BESTUUR:
Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

A. Slagers
M. Kuipers
D. Pruim
F. Lammertink
H. Wolters
P. Kuipers
H. a/d. Stegge
H. Roetgering

Dorpsstraat 79
Dr.Stokkersstr. 31
Pr. Bernhardlaan 28
Hof van Gülick 33
Reggestraat 66
Van Uitertstraat 44
Putman Cramerstraat 7
Erve Hofstee 24

Enter
Rijssen
Enter
Almelo
Enter
Enter
Enter
Enter

Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:
Tel:

0547-384332
0548-518105
06-11006036
06-13243943
0547-383072
0547-380746
0547-383110
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:
REDACTIE:

Rabo-bank Enter rekening nr. 11.43.07.024
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
A.J. Eeftink
N. Hovenier

0547-381287
0546-573969
06-14560053

BELGIË: H.Wolters
ENDURO: P. Kuipers
A. Slagers
M. Vos
CROSS: P. Kuipers
A. Slagers
KLASSIEKE
DEMO RACE
VETERANEN en
KLASSIEKERS:
ENTERRUN:

0547-383072
0547-380746
0547-384332
0547-381814
0547-380746
0547-384332
H. Wolters
0547-383072
B. Westerik
0546-573012
A. Eeftink
0546-573969
H. de Wilde
0547-382118
G.J. Kalenkamp 0547-382986
H. a/d Stegge
0547-383110
BEHEER KLUPHOES: db M. v.d. Riet 06-10386910
db H. ter Denge 06-29536751

EMC-Allerlei

Oktober 2007

B. Rikkert
E. Rotman

0547-……
0548-517629

G.J. Kalenkamp
H. a/d Stegge
J. Rutjes

0547-382986
0547-383110
0547-382586

J. Slagers
A. Kamphuis
P. Kuipers

0547-383787
0547-382593
0547-380746

B. Westerik

0546-573012

H. Beverdam
M. Rohaan
db H. a/d Stegge

0547-381661
0547-381912
0547-383110
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VAN DE REDACTIE
Hier ligt ie dan, de EMC Allerlei van september terwijl het al oktober is. We zijn te laat, mea
culpa. Maar beter laat dan nooit. Daarbij bevat deze editie toch behoorlijk wat leesvoer, met
dank aan de schrijvers. Er zijn weer veel activiteiten geweest de laatste tijd en er komen er
ook weer genoeg aan. Zo is op dit moment het project opslagloods aan de gang en wordt er
dus momenteel druk gebouwd bij ons Kluphoes. Daarnaast is er deze zomer door de EMC-ers weer flink
gereden op zowel de openbare wegen in Europa als tijdens diverse cursussen op de circuits van Assen en
Lelystad. Ook werd er in ons dorp weer op het circuit gereden en wel op de Enterbrookring tijdens de
Demo Races. Het circuitrijden wordt steeds populairder, mede omdat je bij het rijden over de openbare
weg hier in Nederland steeds meer “hobbels” tegenkomt. Een reactie op het artikel over al deze hobbels
van de vorige editie is er echter niet geweest.
Toen we begonnen aan deze EMC Allerlei zagen we tot onze verbazing dat er niets meer op de kalender
stond. Alle evenementen van de vorige editie waren al geweest. Dit bleek te komen omdat de
Sinterklaasmiddag ontbrak. (Foutje) Dit is hersteld dus vergeet niet je kind op te geven voor deze middag
die op 1 december gehouden wordt. Zie formulier in dit blad. Daarnaast is er weer het initiatief ontstaan
om op 24 november weer een All Inclusieve middag te houden. Deze zal in het teken staan van de
hamburgers. Verder is de kalender voor volgend jaar ook al weer grotendeels ingevuld, hoewel onder
voorbehoud. Er kan immers nog wel wat geschoven worden. Ook is het wijsheid regelmatig op
www.entersemotorclub.nl te kijken, want er ontstaan regelmatig spontaan ideeën voor wéér een activiteit.
We kunnen er als club niet aan beginnen om steeds alle leden daarvan per brief op de hoogte te stellen,
elke mailing kost immers een paar honderd euro aan porto. Nog beter is om je te registreren op de
website. Dan krijg je automatisch een mailtje als er wat bijzonders te melden is, en dit kost de club geen
extra geld.
Maar eerst veel leesplezier toegewenst.
De redactie.
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Zo de zomer is nu echt voorbij en de mais is al van de bouwlanden. Dat betekent dat het met de
wegmotoren even iets minder wordt en het endurovirus weer op komt spelen.
Wij kunnen terug kijken op een goeie zomer qua evenementen. De hal zal bij het uitkomen van dit blad
wel waterdicht zijn en dan kunnen wij de materialen klaar maken voor de tweedaagse en dan netjes
wegpakken. Dat is dan weer een zorg minder. De afgelopen periode zijn er drie clubleden op scherp gezet
wat betreft de snelheidsovertreding. Deze mensen hadden een snelheid van meer dan 50 km teveel (hoe
durven ze). Dat betekende dat ze een fikse boete aan hun leren broek kregen. Maar erger nog is dat ze een
periode op scherp staan.
Oftewel als één van deze heren binnen deze periode een snelheidsovertreding van meer dan 30 km begaan
zijn ze het roze papiertje voor een bepaalde tijd kwijt. Dat is voor deze heren eigenlijk geen optie. Dus of
deze heren gaan de komende tijd heel netjes rijden (met steeds meer wegen die in het buitengebied max.
60 km/uur worden) of ze gaan mee in dat endurovirus en kunnen dan in de proeven zo hard als ze kunnen
hun agressie kwijt. Ik denk dat het laatste niet aan de orde zal zijn dus moeten ze voorlopig of voorzichtig
rijden of gewoon veel mazzel hebben. Wat ik bedoel is dat het toeren zoals de meeste hier het toeren
interpreteren eigenlijk hier in Nederland niet meer kan. Overal 60 km zones en vooral veel blauw achter
een boom met een lasergun die de hele dag de tijd hebben een paar hardwerkende mensen de
zondagmorgen te verpesten. Misschien toch een idee om georganiseerd een beetje te toeren bij onze
oosterburen?
Het enduro seizoen is weer begonnen en daar ga ik mij maar eens voor inzetten. Als het weer mee zit
kunnen de enduromensen een aantal hele mooie ritten rijden.
En dat de endurosport in de lift zit is wel duidelijk, dat tekent zich door het aantal licentie’s dat is
uitgegeven. De meeste rijders zijn wel de 40 gepasseerd en dat is niet erg, maar we moeten ons wel gaan
inzetten voor de jongeren. Dat lukt het best door middel van informatie geven en de ééndagslicentie in
stand te houden. Ik merk dat heel veel jongens (of meisjes) denken dat ze iedereen in de weg rijden maar
dat valt wel mee. De snellere mensen vinden snel genoeg een gaatje om er langs te gaan. En een
struikelblok is vaak dat ze bang zijn dat ze niet in een helpersteam kunnen. Maar ook dat is niet het geval.
Dus als je deze dingen goed kunt uitleggen gaan ze het vaak proberen en als je dat gedaan hebt ben je
besmet met dat bekende virus. Als je een keer een zaterdag niks te doen hebt, kijk op de kalender van de
KNMV of www.enduro.nl., en moedig de Enterse jongens aan langs de lijn. Je kunt dan eens een enduro
bekijken zonder dat je moet helpen en kun je zien dit een mieterse mooie sport is.
Zo, ik ga weer stoppen en rest mij eigenlijk niet meer dan iedereen het beste te wensen.
En veel leesplezier met dit blad.
Antoon Slagers
Voorzitter EMC
P.s. Na dit voorwoord reeds ingeleverd te hebben bij de redactie bereikte ons het trieste bericht dat ons
ex-bestuurs- en ere-lid Hans van Nijen op 79-jarige leeftijd is overleden. Hans was een van de drijvende
krachten die de EMC destijds nieuw leven heeft ingeblazen na de ‘opheffingsvergadering’ waarin
besloten werd om de club toch maar niet op te heffen. Toen werd besloten om de mouwen op te stropen
om de eerste Reggerit te organiseren. Mede dankzij zijn inspanningen herrees de EMC als een feniks uit
zijn as. Eerst vooral als enduro- en crossclub maar later vormden ook de tour en andere vormen van onze
motorhobby een solide basis voor onze club. Hans heeft ook, toen zijn gezondheid dat nog toeliet, een
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grote bijdrage geleverd bij het runnen van ons Kluphoes. Zijn grote passie was echter altijd de enduro,
ofwel de betrouwbaarheidsritten zoals deze heetten in de tijd toen Hans zelf nog meereed.
Bij deze wil ik mijn medeleven kenbaar maken aan zijn vrouw Rie en verdere familie en wens hen sterkte
toe voor de toekomst waarin zij het zonder Hans zullen moeten doen.

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 november 2007
BIJ DE REDACTIE
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In memoriam Hans van Nijen
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van
ons ere-clublid Hans van Nijen
Hans heeft zich jarenlang ten volle ingezet als dagelijks bestuurslid in de
beheerscommissie van t Kluphoes.
Wij herrineren hem als iemand met veel passie voor de club.
Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.
Enterse Motor Club

RONDREIS DUITSLAND, FRANKRIJK, ZWITSERLAND, ITALIE EN OOSTENRIJK.
Waar zal het heen dit jaar…. Tsjechië werd geopperd…. Tsjechië zou het worden. Alle wijzen gaan toch
naar het Oosten? Of is het nou komen? De dag naderde dat we zouden vertrekken….maar het weer zat
ons weer niet mee. De vooruitzichten zagen er niet zo lovend uit. Regen, regen en nog eens regen in
Duitsland. Wat nu? Na ernstig beraad bij café Bolscher, op vrijdagavond den zeven-en-twintigsten juli,
werd de knoop doorgehakt. We GAAN en wel gewoon naar Tsjechië. Punt. ( Oja… We = Gait van ‘n
Kössel, ‘n Tik, ‘n Köps, Mark van de Riet, Gert Tijink en de Mas)
We zaten dus zaterdagmorgen bepakt en bezakt om half 9 bij Gait en Manita van ’n Kössel. Manita had
de gebakken eieren klaar en de koffie pruttelde al lekker. Nog een laatste blik op het internet hoe het
stond met het buiengehalte in Duitsland…….. en er werd besloten om toch maar onze eerste overnachting
bij Jozef en Maria uit Beuren in der schönen Eifel te maken. Jozef gebeld. Aber naturlich seid euch
wilkommen. De Mas kon zijn route naar de Harz in de prullebak deponeren en er werd snel nog even een
kaart van de Eifel gehaald.
Half 10 starten en gas geven.(niet teveel op die natte wegen). Gewoon autobaan naar beneden en bij Bonn
werd het droog. YES! Via een beperkt aantal omwegen naar Beuren gereden alwaar we werden
verwelkomt door Maria. De zooi in de kamers gepleurd en op naar de kneipe….. was smeckt das
Deutsches bier gut! Het was ook zaterdagmiddag half 3 en dan is het toch bierdrinktijd, niet dan? We
lieten het ons goed smaken. Zowaar….zowaar… wie komt daar om een uur of 6 binnenvallen… Hennie
van de Keurne. En in zijn kielzog kwamen Erik Wolterink, Jan Hakkert en Henk de Wilde binnen. Hennie
had zijn motor uiteraard niet in zijn 5 gehad en had grote verhalen over hoe mooi je wel niet in Oostenrijk
kunt rijden. (Daarover later meer in dit dagboekje van ons) Het drinktempo werd even iets opgeschroefd
en na een heerlijke maaltijd en een hele korte wandeling werd het in de kneipe steeds gezelliger. Zo rond
een uur of 11 taaiden de meesten wel af. Alleen Hennie wist nog niet van opgeven….maar ach…die

EMC-Allerlei

Oktober 2007

6

moest ook nog 3 à 4 uur langer om dezelfde quota te halen. (of hij het gehaald heeft kan hij u vast zelf
wel vertellen)
Zondagmorgen allen zeer fris uit het ledikantje. ;-) Na een goed ontbijt, de motor bepakt en rijden maar.
De eerste 25 km ging het goed. Daarna niet meer. Regen…regen….regen… Gaan we nou weer net als
vorig jaar alle dagen dat klote regenpak aan trekken? Nah ja…er zat weinig anders op. We moeten toch
een stukje verder. Zo snel mogelijk de autobaan opgezocht om af te zakken naar de Vogezen in Frankrijk.
De regen kwam met bakken tegelijk naar beneden en de motorrijders onder ons weten dat je dan
allesbehalve vrolijk op de motor zit.
De Mas had dan ook niet in de gaten dat achterin de groep Mark stopte om zijn helm even recht op te
zetten. Na een uurtje of wat gereden te hebben in de regen, werd er gestopt om wat warme koffie te
drinken in een autobaanrestaurant. Waar is Mark? Geen Mark. Dit duurde ongeveer 10 minuten en er
werd maar besloten om het restaurant in te gaan want dom je nat laten regenen heeft ook niet veel zin. We
hadden een koffie besteld en…jawel daar kwam Mark aan. Na zijn relaas van het scheef zitten van de
helm te hebben aangehoord, verder gereden richting La France. Het bleef regenen en zoals al genoemd….
dan heeft de Mas niet in de gaten dat er achterin iets gebeurt. Hij knorde dan ook rustig voort totdat hij in
Saarbrücken er voorzichtig op werd gewezen dat we nog met ons vijven reden. Onder een brug gestopt en
even geteld….ja het waren er nog maar vijf. Mark was ons alweer ontvallen. Wat nu dan weer? Even
wachten dan maar. Bellen en sms-en maar we kregen geen enkele reactie van Mark. Het wachten begon
ons na een uur te vervelen. Wat doen we? We moeten maar doorrijden en geregeld even kijken of Mark al
gereageerd had. Zo gezegd, zo gedaan. We zakten verder naar beneden en kwamen boven in de Vogezen.
Daar maar direct een mooi keetje opgezocht. Nog steeds taal noch teken van Mark. We begonnen ons
toch iets zorgen te maken. Allemaal een beetje in een domper vanwege het slechte weer en omdat we
niets van Mark hoorden zaten we daar dan. Een pilsje…iets eten… en afwachten… En ja! Rond half 5
eindelijk telefoon van Mark. Was ons kwijt geraakt….zijn mobiel was leeg…… en was maar
teruggereden naar Jozef en Maria. Tja…dan nog naar ons hotelletje rijden was geen optie meer. Hij moest
daar maar overnachten. Afspraken gemaakt waar we de volgende dag zouden samenkomen en wij konden
met een gerust hart aan ons avondeten beginnen.
Na een goede nachtrust en een goed ontbijt naar buiten om te kijken waar de wolken zaten. Wat
bleek…..geen wolken. Yes! Stralend mooi weer. Het regenpak mooi opgevouwen zo diep mogelijk
wegstoppen in de tas. Die willen we niet weer zien deze vakantie! We begonnen aan een prachtige tocht
dwars door de Vogezen. Het rubber plakt als vanouds, de standaard raakte voor het eerst de grond en hier
en daar werd er wel eens een lichte snelheidsovertreding begaan. Rond de middag waren we onderaan de
Vogezen en in de buurt van Mulhouse. Contact gezocht met Mark die daar rond deze tijd ook zo’n beetje
zou kunnen zijn. Op een mooi terrasje onder de parasol natuurlijk even een Frans middagmaaltje naar
binnen gewerkt. Een lichtelijk aangebrand stukje torte. Het blijft toch behelpen met die Fransen. Mark
kwam aanrijden en toen waren er weer zes!
We zakten verder naar beneden en kwamen in de buurt van de Zwitserse grens. Zo tegen 5 uur beginnen
met zoeken naar een geschikt onderkomen voor de nacht. Dit viel niet mee deze keer. Op deze maandag
hadden de Fransen besloten om massaal hun hostals voor een dag te sluiten en het koste dan ook nogal
zoeken om uiteindelijk tegen half 7 in het Zwitserse Porrentruy een onderkomen te vinden wat wel
geopend was. Een plaatselijke schone stond de Mas te woord. Vous parlez allemand, anglais ou
hollandais vroeg de Mas netjes, maar helaas het enige wat ze kon was Frans. Na een beetje hakkelen en
takkelen kregen we toch onze kamer, ons avondeten en een paar potten bier.
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Mager ontbijtje (Frans?) en het plan werd opgevat om Frankrijk maar links te laten liggen. Alsnog werd
ons doel weer bijgesteld naar Tsjechië. Kaart van Zwitserland gekocht, we gaan er dwars doorheen. Na
een klein pasje en veel dorpjes kwamen we uiteindelijk in de buurt van de Grimselpas (voor de kenners
onder ons…. DE pas der passen!). Een kilometer of wat ervoor werden we ingehaald door een lokale
motorrijder. Ja…..u leest het goed. We werden ingehaald! De Mas en Köps zagen dat deze local toch wel
bijzonder mooi door de bochten ging. En ze besloten dan ook om een beetje aan te klampen. Eens kijken
waar deze motorrijder naartoe ging…. En ja hoor, bij de kruising die naar de Sustenpas en de Grimselpas
gaat, ging deze rechtsaf de Grimsel op. Rustig reden we richting de bochten en toen……. schrapen met
die handel, deze local wist de weg echt wel! Hyper de wapper, schraperdeschraap, de standaard schuurde
over de grond en het rubber liet één en al zwarte strepen na op het asfalt. Met de local als voorrijder ging
het zeer voortvarend richting de top. Alle waarschuwingen die ze ons deze dag hadden gegeven over de
vele controles die de politie daar hield, negeerden we volkomen. Bovenaan de top waren we het over eens
dat we de pas nog nooit zo snel hadden genomen….toch makkelijk, zo’n voorrijder! Bovenaan ‘eventjes’
gewacht op de rest en verder ging het richting de Furka pas. Köps produceerde op de aanloop naar deze
pas een keurige wheely….maar na een aantal bochten stond het verkeer stil… Shit zou er grote controle
zijn…. Dan hadden ze die wheely vast ook wel gezien….Laten we maar eens rustig langs de file heen
rijden. Maar nee, een motorrijder en een auto bleken elkaar frontaal geraakt te hebben. De auto zat in de
kreukels, de motor was total loss en de traumahelikopter vloog weg met de motorrijder. Het blijft opletten
op de motor!!! We moesten nog een kleine 10 minuten wachten voor het opruimen en stonden dan ook
vooraan toen de weg weer vrijgegeven werd. Je snapt het al….mooi vrij baan naar boven toe. Boven iets
drinken en we vervolgden onze weg richting de Gotthard pas. Na deze ook bedwongen te hebben,
besloten we dat het wel weer tijd werd voor een pilsje. In Biasca een luxe onderkomen gevonden, lekker
gegeten en lekker geslapen.
Dag 5 richting Oostenrijk om dan verder te gaan naar Tsjechië was het plan…. Dit kunnen we wel de dag
der passen noemen. Geen recht stukje weg gehad en wel 400 km lang!
Ik zal even een opsomming geven van de passen die we gehad hebben. Voor een route beschrijving voor
op uw navigatiesysteem kunt u contact opnemen met Gert T. Deze heeft namelijk al onze routes
opgenomen. Deze dag is een aanrader van de hoogste categorie!
Via Bellinzona de San Bernadinopas op. Vervolgens de Splügenpas (zeer krappe bochten!) met
aansluitend de Malojapas. In de buurt van St Moritz wat knabbelen om de weg te vervolgen via de Passo
del Bernina en de Forcola di Livigno. De temperaturen begonnen lekker zomers te worden en ’n Köps en
de Mas besloten om en plain public even te wisselen van motorbroek. Het warme leer werd verruilt voor
een lekkere frisse zomermotorbroek.
Verder ging het via de passo di Foscagno en de passo dello Stélvio. Deze laatste pas heeft zo’n 50
haarspelden erin zitten die bijzonder krap zijn. We zagen dan zelfs ook motorrijders die omvielen in de
bocht. In de tussentijd waren we al vier keer de grens tussen Zwitserland en Italië overschreden en we
wilden naar Oostenrijk. We reden richting de Reschenpas om uiteindelijk toch Oostenrijk te bereiken
maar…vlak voor de grens zagen we een bijzonder leuk uitziend hotel. En aangezien ze in dat deel van
Italië toch redelijk goed Duits spreken konden we hier ook wel stoppen. De Mas vroeg binnen of er
mogelijkheid was om met 6 personen te overnachten en werd door de schone waardin beantwoord met: “
Aber Gerne!”.
Het zal zijn knappe gezicht wel zijn geweest! ;-) Het bier smaakte er uitstekend, de avondmaaltijd was
meer dan voortreffelijk en het ontbijt was vorstelijk. Kortom dit was gewoon een superkeet en de prijs
was dusdanig laag dat, mochten jullie toevallig in die buurt vertoeven, dit zeker een aanrader is. Adres is
opvraagbaar bij ons! Kijk maar eens op www.obervinschgau.eu/nl/index.html Ik mag geen reclame
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SINTERKLAASMIDDAG 29 NOVEMBER
Hee motormuisjes,
Dit jaar is onze goedheiligman weer van plan om ons clubhuis te bezoeken.
Niet voor de mamma’s en pappa’s natuurlijk, maar voor jullie !!!! Dus zorg dat je op 1 december
om 15.00 uur in het clubhuis bent om deze beste man met zijn pieten te verwelkomen.
Je pappa en/of mamma kan het onderstaande strookje eventjes voor je invullen en inleveren voor
5 november bij het Kluphoes.
O ja….moet nog wel eventjes vertellen dat de ouders natuurlijk wel mee mogen komen. Dan
krijgen ook zij een pepernootje.
Alle EMC kinderen tot en met groep 4 zijn welkom en kunnen zich opgeven door onderstaande
strook in te leveren in ’t Kluphoes. Ook is het mogelijk dat je wordt opgegeven via het e-mail
adres sinterklaas@entersemotorclub.nl.
(Op onze website staat een link naar dit e-mail adres.)
Vergeet bij elektronische opgave niet de hieronder gevraagde informatie wel te vermelden.
.................................................................................................................................
NAAM.....................................................................................................................
STRAAT

:.................................................. HUISNUMMER..............

POSTCODE.......................WOONPLAATS......................................................
TELEFOONNUMMER:.............................of 06-.................................................
LEEFTIJD:.............................................................................................................
JONGEN/MEISJE (s.v.p. doorstrepen wat niet van toepassing is)
INFO VOOR SINTERKLAAS ZOALS HOBBY’S EN WAT ZE LEUK VINDEN E.D.
...............................................................................................................................
.................................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................................................................................................................................
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maken maar toch…..dit was echt goed! Na deze superdag op de motor ook nog eens een superhotel. Wat
wil een mens nog meer?
’s Morgens na het verkwikkende ontbijt dus eindelijk Oostenrijk in. We hadden nog even zitten
discussiëren over het voortzetten van de tocht richting de Dolomieten maar…..nee Tsjechië bleef ons
doel. De Reschenpas over en we zaten in Österreich. En…hadden we niet bepaalde personen horen
vertellen hoe mooi je daar wel niet kon rijden? De eerste beste pas die we opreden was gelijk al mis. Net
als een jaar of 5 geleden bleken de Oostenrijkse wegen nog geen haar beter te zijn. Als je de pas oprijd en
je geeft in de bocht gas dan schuift de achterband wel een halve meter bij. Geen prettig rijden dus. Je
moet constant in de gaten houden dat je niet teveel gas geeft. Voor de motorrijders onder ons die toch niet
zoveel gas geven (of niet Hennie) is dit natuurlijk niet zo’n probleem maar wij vonden het toch niet zo
aangenaam. Vervolgens kom je in zo’n klote dal waar de auto’s in een lange optocht allemaal doorheen
moeten. Vervolgens weer een pas op waar je dan ook nog tol moet betalen voor een klein stukje mooie
weg. Nee, Oostenrijk is zeker niet het Walhalla. Iets na 3 uur begon het er ook nog dreigend uit te zien in
de lucht en besloten werd om maar zo snel mogelijk te stoppen. We zochten een mooi keetje op en we
waren nog geen 5 minuten binnen of het natuurgeweld barstte los. Hagelstenen zo groot als knikkers en
groter kwamen uit de lucht vallen. Niet te zuinig wat een noodweer. Blij dat we binnen zaten! Laten we
maar een lekker glaasje bier bestellen. We gaan vandaag nergens meer heen met de bikes.
Vrijdagmorgen was het weer geen zier beter. De regen kwam met bakken uit de lucht. En nu?
De weersvoorspellingen waren slecht. In heel Oostenrijk en Zuid Duitsland de gehele dag regen. Bah, bah
en nog eens bah. Laten we de dan maar zuidwaarts gaan en alsnog richting de Dolomieten. Tsjechië komt
dan misschien volgend jaar wel? In de hoop dat na de Felbertauerntunnel het wel droog zou zijn, het
regenpak aangehesen en rijden maar. Wat is het toch een bende als het regent in Oostenrijk. Het leek wel
of het halve bos op de weg lag. Na een uur rijden was iedereen het alweer bijzonder zat. Tot overmaat van
ramp bleek het na de tunnel met het weer nog weinig beter te zijn. Doorzetten maar. Nog een pasje over
en we zaten in Italië. Hier een beetje koffie gedronken en zowaar het werd droog. Vol goede hoop verder
zuidwaarts. Na de middagmaaltijd klaarde het helemaal op en de zon brandde er weer lustig op los. De
wegen waren in een mum van tijd weer droog…..schrapen maar. Een heerlijke middag door de
Dolomieten, we genoten volop. Even een klein stukje autobaan van Bolzano naar Merano. Hier mocht je
max 110 km/h . Wij reden in alle rust met een kleine 170 over de weg toen we een paar locale
politiemensen bezig zagen met het opzetten van een snelheidscontrole….volgens mij verdraaide de
politieman zijn nek toen hij ons voorbij zag komen…..en wij….wij tuften rustig verder. Na nog een aantal
mooie wegen overnachten op de Timmelsjoch (hele mooie pas!) op de grens van Italië en Oostenrijk. Hier
was de kwaliteit toch ietsje minder. Met ons zessen in één hok leek ons toch niet alles. ’n Köps kun je
namelijk maar beter niet bij je op de kamer hebben. Deze dus samen met Gert T. naar een andere kamer
verbannen en toen onder de douche. De eerste had nog wel warm water maar de resterende 3 personen
konden van lauw tot gewoon koud douchen. Brrrrrrrrrr geen succes. Er werd niet erg lang gedoucht
vandaag.
Vandaag (zaterdag) even een flink stuk noordwaarts. We wilden wel graag op zondag thuiskomen en de
laatste dag niet al teveel kilometers meer rijden. Aldus werd er gestart aan de Italiaanse kant van de
Timmelsjoch. De eerste 20 kilometer was een succes. Prachtige weg. In Oostenrijk eerst weer eens tol
betalen om de bergweg verder te vervolgen. € 11,-- per motor, belachelijk duur. Om vervolgens weer
mooi in de file door Oostenrijk te rijden. Nee, Oostenrijk hoeft van ons nooit weer! In Duitsland bij
Kempten de autobahn op en gassen maar naar boven. Mark zijn achterband begon behoorlijke
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slijtageverschijnselen te vertonen. Even de autobaan af om binnendoor misschien nog een motorzaak te
bezoeken, maar we konden er geen vinden. Met een matige snelheid van zo’n 160 de weg vervolgen naar
boven. Het was ongelooflijk druk op de autobaan en we reden dan ook van file naar file. Nou is dat op
zich geen groot probleem, want als motorrijder kun je daar wel tussendoor. Maar als er ook nog
wegwerkzaamheden zijn worden de wegen wel wat erg smal en is tussendoor rijden niet meer mogelijk.
Maar alla, we zijn mooi opgeschoten en tussen Frankfurt en Keulen hebben we ons laatste
overnachtingsadresje opgezocht in Idstein. Ook hier was het zeer goed vertoeven. De eigenaar was
BMW-fan. Dit snapten wij niet helemaal, maar goed, er blijken dus nog meer mensen van dit soort
motoren te houden. In het restaurant-café was het goed vertoeven. Om half 11 wilden ze de zaak sluiten.
Aaahhh……nog eentje dan….uiteindelijk zijn we om half 1 zelf maar afgetaaid. De eigenaar nodigde ons
uit om een keer weer te komen en dan zou hij wel even een ritje in dat gebied voorrijden. We houden het
in gedachten. Het eten en drinken was zeker van goede kwaliteit. Ach hierbij nog een beetje reclame dan:
www.hotel-ziegelhuette-idstein.de Mochten jullie onderweg iets zoeken om te overnachten ga er dan
maar eens langs.
Rest mij om te vertellen dat we de laatste 350 km zondag in een nieuw record verreden hebben met een
gemiddelde van 152 km/stunde. Mwah….. Op de A31 allemaal nog even getest wat de topsnelheid is…
en zo rond 11 uur zagen we het bordje ENTER alweer staan.
De vakantie zit erop.
Henk ter Denge

OEPS.....VENTIEL GESCHEURD
Een stevig geladen 1100 cc custom met 55.000 km op de teller na een 3000+ km trip door
Scandinavië op 100 km van huis. Plots voel je het wegvallen van alle druk op de tubeless
voorband. "Ventiel gescheurd," aldus de pechverhelper. "Dat zie je niet vaak." Wist ik veel. Ik
dacht enkel aan de Joe-Bar belevenis. Adrenalinepompend de motor op de baan houden en weten
dat het sowieso richting asfalt zal eindigen.
Ventielen (tubeless) worden in
autobandencentrales steeds vervangen.
Dat is niet het geval bij motoren
alhoewel een ventiel amper 30 cent
waard is en voor 3 Eurootjes over te
toonbank gaat. Zowel de plaatser van
de voorband als andere vertrouwde
motorgaragisten bevestigen dat. "Het
wordt gecontroleerd meneer en bij
zichtbare schade steken we natuurlijk
een nieuw ventiel." Waarom? We hebben slechts twee wielen en bij plots verlies aan één
contactvlak ga je onderuit. Een wagen heeft vier contactvlakken en het ventiel wordt steeds
vervangen. Begrijpen wie kan.
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Ik heb ongetwijfeld veel geluk gehad dat ik slechts aan een vette 100 km per uur op het rechter
snelwegvak reed en de bike, afremmend op de motor en sleurend als verrot, twee meter rechts de
pechstrook kon opsturen om die onderuit te laten gaan. Dat terwijl deze jongen op zijn 44ste een
grote split uitvoerde en de broek en rechter schoeisel tegen het asfalt voelde wegsmelten. Wow!
Een orgasme die de overlevingsgedachten flitsend door het hoofd jaagt. Weg die bike,... en snel
rechtop om niet onder het verkeer terecht te komen. Colère en in gedachten het verhakkelde
beeld van de bike die je zodra zal aantreffen. Bikergoden weze vervloekt. Allemaal onderuit.
Mijn collega biker, veilig in de remmen, stopte geschrokken en kwam ter hulp. Twee
automobilisten stopten eveneens om 300 kg motoronderdelen mee aan de kant te sleuren. Eén
van hen vertelde trillend dat hij een knieprothese had overgehouden aan een identieke
"klapband". Natuurlijk was er heel wat schade: Plexi-scherm in gruizelementen, spiegel kapot,
remoliehouder gehavend, valbaren geplooid en enkele millimeters dunner, een stuk uit een
koelvin, lederen tassen en koffer geschaafd, beschermingskledij en motorschoeisel total loss en
een opengereten bagagerol op de achterzit die als airbag de motor heeft behoed voor nog meer
schade. Zelfs de knipperlichten deden het nog. Anderhalf uur later, na het wegebben van de
adrenaline, tegen scootertempo terug de baan op na het steken van een nieuw ventiel. Neen, een
passende voorband hadden ze niet in die vrachtwagenbandencentrale. Repatriëring was niet
nodig. Een oer-bike als de Yamaha Virago kan tegen een ferme stoot. Aan de band was trouwens
weinig zichtbare schade. Die is "the day after" natuurlijk prompt vervangen alsook het rubberen
vierwielerventiel - door een deels metalen motorventiel.

Dit is een pleidooi om STEEDS te eisen dat ook het ventiel wordt vervangen bij het steken van
een nieuwe band. Probeer geen tientje te vrekken. Baaidewee, ook rollagers worden bij de
vervanging van een band vaak over het hoofd gezien om kosten te drukken. Dus spendeer die
twee extra tientjes voor je veiligheid. Deze biker heeft geluk gehad,... En veel extra kosten. De
rechter enkel is nu, enkele weken later, nagenoeg ontkneusd en de bike soortement opgelapt. De
enkele blijvende wonden mogen aanleiding geven tot straffe oorlogsverhalen.
Groeten van de zuiderburen!
Nero
Bron: Motorblaadje.nl
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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
Hierbij wil ik Gerard Krone bedanken voor het overdragen van de pen zodat ik een en ander over mij en
mijn gezin kan vertellen.
Ik ben Frits Roeloffzen (van de Stich), 60 jaren jong en al 35 jaar getrouwd met Ine die uit Hengelo
afkomstig is. Ik ben een geboren en getogen Wierdenaar met iets Enters bloed in mijn aderen van mijn
moeders kant. Zij is van café de Kröl (Ten Berge), wellicht bekend onder de meeste van jullie afkomstig
uit Enter…. We hebben samen een zoon en een dochter die ook allebei in het bezit zijn van een motor
rijbewijs. Onze zoon woont in Wierden en onze dochter en schoonzoon zijn woonachtig in Almelo.
Ik heb op de LTS in Rijssen gezeten waar ik het leerlingstelsel heb gedaan en mijn gezel diploma heb
gehaald. Hierna heb ik succesvol de opleiding gevolgd voor aannemer en ben daarna ook een eigen
aannemersbedrijf begonnen in Wierden. Na verloop van jaren is de aannemerij wat afgezwakt en is het
bedrijf als vanzelf in de machinale houtbewerking gerold. Dit met name omdat de machines voor het
maken van houten kozijnen al aanwezig waren en er verzoeken binnen kwamen of wij ook klokken,
spiegels, kasten en slaapkamers konden produceren.
Ongeveer 15 jaar geleden hebben wij er ook een spuiterij bij gebouwd zodat wij het hele proces van
inkoop van vlakke plaatmaterialen tot afgewerkt en verpakt product zelf onder controle hebben.
Rond deze tijd zijn we tevens begonnen met complete babykamers te maken voor groothandels en
4 jaar geleden kwam er het plan om een eigen showroom te beginnen en zelf ook babykamers en bedden
aan particulieren te gaan verkopen. Deze winkel staat inmiddels alom bekend als Babyhoek Pinokkio in
Wierden (www.babyhoek-pinokkio.nl).
Verder heb ik eigenlijk nog één hobby naast motorrijden en dat is zingen in het Overijssels Byzantijns
Mannen Koor (OBMK). Hier zing ik altijd de baspartij en ook regelmatig een solo als inleiding van een
lied. Elke maandagavond hebben we repetitie en ongeveer 1 keer per maand staat er een concert gepland.
Dit gebeurt over het algemeen in kerken en kathedralen vanwege de mooie akoestiek. Bij dit koor vervul
ik tevens, met 2 andere personen, een functie in de muziekcommissie. Wij zijn dan degenen die, samen
met de dirigent, de nieuw te zingen liederen én de liederen die met concerten worden gezongen uitzoeken.
Als er mensen zijn die eens een keer een kijkje willen nemen bij een concert, of gewoon nieuwsgierig
zijn, kunnen een en ander vinden op www.obmk.nl.
Toen ik 18 jaar was heb ik eerst mijn motorrijbewijs gehaald en meteen daarna mijn autorijbewijs.
Ik ben begonnen met rijden op een Metzelers 350 cc en daarna een AJS 500.
Ongeveer 15 jaar geleden ben ik weer begonnen met motorrijden en dat was een Honda Shadow 750,
hierna een Honda Shadow 1100 VT en sinds 2 jaar rijd ik een Honda Pan European. Deze bevalt mij zeer
goed op de lange ritten die ik maak met de motorclub en in de zomervakantie
Dankzij Jan Homan ben ik een aantal jaren geleden bij de motorclub terecht gekomen en ga dus vanaf het
begin af aan al mee met de weekenden in mei. Ook ga ik in de zomervakantie altijd met mijn zwager,
Gerard Oude Reimer, een weekje met de motor naar Zuid Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië of Hongarije
om daar te rijden en te genieten van de natuur.
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Vorige maand zijn Gerard en ik naar Nauders in Oostenrijk geweest en hebben daar rondgereden in
Zwitserland, Italië en Oostenrijk. Dit is voor iedere motorliefhebber aan te bevelen die houdt van rijden in
de bergen en natuur.
Nu weten jullie het een en ander over mij en mijn hobby’s en hierbij geef ik de pen door aan
Eric ten Berge.

Groeten van Frits Roeloffzen

VAN DE TOERCOMMISSIE
Tot nu zijn er 5 ritten geweest, de opkomst hiervan viel ons toch wel een beetje tegen.
Als toercommissie hoop je toch dat er wat meer mensen komen voor een toerrit.
Een rit wordt wel door iemand uitgezet en nog een keer nagereden. Het is dan erg jammer en ook voor de
uitzetter wel frustrerend dat er weinig animo voor is.
De routes die dit jaar zijn uitgezet waren zeer zeker de moeite van het rijden waard.
Tijdens de laatste vergadering is er gekozen om voor volgend jaar 8 ritten te plannen.
Dit betekend dat er elke maand een rit zal zijn. Het kan zijn op de zaterdagmiddag, zondag of
woensdagavond.
Wij hopen dat er in ieder geval dan meer leden de routes zullen rijden.
Tevens hebben wij het erover gehad hoe je het toergebeuren weer nieuw leven kunt inblazen.
Het schijnt dat dit bij meerdere clubs het geval is, maar toch als EMC hoeven we daar natuurlijk niet aan
mee te doen.
We hebben natuurlijk nog wel een aantal ideeën voor volgend jaar of eventueel voor het jaar daarop.
Dit zou kunnen zijn: een weekend weg in eigen land, kijken of we van andere clubs een overzicht van de
ritten kunnen krijgen en dan daar een keer meerijden.
Tevens ook deze clubs het overzicht van de ritten van de EMC doen toekomen.
Je probeert als toercommissie wat te doen, maar als er geen tot weinig animo is, is dat zeker niet leuk.
Dus ik wil bij deze iedereen die toch willen toeren en genieten van het motorrijden, uitnodigen om toch
zeker volgend jaar van de partij te zijn bij de toerritten.

Ernie Rotman
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En uiteraard het Italiaanse aperitiefje!!
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LADIESNIGHT ENTERSEMOTORCLUB
Hier een kort verslag.
Zoals jullie misschien wel gehoord en/of gelezen hebben, is er afgelopen augustus voor het eerst in de
lange geschiedenis van de Enterse Motor Club een ladiesnight georganiseerd.
Op vrijdag 31 augustus was ‘t Kluphoes voor “ladies only”.
Een groepje van 13 dames had zich verzameld. De meeste in afwachting van de invulling van deze avond,
want dat had de organisatie een beetje geheim proberen te houden.
De heren hadden al een leuke invulling voor ons damesavondje bedacht. Wat te denken van een cursus
paaldansen. Dat zou wel erg lastig zijn geweest, want de beloofde paal moet er nog komen in ons mooie
kluphoes ;-)
De keus was gevallen op een workshop sieraden maken.
Gelukkig waren de dames wel te porren voor een avondje ”creatief met kralen”. Er waren dames die er
geen gat in zagen, maar dat was meer te wijten aan de ogen (de bril thuis laten liggen).
Ook was het best moeilijk een leuk kleurtje uit te zoeken. Wie had dan ook gedacht dat er zoveel kleuren
bestonden. En wat past er nou eigenlijk bij mijn nieuwe outfit? Of welke kleur is er in de mode? Echt iets
waar de heren zich nog nooit druk over hadden gemaakt. Dus wel grappig om dat binnen de muren van ’t
Kluphoes mee te maken!
Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn. Iedereen had zijn eigen armband of ketting gecreëerd en was met
recht trots op haar zelfgemaakte sieraad. Uiteraard was er ook gelegenheid voor een gezellig praatje met
een hapje en een drankje. Dus al met al een geslaagde avond.
En nu maar aan het nadenken over een vervolg op deze avond, want voor zover ik weet is het wel voor
herhaling vatbaar. Wellicht zijn er nog meer dames die nu wel graag mee willen doen volgend jaar. Dus
ik zou zeggen: Houdt het clubblad goed in de gaten!
EMC bedankt voor de leuke avond!
Daniële
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DE PAAL VAN DE HOSS
Aan de stamtafel in ons Kluphoes ontstaan de meest zinvolle ideeën die je maar kunt bedenken. Wie
allemaal betrokken waren bij de ‘bevruchting’ waarbij dit idee tot leven is verwekt is niet helemaal
helder. Maar wel dat de Hoss, ’n Kops en Jos, in elk geval mede verantwoordelijk zijn. Zij hebben de
nodige uurtjes doorgebracht aan het fabriceren van de windwijzer zoals die er nu staat. Op ‘n zuuwden
van zuuwden van tweidoezendzuuwne’ werd deze windwijzer, in de vorm van een echte crossmotor op
een 6 meter hoge paal, onder grote publieke belangstelling geplaatst. Zelfs het voetbalelftal “Het
Zuuwnde”was erbij aanwezig.

De perfect weer en wind bestendig gemaakt Suzuki crosser vlak voordat deze het luchtruim zou
kiezen.
Voor het zover was, was er echter al heel wat werk verzet, niet alleen veel werk wat betreft het weer en
wind bestendig maken van een crossmotor en het construeren van een paal waar deze crossmotor
draaibaar op moest komen te staan, maar hiervoor moest ook een bouwvergunning aangevraagd worden.
Gelukkig zitten wij in een gemeente die meedenkt en meewerkt, maar dit was een ontwerp wat kennelijk
nergens in paste. Een crossmotor die zich permanent zes meter boven het maaiveld bevindt, kent de
regelgeving niet. Een veel hogere lichtmast of een GSM-mast zoals die naast ons Kluphoes staan op het
sportpark is geen probleem. Ook bij een bedrijfspand van 12 meter hoog op het naastgelegen
industrieterrein is duidelijk wat er bedoeld wordt. Maar de Hoss is geen boer die alleen weet hoe je met
koeien om moet gaan, ook dit varkentje werd door hem vakkundig gewassen en er kwam een
bouwvergunning.
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De constructie van de paal werd, zoals dat de EMC betaamd, mega professioneel aangepakt.
Ingewikkelde berekeningen werden uitgevoerd om onder andere de gravitatieversnelling als functie van
de afstand tot het middelpunt van de aarde te integreren met de gekromde isobaren van de anticyclonale
stroming met het oog op de coriolisversnelling in verband met hoeksnelheid der aarde in relatie tot de
statische grondvergelijking van de dynamische meteorologie, dit uiteraard met name vanuit stochastisch
oogpunt bekeken.
Anders gezegd, de kans dat de paal zou kunnen omwaaien moest nul zijn. Dus er moest langdurig over
nagedacht worden, onder het genot van een drankje, hoe dat precies moest.
Dit heeft geresulteerd in een meer dan solide paal van 6 meter
hoog, gefundeerd op een degelijke poer in de grond. De paal is
100% bestand tegen corrosie want hij is in zijn geheel
gegalvaniseerd en de crossmotor is ook grondig weer en wind
bestendig gemaakt. Uiteraard draait de crossmotor rond met een
wrijving die nadert tot nul dankzij een speciaal door Drenth
Motorsport Gearboxes geproduceerd lager en is de paal voorzien
van verlichting en vlaggen.
Drenth is niet het enige bedrijf dat zijn belangeloze
medewerking gedaan heeft, ook het graafwerk van de Keurne,
het installatiewerk van Wolves, mechanisatie van Slootsmid, de
werkplaats van Ter Steege Loonbedrijf, Grondverzet van
Oosterveld en het kraanwerk van P & K is belangloos geschied.
Zie de advertentie in dit blad. Ook de EMC-ers Johan H, Gradus
P, Anton S en Frank B hebben hun steentje bijgedragen.

Dankzij deze paal is ons Kluphoes nu reeds vanaf grote afstand te herkennen als motorhonk, een grote
aanwinst voor onze club.
Het bestuur.
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EMC WINDWIJZER

07-07-07
Medemogelijk gemaakt door:

M. Wolves
Technisch Installatie Buro
Elektro, Gas, Water, CV, Sanitair,
Dakbedekking, Verlichting showroom
Vrije Merkbenzine

Effink Enter
Kraanverhuur

KÖPS, DE HOS & JOS
JOHAN H
GRADUS P
ANTON S
FRANK B
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DEMO RACE 2007
Het was al weer de vierde Demo Race die dit jaar werd gehouden, wat vliegt de tijd. Ook nu hadden we
weer mazzel met het weer, zowel tijdens de races als bij de dag ervoor tijdens het opbouwen van het
circuit en erna met opruimen.
Een aantal vaste helpers was dit jaar verhinderd maar het kostte geen enkele moeite vervangers te vinden.
Altijd prettig voor ons als organisatie. Trouwens de samenstelling van de organisatie commissie is ook
veranderd. Gerard Langkamp heeft zich wegens zeer drukke werkzaamheden teruggetrokken, maar na
afloop gaf Bertus Westerik aan zitting in de Demo Race commissie te willen nemen. Bertus bij deze
hartelijk welkom.
Ook het opbouwen en opruimen naderhand gaat elk jaar weer soepeler, men weet wat er gebeuren moet.
Nadat de laatste rijders afgevlagd waren werden vele handen uit de mouwen gestoken, niet alleen van
EMC-ers maar ook van de rijders.Ook zij helpen met opruimen, bij elke race heeft één klasse corvee.
Voordeel dit jaar was dat Jan Brok, die langs het circuit woont, de balen wou overnemen dus ze hoefden
niet terug naar André Tijhof.

Leo de Waard op zijn MV Agusta en een wildcard rijder gaan rokend door de Schipdambocht.
Dit jaar hadden we vooraf wel wat minder aandacht voor de Demo Race in de media, dit geldt zowel voor
de plaatselijke krantjes als voor de landelijke motorbladen. Desondanks was er een goede opkomst van
het publiek, maar de stijgende lijn van de afgelopen jaren werd wel wat afgezwakt. Vorig jaar werd ik
vrijdags voor de Demo Race nog geïnterviewd door RTV Oost op de radio, waarbij we de viercilinder
Benelli van Henk van de Pijp luid en duidelijk lieten horen bij de studio in Hengelo. Dat was goeie PR,
het halve industrieterrein kwam op het lawaai af. Dit jaar kwam RTV Oost naar de Enterbrookring toe om
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TV-opnames te maken. Er kwam van de uitgebreide opnames, de cameraman ging zowat midden op het
circuit liggen, maar een klein stukje op de TV. Maar we waren als club toch weer even in beeld.
De rijders komen graag naar Enter, er was weer een goede opkomst in alle race klassen. Alleen de
zijspannen lieten het lichtjes afweten, er waren minder combinaties aan de start dan vorig jaar. Men vindt
de baan wat aan de smalle kant. Dat klopt ook wel en beetje, de zijspannen kunnen elkaar amper inhalen.
Dat het wel kan is te zien op de ‘on board’ filmpjes die te zien zijn op onze website. Er zijn ook
zijspanrijders die de baan toch wel leuk vinden omdat er wel leuke bochtjes in zitten en de rechte stukken
lang genoeg zijn om even flink wat snelheid te maken.
Eigenlijk zou de baan toch breder moeten zijn. Het zou al een hele verbetering zijn als alleen het stuk
Vloodweg één meter breder zou zijn, ook in verband met de start. Hier zijn ook de mooiste bochten en
bevindt zich het publiek. Wat zou een meter asfalt extra kosten???

De uiterst zeldzame Gilera Saturno Piuma uit 1952 van Gerard Sauer, voorzien van een
zogenaamde badkuip, oogstte veel bewondering. Helaas ging de Italiaanse machine in de training
al stuk, dus kon je hem vooral in het rennerskwartier goed bekijken.
Afijn, de rijders maakten er weer een mooie show van en het was mooi om te zien hoe de oude
racemotoren in de bocht werden gelegd. De rijstijlen tussen de rijders verschillen behoorlijk, maar dat is
ook niet zo vreemd als je bedenkt dat de spreiding van de leeftijd en ervaring van de coureurs nogal
verschilt. Ik heb het niet precies nagegaan, maar de oudste deelnemer scheen 87 jaar te zijn. (Nee, er was
geen rollatorklasse). Er geldt wel een minimum leeftijd voor de motoren (dit jaar moesten ze ten minste
35 jaar oud zijn) maar niet voor de rijders. Dus er waren ook rijders die jonger dan 35 jaar waren. Veel
deelnemers hebben vroeger in hun jonge jaren, veelal op nationaal niveau, geracet en zijn later weer
begonnen met demo-racen. Maar er zijn deelnemers die vroeger nooit aan racen toe zijn gekomen maar
nu wel demo-racen. Voor veel deelnemers gaat niet alleen om het rijden maar ook, of vooral, om het
verzamelen en restaureren van de oude race motoren. Van de races wordt dan een vakantietripje gemaakt.
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Men staat twee dagen met zijn caravan of camper op het rennerskwartier, wat eigenlijk een soort van
camping is van gelijkgestemde motorliefhebbers, en heeft aldus een vakantieweekend. Dit jaar meldden
zich al op donderdags de eerste campers met de bedoeling om drie dagen in het weiland te kamperen. Dat
hadden we nou niet afgesproken met boer Clemens Wilmink, dus die heeft ze vriendelijk verzocht om de
eerste nacht toch maar even bij Camping Schuttenbeld door te brengen. Dat is er direct naast dus geen
probleem. Vrijdagsmorgens werd de camping echter direct al weer verlaten om toch maar snel het
mooiste plekje op het, toen nog lege, rennerskwartier te bemachtigen.

Freddy Woolderink, een van de vaste helpers, maakte gebruik van het aanbod om voorafgaand aan
de races een rondje mee te rijden in een race zijspan.
Zoals gezegd volgend jaar is het al weer de vijfde editie, dus een lustrum. Ik heb al met de gedachte
gespeeld om er dan wat bijzonders van te maken. We zouden zeer bekende coureurs van vroeger kunnen
uitnodigen waarvan we weten dat ze wel vaker af en toe nog op de motor klimmen. Denk aan coureurs als
TT-winnaar Wil Hartog en tweevoudig ex 50 cc wereldkampioen Jan de Vries. Maar ik heb ook al
gedacht aan bijvoorbeeld een klasse met alle ex-coureurs uit Twente aan de start. Probleem daarbij is dat
deze niet allemaal meer zelf over een machine zullen beschikken. Problemen zijn er echter om op te
lossen, en daar hebben we nog een jaar de tijd voor. Maar andere ideeën zijn van harte welkom.
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
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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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Cursus VRO 3
Zondag 16 september jongsleden zijn we 10 man sterk om 7 uur bij Johan Asbroek richting Lelystad
vertrokken voor VRO 3 cursus op het trainingscircuit van de politie.
Alleen Johan Asbroek ging met de auto i.v.m met de motorpech die hij daarvoor had gehad. Dat was
natuurlijk pijnlijk voor hem want hij had alles geregeld, maar hij had een goede vervanger namelijk zijn
zoon Nick.
Om 8 uur daar aan gekomen, werden we opgewacht door de instructeurs voor een welkoms verhaal, en de
groepen werden bekend gemaakt. Onze groep werd de “Asbroek groep”, met als instructeurs Michel en
Johan A.

Ben plaagt zijn BMW.
De eerste oefening die we moesten doen was de remproef. De remproef houdt in dat je eerst met een
snelheid van 70 km/h komt aan rijden en dan de voorrem zo hard mogelijk inknijpen, echter zonder dat
het voorwiel blokkeert, om aldus zo snel mogelijk tot stilstand te komen. Na iedere poging werd het de
snelheid met 10 km/h op gevoerd tot we deze remproef deden met een snelheid van 160 km/h.
Na deze oefening had Bassie S. al direct een naam gekregen van de instructeur; TINUS ONBENUL .

Frank en Herald leren hoe je een bocht neemt.
De tweede oefening was om in een bocht iedere keer een ander lijn te kiezen ( met behulp van pionnen)
maar wel iedere keer op de plek uit te komen na de bocht. Dat was een zeer aperte ervaring. De derde
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proef was remmen in de bocht. Dus terwijl je de motor onder hoek heb liggen aan de voorrem trekken tot
je stil staat.
De vierde proef moesten we met een snelheid van ca. 80km/h van het asfalt in de berm in rijden. Hierbij
moest je gaan staan, de knieën aan de tank drukken, het gas dicht houden, en de motor laten uitrijden.

We konden de gehele rijbaan gebruiken, want op een circuit heb je toch geen tegenliggers.
Om 12.00 uur kregen we lunch en een uur later zaten we weer op de motor richting de volgende proef en
dat was een uitwijk manoeuvre. Je kwam met een snelheid van 100km/h aanrijden, remt en dan maak je
een uitwijkmanoeuvre na links of na rechts. Dit op aangeven van de instructeur die dit uiteraard zo laat
mogelijk aangaf en je dus niet kon anticiperen naar welke richting je uit moest wijken.

Daar komen de schutters.
Nu kwam de acceleratie proef, waarbij je met twee motoren tegen elkaar moest accelereren, gewoon wie
als eerste over is bij een afstand van ca. 150m.
De volgende proef was achter de instructeur te rijden en de zelfde lijnen te rijden als de instructeur op het
kleine circuit. Na iedere ronde werd er gewisseld, de rijder die achter de instructeur reed moest zich dus
na een ronde laten afzakken tot achteraan in de groep zodat iedereen een keer achter de instructeur kon
rijden.
Nu komt het mooiste waar we de hele tijd op gewacht hadden, namelijk 200 km op het circuit rijden, eerst
rechtsom en later linksom wat weer een heel andere ervaring was.
De dag werd om 17.00 uur afgesloten we kregen een certificaat uit gereikt, en zijn naar huis gegaan.
Het was een super mooie en een leerzame dag.
Johan A., Nick A., Jarno H., Gerard S., Hennie E., Ben S., Ben R., Patrick S., Herold L. en Frank t. B.
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APK VOOR MOTORFIETSEN?
Op Prinsjesdag 2007 zijn de plannen van het kabinet Balkenende 4 bekend gemaakt. In die plannen wordt
ook gesproken over een uitbreiding van de APK (Algemene Periodieke Keuring), een uitbreiding
waardoor ook motorfietsen zouden moeten worden gekeurd.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is van mening dat
vermeende geluidsoverlast in het verkeer moet worden aangepakt door een voertuigkeuring. In de
memorie van toelichting bij de begroting van VROM staat over de APK het volgende: "Door het
toegenomen verkeer is op een aantal plekken in ons land de geluidhinder, soms fors, toegenomen. De
huidige wetgeving biedt daar tegen onvoldoende bescherming voor burgers. In het kader van de
modernisering van de APK wordt bezien of de APK kan worden uitgebreid met een controle op de
geluidemissies van voertuigen. Het gaat hier bijvoorbeeld om een check op de aanwezigheid van illegale,
lawaaiige uitlaatsystemen bij auto’s, brommers en motoren."
Naast deze losse kreten ("op een aantal plekken, soms, wordt bezien, bijvoorbeeld") vinden we nergens
een uitwerking van deze plannen, laat staan een analyse van het door milieuminister Jacqueline Cramer
veronderstelde probleem. De MAG is van mening dat de minister eerst
maar eens moet aantonen wat volgens haar het probleem is en als er dan al een probleem is zou ze er
verstandig aan doen in overleg te treden met de MAG, als belangenbehartiger voor motorrijders. Vanuit
de Haagse ivoren toren roepen dat er geluidsoverlast door motorrijders is en dat dat een kostbaar
keuringsregime rechtvaardigt, is een sterk staaltje van zinloze regelgeving en onnodige
overheidsbemoeienis.
De MAG is tegenstander van een APK voor motoren, of die nu bestaat uit een 'uitlaatcheck' of uit een
volledige technische keuring. Motorrijders zijn zelf verantwoordelijk voor de technische staat van
hun motorfiets en er is geen enkele reden om aan te nemen dat er aan die verantwoordelijkheid getwijfeld
moet worden.
MAG-voorzitter Nico Perk: "Op gezette tijden duiken berichten over APK voor motorfietsen in het
nieuws op. Inmiddels is door onderzoeken bekend dat een volkomen te verwaarlozen percentage - minder
dan 1 procent - van de motorongevallen iets te maken heeft met de technische staat van de motor.
Daarmee vervalt iedere grond voor een APK. Tot nu toe is de drijvende kracht achter de roep om een
APK voor motorfietsen de CITA (het internationale orgaan waarin keuringinstanties over de hele wereld
verenigd zijn), een commerciële organisatie die puur uit winstoogmerk probeert de Europese markt voor
keuringen te vergroten en te beheersen. Uiteraard wel volledig op kosten van de motorrijders. De MAG
zal zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen deze ergerlijke vorm van volksbedrog."
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KALENDER EMC 2007
DAG – DATUM

ACTIVITEIT

START

Zaterdag 24 november 2007
Zaterdag 1 december 2007
Zaterdag 29 december 2007
Woensdag 6 februari 2008
Zondag 30 maart 2008
Zaterdag 26 april
Begin mei 2008
Zaterdag 17 mei 2008
Woensdag 21 mei 2008
Mei 2008
Begin juni 2008

Hamburger Day
16.00 uur
Sinterklaasmiddag
15.00 uur
Oliebollenmiddag
15.00 uur
Ledenvergadering
20.00 uur
Ganzenrit
10.00 uur
Veteranen- en Klassiekerrit
Hele dag
Eifelweekend
Enterrun
Hele dag
Zompenritje
19.00 uur
Speedtrial
Hele dag
Avondvierdaagse
19.00 uur
Zaterdagmiddagrit en (Familiedag 13.00 en 20.00
Zaterdag 14 juni 2008
+ BBQ ???)
uur
Zaterdag 5 en zondag 8 juli 2008
26e Klompenrit
10.00 uur
Woensdag 21 augustus 2008
Zompenrit
19.00 uur
Zaterdag 30 augustus 2008
Demo Race
Hele dag
Zaterdag 6 september 2008
Zaterdagmiddagrit
13.00 uur
Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2008 2-Daagse ONK Enduro Reggerit 2 dagen
Zaterdag 6 december 2008
Sinterklaasmiddag
15.00 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

FAMILIE BERICHTEN
Wij feliciteren Frank, Marion en Thomas ter Harmsel met de
geboorte van hun zoontje/broertje Nick op 11 juni 2007.
Wij feliciteren Gerard Kosters en Annely Gritter en Stef en Mayke
met de geboorte van hun zoontje/broertje Wout op 15 juli 2007.
Wij feliciteren Patrick, Renate en Marit Kuipers met de geboorte van
hun dochter/zusje Kyra op 27 september 2007.
Wij feliciteren Herman, Janine en Lars Nijmeijer met de geboorte
van hun dochter/zusje Carmen op 29 september 2007.
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