
thuis en kregen we bij 7 toch groen licht van 5. Hiervoor ook weer onze dank. 
 
Nou gaan met die banaan, een nieuwe proef uitzetten. Maar hebben we nog pinnen en lint????????? 
Nou, lint genoeg maar geen pinnen meer. De proef aan de Wierdenseweg moest afgebroken  worden. En 
het bleef maar met bakken uit de lucht komen. Hulde aan iedereen die op deze dag in het slechtste weer 
wat er maar te bedenken was, gewoon door is gegaan. 
 
Ondertussen ook al bericht gekregen van de mannen van de Ypeloweg. Deze proef was ook onbegaanbaar 
geworden, dus we gaan van 3 naar 2 proeven. 
Toen maar eens contact opgenomen met de groep uit Wierden (ook echte diehards), met lood in de 
schoenen. Nou deze jongens waren zo enthousiast over de landerijen dat met een kleine aanpassing bij 
hun alles door kon gaan. Wierdens zand is toch anders. 
Ook deze dag hebben we weer genoten van de kookkunst van enkele dames. 
Na de middag verder met de afgesproken werkzaamheden en het begon warempel droog te worden. Nog 
wel veel wind, maar droog. 
 
Vrijdag 12 Januari 2007 
Het is de hele nacht droog geweest en het heeft hard gewaaid. De kans op stof is weer aanwezig. 
Om 8 uur is iedereen aanwezig die zich deze dag op hadden gegeven en konden we weer met de voltallige 
ploeg op weg.  
De een haalt hekken uit Wierden en de ander haalt aggregaten bij Effink in Hengevelde. Overige 
werkzaamheden waren bijvoorbeeld: Parc ferme-parkeerverboden en afzethekken plaatsen, route pijlen, 
kluphoes in orde maken, lunchpakketten maken en nog tal van andere werkzaamheden. Het mooie is dat 
iedereen na al die jaren weet wat hij of zij moet doen. 
’s Middags was het weer heerlijk eten in het ‘t Kluphoes. 
Hierna worden de nog nodige werkzaamheden opgedeeld, dus de puntjes op de i omdat het meeste af is. 
Dan is er, zoals altijd ’s middags, het voorrijden door een aantal motorrijders. Er moet precies om 14.00 
uur gestart worden om bij TC1 de juiste tijd te klokken. 
Na de start gaan we dan met 6 man op pad, het is ongeveer 11 graden en prachtig weer om te rijden en we 
hebben zeker genoten. De hele route was goed te doen en goed voor elkaar, op een paar kleine puntjes na, 
die we met iets bijspijkeren in orde brachten. Van ons uit kon het door gaan. 
Terug bij ‘t Kluphoes aangekomen hebben we de tijden bekeken en deze op het internet gezet. 
Na de motor te hebben weggebracht was het tijd voor een welverdiend biertje met alle helpers. Dit 
hebben we natuurlijk de andere dagen ook wel gedaan. 
’s Avonds dan nog weer terug geweest voor de allerlaatste punten en nog een borrel gehaald bij Gerrit en 
Hermie en gauw naar bed. Slapen gaat toch al slecht dus blijven draaien en het is zo weer 6 uur. 
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Zaterdag 13 Januari 26ste Reggerit 2007 
Het was weer de hele nacht droog geweest en de wind was gaan liggen en het zou 11 graden worden. 
Om 6 uur eruit en richting ’t Kluphoes, waar er al veel voor mij waren gearriveerd. Tijdens een lekker 
bakje koffie en een broodje alles nog even doorgenomen. Het bleek dat iedereen bij ‘t Kluphoes wist wat 
hij of zij moest doen. Toen nog even bij de krol langs gegaan. Daar liep ook alles volgens plan. 
Vervolgens doorgegaan naar huis en kleren aan en op de motor. 
Even voor half negen kwam Ria Broeze  langs om de opening te verrichten namens de gemeente, wat ten 
zeerste gewaardeerd werd. En dan om half negen het eerste startschot door middel van vuurwerk en de 
eerste 3 rijders konden vertrekken. Hier zijn we achteraan gereden om te zien of de rijders hun weg 
konden vinden met alle pijlen en stippen op de route. Het eerste stuk was geen probleem en bij TC 1 had 
men 6 minuten over om te tanken en de inwendige mens te versterken. 
Op naar het tweede stuk route, met  hier dan  Crossproef  in Wierden. Deze bleek super te zijn en goed 
berijdbaar en lekker lang. Tevens een mooie route met veel kruip/sluip en een groot aantal bruggen op de 
route en in de proef. Vooral in de proef was dit spectaculair (zie alle foto’s en filmpjes op onze eigen site: 
www.entersemotorclub.nl). Dit kun je wel overlaten aan de oudgedienden uit het samenwerkingsverband 
Wierden/Rijssen. Wel moeten we rekening houden met de lange vrachtwagen die even stil stond in de 
loop van de dag,  hiervoor onze excuses . 
Aangekomen bij TC 2 hadden de rijders 20 minuten over, wat wel veel was, maar men moet rekening 
houden met de weersgesteldheid, maar ja deze was goed. We hebben niemand horen klagen. 
Op naar het laatste stuk route van TC 2 naar TC 3, dus richting Start / Finish. 
Dit liep ook perfect en was er voor ons tijd voor een bak koffie en een broodje kaas. 
De wedstrijd verloopt verder als een speer en het weer zit ons mee het blijft droog. 
Tegen half twee gaan we dan achter de laatste rijder aan om het parcours af te sluiten en iedereen te 
vertellen dat men kan beginnen met opruimen. 
Als het half vier is zijn we weer terug bij de finish en zit de 26ste Reggerit  er op en is het al vol in het  
kluphoes met rijders en de eerste helpers. Aan de  diverse rijders te horen waren ze tevreden met  de route 
zoals we die onder de omstandigheden in elkaar hebben geknutseld. 
We brengen de motor weg en pakken de auto en beginnen met het opruimen van een stuk route. Tegen 
half zes douchen en op naar de prijsuitreiking, waar het nog een lange avond zal worden met veel 
belevenissen zoals bijvoorbeeld dat Truus gestolen wordt en strak bij de bank op het dorpsplein 
geparkeerd wordt. 
Enkele nuchtere dames hebben haar weer opgehaald. Bedankt. 
Nog een opmerking: Er was 1 man die alleen de hele dag Crossproef 1 heeft opgeruimd (proef die eruit 
lag) en verder niets van de hele wedstrijd heeft gezien. Dit was Jop. Bedankt. 
 
Zondag 14 januari 2007 
Het was zaterdagavond wel laat geworden, maar toch om half twaalf even rond geweest met Truus om te 
kijken wat er nog op de route stond. Dit was bar weinig en zo hadden we een indicatie van wat we 
maandags nog moesten doen. 
 
Maandag 15 Januari 2007 
Alles opruimen. Wat een zooi in ‘t Kluphoes. 
Onderweg bruggen weghalen,  bosjes harken, gladschuiven, materiaal afspuiten en binnenpakken en 
noem maar op. 
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Deze middag ook weer heerlijk gegeten en daarna een kleine tegenvaller. Onze Truus is van de weg 
gehaald door de politie. Volgens hen zaten er een paar mankementen aan. 
Aan het eind van de dag was iedereen weer moe maar voldaan en nog een paar kleinigheden en de 
Reggerit 2007 zat er weer op. 
Hierbij wil de Enterse Motor Club iedereen bedanken die op een ieder zijn eigen wijze mee heeft 
geholpen aan het mogelijk maken van alweer een REGGERIT. 
 
Nu aandacht voor het volgende: 
In 2008 hebben we in januari geen Reggerit. Wel hebben we in november/december de Tweedaagse, de 
Kampioensrit van 2008. In januari 2009 is er dan ook geen Reggerit. 
 
Hierbij willen we alle helpers vragen hun gegevens met e-mailadres door te geven op onze site, zodat een 
ieder op de hoogte kan worden gehouden van de tweedaagse in 2008. 
 
 
Met Vriendelijk Groeten : De Endurocommissie. 
 
 
 
 
CLUBAVOND 
 
Op woensdag 25 april 2007 zal er wederom een clubavond worden georganiseerd. 
 
Het thema van deze clubavond is Parijs-Dakar. 

 
Voor de invulling van het programma is Henk Knuiman uitgenodigd. 
Henk is een 38-jarige ondernemer uit Wychen.  
Zijn start in de Dakar van 2007 was zijn vierde.  
In de Dakar van 2006 was hij de beste Nederlandse motorrijder met een 
twaalfde plaats. Verder heeft hij een jarenlange ervaring in de (inter)nationale 
enduro.  

 
 
 
Henk zal tijdens deze avond 
een presentatie geven van zijn 
belevenissen. 
 
Komt allen. 
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DE PEN 
 
Gerard Oude Reimers, bedankt voor de pen. Ik ben niet zo’n schrijver, maar ik zal proberen er iets van te 
maken. 
 
Wie ben ik?  
 
Harry Roeloffzen, 58 jaar, geboren in Wierden, “net noar ’n oorlog”. 
Na de lagere school eerst een half jaar ULO, helemaal mis.... Mijn vader zei: ai nit leern wilt goi mer noar 
de piepe! De piepe was de fabriek. 
Vervolgens kregen mijn ouders het voor elkaar om mij midden in het schooljaar op de LTS in Rijssen te 
plaatsen. Na een half jaar v.k. klas koos ik voor het vak huisschilderen, een heel ontspannend beroep. Na 
3 jaar dagschool ging ik werken bij schildersbedrijf-spuiterij Wolters in Wierden. In de volgende jaren 
ging ik verder met avond cursussen, te weten leerlingstelsel-gezel-patroon. In het jaar dat ik voor het 
patroonsdiploma ging nam mijn leven een andere wending. Als examenopdracht moest ik een hele 
bungalow in mijn eentje schilderen en uiteindelijk kwamen de schilderleraren van de LTS uit Rijssen dat 
beoordelen. Maar goed, ik was dus bezig met die bungalow. Zoals iedereen weet is er heden ten dage op 
iedere werkplek een toiletdoos verplicht. Maar 
halverwege de jaren zestig was dat niet zo! “Ie 
mos oe ma ren”. 
 
Zo rond het middaguur voelde ik toch enige 
aandrang maar ik dacht “hij mut nog moar éém 
zit’n tut dâk in hoes bin”. Maar een poosje later 
klopte hij mij toch stevig tegen het hemd, 
tja dan moet je wat. Ik naar het vertrek 
waar de kwasten, de verfpotten, de 
blikken en het gereedschap zich 
bevonden. Tot mijn grote opluchting 
vond ik een leeg verfblik, dus doe ik 
mijn behoefte in dat lege verfblik en 
timmer het deksel er meteen weer op om 
de lucht binnen de perken te houden. 
Vervolgens vergeet ik om dat blik in de container 
te deponeren en ga weer verder met schilderen. Een half uur later komt baas 
Wolters binnen en zegt: “ik zal oe toch ma effen help’n striek’n, want môn komt ze de vloerbedekking 
lèng.” 
Dus hij op de knieën bij de verfblikken, pakt zijn stopmes en wipt het deksel van het verfblik waarin ik 
net een kakkedoris had gedeponeerd! Je had ontzag voor de baas, dus ik keek verbijsterd toe en zag dat de 
damp er nog af kwam! Hij kreeg een volle neus, veerde overeind en keek me aan (dat gezicht vergeet ik 
nooit meer) en zei: “heb ie dat doan”!!!! 
 
Ik kon geen woord uitbrengen... Hij zei: “vertrekken, smeerderk, noar de warkplaatse”. Dus ik met 
hangende pootjes naar de werkplaats. De werkplaats was eigenlijk de verf- of autospuiterij, daar werd ik 
toen te werk gesteld. Om een of andere reden vond ik het voorbewerken en verfspuiten best wel boeiend, 
en het ging mij aardig goed af, dat vond baas Wolters ook wel. Zodoende ben ik in het 
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autoschadeherstelvak terecht gekomen. Het verdiende ook nog beter. Ik begon af en toe schadeauto’s op 
te kopen en ook weer te verkopen uiteraard. Zodoende viel er wel eens een kwartje tussen de dubbeltjes. 
 
Na een aantal jaren bij Schilder Wolters te hebben doorgebracht ben ik gaan werken bij autoschade 
Manenschijn in Nijverdal. Ik werk daar nu nog, met dat verschil dat de schadeafdeling is overgenomen 
door Jan ter Hedde, hij heeft mij er gewoon bij gekregen. 
 
Het mooie van dit vak is dat mensen alles willen laten spuiten, hetzij auto’s, wc-brillen, lampenkappen, 
koffie- thee- en suikerbussen, harmonica’s, accordeons, complete keukens, bromfietsen, motoren en noem 
maar op. Maar genoeg hierover. 
 
Ik ben in 1973 getrouwd met Wilma, nog steeds mijn vrouw, echt waar nog steeds, en ben in Hellendoorn 
gaan wonen. Wij hebben 3 zonen waar ik veel tijd voor vrijmaak en 2 kleinkinderen waar ik nog meer tijd 
aan besteed. Ook zing ik in hetzelfde mannenkoor als die andere motorrijders uit Wierden. 
Wilma en ik zijn beiden bij de boerenklompendansers in Hellendoorn, dat ons de hele wereld doet over 
reizen om dansfestivals te bezoeken en zo de Nederlandse cultuur uit te dragen. Ook probeer ik sinds een 
aantal jaren harmonica te spelen, maar motorrijden is mijn grootste passie.  
 
Tot slot wil ik kwijt dat ik het Eifelweekend altijd heel bijzonder vind, motorrijden, eten, drinken en 
vrolijk zijn. Ik ga dus zeker weer mee. Ik ben overgestapt van Honda Shadow naar Suzuki Intruder 800.  
Door mijn drukke werkzaamheden, culturele en sociale leven heb ik te weinig tijd over voor de EMC, 
maar dat zal in de toekomst veranderen wanneer de VUT eraankomt. 
 
Voor diegenen die mij nog niet kennen, ik ben die man met, zoals een Duitse danseres ooit eens zei, “der 
Mann mit dem Sauerkraut unter die Nase.” 
 
Ik ben benieuwd wat Gerard Krone te vertellen heeft, daarom wil ik de pen aan hem doorgeven. 
 
 
Harry Roeloffzen. 
 
P.s. Ik ben wel geslaagd voor het patroonsdiploma schilderen. 
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23E ENTERRUN,  19 MEI 2007 
 
Is de 22e Enterrun in het water gevallen? Met deze vraag begon het stukje dat vorig jaar na de Enterrun in 
Allerlei stond. Weet je het antwoord nog? Ik zal ook dat nog even herhalen: “De Enterrun in het water 
gevallen?” Nee dus, we hebben weer een geweldige dag gehad samen. Iedereen deze keer extra bedankt 
daarvoor. En maar hopen dat er volgend jaar wat meer zon voorspeld wordt, en dat Piet P. en de rest 
dan ook weer gelijk krijgen. 
 
Het weer zal natuurlijk altijd een onzekere factor blijven. We kunnen dat niet in ons draaiboek opnemen 
om daar iets aan te doen. De kans is echter wel vrij groot dat het weer dit jaar beter is dan vorig jaar. 
Zoveel regen en onweer zoals in 2006 kunnen we immers bijna niet opnieuw treffen. Vele andere zaken 
kunnen we natuurlijk wel organiseren. En daar zijn we bij de EMC goed in, nietwaar? 
 
In 2006 was er veel water maar ook veel pret. 
(zie foto hiernaast) 
 
 
We maken ons op voor een nieuwe Enterrun, 
een nieuwe editie van een dag waarop we een 
onvergetelijke dag hopen aan te bieden aan 
een aantal gehandicapten. De 19e mei is de 
zaterdag na Hemelvaart, er zullen dus 
misschien veel mensen op vakantie zijn. Het 
lijkt er dan ook op dat de dag iets anders zal 
verlopen dan de afgelopen jaren. We hebben 
namelijk altijd een paar trouwe organisaties die ons deelnemers toewijzen. Dit zijn “’t Zoekerveld” uit 
Enter en “De blauwe Reigers” (gehandicaptenscouting) uit Almelo. 
Maar de scouting is met Hemelvaart altijd op kamp dus hebben ze geen tijd om naar Enter te komen. We 
zullen als commissie dus wat andere contacten leggen dit jaar. Weer een uitdaging op zich. Je moet weten 
dat we zeer goed op elkaar ingespeeld zijn maar dit jaar gaan dus vrijwel zeker een nieuwe uitdaging aan 
met een andere groep deelnemers en hun leiding. 
 
Als Enterruncommissie zijn we weer bezig om alles goed op te zetten en om er weer een mooi 
dagprogramma van te maken. We hopen dat iedereen weer enthousiast meewerkt, want wat is het mooi 
om dit allemaal voor de deelnemers te doen. 
Normaal hebben we een vrij vaste groep helpers. Daar zouden er best wel eens een aantal van op vakantie 
kunnen zijn. Wil je ons ook helpen? Zodat we er zeker van kunnen zijn dat we voldoende 
verkeersregelaars e.d. hebben? Laat dat dan even weten aan één van de commissieleden (ze staan elders 
in dit mooie clubblad). Je bent welkom en nogmaals, het is ontzettend leuk werk om te doen!  
 
Groeten namens de E-run commissie, 
Martin Rohaan. 
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HELPERS GEVRAAGD voor 
 

De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 
 

Op ZATERDAG 21 APRIL 2007. 
 
 
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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DUTCH OPEN ENDURO ENTER 13 JANUARI 2007 
 
Modderbad zonder ‘met’ opgeëist door Hans Vogels 
 
MODDER VERWACHT, MAAR ……… 
Eindelijk waren de weersomstandigheden weer eens zoals de Enterse Motorclub (EMC) het vele jaren 
geleden altijd toppie vond. Veel regen en daarmee dus water en een hoop modder op de proeven en route. 
Dat was kaassie voor de Entersen. En waar het nog niet zwaar genoeg was werd toen gewoon een 
sproeiwagen ingezet. Want een zware is je ware. ‘Loeizwaar’ was dan ook het schrikbeeld dat de rijders 
van deze enduro in vroegere jaren hadden. Nu het na jaren van behoorlijke droogte weer eens lekker nat 
was, vreesden velen weer voor zo’n ouderwetse loeizware wedstrijd. Maar daar was toch buiten de 
tegenwoordig binnen de EMC heersende wind gerekend. Die is er een van ‘dat het allemaal best een 
beetje gek mag zijn’ maar ook een spaarzame die de door landeigenaren ter beschikking gestelde velden, 
bossages en paden in de nog komende jaren graag nog eens wil gebruiken. Met van te voren ruim bekend-
gemaakte maatregelen om de erg natte stukken aan te pakken, was de route dan ook stevig aangepast.  
Na de eerste uitzetacties was men al flink gevorderd. Toen echter een ferme reeks buien volgde was, 
bleek het merendeel van de al compleet in het lint staande proeven diep in de modder te staan. Dat paste 
niet in het al beschreven denken en zo moest helaas al het reeds gebeurde vrijwilligerswerk ongedaan 
worden gemaakt. Na nog wat meer hemelwater had men na vijf pogingen eindelijk toch nog twee proeven 
bijeen gegrabbeld (op plaatsen waar dat helemaal niet de bedoeling was). Proeven die de toets der kritiek 
konden doorstaan. Zelf als het regentechnisch uit de hand zou lopen, zou het hier moeten lukken. Ook een 
deel van de route onderging dat lot. Het resultaat was wel dat er zo van de aanvankelijk bedachte route 
weinig overbleef, er wel 30 bruggetjes verschenen en ……dat de uitzetters zo wel even meer als het 
dubbele werk hadden gehad. Desondanks bleven de vele uit alle hoeken van het land komende helpers 
goedgemutst. Want de enduro moest doorgaan, wat er ook gebeurde. Hulde aan deze mannen en vrouwen 
is dan ook volledig op zijn plaats. 
 
EXTREME TEST 
Er was ook een trialsectie aangekondigd. Daar waren de meningen nogal over verdeeld en dus al heel wat 
over gediscussieerd. Maar dat dergelijke secties meer en meer in de bij WK en EK populaire Extreme 
Tests voorkomen, verklaart waarom het noodzakelijk is om ze ook in het ONK in de proeven te brengen. 
Zo kunnen ook de steeds massaler aan het WK en EK deelnemende Nederlanders zich in de wedstrijden 
op deze lastige elementen prepareren. Dat er dan een voorziening moet komen voor rijders die dit niet 
willen en/of kunnen is dan een doekje voor het bloeden. Daarom was ook hier in Enter een alternatieve 
simpele route voorzien, maar wel een die aanzienlijk meer tijd zou vergen dan de extreme. Zo kan een 
rijder in het extreme deel winst boeken ten opzichte van degene die de simpele route verkiest. Voorzitter 
van de EMC Antoon Slagers (en niet geheel toevallig oud-traillist) had het allemaal zo voorzien. Helaas 
gooide de overvloedige regen ook hier roet in het eten en moest dit voor velen spectaculaire gebeuren 
vervallen.  
 
DROGE PROEVEN 
Wat restte was een route van 80 km met twee in plaats van drie proeven en helaas wat meer verharde weg 
dan anders. Maar daar treurde niemand over en zeker niet toen op de dag het hemelwater achterwege 
bleef en uiteindelijk het aantal modderplassen op de route telbaar bleek te zijn. De Inters mochten dit 
geheel 3, de nationalen 2,5 en de daglicenties 2 keer ronden.  Sommigen moesten op een van die plekjes 
van de route af om niet vast te blijven zitten. Met name bij dit soort punten blijkt het nodig nogmaals 
aandacht te vragen voor het tussen de routemarkeringen (hier rode punten) doorrijden. Er om heen rijden 
is verleidelijk maar niet de bedoeling omdat daar vaak afspraken met landeigenaren aan ten grondslag 
liggen. Afwijken brengt de mogelijkheid dat een bepaald routedeel een volgend jaar niet meer 
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beschikbaar komt. En dan moet de club zich weer een in alle bochten wringen om zo’n stuk weer te 
omzeilen. Meestal betekent het dat een ritje korter wordt. En dat wil eigenlijk niemand. 
In de proeven was het bijna compleet droog. De uitdaging zat daar met name in de tweede proef waar drie 
bruggetjes in waren verwerkt. Met name na het eerste bruggetje ging het bij de nationalen regelmatig mis. 
Men wilde kort voor de boom langs terwijl erachter langs super eenvoudig was. Maar als je in die korte 
bocht de balans verloor volgde een mooi duik in een niet al te diepe sloot. Maar goed dat het niet zo koud 
was, want er gingen nog verschillende coureurs te water. Bij het tweede bruggetje zag je diverse manieren 
van benaderen. Voorzichtig en dan zorgen dat je niet in de diepe gleuf achter de brug terecht kwam. Of 
erover heen springen en dan vol in die gleuf belanden. Of zoals Engelsman Paul Edmondson het deed, 
gewoon voor de brug de sloot in en dan met enig krabbelwerk er weer uit. Maar dat kon alleen doordat 
het lint daar kapot was. Na reparatie kwam deze variant niet meer voor. 

133 Engelsman Paul Edmondson nam 
de bruggetjes op alternatieve wijze 
(foto hiernaast) 

Verder niks spannend anders dan het 
‘s morgens door de technische 
commissie voor de start aanbrengen 
en in de computer registreren van de 
barcode op de motors. Dit is bedoeld 
om het (verboden) op de dag wisselen 
van motor moeilijker te maken. Hier 
werd nogal eens over geklaagd, en 
daarom dan ook deze begrijpelijke 
actie. Het duurde echter zo lang dat 
het voortijdig moest worden beëindigd 
en daarom in Borculo zal moeten 
worden vervolgd. Gevolg was wel dat enkele deelnemers flink moesten rennen om net op tijd aan de start 
te kunnen komen. Zo moet het dus niet. Maar na het vuurwerk bij de start en het bewonderen van de 
jetski op het startpodium, van een bewonderaar die op meer sneeuw en water had gehoopt, was iedereen 
alles vergeten en klaar voor het enduro avontuur. 
 
LUCHTMOBIELE BRIGADE 
Opvallend was de deelname van drie militairen in het pak van de 11e Luchtmobiele Brigade (11LMB) van 
het Commando Landstrijdkrachten (beter bekend als de Koninklijke Landmacht). Zowel Jos Bourgondiën 
(klasse G), Mark Hoentjen (E) als Bram Olthof (E) gaan door deelname aan de enduro hun rijcapaciteiten 
naar een hoger plan tillen. Het doel is dat daarmee de mogelijkheden van inzet van de motor bij militaire 
operaties uitbreiden. De 11LMB beschikt daarvoor over speciale militaire uitvoeringen van de KTM 400 

als op de foto is te zien. Verder gaat Bourgondiën die 
motorvaardigheidstrainer bij defensie is, zijn enduro 
vaardigheden overdragen op de elk jaar vele tientallen 
nieuw op te leiden militaire motorrijders. Later dit jaar 
zal ook Peter Hageman (klasse G), die nu nog zijn knie 
moet ontzien. zich bij deze mannen voegen. 
 
 
747 Jos Bourgondien had een leerzame dag op de 
militaire KTM 
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E1: 125 2-takt / 250 4-takt INTERS DUTCH OPEN 
Met de overstap van Pedro Tragter naar deze klasse had 
Mike Kock er een geduchte concurrent bij. Het was echter 
de naar WPM-ENE KTM overgestapte Barend Haaijer die 
werkelijk vriend en vijand verbaasde door tot op de laatste 
proef gelijk op te trekken met Kock. Doordat Haaijer in die 
proef stevig onderuit ging werd het kleine voordeel dat hij 
voordien had toch nog een achterstand van bijna 18 
seconden. Dat was maar net genoeg om Tragter achter zich 
te houden. Zo kwam de winst met een klein beetje geluk 
maar zeer verdiend bij Mike met een heel erg fraaie tweede 
plaats voor Barend. En dat Haaijer hiermee zijn visitekaartje 
afgaf zal duidelijk zijn. 

1 De concurrentie kreeg Mike Kock er ook deze keer niet 
onder (zie foto hiernaast) 

Pedro dus op drie voor vierde man Erald Lammertink die 
weliswaar nog een proef wist te winnen maar twee keer 
onderuit ging en zo kostbare tijd verspilde. Ralph Hubers 
had duidelijk nog aanpassingsproblemen in het ‘zachte’ 
mede door een recente training op harde ondergrond in 
Spanje. Wel stelde hij de vijfde plaats veilig.  
 
E2: 250 2-takt / 450 4-takt INTERS DUTCH OPEN 
Nederlands Kampioen Hans Vogels wist dat er vandaag serieuze tegenstand te duchten zou zijn van HM 
Moto fabrieksrijder Paul Edmondson. Dat werd een interessante strijd waarbij het vooral de eerste twee 
proeven erg dicht bij elkaar bleef. Vervolgens maakte Edmondson enkele kleine foutjes, won nog wel een 
proef maar kwam uiteindelijk slechts 8 seconden tekort op Hans. Derde man was deze keer Amel 
Advokaat (nu op KTM) die absoluut de snelheid had om mee te kunnen maar net iets te veel foutjes 
maakte om zich met de twee eerder genoemden te kunnen bemoeien. Wel zag het er hoopvol uit en de 
derde plaats was dan ook dik verdiend. Iets minder snel maar wel constant rijden bracht de vierde plaats 
bij Alex van de Broek met een aardige marge naar Michel Visser (vijfde). Net gepromoveerd maar toch al 
sterk op dreef, bracht de zesde plaats bij Marco Teunissen. 

101 Hans Vogels begon het 
seizoen als hij het vorige 
eindigde; met winnen! 
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E3: +250 2-takt / +450 4-takt INTERS DUTCH OPEN  

Voor het eerst stond hier verdedigend kampioen Erwin Plekkenpol aan de start met de HM Honda. Erwin 
heeft zich verzekerd van de steun van hoofdsponsor Bookings.nl en zijn baan bij Reiger Racing 
Suspension opgegeven voor een full time endurocarrière bij het Zanardo team. Naast het ONK gaat hij 
zich volledig richten op deelname aan WK en EK wedstrijden. Dat is een hele omschakeling maar Erwin 
heeft zeker de capaciteiten. Met deze aanpak ontstaat weer hoop op goede NL resultaten in met name het 
WK. Het EK zal ook wel goed gaan maar daar hebben al meer mannen laten zien goed mee te kunnen 
komen. Bij het WK is dat nog nauwelijks vertoond.  
Aangezien Erik Davids nog niet hersteld is van zijn schouderblessure lag het voor de hand dat Erwin de 
meeste tegenstand zou moeten krijgen van de naar deze klasse overgestapte Mark Wassink. Mark had 
echter nog niet de beschikking over de nieuwe tweetakt KTM300 (met startmotor??) en moest het deze 
keer nog doen met een ‘leen’ 525 viertakt van Gerrit Polsvoort. Plekkenpol moest duidelijk nog even 
wennen aan de Honda, met name omdat er geen knopje op het stuur zit. Dat betekent na een uitglijder zelf 
trappen en dat wilde nog niet zo best. Dat koste in de eerste twee keer dat hij de korte proef aandeed 
zoveel tijd, dat hij dat in de langere tweede proef (waar hij wel bleef zitten maar ook sneller was) niet 
meer kon goedmaken. Wassink vond het allemaal prima want zo kreeg hij enigszins onverwacht, maar 
wel mooi verdiend, de zege op een presenteerblaadje. Erwin dus twee voor Eric Hogenkamp die ruim een 
minuut meer nodig had maar wel Erik van Klinken en Michel van de Brand in die volgorde naar vier en 
vijf verwees.  
 
SCRATCH INTERS (Motorgazet bokaal) 
De overstap van Hans Vogels naar een eigen éénmans team, maar nog steeds op de vertrouwde Yamaha, 
had geen gevolgen voor zijn snelheid. Weliswaar was er sprake van gelijkopgaande strijd met Engelsman 
Paul Edmondson, Hans had echter de 
langste adem en lepelde daarmee de winst 
binnen. Achter deze twee matadoren waren 
de snelsten van de lichte viertakten de 
trendsetters, waarvan Mike Kock in de 
laatste proef Barend Haayer terugzette naar 
de vierde plaats. Pedro Tragter was net 
overgestapt naar een ‘lichte’ en bleek goed 
voor de vijfde plaats. 

201 Nog even wennen voor Erwin 
Plekkenpol aan de HM Honda 
 

Nat E1: 125 2-takt / 250 4-takt EURO/ NATIONALEN 
Derk Jan Kram had vorig jaar al aan enkele wedstrijden in deze klasse deelgenomen en al nadrukkelijk 
zijn visitekaartje afgegeven. Nu was het tijd om de kaarten open te leggen en voor de volle winst te gaan. 
Dat ging niet zonder slag of stoot want Jan Winters was van hetzelfde kaliber en nu, na (laten we zeggen) 
onverwachte afwezigheid in 2006, weer present. Winters won 1 proef waar Kram de andere binnenhaalde 
en daarmee de winst. Jan dus tweede voor Robert Elting die iets meer dan een minuut moest inleveren op 
drie. Dat had ook Sjoerd Migchelbrink kunnen zijn want die vond zich 0,15 seconde later terug op de 
vierde plaats. Jarno de Boer maakte het eerste vijftal vol.  
 
Nat E2: 250 2-takt / 450 4-takt EURO/ NATIONALEN  
Na wat vingeroefeningen bij de daglicenties vorig jaar was de tijd rijp voor een licentie voor Jeroen klein 
Kromhof. Hij liet er bepaald geen gras over groeien en reed de rest op bijna 80 seconden. Als ‘Best of the 
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rest’ liet Dirk van der Heiden aan Mark Homan (derde) zijn achterkant zien en greep dus de tweede 
plaats. Stefan Harkink en Jeroen Vriezekolk zaten dicht bij elkaar maar uiteindelijk was het toch Stefan 
die de vierde plaats optekende voor Jeroen. 
 
Nat E3: +250 2-takt / +450 4-takt EURO/ NATIONALEN  
Frank Boomkamp had het de eerste wedstrijdhelft danig aan de stok met Johan Pieper. Laatstgenoemde 
had echter een betere tweede helft en stelde de dagzege veilig. Door een schuiver in de eerste proef 
verloor Boomkamp veel terrein. Zo kwam Luuk de Haas zelfs nog langszij voor de tweede plaats. 
Boomkamp dus naar drie. Frank Tilburgs en Erwin Wolting bleven dicht bij elkaar maar het was toch in 
deze volgorde dat de plaatsen vier en vijf werden uitgedeeld. 
 
NATIONALEN 
VETERANEN 40+  
In deze omstandigheden 
toonde Gert Berghorst 
zijn kunnen. Wel was de 
van de inters 
overgekomen Arjan van 
de Veld enkele proeven 
sneller, maar als je bij een 
bodemonderzoek in de 
tweede proef niet snel 
genoeg weer opkrabbelt, 
helpt dat niet. Zo kwam 
de winst in handen van 
Gert en was de tweede 
plaats toch nog voor 
Arjan. Kampioen Cees 
Siemons was eigenlijk 
van hetzelfde kaliber als 
Gert en Arjan maar bleef, 
ook al in de tweede proef, 
de grond te lang 
knuffelen. Dat leverde 
toch nog een aardige 
derde plaats op. Frans 
Daris had een goede dag 
want hij werd vierde en 
het was nog mooier dat 
mede-Braboteam lid Jan 
Lemmens achter hem 
eindigde op vijf. 

739 Al jaren rijdt Rene 
Stoops niet om het hardst 
maar wel met een grijns 
van oor tot oor 
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SCRATH NATIONALEN (Twin Air bokaal) 
Jeroen Klein Kromhof was vandaag allen een maatje te groot. Derk Jan Kram drukte met enige moeite 
klassegenoot Jan Winters naar een derde plaats. Een ruime 14 seconden daarachter kwamen de plaatsen 
vier en vijf terecht bij de top van de 40+, Gert Berghorst en Arjan van de Veld. 
 
DAGLICENTIES  
Slechts 29 daglicenties hadden de weg naar Enter kunnen vinden. Dat waren er vorig jaar heel wat meer. 
Wellicht was toch de gedachte aan al dat water (wat achteraf dik meeviel) velen te sterk. Rein Bokslag 
was duidelijk een maat of drie sterker dan de rest en greep de enige te vergeven beker. Bas Hornstra en 
Bauke Bootsma verdeelden op enige seconden de tweede en derde plaats. Het Duitse duo Thomas 
Kleinwichter en Dich Hachmang haalden in deze volgorde de plaatsen vier en vijf naar Duitsland.  
 
CLUBTEAMS 
MC de Toerenteller had de samenstelling van het team behoorlijk door elkaar gehusseld. Dat bleek een 
gouden greep. Want Mike Kock, Derk Jan Kram en Frank Boomkamp wisten het op papier sterke team 
van de Graafschaprijders naar twee te drukken en zelfs het regerend kampioensteam van Veenendaal naar 
de vierde plaats. Het voor de helft aangepaste Brabo team wist zich er met een derde plaats mooi tussen te 
drukken  Al met al waren de verschillen gering dus dat beloofd dit jaar in dit klassement een spannend 
geheel te worden.  
 
MERKENTEAMS 
Waar het seizoen vorig jaar voor het HM Honda team slecht begon was duidelijk dat er dit jaar een ander 
plan ligt. Dit team met Mike Kock, Paul Edmondson, Erwin Plekkenpol en een nog onbekende vierde 
man hielden ondanks wat individuele schuivers de schade heel klein en sloegen hun eerste winst in het 
honk. Het KTM WPM ENE Team had Kari Plekkenpol naar het ‘vijandelijke’ kamp zien vertrekken en 
daar weer de versterking van Barend Haaijer en Amel Advokaat voor terug, maar kwam net te kort. De 
tweede plaats was nog wel voor WPM en zo was de verdedigend kampioen YAMAHA aangewezen op de 
derde plaats. Ook hier waren de onderlinge verschillen klein waardoor nog lang niet duidelijk is wie 
uiteindelijk de langste adem gaat hebben. 
 
DE ‘DUIK’ VAN DE DAG 
Het was niet zo modderig en bij de paar aanwezige plassen waren de fotografen dan ook niet te vinden. 
Maar wel op de proeven waar met name bij de drie bruggetjes in de tweede proef heel wat stunts te 
noteren waren. Een val hier was onvoldoende om in aanmerking te komen voor het benoemen tot ‘duik 
van de dag’. U snapt het al we hebben er een weten te vangen die 
minstens twee keer mooi op zijn plaat ging. Als u onderstaande 
foto’s ziet kunt u zelf wel bedenken waarom Bart van Maris deze 
keer de eer kreeg. Of hij errug nat geworden is bij zijn 
escapades… 
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EPILOOG 
De weergoden dwongen de EMC alles uit hun helpers te halen. Vele bijstellingen en nog veel meer werk 
aan proeven en route waren nodig. Dat kostte veel tijd maar leverde alsnog een zeer geslaagde enduro op. 
Het als altijd gezellige EMC feest na afloop, was dan ook meer dan volledig verdiend en terecht. Met de 
diverse merk-, klasse- en teamwijzigingen in ogenschouw blijkt de spanning in de individuele maar ook 
teamklassen volop aanwezig. Dat wordt dan ook vast een mooi seizoen.  
Van de 31 inschrijvers die hier niet op kwamen dagen, moeten nog 10 rijders betalen. Onder het motto 
‘inschrijven betekent betalen’ zal de beproefde ‘niet starten’ methode in Enter volgend jaar bij de 
kampioensrit zich zeker weer doen gelden.  
Een ernstige domper op de vreugde was wel dat na afloop een complete aanhanger met drie motoren van 
een auto bleek te zijn losgekoppeld en gestolen. Later werd ook nog een vierde motor vermist.  
Het moge duidelijk zijn dat dit soort wedstrijden het dievengilde aantrekken. Een verstandig coureur 
neemt met deze wetenschap zijn maatregelen en zorgt voor voldoende sloten en beveiligingsmiddelen.  
 
 
 
Tekst:   Alex Peters 
Foto’s: VSFoto, MotoFotoService en ActieFocus 
 
 
© Het gebruik van de hier geplaatste tekst is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de 
auteur. 
 
Alex Peters,  Uw evt. reacties gaarne naar: Peters@DeNop.isonzeclub.nl   
 
 
HIER HAD UW STUKJE KUNNEN STAAN 
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KALENDER EMC 2007 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Vrijdag 13 april Jeugdavond 19.00 uur 
Zaterdag 21 april Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag 
Donderdag 3 t/m zondag 6 mei Eifelweekend  
Woensdag 16 mei Minitreffen 19.00 uur 
Zaterdag 19 mei  Enterrun Hele dag 
Dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni Avondvierdaagse 19.00  uur 

Zaterdag 16 juni Zaterdagmiddagrit en  (Familiedag 
+ BBQ  ???) 

13.00 en 20.00 
uur 

Zaterdag 7 en zondag 8 juli 23e Klompenrit 10.00  uur 
Woensdag 15 augustus Minitreffen 19.00 uur 
Zaterdag 25 augustus  Demo Race Hele dag 
Zaterdag 8 september Zaterdagmiddagrit 13.00 uur 
 
 
Kosten toertochten  leden  niet-leden 
Ganzenrit   € 4,00  € 6,00 
Klompenrit   € 4,00  € 6,00 
Zaterdagmiddagrit  € 3,00  € 4,00 
Minitreffen   € 2,00  € 3,00 
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