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VAN DE REDACTIE
Hier ligt alweer de tweede EMC Allerlei van dit jaar voor jullie neus. Er waren de afgelopen
periode weer tal van EMC evenementen; Ganzenrit, Veteranen- en Klassiekerrit, Enterrun,
Eifelweekend, woensdagavondritje, avondvierdaagse, en het spontaan aan de kalender
toegevoegde evenement de Speedtrial. Daarnaast was er ook nog een clubavond, verzorgd
door Dakar crack Henk Knuiman, in ons Kluphoes wat natuurlijk ook gewoon open was op elke
woensdagavond en zaterdags in de namiddag. Genoeg om over te schrijven dus in dit blad, hoewel er na
elke activiteit niet automatisch een stukje binnenkomt bij ons als redactie!
Ook zitten er al weer nieuwe activiteiten aan te komen, te beginnen met de familiedag met
zaterdagmiddagrit en barbecueavond. Maar deze zal alweer achter de rug zijn als deze editie bij jullie op
de mat ligt. Het laatste evenement voor de zomervakantie is de Klompenrit, waarna we na de vakantie
vrolijk verdergaan met de Demorace. Vergeet dus niet je nu vast op te geven als helper daarvoor.
Trouwens voor alle activiteiten geldt dat deze alleen doorgang kunnen vinden als er voldoende personen
zijn die zich daarvoor willen inzetten. Gelukkig is dit vrijwel altijd het geval. Wel zijn het vaak dezelfde
personen die de handen uit de mouwen steken, maar deze groep wordt steeds groter. Daarnaast is dat een
kenmerk van elke vereniging en dus niets bijzonders. Ook bij de bouw van het opslagloodsje, waarvan we
verwachten er na de vakantie mee te kunnen beginnen, zal de harde kern wel weer present zijn, maar de
hulp van eenieder is meer dan welkom uiteraard. Maar eerst kan in de luie stoel deze EMC Allerlei
uitgelezen worden.
De redactie.

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord van de Voorzitter
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Internationale veteranen- en klassiekerrit 21 april 2007
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Snellenberg wint extreme enduro test (speedtrial)
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Eifelrit 2007
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2de Rallye Cotecote
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RAADSEL
Er staat een vrachtwagen op een kruispunt. Aan de overkant een ezel met een kar en ernaast een
bromfietser.
De vrachtwagen toetert. De ezel verschiet en bijt in het oor van de bromfietser.
Wie doet er wat fout?
Voor het antwoord zie bladzijde 28.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Ja, de zomer is nu echt begonnen en ´s avonds hoor je duidelijk dat alle motoren nu wel van stal zijn. Op
dit moment kun je die heerlijke geluiden nog horen, maar zal dat ook over 10 jaar ook nog zo zijn? Er
wordt nu al gepraat over het opvangen van CO2 bij de grote fabrieken en energiebedrijven. De volgende
stap kan ook de auto’s en motoren betreffen. Ik zie me al met een grote ballon aan m’n uitlaat over de
crossbaan rijden en bij één of ander inzamel punt die volle ballonnen inleveren, dat dan later in
Groningen bij Slochteren onder de grond wordt gepompt.
Nee alle gekheid op een stokje, dat het veranderen gaat is wel zeker. Hoe en met wat voor een vaart kan
niemand mij zeggen.
Het altijd zo liberale beleid van onze zuiderburen is ook flink aan het veranderen. In België kon op gebied
van motoren altijd alles, maar zo moeilijk hebben organiserende clubs in dat land het nu. Crossbanen
sluiten hun poorten en enduro’s worden afgelast. Dat is bij ons, in Nederland, al niet veel beter. Ja, wij
mogen ons nog rijk rekenen met alle endurowedstrijden, maar ook de crossbanen hebben het moeilijk in
ons kleine landje. Alleen vorig jaar al werden er 20 crossbanen door het hele land heen gesloten. Dat
betekent 3 dingen: dat we nu zo veel en zo vaak mogelijk moeten rijden nu het nog kan, dat wij als
motorrijders ons zo goed mogelijk moeten profileren naar de rest van Nederland en dat we ons niet als
een stel motormalloten aan de kant moeten laten schuiven.
Dus mijn motto voor deze tijd is: rij nu, rij veel, maar rij netjes.
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 augustus 2007
BIJ DE REDACTIE
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INTERNATIONALE VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT 21 APRIL 2007
Het was dit jaar al weer de 21e keer dat de klassieke motoren present waren in Enter en de 29e keer dat de
veteraanmotoren bij ons van start gingen. Dit jaar was eens geen bijzondere dag, zoals vorig jaar, want
toen was het tevens Koninginnedag. Aanvankelijk was de Veteranen- en Klassiekerrit een week later
gepland. Traditiegetrouw houden wij onze rit altijd in hetzelfde weekend (´s zaterdags ervoor) als de
Horsepowerrun. Dat evenement wordt georganiseerd in Leek, in het noorden van het land (Groningen).
De organisatie dacht echter last te gaan hebben van de Superbikeraces die in Assen gehouden zouden
worden in dat weekend en heeft daarom besloten de Horsepowerrun een week te vervroegen. Zij stelden
ons daarvan op de hoogte en daarop hebben wij eveneens ons evenement een week vervroegd. Veel van
de veteranen die aan de Horsepowerrun deelnemen, komen namelijk ook bij ons rijden. Dus dat scheelt
deelnemers en dus ook inkomsten. Het een en ander was vorig jaar november al bekend en doorgegeven
aan de verschillende instanties zoals de VMC. Maar dan blijkt toch begin dit jaar in verschillende bladen
nog een verkeerde datum te verschijnen, die oorspronkelijk door de VMC was verstrekt. Zij hebben
blijkbaar verzuimd de nieuwe datum door te geven.
Hoewel de deelname niet echt slecht te noemen was, was het misschien nog beter geweest als deze
miscommunicatie er niet was geweest. Aan het weer lag het in ieder geval niet. Het was droog, zonnig en
een lekkere temperatuur om motor te rijden.
Het deelnemersveld was bij de veteranenmotoren (bouwjaar vóór 1941) weer het grootst. Totaal 57
(voor)inschrijvers, uit alleen Nederland. Voor zover ik weet, waren er geen deelnemers uit het buitenland
dit jaar en dat is wel eens anders geweest. Volgend jaar moeten we in dat opzicht weer wat meer aan PR
gaan doen, maar dat is jullie probleem niet. Wat de klassiekers betrof, telden we 30 klassieke motoren (25
jaar en ouder) en 14 (klassieke) brommers.
Volgens het VMC-reglement is een motor pas een veteraanmotor als deze voor 1941 gemaakt is, en dit is
ook wel een logische datum. De motoren die na de 2e wereldoorlog zijn gebouwd, zijn duidelijk van een
andere generatie. De frames en de motorblokken zijn veel sterker. Deze categorie (klassieker) rijdt tijdens
een rit dan ook een stuk sneller dan een veteraan. De meeste veteranen rijden de route met een
gemiddelde snelheid van 36 km/uur terwijl de meeste klassiekers probleemloos met het huidige verkeer
mee kunnen komen.
In een zonovergoten Enter en vol goede moed, vertrokken rond half elf als eerste de brommers, gevolgd
door de klassieke motoren in groepen voor hun rit.
De veteranen gingen weer op de gebruikelijke wijze van start. Om 1 over 11 startte de eerste en elke
volgende een minuut later. Allen konden genieten van het mooie Twentse landschap. Het weer had echt
niet veel beter gekund en ik heb dan ook niemand horen klagen. Al met al kan van een zeer geslaagd
evenement gesproken worden.
Na afloop werden de prijzen uitgereikt. Deze waren beschikbaar voor de klassiekers en de brommers
(concours d'élegance) en per klasse voor de veteraan met de minste strafpunten. De prijs voor de mooiste
klassieke brommer is er dit jaar niet uitgegaan, omdat de brommers de ochtendrit blijkbaar voldoende
vonden en besloten om vroegtijdig huiswaarts te keren.
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De overige uitslag was als volgt:
1e pr. Klassiekers:
J.B. Bielevelt uit Enschede met een Condor 580
e
1 pr. Veteranen kl.2 G. Schepers uit De Lutte met Prumier uit 1910
1e pr. Veteranen kl.3 J. Bosma uit Silvolde met een Humber Tourist uit 1924
1e pr. Veteranen kl.4 R. Fokker uit Vleuten met een Peugot P104 uit 1926
1e pr. Veteranen kl.5 J. Koobs uit Winterswijk met NSU uit 1939
Tenslotte wil ik iedereen die dit evenement mogelijk heeft gemaakt hartelijk bedanken voor hun inzet.
Met name de organisatoren Bertus en Henk, alle helpers en niet te vergeten de vrijwilligers van de
beheerscommissie.

Arie Eeftink

♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀
LADIES NIGHT
Aan alle dames die dit lezen,
Het leek ons leuk om, ergens na de bouwvak, een avondje te organiseren voor dames. Omdat het
volgende clubblad pas in september uitkomt, doe ik hierbij een oproep aan jullie dames. Jullie komen
toch zeker allemaal?
Heeft er iemand nog ideeën voor de invulling van deze avond? Stuur een e-mail naar
ladiesnight@entersemotorclub.nl. Ook als je op de hoogte gehouden wilt worden over de datum, kun je
even een berichtje sturen naar bovengenoemd adres.
Natuurlijk zal er ook binnenkort meer info staan op de site www.entersemotorclub.nl.
Hopelijk allemaal tot dan!
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DE 23E ENTERRUN
Op 19 mei hebben we de 23e editie van de Enterrun gehouden. In de aankondiging in het vorige clubblad
heb ik de hoop uitgesproken dat het wat droger zou blijven als vorig jaar. En gelukkig, dit jaar hebben we
geen druppel regen gehad. Wat we wel hebben gehad is een fantastische Enterrun. Een Enterrun die
verlopen is zoals je die als organiserende commissie voorstelt. De deelnemers van het Zoekerveld en de
Reggeboog stonden al vroeg voor de deur. Ook de eerste rijders mochten we al tijdens enkele vroege
zonnestralen begroeten. Klokslag 10.00 uur zijn we gaan rijden. Het eerste deel via buurtschap Elsen,
langs Markelo om vervolgens net voor de televisietoren rechtsaf te gaan richting De Poppe bij Holten om
daar onze eerste “stop” te houden. Daar hebben we de droge halzen nat gemaakt met appelsap. Ook zijn
de stops mooie gelegenheden om met elkaar bij te praten. Wonderlijk genoeg gaan er veel gesprekken
over, u raad het al ………………..motoren. Vooral over de eigenschappen van de zijspancombinaties en
wat er zelf allemaal aan verbeterd is.
Het tweede deel voerde ons over de Borkeld, daarna via het Zwartschwald over de Witmoesdijk naar
Enter. Voor het middageten waren we meer dan welkom bij zalencentrum “De Krol”. De magen werden
gevuld met schnitzel, patat, groente, ijs, etc. Geweldig lekker!
Na de middag hebben we ons opgesteld in de Reggestraat om via Enterbroek uiteindelijk bij Delden uit te
komen. Even rondgereden over de sluizen etc. om uit te komen aan de Rikkerinksweg voor een
brandweerdemonstratie van de brandweer uit Enter, bijgestaan door de ladderwagen en hun bemanning
uit Rijssen. Dit was een mooi spektakel. Enkele ondeugende boerenzoons meenden vuurwerk af te
kunnen steken bij een
illegale brandstapel. Daar
heeft de politie een einde
aan gemaakt door de
jongens te arresteren. De
brandweer heeft het vuur
geblust en heeft laten zien
wat er gebeurt wanneer je
een brandende frituurpan
met water probeert te
blussen. Iedereen mocht
met de politieauto of
brandweerwagen
meerijden. Ook mocht
iedereen een keer in het
bakje van de ladderwagen
ca. 30 meter (!) omhoog.
Na deze demonstratie zijn we weer naar De Krol gereden waar muziekvereniging “Irene” ons
binnenhaalde met muziek op straat en in de zaal. Moe maar voldaan kon iedereen na koffie en een
broodje weer naar huis.
Iedereen die iets gedaan heeft om deze dag ook dit jaar weer mogelijk te maken willen we ook langs deze
weg hartelijk bedanken. Het is de EMC die het initiatief neemt, maar er zijn vele bedrijven en personen
die het medemogelijk maken. Bedankt!
Namens iedereen van de Enterrun,
Martin Rohaan.
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Aanbieding
Motorbanden
120/70/17
180/55/17
120/70/17
190/50/17
120/70/17
180/55/17
120/70/17
190/50/17
120/70/17
190/50/17

+
+
+
+
+

Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Power
€ 265,€ 275,Michelin Pilot Sport
Michelin Pilot Power
€ 270,€ 285,Bridgestone BT020
Bridgestone BT014
€ 275,€285,Bridgestone BT020
Bridgestone BT014
€ 280,€287,50
Bridgestone BT015
€ 290,-

Alle prijzen inclusief montage en BTW.
Stikstof vulling per wiel €5,Andere maten of merken,
bel voor info 06-51857486
De Hogebrink VOF
Hogebrink 15
7468CB Enter
0547-381475
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DE PEN
Graag wil ik de heer Harry Roeloffzen (de Stig) hartelijk bedanken voor de manier waarop hij mij de
gelegenheid geeft iets over mij en mijn doen en laten te vertellen aan de motorvrienden van de EMC.
Mijn naam is Gerard Krone, ben 57 jaar geleden ca 5 meter van de Georgiuskerk te Almelo geboren. Dat
wil niet zeggen dat ik het gelovigste kereltje van de klas ben, hoewel ik wel lid ben van het herenkoor van
de RK Kerk te Wierden.
Ik ben getrouwd met Truus van de Potje, wiens vader Herman zijn roots had in Enter en ook schoenmaker
was en wel in Wierden.
Wij hebben samen een dochter, die in Utrecht woont en een zoon, die officieel nog thuis woont maar
officieus nooit thuis is.
Van de lagere school ben ik naar de oude HBS te Almelo gegaan waar Pater Sengers directeur was en
waar ik de A-richting heb gedaan.
Daarna heb ik door middel van avondopleiding de PD-, MBA-, SPD- en de AA-studie volbracht met
diploma’s. Na eerst bij de Nederlandse Accountants Maatschap te zijn begonnen als assistent-accoun-tant,
ben ik in 1972 bij mijn schoonvader Johan Gierveld gaan werken en heb nu ca 8 jaar geleden dat
accountantskantoor te Wierden overgenomen.
Mijn hobby’s zijn zingen, tennissen en motorrijden. Zingen doe ik in het RK Herenkoor en het close
harmony koor Come Closer. Zowel bij de tennisclub als de beide koren de Lions te Wierden heb ik een
bestuursfunctie.
In 1992 begon mijn zwager, die reeds een autorijschool had, met het opzetten van een motorrijschool.
Omdat mijn zus en zwager in hun twintiger jaren reeds het motorrijbewijs hadden gehaald, zag ik nu ook
míjn kans schoon om dat papiertje te halen. Echter, alleen aan dat papiertje heb je niets. Een motor huren
doe je ook niet snel, dus moest er een motor komen. Deze kwam er in de vorm van een Honda Shadow
700 CC Custommotor, omdat ik dan direct niet (te) hard zou gaan rijden en mijn zoontje, toen 6 jaar oud,
op een redelijk veilige manier achterop kon zitten en kon meegenieten van de ritjes. Na enkele jaren
begon mij de chopper te vervelen en moest er een toermotor komen. Een buikschuiver kon ik wel op mijn
buik schrijven, want dat vond mijn vrouw niet goed. Er kwam toen een Honda Deauville. Momenteel
berijd ik een BMW 1150 RT, die mij geweldig bevalt.
Ook ik ben mede door Jan Homan bij de EMC beland. Toen hij wist, dat ik ook een motor had gingen wij
“en groupe” toertochtjes maken en dat draaide uit op de Eiffelrit die in eerste instantie naar Ulmen ging
en nu al weer een paar jaren naar Joseph en Maria te Beuren. Waarbij ik moet constateren, dat ik veel
liever naar Beuren ga dan naar Ulmen. Die mensen in Ulmen hebben Harry Wolters ook een keer laten
barsten…. Ook in 2007 hebben wij mooi(e) weer ritten in de Eiffel gehad. Je moest wel een GPS bij je
hebben, want anders werden de ritten haast te lang. Al met al hebben wij veel schik gehad en derhalve wil
ik de organisatie van deze tochten voor het verleden en de toekomst ook mede namens de andere leden
van de groep Jan Homan hartelijk bedanken voor hun inzet en organisatie.
Mede vanwege mijn drukke werkzaamheden en mijn andere hobby’s ben ik slechts eenmaal op de
jaarvergadering van de EMC geweest. Ik maak mij er sterk voor om daar jaarlijks naar toe te gaan en ben,
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mits de tijd dat toelaat best bereid mee te helpen in de organisatie van de EMC. De laatste jaren help ik bij
de Reggerit.
Rest mij nog om alle motorrijders nog vele veilige en mooie kilometers toe te wensen onder de vlag van
de EMC.
Het is al met al nog een heel verhaal geworden en ik ben benieuwd wat de heer Frits Roeloffzen te
melden heeft, want aan hem geef ik deze virtuele pen door.
Gerard Krone

WEG OBSTAKELS
Hiermee bedoelen we dat de ‘wegobstakels’ weg moeten. De laatste jaren is er een trend aan de gang om
in het kader van veiligheid en milieu het Nederlandse wegennet om te bouwen tot een soort van hindernis
parcours. Sommige zaken zijn zeer nuttig, neem bijvoorbeeld rotondes, die verminderen het botsgevaar
aanzienlijk. Hoewel het er voor fietsers niet altijd veiliger op wordt.
Voor motorrijders leveren veel nieuwerwetse verkeersmaatregelen echter juist een extra onnodig risico
op. Neem bijvoorbeeld de paaltjes die recent geplaatst zijn op de Goorseweg in Enter. Zomaar op de
rijbaan. Deze paaltjes zijn laag, hebben een klein frontaal oppervlak en staan op de fietssuggestiestroken
zodat ze niet opvallen.
Vooral als er iemand voor je rijdt zie je het paaltje niet, vooral als je voorligger pas op het laatst uitwijkt.
Als er een tegenligger aankomt, zal je voorligger bewust pas op het laatst uitwijken omdat hij/zij ruimte
moet geven aan de tegenligger. Dit mede omdat die tegenligger ook gedwongen wordt midden over de
weg te rijden.
Temeer daar deze paaltjes op een plek staan waar je ze niet verwacht is het de vraag hoelang het zal duren
voordat dit misgaat. Nu zijn die paaltjes van dunwandig kunststof, dus met een beetje geluk knapt het
paaltje als je er b.v. met je knie tegenaan komt en breng je het er met een blauwe plek vanaf. Echter
achter elk paaltje staat er nog een paaltje met daartussen een betonnen rand. Raak je het paaltje dus
frontaal met je voorwiel dan kom je na het paaltje op deze betonrand die geheid een flinke smakker en
veel schade aan je dure motor zal veroorzaken.
Ook wij beseffen dat als men goed oplet en alert is de paaltjes niet geraakt worden, een paaltje raken is
dus altijd ‘eigen schuld’. Echter, situaties waarbij ‘goed opletten’ een harde voorwaarde is, leiden per
definitie tot ongelukken. Je weet vooraf dat er ooit iemand niet goed zal opletten. Niet iedereen let
immers altijd goed op, dat is mens eigen.
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Waarom die paaltjes daar staan is niet helemaal duidelijk, vermoedelijk met de bedoeling de snelheid te
remmen. Dat zal ook het geval zijn als er een tegenligger aankomt, ten minste één van de twee zal dan
vaart moeten minder (als het twee auto’s betreft). Is er geen tegenligger dan kun je er even snel als waren
er geen paaltjes. Mensen die zeer voorzichtig rijden zullen wel extra langzaam gaan rijden, maar zijn al
dit soort verkeersmaatregelen voor die categorie verkeersdeelnemers bedoeld?
Ook zien we in het buitengebied steeds meer verkeersdrempels opduiken. Deze zijn veel minder
gevaarlijk voor motorrijders dan paaltjes maar echt veiliger wordt het er niet door. Vooral als de drempels
midden in, of vlak voor, of vlak na een bocht liggen. Zo’n drempel is niet bevorderlijk voor het evenwicht
en balans van je motorfiets of auto. De Wierdenseweg is een treffend voorbeeld van een dergelijke weg.
Het nut van dergelijke drempels ontgaat ons. Mensen die zeer voorzichtig rijden gaan nu nog langzamer
rijden en degenen die wat vlotter door de bochten trekken remmen abrupt van schrik of vliegen over de
drempels zodra ze ontdekt hebben hoe snel je er overheen kunt.
Een derde categorie zijn de zogenaamde fietssuggestiestroken, die geblokte lijnen op ongeveer één meter
afstand van de zijkant van het wegdek. Deze lijnen zijn met regen behoorlijk glad, terwijl je als
motorrijder vaak gedwongen wordt over deze lijnen heen te rijden. Met name in lange en flauwe bochten
naar rechts, waarbij een tegenligger de neiging heeft min of meer de binnenbocht te nemen, kun je niet
altijd om deze lijnen heen rijden. Daarbij is het ook nog eens zo dat, mocht je onderuitgaan op zo’n
streep, je ook nog eens richting tegenligger glijdt! De Ypeloweg is sinds enige tijd voorzien van nieuw
asfalt met lijnen die bestaan uit dikke gladde witte blokken, naar ons idee een bedreiging voor de
motorrijder.
De KNMV en de MAG hebben al regelmatig met succes actie gevoerd tegen allerhande
verkeersuitvindingen waarbij geen rekening was gehouden met het effect ervan op motorrijders. Zo was
er ooit een balk uitgevonden die automatisch uit het wegdek omhoog schoot als je iets te snel reed. Bij
een auto leverde dat geen schade of ‘slechts’ een paar lekke banden en gedeukte velgen op, maar een
motorrijder maakt direct een doodssmak. Deze uitvinding is gelukkig verwijderd en evenals de beruchte
eiersnijders, hoewel met veel moeite! Voor degenen die de eiersnijder niet kennen. Dit was een truc om
een goedkope vangrail op de markt te brengen om een weg in tweeën te kunnen delen. Paaltjes met
staalkabels ertussen die sterk genoeg waren om een auto ‘op te vangen’. Dat motorrijders niet werden
tegenhouden werden was duidelijk....... Maar dit werd afgedaan als eigen schuld van de motorrijder. Deze
zaak heeft hoog gespeeld en ook de eiersnijders zijn weer verwijderd. Opmerkelijk is daarbij dat, terwijl
de ene afdeling van rijkswaterstaat zich sterk maakte voor de eiersnijder, door een andere afdeling recent
de eerste motorvriendelijke vangrail werd gepresenteerd. Deze vangrail zien we trouwens al jaren, en
steeds vaker in Duitsland, een goede zaak.
Wij als motorclub hebben niet als doel ons dagelijks te bemoeien met de weginrichting, maar anderzijds
is het wel in ons belang dat er bij het “verhogen” van de verkeersveiligheid ook een beetje rekening wordt
gehouden met de motorrijders. Daarbij is het ook niet onmogelijk dat jullie als leden de huidige trend juist
toejuichen en paaltjes, witte strepen, betonblokken e.d. helemaal geen bedreiging voor de motorrijders
vinden. Laat daarom a.u.b. op het forum van onze website weten of we de gemeente moeten verzoeken
bepaalde obstakels weg te halen of juist om er nog meer te plaatsen of om niets te doen.
Het bestuur
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DEMO RACE
25 AUGUSTUS 2007
Op 25 augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te houden op de Enterbrookring.
Vandaar deze

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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SNELLENBERG WINT EXTREME ENDURO TEST
ENTERSE MOTORCLUB INTRODUCEERT SPEEDTRIAL
De Enterse Motorclub staat bekend om het organiseren van de jaarlijkse “Reggerit”, meetellend voor het
ONK Enduro. Wat minder bekend is de speedtrial die binnen de club met enige regelmaat werd
georganiseerd. Dit jaar pakte de EMC groots uit en gaf landelijke bekendheid aan de speedtrial die werd
gehouden aan de Krompatte, direct tegenover het clubhuis.
Op een nog braakliggend stuk industrieterrein werd een schitterende proef uitgezet met een dubbele lus,
waardoor er met twee rijders tegelijk kon worden gestart, na 1 ronde werd er van baan verwisseld om
vervolgens de andere lus te rijden. De Promotie Groep Dutch Enduro was ook aanwezig en verzorgde de
tijdwaarneming.
Ondanks dat de EMC er alles aan had gedaan om er een succes van te maken was de opkomst van rijders
wat aan de magere kant, maar gezegd kan worden dat degene die er niet waren wel iets gemist hebben en
zeker bij een vervolg toch maar naar Enter moeten komen.
SPEEDTRIAL OF EXTREME ENDURO
Het uit Engeland overgewaaide fenomeen Speedtrial is eigenlijk het trial rijden op tijd, in een soort proef
met hindernissen is het de bedoeling om deze zo snel mogelijk af te leggen zonder daarbij met de voeten
de grond te raken, elke misstap geeft dan bijvoorbeeld 5 extra seconden bij de tijd op. Ook is hierin de
keuze van motoren vrij, met een trial motor is het nemen van hindernissen iets makkelijker terwijl een
enduro- of crossmotor wat meer snelheid heeft.
In Enter werd gekozen voor het deelnemen met uitsluitend enduro-motoren en over voeten aan de grond
werd niet moeilijk gedaan. De hindernissen waren volgens organisator en omroeper André Kuipers
gewoon springschansen, echter gemaakt van autowrakken en boomstammen, dus kon het niet moeilijk
zijn.
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Toch hadden sommige deelnemers er meer moeite mee dan verwacht, want over een auto rijd je niet
dagelijks en dan is er toch iets tussen je oren wat zegt dat je wat voorzichtiger moet zijn.
Het leek al met al dus wat meer weg te hebben van een extreme enduro test.
Er werd gestreden op twee niveaus, evenals bij de enduro : nationalen en inters.
4 maal moest er een tijd worden gereden en het totaal bepaalde de uitslag.
INTERS
Tot de Inters behoorden alle rijders die in het bezit van een enduro startbewijs waren, uitgezonderd 40+
rijders.
12 enduro mannen wisten Enter te vinden om zich tegen elkaar te meten en dit is mooi om te zien hoe dan
nationale enduro rijders niet voor de inters willen wijken en in zo’n dubbele lus gewoon de strijd aangaan.
Je kunt dan ook nooit de snelle deelnemer in de weg rijden en andersom hoeft de snellere man ook geen
halsbrekende manouvers uit te halen om in de toch smalle proeven in te kunnen halen.
In de eerste ronde was het Jirry van Veen die meteen al een gat van ruim 5 seconden wist te slaan op
concurrent Geert Snellenberg. Op een respectabele 12 seconden achter Geert wist Wouter de Graaff de
derde tijd neer te zetten. Vanaf de tweede ronde werden steeds twee in tijd gelijkwaardige rijders tegen
elkaar gezet. Dit was voor het publiek prachtig om te aanschouwen hoe gelijk de strijd opging en er soms
met miniem verschil de finish werd gepasseerd. In deze tweede ronde wist Geert Snellenberg 2 seconden
goed te maken op Jirry van Veen. Opnieuw wisten beide heren de concurrentie ruim 12 seconden voor te
blijven en werd duidelijk dat de overwinning naar één van beiden zou gaan. De derde tijd in deze tweede
ronde was opnieuw voor Wouter de Graaf, echter exact gelijk met Henk Spenkelink, Nationaal rijder
Herdi Vos volgde slechts op 0.4 sec
hierachter.

De derde ronde zou de beslissing van de dag brengen. In een opnieuw rechtstreeks en gelijk opgaand duel
werd een klein stuurfoutje Jirry fataal, door te scherp in te sturen werd een stevige paal aan de verkeerde
kant genomen en verloor hij hierdoor ruim 10 seconden op Geert. Opnieuw was Wouter de derde man in
rij en verstevigde zijn podiumpositie op de rest.
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In de finaleronde was het dus voor Geert van belang geen foutjes te maken en daarmee de overwinning
veilig te stellen. En passent zette Geert in de laatste ronde gewoon even de snelste tijd van de dag neer en
met 2.40,50 minuten kroonde hij zich daarmee tot een waardige winnaar in Enter. Op slechts 1 seconde
achterstand in deze ronde volgde Jirry en werd daarmee tweede man van de dag met in totaal ruim 8
seconden op Geert. Verrassende derde man van de dag werd Marcel Hordijk, Marcel die gewoon even uit
Rotterdam naar Enter kwam zag in de laatste ronde Wouter de Graaff letterlijk kopje onder gaan. In de in
Enter altijd ergens aanwezige modderpoel die dan ook traditioneel in de proef wordt opgenomen raakte
Wouter op volle snelheid de controle kwijt en met een sierlijke buikschuif actie kwam hij tientallen meter
verder weer boven water. Hiermee verloor hij echter wel zijn podiumplek en viel hij terug naar de 6e
plaats. Marcel Hordijk werd dus 3e met 51 seconden achterstand op Jirry van Veen
NATIONALEN
In deze klasse streden de niet-licentiehouders en 40+
rijders om het eremetaal.
Gezegd kan worden dat het niveau zeker niet veel lager
lag dan bij de Inters, want de plaatselijke rijders zoals
Patrick Kuipers met al zijn 6-daagse-ervaring en Antoon
Slagers, ervaren trial en enduro rijder, wisten tijden te
realiseren waarmee ze zeker mee konden bij de Inters.
In de eerste ronde was het Antoon Slagers die de snelste
was met een tijd van 2.53,95 minuten en daarmee zelfs
de derde tijd algemeen in deze ronde neerzette. Patrick
Kuipers volgde op een kleine 4 seconden en was
daarmee ruim 17 seconden sneller dan derde man in
ronde 1 Herbert Abbink. Ook hier werd er dus al snel
afgetekend met wie de strijd van het goud zou gaan.
In ronde twee moest Antoon Slagers er dus voor zorgen
dat Patrick Kuipers binnen zijn bereik bleef. In deze
tweede ronde werd duidelijk hoezeer deze twee leden
van de Enterse Motorclub aan elkaar waren gewaagd,
want met exact dezelfde tijd van 2.52,99 kwam er geen
verandering in de stand. Ook de derde plek bleef in
handen van Herbert Abbink.
Evenals bij de inters werd ronde 3 ook in deze klasse de scherprechter. Op de enige “gewone” uit zand
opgetrokken springschans kwam Antoon Slagers in de problemen. Hij raakte in onbalans en bij het
neerkomen was de controle over de motor kwijt. Een valpartij was de oorzaak dat Antoon in deze ronde
maar liefst een kleine 25 seconden verloor op Patrick Kuipers. Ook Herbert Abbink leverde in en zag
concurrent Martin Zilvold dichter bij komen.
In de laatste ronde was het voor Patrick dus van belang geen risico´s meer te nemen en daarmee zijn 20
seconden voorsprong niet meer weg te geven. Antoon Slagers wist weliswaar te winnen en daarmee met
2.50,04 de snelste tijd van de dag bij de nationalen neer te zetten, maar kon Patrick dus niet meer
bedreigen en werd 2e . Martin Zilvold wist te profiteren van het mindere presteren van Herbert Abbink en
wist hem in deze laatste ronde nog voorbij te gaan, een derde plek en dus een podiumplek werd zijn deel.
Leuk in deze klasse was het om te zien hoe Jasper Wiggers na een val in de training het niet meer aan
durfde om in de wedstrijd over de autowrakken te rijden. In eerste instantie kreeg hij van de organisatie
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hiervoor dispensatie maar onder aanmoediging van publiek en omroeper André Kuipers lukte het Jasper
toch om in de laatste ronde de hindernissen te nemen. Een morele overwinning dus.
TOT SLOT
Verassingen heeft de EMC ook altijd wel en dat de endurosport eigenlijk één grote familie is blijkt wel uit
de gezamenlijke opruim actie aan het einde van de dag. Patrick Kuipers die het opruimen begeleide
maakte de rijders er op attent dat in de “kleine lettertjes” op het inschrijfformulier stond vermeld dat er
aan het einde van de dag moest worden geholpen met opruimen. Hij kreeg dan ook spontane bijval en alle
rijders, maar ook helpers, publiek en Uw verslaggever/fotograaf staken de handen uit de mouwen en na
20 minuten was het terrein vrij van lint en palen. In het clubhuis volgde de prijsuitreiking waarbij naast de
bekers er ook voor de eerste drie in elke klasse een gratis toegangsbewijs voor de Grand Prix MX3 in
Markelo op 1 juli 2007 ter beschikking werd gesteld door de Markelose Motorclub “Ons Genoegen”.
UITSLAG
Inters:
1. Geert Snellenberg, 10.52,36 - 2. Jirry van Veen, 11.00,88 - 3. Marcel Hordijk, 11.51,16 4. Herdi Vos, 11.57,85 - 5. Chris Naafs, 11.59,46 – 6. Wouter de Graaff, 12.00,66 –
7. Gerwin Tuitert, 12.05,53 – 8. Rob Homan, 12.07,39 – 9. Henk Spenkelink, 12.13,61 –
10. Dennis Mostert, 12.54,28 – 11. Rick Spenkelink, 14.29,71 – 12. Siemen Herbert, 14.46,27.
Nationalen:
1. Patrick Kuipers, 11.36,51 – 2. Antoon Slagers, 11.54,67 – 3. Martin Zilvold, 12.39,57 –
4. Herbert Abbink, 12.58,82 – 5. Jasper Wiggers, 13.11,35 – 6. Bart Meijer, 13.43,94 –
7. Spekreijse, 14.12,00.
Henri Beverdam

Podium Inters, vlnr : Jirry van Veen, Geert Snellenberg, Marcel Hordijk
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EIFELRIT 2007
Na een aantal jaren vooral regenbuien getrotseerd te hebben tijdens het jaarlijkse motorweekend hadden
we dit jaar, evenals vorig jaar, ideaal motorweer. Lekker warm maar niet te heet, geen wind en vooral
DROOG....
Achteraf hebben we echt wel geluk gehad, want ´s maandags na de rit viel, na 6 weken droogte, de regen
met bakken uit de hemel. Vorig jaar begon voor mij de rit slecht, omdat mijn trouwe Duc al na 400 meter
de geest gaf, blok kapot, maar dit jaar gaf ie geen klap verkeerd. Het blok is trouwens onder garantie
gerepareerd hoewel deze al verlopen was, grote klasse van de Ducati-importeur.
Een nieuwe ontwikkeling in motorland is dat steeds meer mensen met een computerspelletje, een GPSsysteem, op hun stuur rondrijden. Zelf heb ik niet zo’n ding, maar ik had wel zo’n programma op mijn
gewone PC gezet om de Eifelroutes uit te zetten en dat gaat perfect. Voor diegenen die eens willen zien
hoe dat gaat, op de PC in ons Kluphoes staat dit programma er ook op. Je kunt op de kaart gewoon de
mooie bochtige wegen aanwijzen en er wordt automatisch een route gemaakt zodat je over de aangeklikte
wegen komt. Wil je vooraf even kijken hoe die omgeving er in het echt uitziet? Dan klik je even op de
knop Google Earth en je ziet de route op de luchtfoto’s aangegeven. De techniek staat voor niets heden
ten dage.
Let wel even op dat je goed mikt, klik je bijvoorbeeld net aan de verkeerde kant van de middenberm van
een snelweg, dan laat ie je keurig een stukje, bijvoorbeeld 25 km, terugrijden zodat je ook dat bewuste
‘waypoint’ raakt... Het waypoint moet dus wel op de juiste ‘way’ liggen.
Omdat nog lang niet iedereen een schermpje op zijn motor heeft had ik de routes ook als tekst uitgeprint,
dit kan namelijk ook. Wel was het een hele klus om deze tekst zodanig aan te passen dat je ook kon
snappen waar je heen moest rijden. Standaard staat er slechts de afstand en richting in termen als ‘sla na
3,4 km rechtsaf in oostelijke richting’. Dus geen straatnamen, plaatsnamen of borden die je moet volgen.
Via de kaart moest ik dus van zo’n aanwijzing maken ‘sla na 3,4 km in het dorpje Hupperbach rechtsaf op
de Hauptstrasse richting Stolberg’. Een hele klus daar de routes van vier dagen samen 1800 km waren. Of
mijn aangepaste omschrijvingen nog enigszins overeenkwamen met de werkelijkheid was een beetje een
gokje, maar in elke groepje waren mensen met een GPS-systeem dus het zou wel goed komen.
11 jaar geleden ooit begonnen als een driedaags weekend, vrijdag t/m zondag, gaan ondertussen steeds
meer mensen al een dag eerder, op donderdag, weg. Dit jaar gingen er nog maar drie op vrijdag weg, de
rest ging al op donderdag waarbij enkele ‘veel vrije dagen bezitters’ zelfs al de zondag ervoor hun ‘bike’
aantrapten. In totaal waren we met ons vierendertigen, waarbij opgemerkt moet worden dat er 40
aanmeldingen waren maar door allerlei oorzaken, variërend van hartklepoperaties tot spontane
emigratieplannen, enkelen niet mee konden.
Donderdagmorgen stonden we dus met een grote ‘koppel’ bij ‘t Kluphoes, het weer was goed, de routes
zaten in de computerspelletjes of op de rol en daar gingen we. Normaal gesproken rijden we altijd in
kleine groepjes maar op een of ander manier kregen we nu ook een wat grotere groep. Maakt niet uit
dacht ik, het eerste stuk is toch snelweg. Ik moest ‘t Kluphoes afsluiten en kwam dus achteraan in deze
groep terecht. Na 2 km viel de groep al uiteen want wij stonden met een paar man voor het rode stoplicht
bij de A1, terwijl de rest er al langs was. Het duurde maar even en het stoplicht werd groen, even een
beetje gas erbij en je sluit zo weer aan bij de groep. Helaas stond er op het A1-viaduct over de Goorseweg
een fotograaf achter het geluidsscherm die Ben van Kedoes fotografeerde en Ben verplichtte deze foto te
betalen, zo bleek later.
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Ca. 20 km over de grens in Duitsland herhaalde zich dit tafereel, niet weer een fotograaf, maar we
stonden weer voor een rood stoplicht terwijl de rest er al langs was. Hier was echter veel verkeer dus we
hebben geen moeite gedaan om weer aan te sluiten en reden zo met een klein groepje verder over de B54.
Bij Munster gingen we de Duitse A1 op om er 60 km later bij Schwerte al weer af te gaan. Dan zit je al in
heuvelachtig gebied en begon het toeristische deel van de route. De eerste weg was er direct al eentje met
mooie lange bochten. Rijden in Duitsland is toch mooier dan in Nederland. Na enkele km’s even tanken
en toen we daar stonden kwam de rest van de groep weer voorbij, zij hadden al op de autobahn getankt.
De routebeschrijving op de rol bleek niet altijd zo duidelijk als bedoeld was, maar Ben had GPS dus als ik
de verkeerde richting op dreigde te gaan wees hij wel waar we wel heen moesten. Zo slingerden we door
het mooie Duitse land tot rond de middag de magen
begonnen te knorren. We stopten bij een biergarten waar
ze ook vast wel wat te eten zouden hebben. Er was
echter geen mens te bekennen maar ernaast was een
Imbiss, zoals Duitsers dat noemen. Achter het loket
stonden drie oma’s, waarvan er eentje een snor droeg!
Opmerkelijk, zo’n oma had ik nog nooit gezien. Afijn,
ze verkochten wel brödchen, wurst en flesjes cola, zodat
onze maagjes gevuld werden. Uiteraard voor de eerste
hap wel even gecheckt of er geen snorhaartjes op de
worst lagen, maar dat was in orde.
Daarna de route voortgezet en we kwamen tegen een uur of 6 aan bij Josef en Maria, de eerste 548 km
zaten erop. De meeste andere groepen waren ook al gearriveerd en even later kwam ook het zangkoor uit
Wierden aan met hun choppers, hoewel er ondertussen ook een paar zangers op BMW’s rijden. Tegen
19:00 uur werd er zoals gewoonlijk weer een maaltijd geserveerd die bestond uit veel en lekker eten, om
daarna nog enkele uurtjes bij elkaar te zitten voordat de wiegjes werden opgezocht.
Voor vrijdag had ik een route van ca. 360 km uitgezet en daar waren we mooi de hele dag mee zoet. De
groep van de Mas bedacht ter plekke een route met behulp van een kaart in de tanktas, dit omdat mijn
routebeschrijvingen toch enigszins als cryptisch werden ervaren.
’s Avonds bij terugkomst waren de drie ‘vrijdaggangers’ ook gearriveerd. Helaas bleek Marcel Reijerink
pech te hebben met zijn BMW. Vorig jaar kon hij op het laatst niet mee omdat zijn zoon een klapper had
gemaakt met de crossfiets op de half-pipe en nu zat zijn voorrem vast. Dat is beter dan helemaal geen
rem, maar hij kon niet rijden. Gelukkig was er in het dorp iemand met een soort van motorwerkplaats in
zijn schuur, maar ook die kon het probleem niet een twee drie oplossen. Ben van Kedoes en Bennie Oude
Mulders hebben zich zaterdags opgeofferd (waarvoor hulde) zodat, via een echte BMW-dealer, het
probleem wel opgelost kon worden en Marcel ’s middags weer kon rijden.
De zaterdag route was ca. 270 km, dus een heel stuk korter. Samen met Arie Eeftink en Jarno Harbers
reed ik in een groepje van drie. Ik reed voorop en poogde via mijn cryptische routebeschrijving de route
te volgen, maar raakte op enig moment het spoor bijster. Arie had wel een GPS en leidde ons terug naar
de route en volgden we deze via zijn GPS-systeem. Eenmaal terug op de route kwam de omgeving mij
wel erg bekend voor. Weer die stratenmakers die in een zeer steile tuin bezig waren, maar nu aan de
rechterkant van de weg i.p.v.links!! Bij het eerstvolgende terrasje maar even gestopt, de kaart erbij en
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bleken we de route in omgekeerde richting te rijden! Bij de koffie de strategie bedacht om gewoon naar
een plaats 30 km verderop in de route te rijden en vandaar de route verder te volgen. Deze tactiek werkte
prima en zo reden we verder. Op een gegeven moment konden we een weg linksaf niet vinden, bleek het
een zeer smal, ca. 1 meter breed, asfaltpad te zijn waar alleen plaatselijk verkeer overheen mocht.
Gelukkig waren wij ter plaatse dus mochten wij er overheen.
Het pad ging door tunnels en bossen en er kwam geen eind
aan, maar de natuur was mooi. Bovendien had je een mooi
uitzicht op een giga grote ruimteschotel, het ding was wel
100 meter in diameter. Uiteindelijk kwam er toch een eind
aan dit pad in een dorpje waar we volgens de route ook
moesten uitkomen, dus we zaten nog steeds op de route.
Een half uur later kwamen we uit bij een terras waar ook de
groep zat waar Norbert Wielens voorreed maar waren we
Arie kwijt. Jarno en ik begrepen er niets van want één
minuut daarvoor reed hij nog achter ons. Zou hij met pech staan? Een paar kilometer teruggereden maar
hij was nergens te bekennen. Weer terug op het terras een poging per GSM en zo kregen we contact. Hij
bleek afgeslagen te zijn waar dat niet moest maar wel volgens zijn GPS. Ook daags ervoor waren de
GSM-etjes al een paar keer nodig geweest om elkaar weer terug te vinden.
Vanaf daar sloten we ons aan bij de groep van Norbert en er volgden nog een zeer mooi stuk route. Tegen
half vier waren we al weer in de buurt van Beuren dus besloten we maar even naar Cochem te rijden om
een ijsje te eten. Anders zouden we wel zeer vroeg achter het bier bij Josef en Maria zitten.
Zondagmorgen namen we weer eens afscheid van Beuren en reden de route richting Enter. Eerst 200 km
toeristische route, na het middaguur een terrasje gepikt bij een forellenkwekerij, de tanks gevuld en
daarna nog 200 km snelweg zodat we halverwege de middag weer in Enter arriveerden. Het Eifelweekend
zat er voor dit jaar weer op, maar het smaakt nog steeds naar meer.
Harry Wolters
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Officieel dealer van:

Motoren
Nieuw
Gebruikt

Altijd 150 motoren op voorraad, van supersport tot chopper! Wij
zoeken bewust motoren in perfecte staat met een aantoonbare lage
km/stand.

Service
Garantie
Onderhoud
Verhuur

Tot 12 maanden BOVAG garantie.
Hoog serviceniveau tegen een scherpe prijs!
Verhuur van motoren in elk segment.
Winterstalling.

Stalling

Officieel dealer van veel vooraanstaande merken, zoals;
Rev’it, Evolution, Nolan, X-lite, HJC ,Shoei, Oxtar enz.
Nu kortingen die oplopen tot 75%!!!

Shop
Accessoires
Kleding
Helmen

Professionele werkplaats met de modernste (test)
apparatuur, waaronder de TEXA AXONE 2000!

Tech
Engineering
Styling

Komt u gerust eens langs voor meer informatie, wij zorgen dat de koffie klaarstaat. Kijkt u ook
eens op onze website www.amcmotoren.nl voor al onze acties, aanbiedingen en onze actuele
voorraadlijst.
Met vriendelijke groet,
AMC Motoren
Handelsweg 12
8152 BN Lemelerveld
Tel: 0572-372920
Mob: 06-53349560
Fax: 0572-372056
Website: www.amcmotoren.nl
e-mail: info@amcmotoren.nl

EMC-Allerlei

Openingstijden:
Dinsdag t/m vrijdag:
Zaterdag:
Zondag en Maandag

10:00 - 18:00
10:00 - 17:00
gesloten

19:00 - 21:00
Koopavonden op
vrijdag. Met ingang
van het motorseizoen.
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2de Rallye Cotecote
9 - 23 februari 2008
Van Togo naar Frankrijk
(Togo, Burkina Faso, Mali, Mauretanië, Marokko, Spanje, Frankrijk)
•

Motoren: Off the road of enduromotoren ouder dan 10 jaar met assistentie
van een auto (2wd of 4wd, bouwjaar onbelangrijk)
• Auto 2wd, 4wd: ouder dan 20 jaar

www.rallye-cotecote.com
Contact in Nederland:

toubabluc@hotmail.com
0031614899522
Geachte lid,
De eerste editie in 2007 was zó succesvol, dat er in 2008 een tweede editie van de “Rallye Cotecote”
komt!
Tot op heden ben ik de enige Nederlandse deelnemer. Daarom wil deze oproep plaatsen. Nederland heeft
altijd veel deelnemers bij de Dakar, de Heroes Legend en bij Amsterdam-Bejing.
De heer Dervieux, directeur van de “Rallye Cotecote” komt graag naar Nederland voor een info-dag als er
voldoende belangstelling is van deelnemers en pers. Maar u kunt ook altijd bij mij terecht voor informatie
(Frans én Nederlandstalig).
Deelnemers hebben de keuze uit 2wd, 4wd, trucks en motoren.
• Motoren: off the road of enduromotoren ouder dan 10 jaar met assistentie van een auto (2wd of
4wd, bouwjaar onbelangrijk). Het inschrijfgeld voor een assistentievoertuig is lager.
• Auto 2wd, 4wd: als zij geen assistentievoertuig zijn moeten zij ouder dan 20j zijn.

Vragen? Bel of mail gerust!
www.rallye-cotecote.com
toubabluc@hotmail.com
0031614899522

Luc MICHELLYS

EMC-Allerlei

Juni 2007

27

KALENDER EMC 2007
DAG – DATUM

ACTIVITEIT

START

Zaterdag 7 en zondag 8 juli
Woensdag 15 augustus
Zaterdag 25 augustus
Zaterdag 8 september

23e Klompenrit
Minitreffen
Demo Race
Zaterdagmiddagrit

10.00 uur
19.00 uur
Hele dag
13.00 uur

Kosten toertochten
Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Minitreffen

leden
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

niet-leden
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

ANTWOORD OP RAADSEL VAN BLADZIJDE 3
De bromfietser want hij draagt geen helm.
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