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
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B. Rikkert
E. Rotman

0548-613189
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
Just in time is de Engelse term uit de bedrijfskunde die gewoon ‘net ôp tied’ betekent, dit om
aan te geven dat men allerlei onderdelen, bijvoorbeeld om motoren van te maken, niet eerder
in huis wil hebben dan op het moment dat deze gemonteerd moeten worden. Zo ook dit
clubblad, jullie krijgen het niet eerder dan dat er tijd is om het te lezen in de kerstvakantie. In
werkelijkheid was het van de redactie dus haastwerk om te zorgen dat jullie dit jaar toch nog 4 clubbladen
op de deurmat krijgen, pfffff. Als jullie dit lezen weet je of dit gelukt is.
De vaste rubriek ‘De Pen’ mist helaas, de schrijver dezer was ‘just too late’. We hebben ‘De Pen’ nog niet
gekregen, maar we gaan ervan uit dat we het wel voor de volgende editie binnen hebben. (Of niet Eric?)
Verder staan er een aantal belangrijke data in de kalender die direct genoteerd mogen worden in jullie
nieuwe agenda’s. Of hebben jullie ook al zo’n digitaal apparaatje? Vergeet in elk geval niet de
oliebollenbijeenkomst, de komende jaarvergadering, de maiscross in januari (nieuw evenement, gaaf) en
je op te geven voor het Eifelweekend en alle andere evenementen die voor 2008 op de rol staan.
De redactie.
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4
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Hier alweer de laatste editie van dit jaar. Het was in het algemeen wel een goed jaar. De evenementen zijn
dit jaar goed verlopen en het clubhuis werd goed bezocht. Er is al veel gezegd over het toergebeuren en ik
hoop dat het volgend jaar beter gaat.
Het clubhuis is inmiddels verfraaid met een grote paal met daarop een motor als windwijzer. De
onthulling daarvan en met het feestje daarna was ook niks mis mee. Ook is er een loods voor de grote
materialen gebouwd en dat is een grote ruimte erbij, zodat achter in ons clubhuis weer alles overzichtelijk
zal worden. De inrichting is nog niet voltooid en dus is er nog veel werk te verzetten. Ik heb het idee dat
we sommige dingen op woensdagavonden kunnen doen en andere dingen op de zaterdagen. Dat betekent
dat we hulp nodig zijn en dat moet van jullie kant komen.
Het is in de éérste plaats heel gezellig en op de tweede plaats heel erg nodig om de vaste kern een beetje
te helpen (het zijn altijd dezelfden) en in de wintermaanden heb je toch al wat minder werkzaamheden om
handen, dus waarom niet.
Wat mij zeer deugd doet is de saamhorigheid binnen onze club. Er zijn geen aparte kliekjes (ja, de
darters). Nee, alle gekheid op een stokje, het is veel waard dat er onderling geen ruzie of onenigheid is. Je
hoort zo vaak dat er clubjes binnen een club zijn en dat moet je niet willen. Natuurlijk gaat er wel eens
wat mis en doe ik ook niet alles goed, maar in grote lijnen rolt ons kluppie mooi door. Laten we zo
doorgaan dan houden we er schik in..
Dit jaar is ook het jaar van de tweedaagse en da’s een hele kluif. Mooi om te doen maar ook intensief.
Ook daar zijn we veel vrijwilligers voor nodig. Ik heb het idee om dat evenement in stukken te hakken en
een paar mensen op een stuk te zetten en ééns in de maand bij elkaar te gaan zitten om te kijken hoe het
ervoor staat. Zo moet het te doen zijn en zitten we na de tijd niet met vrijwilligers met een oetbreander
(burnout).
Het eerste evenement dat outdoors wordt gehouden is de Twee-uurs-cross, dat op 19 januari 2008 zal
plaatsvinden. De locatie is tussen Wierden en Rijssen bij ‘n Reebos. Het belooft een spektakel te worden
met zeker 8 Enterse deelnemers en zo’n 50 bekende en onbekende rijders. Dus allen op die dag naar de
Twee-uurs-cross. Er is koek en sopie bij.
Voor de rest wil ik iedereen een heel goed en gezond 2008 wensen en rij voorzichtig.

Antoon Slagers
Voorzitter EMC

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 EMCALLERLEI
INLEVEREN VOOR 20 februari 2008
BIJ DE REDACTIE
EMC-Allerlei
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AGENDA LEDENVERGADERING 6 FEBRUARI 2008
1. Opening door de Voorzitter
2. Bestuursverkiezing
3. Notulen ledenvergadering februari 2007
4. Verslag penningmeester
5. Kascontrole
6. Toervergadering
7. Tweedaagse (Reggerit) 2008
8. Mededelingen
9. Bedankjes
10. Rondvraag

EMC-Allerlei

December 2007

5

SINTERKLAAS BIJ EMC OP BEZOEK
Zaterdag 1 december werd de EMC vereerd met het bezoek van een zeer geëerd en hooggeplaatst
persoon. Niemand minder dan Sinterklaas kwam op bezoek. En dat nog wel in een tijd dat deze VIP ook
op andere plaatsen belangrijke bezoeken af moest leggen! Zo moest hij ’s morgen nog bij de voetbalclub
zijn. Zodoende was hij dus toch al in de buurt om ’s middags bij ons langs te komen. Wel hadden
sommige scherp oplettende kinderen, die hem ’s morgens ook al bij de voetbal ontmoet hadden, gezien
dat de Sint zich bij de EMC liet vergezellen door andere pieten dan bij de voetbalclub. Wel waren alle
pieten even zwart, pikzwart.
De Sint gaf aan dat de reis naar Enter wat langer geduurd had dan voorgaande jaren. Hij was namelijk via
Wierden naar Enter gereden en dat kost nu 30% meer reistijd omdat je op deze verbindingsweg niet
sneller dan 60
km/uur mag rijden.
We hebben de Sint
verteld dat over
deze kwestie in de
gemeenteraad al
vragen zijn gesteld
door een Enters
raadslid. Het is dus
theoretisch
mogelijk dat deze
maatregel weer
teruggedraaid
wordt. Deze
maatregel
terugdraaien zou
een goede zaak zijn
antwoordde de Sint.
Als ik immers 30%
langer onderweg
ben, dan ben ik immers ook 30% meer tijd bezig met het uitstoten van vieze uitlaatgassen en die auto van
mij braakt al zoveel uit. Ik heb net een nieuwe Saab SUV gekocht met een 5 liter motorblok in het
vooronder en die lust wel een slok. Daarop hebben wij de Sint gemeld dat ie deze SUV net op tijd
aangeschaft heeft, want volgend jaar worden SUV’s in Nederland giga-zwaar fiscaal belast. Een Hummer
bijvoorbeeld wordt door deze belastingmaatregel ongeveer 30.000 euro duurder. Alleen een sufferd koopt
volgend jaar nog een SUV, is de gedachte achter deze overheidsactie. Nou, dan ben ik een sufferd,
antwoordde de Sint. Kijk, ik heb geld zat, daarom kan ik ook alle kinderen elk jaar volop cadeaus geven.
Ik rij, althans laat me rijden, in een SUV om te laten zien dat ik bulk van het geld. Ik wil gewoonweg
persé aan iedereen laten zien hoeveel geld ik heb, desnoods neem ik daarvoor een lening op!!! Als de
SUV’s nog duurder worden kun je er dus nóg beter mee laten zien hoe rijk je bent. Hmmm, ik denk dat ik
mijn Saab SUV volgend jaar maar inruil voor een Hummer.
Vroeger in mijn jonge jaren kwam ik altijd op mijn trouwe paard Amigo, maar ik wordt ook een jaartje
ouder en wat strammer in de botten, dus laat ik mij nu per SUV vervoeren.
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Een paard heeft trouwens ook nog een ander nadeel, zo ondervond jaren geleden een van mijn hulpSinterklazen. Hulp-Sinterklazen hebben natuurlijk geen echte baard zoals ik, maar moeten zich behelpen
met een nepbaard. Heden ten dage zijn deze neppers niet meer van echt te onderscheiden maar vroeger
moest men zich behelpen met wat hooi onder de kin. Als de hulp-Sinterklaas maar zorgde dat hij niet
teveel in het licht kwam te staan, dus nooit overdag optreden, dan ging het wel goed en merkten de
kinderen niets van deze oplichting. Het is daarbij een keer voorgekomen dat het paard merkte dat de
baard naar hooi rook en hem opvrat. Een traumatische gebeurtenis voor de kinderen destijds en zo werd
algemeen bekend dat ik stiekem gebruik maak van hulp-Sinterklazen.
Afijn, nadat de Sint in zijn SUV gearriveerd was betrad hij, begeleid door zijn pieten en de kinderen, ‘t
Kluphoes. Het was opvallend dat de pieten geen roe en zak (om kinderen te meppen en/of mee te nemen
naar Spanje) meer hadden. Kennelijk zijn de kinderen heden ten dage zo lief dat dit niet meer nodig is!
Vroeger was dat wel anders. De zakken die de pieten nu bij zich hadden waren gevuld met snoep en
pepernoten en dat lieten de kinderen zich goed smaken. Ook enkele papa’s en mama’s lieten zich niet
onbetuigd en knabbelden er lustig op los.
Ondanks dat de pieten geen roe hadden maakten zij en de Sint behoorlijk indruk op de kinderen. Er waren
kinderen bij die, toen zij bij de Sint op schoot mochten zitten, ineens niet meer durfden. Eentje durfde
zelfs niet eens meer richting de Sint te kijken toen deze hem vroeg bij hem te komen, zo spannend was
het. Maar zoals het een echte kindervriend betaamd kreeg de Sint toch het vertrouwen van de meeste
kinderen. De laatsten werden over de drempel getrokken toen ze merkten dat je een cadeautje kreeg als de
Sint je naam
opnieuw riep.
Met
glunderende
oogjes
werden de
cadeautjes
opengemaakt
waarbij ook
de Sint
genoot van al
dat
kinderplezier.
Daarvoor was
hij ten slotte
gekomen.
Vervolgens
zag hij dat het
goed was en
ging heen in
zijn SUV.
Sint, namens de EMC, een prettige verjaardag gewenst en we hopen dat u ons ook volgend jaar weer wilt
vereren met een bezoek.
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EIFELWEEKEND 1 T/M 4 MEI 2008
Ook in 2008 is het weer de bedoeling een toerweekend te organiseren in een heuvelachtig gebied waar het
ook goed toeven is wat eten en drinken betreft. We hebben de herberg van Jozef en Maria, te Beuren in de
Eifel weer besproken. Meerdere EMC-ers zijn al meermalen gastvrij ontvangen door Jozef en Maria.
Vooral de keuken en de gastvrijheid zijn wereldberoemd binnen de EMC. Feitelijk wordt de keuken en
het café al enkele jaren bestierd door Epe en zijn vrouw, die dezelfde kwaliteit en ook kwantiteit
handhaven als Jozef en Maria daarvoor deden.
We hebben weer dezelfde vaste prijs als vorig jaar kunnen afspreken voor avondeten, drankjes,
overnachting en ontbijt (€ 47,- per etmaal). Dit ondanks dat Epe geconfronteerd bleek met aanzienlijke
prijsverhogingen bij zijn inkoop van hapjes en drankjes.
Concreet houdt dit in dat er ’s avonds na aankomst warm gegeten kan worden, dat er tussen 19:00 uur en
24:00 uur drankjes genuttigd kunnen worden en daarna geslapen en de volgende ochtend ontbeten wordt.
Dit alles is dan al betaald via het inschrijfgeld.
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 uur genuttigd worden zijn voor eigen rekening.
Dus stel, je besluit om welke reden dan ook om een dag niet te rijden en die dag in de herberg te verpozen
dan moet je de consumpties van overdag ter plekke zelf betalen aan Epe. Als je wel rijdt moet je dat
onderweg immers ook.
Dus:
Vertrek op donderdag 1 mei, vier dagen rijden voor 141 euro.
(3 overnachtingen volpension incl. consumpties tussen 19:00 en 24:00 uur)
Vertrek op vrijdag 2 mei, drie dagen rijden voor 94 euro.
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tussen 19:00 en 24:00 uur)
Wie het eerst komt wie het eerst maalt, het aantal kamers is beperkt. Daarbij telt de volgorde van
schriftelijke aanmelding bij Harry Wolters, en niet een of andere datum waarop geld is overgemaakt naar
de EMC. Harry kan de overboekingen immers niet zien. Uiteraard dient er wel tijdig betaald te worden,
en zullen wij dit t.z.t. controleren.
Naam en adres van Harry staan voor in dit blad. Daar kun je onderstaand strookje naar toe sturen als je als
mee wilt. Per e-mail inschrijven kan ook via harry-wolters@home.nl.
Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. Laat bij je inschrijving a.u.b. even weten
of je beschikt over een navigatiesysteem op je motor.
Ter info nog even het volgende:
-De feestdagen in mei vallen in 2008 zodanig dat het te verwachten is dat heel Nederland deze week plat
ligt en er dus veel mensen zullen zijn die er een of twee weken op uit willen trekken. Daarnaast is 1 mei
ook een feestdag in Duitsland wat ook een hoge bezetting van de herbergen garandeert. Daarom is op tijd
opgeven dit jaar extra belangrijk. EMC-ers die te laat waren konden voorgaande jaren vaak nog elders in
het dorp ondergebracht worden, of dat dit jaar kan is dus nog maar de vraag.
- Omdat de woensdag voor het Eifelweekend 2008 voor veel EMC-ers ook al een vrije dag is
(Koninginnedag) is er misschien behoefte om al eerder te vertrekken. Dit is natuurlijk een goed idee,
maar wij als EMC hebben slechts donderdag t/m zondagmorgen besproken. Wie eerder en/of ook later
wil gaan dient dit zelf te bespreken en ter plekke de normale prijs aldaar te betalen. Jozef en Epe houden
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er wel een beetje rekening mee maar houden geen kamers vrij als er anderen zijn die wel vroeg boeken.
Zoals reeds gemeld, vanwege de vele feestdagen in deze week deze tip.
Met vriendelijke groeten,
De België Commissie.
Harry Wolters
0547-38307
Gert Jan Kalenkamp 0547-382986

==============================================================

IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2008
IK VERTEK OP DONDERDAG 1 MEI (VIER DAGEN)
IK VERTREK OP VRIJDAG 2 MEI (DRIE DAGEN)
(doorhalen wat niet van toepassing is)
NAAM
ADRES
POSTCODE
WOONPLAATS
VASTE TELEFOON
MOBIEL
E-MAIL ADRES

:........................................
:........................................
:...........
:.......................
:........................................
: 06-.................................
:.................................................

IK WIL EVENTUEEL WEL/NIET VOORRIJDEN.
IK BESCHIK WEL/NIET OVER EEN NAVIGATISYSTEEM
IK MAAK PER OMGAAND € 94,- / € 141,- OVER OP
RABO NR. 11.43.07.024
DATUM:……………………………………………...
Handtekening:…………………………………………
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LADIESNIGHT VERVOLG
Hierbij wil ik en reageren op het stukje van de Ladiesnight bij de motorclub in het vorige clubblad (No 3,
oktober 2007).
In dat stukje werd het volgende gezegd: “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 .”
Nou, de schrijver en de dames van de Ladiesnight hebben nu wel geluk met de inmiddels beroemde paal.
Na lang zeuren en drammen is de paal er
gekomen, want die is namelijk 24 November
2007 ‘s morgens gemonteerd in ’t Kluphoes.
Dit, omdat er op 24 november een
feestmiddag was bij de motorclub.
Op die feestmiddag zijn weinig van de dames
in de paal geklommen om de paal uit te
proberen. Ik denk dat de dames zich er voor
schamen, omdat de paal er nu wel staat en de
heren er ook wel graag op willen toekijken dat
er gebruik van gemaakt wordt.
Dus dames leef je uit op de paal, hij staat er
niet voor niets.
Groetjes paaldansmaker.

EMC-Allerlei

December 2007

12

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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MET 500 KM PER UUR DOOR DRENTHE...?
LEEUWARDEN - Een 49-jarige man uit Borger (Drenthe) zou op 21 november 2006 met 500 kilometer
per uur op de openbare weg hebben gereden. Althans, dat is volgens zijn advocaat Tjalling van der Goot
te lezen in het proces-verbaal dat over de snelheidsmeting is opgemaakt.
Dat bleek vrijdag 23 november tijdens het hoger beroep van het Openbaar Ministerie bij het gerechtshof
in Leeuwarden tegen twee automobilisten die te hard zouden hebben gereden.
De 49-jarige en de 38-jarige verdachten uit IJlst (Friesland) werden eerder door respectievelijk de
kantonrechters in Sneek en Assen vrijgesproken. De processen-verbaal zouden zoveel onduidelijkheden
bevatten dat niet is te controleren of de snelheidsmetingen met laserguns correct zijn verlopen.
Het hof heeft de strafzaak tegen de Drent aangehouden. Het wil graag zelf de agent spreken die de
snelheid heeft gemeten.
In het proces-verbaal kan gelezen worden dat de agent 340 meter van de weg stond waar de man met zijn
auto op reed. Volgens getuige-deskundige Jan Willem Meijering van de Nederlandse Politieacademie in
Apeldoorn betekent dit dat de man 500 kilometer per uur heeft gereden. Feitelijk werd 155 kilometer per
uur gemeten, maar hoe verder een agent van de weg staat hoe hoger de snelheid is.
De agent bedoelde in het proces-verbaal waarschijnlijk dat hij op 340 meter van de auto van de verdachte
heeft gemeten, maar dat hij op of vlak naast de weg stond.
In de principezaak tegen de Friese automobilist eiste advocaat-generaal Marco van den Broek een boete
van 264 euro en een rijontzegging van vier maanden voorwaardelijk. Volgens raadsman Van der Goot
moet hij worden vrijgesproken omdat de metende agent heeft verzuimd zijn positie ten opzichte van de
gecontroleerde auto in het proces-verbaal te zetten.
Uitspraak op vrijdag 7 december.
Tot zover bovenstaand persbericht van het ANP. Hoewel deze zaak feitelijk over auto’s gaat worden ook
motorrijders wel eens getroffen door een lasergun. En dat kan best pijn doen! (In de portemonnee.)
Deze zaak maakt echter wel pijnlijk duidelijk dat waarnemingen van de politie niet altijd zo
waarheidsgetrouw zijn als zij zelf beweren in hun processen-verbaal. Dit bleek ook recent nog weer uit de
zaak met de geurproeven van de Politie Twente, waarbij een hele groep agenten de zaak bewust belazerd
had. Een hele vracht verdachten blijkt ten onrechte veroordeeld te zijn hierdoor! Bij deze 500 km/uur
zaak lijkt het echter niet op bewust belazeren maar meer op een zaak van pure ondeskundigheid van
diverse personen, waaronder getuige-deskundige Jan Willem Meijering. Op zich is het correct dat de
gemeten snelheid afwijkt van de werkelijk gereden snelheid als de lasergun zich niet exact in de baan van
de rijrichting bevindt. In het meest extreme geval kan in theorie zelfs een snelheid van 0 km/uur gemeten
worden terwijl je bijvoorbeeld 80 km/uur rijdt. Dit als er exact haaks op de rijrichting gemeten wordt, de
motor of auto beweegt dan immers niet meer in de richting van de lasergun. De meetafwijking is dus
afhankelijk van de hoek waaronder gemeten wordt. De gemeten waarde omrekenen naar de werkelijk
gereden snelheid is een simpel rekensommetje, gewoon de gemeten waarde delen door de cosinus van
deze hoek. Was deze hoek bijvoorbeeld 30 graden dan gaat dit als volgt; geeft de lasergun bijvoorbeeld
80 km/uur aan dan is de werkelijke snelheid 80/0,866 = 92 km/uur. De cosinus van 30 graden is namelijk
0,866.
Is de weg kaarsrecht terwijl de lasergun zich 2 meter naast de rijbaan bevindt en meet men het
aankomende voertuig op 340 meter afstand, dan is de hoek slechts ongeveer 0,32 graden. Dus een cosinus
van 0,99998. Rijdt het slachtoffer bijvoorbeeld exact 80,0000 km per uur dan meet de lasergun dus
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80,0000 x 0,99998 = 79,998 km/uur. Een marginaal verschil. In de praktijk geeft een lasergun een heel
getal aan, en zal dus de waarde 79 of 80 op het schermpje verschijnen. Let op, dit staat geheel los van de
meetafwijking in de lasergun zelf! Als dit apparaat zelf bijvoorbeeld drie procent afwijkt, kan er dus
gewoon de waarde 82 in het scherm verschijnen.
Uit al dit gereken blijkt duidelijk dat het in de praktijk eigenlijk helemaal geen zin heeft om de meetfout
als gevolg van het meten onder een hoek te bepalen, zolang maar op grote afstand gemeten wordt en de
lasergun zich niet al te ver van de straat bevindt. Meet men van dichtbij en staat oom agent wat verder van
de straat af dan kan er wel een klein verschil ontstaan. Ook mogen er geen bochten in de weg zitten want
dan is de meethoek natuurlijk veel groter.
Ik zie de ‘cowboys’ regelmatig ‘schieten’ met hun laserguns. (Soms zie ik ze helaas niet en word ik
‘beschoten’.) Meestal staan ze vrijwel direct naast de weg en is er dus sprake van een zeer kleine hoek.
Laatst zag ik zelfs een, kennelijk katholieke, motoragent met motor en al in het portaaltje van de kerk in
Bornerbroek staan, al richtend met zijn lasergun over de rotonde heen richting Enterstraat. Deze agent
stond misschien wel exact in de baan van de rijrichting en hoefde zich dus ook geen zorgen te maken over
de hoek. God zegen het schot, zal hij wel gedacht hebben!
Getuige-deskundige Jan Willem Meijering van de politie heeft kennelijk verklaard te weten dat er op 340
meter afstand een snelheid is gemeten van 155 km/uur terwijl werkelijk 500 km/uur is gereden. Indien
155 km/uur is gemeten terwijl werkelijk met 500 km/uur is gereden, dan moet de cosinus de waarde van
155/500 = 0,31 hebben gehad. Dit komt overeen met een hoek van maar liefst 71,9 graden. Als de afstand
tussen de auto en de lasergun 340 meter heeft bedragen dan houdt dat in dat deze maar liefst 323 meter
vanaf de rijbaan heeft gestaan! Dat is namelijk dan de afstand die overeenkomt met de sinus ten opzichte
van die afstand. Zie onderstaand schetsje.
Daarbij heeft deze agent ook amper de tijd gehad om te mikken op deze snelheidsduivel, want 500
km/uur komt overeen met 138 meter per seconde! Een paar seconden mikken tot je het slachtoffer goed in
beeld hebt is er niet bij, want dan is het voertuig al weer honderden meters verder. En daarmee is ook de
meethoek weer anders. Dus hoe je ooit in zo’n situatie objectief een dergelijke meethoek kunt bepalen is
mij een raadsel.

werkelijke snelheid = 500 km/uur

cosinu

71,9°

Afstand tot de rijbaan 323 meter.

Meetafstand
340 meter.
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En welke auto haalt deze snelheid überhaupt? De snelste auto die te koop is de Bugatti Veyron EB16.4,
met een topsnelheid van ongeveer 407 km/uur (gemeten door Top Gear). Om deze snelheid te bereiken is
deze Bugatti uitgerust met een motorblok van ongeveer 1000 pk! Ter vergelijking, een formule 1 auto
heeft er ongeveer 600 geloof ik. De Bugatti haalt deze 1000 pk uit 8000 cc terwijl een formule 1 auto
‘maar’ 3000 cc heeft.
Even de Bugatti opvoeren is niet zomaar gedaan want het vermogen wat nodig is om een hogere
topsnelheid te bereiken loopt, bij benadering, op via de derde macht. Dit komt er in de praktijk op neer
dat zo’n Bugatti ongeveer 2000 pk nodig heeft om een snelheid van 500 km per uur te bereiken. Dat redt
je niet zo maar een twee drie! Er zijn wel enkele autofabrikanten die beweren nog snellere auto’s te
hebben gemaakt, zoals bijvoorbeeld het merk Barabus die 434 km/uur claimt, maar dat schijnt nooit
bewezen te zijn. Ook zijn bij recordpogingen wel hogere snelheden behaald, maar dat was met auto’s die
extreem gestroomlijnd waren, vergelijkbaar met een vliegtuig. Met een formule 1 auto, die een zeer klein
frontaal oppervlak heeft en de vleugels afgesteld op weinig neerwaartse druk, is op de Bonneville
zoutvlakte in de USA ooit 410 km/uur gehaald.
Behalve dat er geen motorblok is dat en 2000 pk levert en in een straatlegale auto past, krijg je bij dit
soort snelheden ook problemen met bijvoorbeeld banden die als gevolg van de centrifugaalkracht en hitte
spontaan uit elkaar vliegen en remmen die het niet aan kunnen. Daarom gebruikt men bij recordpogingen
meestal remparachutes.
Wat trouwens te denken van de remweg indien schijfremmen het wel zouden houden? Deze loopt
kwadratisch op met de snelheid. Stel de remvertraging is 8 m/s2 en de bestuurder heeft één seconde
reactietijd, dan is de remweg 1328 meter. Als de politieagent de snelle Drent dus direct een stopteken
heeft gegeven stond de Drent pas één kilometer verderop stil. (De tijd die de agent nodig heeft om de
hand op te steken heb ik niet eens meegerekend.) Zou hij ook een bekeuring voor het negeren van het
stopteken hebben gekregen?
Harry Wolters
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FRANKRIJK SEPTEMBER 2007
Op vrijgag 31 augustus vertrekken we voor een trip door de Elzas, Vogezen, Franse Alpen, tot aan
Monaco. Daarna een iets Westelijke route door de Alpen weer terug.
De bedoeling was eerst dat we met de trein tot Narbonne (Frankrijk) zouden gaan, dan op de motor naar
Gibraltar en weer terug naar Narbonne. Maar helaas, er werd te laat geboekt voor de trein. Voor één van
de twee, voor ons of voor de motoren, ik weet het niet precies, was geen plaats.
Wie zijn we? Nou dat zijn Norbert Wielens, Frank va’n Proot, Ben van Slaghekke en Jop.
Ondertussen een vast ritueel, is eerst de kinderen (van Frank en Ben) op de motor naar school brengen.
Dan gaat het richting Bentelo, waar we ergens op ’n boerschop Norbert oppikken die bij familie op
bezoek is. De familie wil toch wel zien met wie hun schoonzoon op stap gaat en we worden binnen
genodigd voor koffie met krentenbrood. Met ’n “do’t heinig an” worden we dan uitgezwaaid.
We zijn goed en wel in Duitsland en (net als vorig jaar) gaan we eerst allemaal op de foto. Ben slaat de
schrik om het hart en dit duurt nog wel even voort. Als we in langzaam verkeer terecht komen met voor
ons een politiewagen durft hij helemaal niet meer. Hoe verder we Duitsland inrijden hoe sneller het gaat.
Al met al zijn we toch flink opgeschoten, want in de avond overnachten we op 10 km van de Franse
grens. Het hotel is muf en oud en alles over de datum. Alleen de dame achter de tap is van een goed jaar.
Frank en Norbert hebben de luxe dat ze een wc op de kamer hebben die ze angstvallig bewaken zodat
niemand anders er gebruik van kan maken. Ben en ik moeten een trap lager om onze behoefte te doen.
‘s Morgens een sober ontbijtje (stoete met sjem) en we steken de grens met Franrijk over. We rijden door
de Elzas en de Vogezen. Na het rechttoe rechtaan van gisteren wordt het nu bergachtig en is het constant
draaien, keren, remmen en gas geven. Volgens Norbert, hij heeft de routes uitgezet, wordt het de
komende dagen nog zwaarder. Toch wil het niet erg vlotten. Bij een
koffiestop wordt er eerst gebeld, want het werk moet doorgaan. Dit
duurt dan 15 minuten. Dan wordt er koffie besteld en ben je zo 45
min verder voor je weer rijdt. Dan zijn er nog de rook-, pis- en
niet te vergeten de tankstops. Tuurlijk het is vakantie, maar we
zijn hier wel om te rijden en tenslotte zijn we niet met de
Zonnebloem onderweg voor een reisje op de Rijn. Afgesproken
wordt dat een en ander wordt gecombineerd met een tankstop.
Het is zondag. Het lijkt of half Frankrijk op de fiets zit en daar
moeten wij tussendoor met de motor. Wel een beetje dringen
dus. Sommige fietsers steken hun duim op. Anderen kijken met
een zuur gezicht of ze zeggen willen moet dat nou op onze vrije
dag. Onze trip van vandaag gaat dicht langs de Zwitserse grens. We komen in de meest afgelegen dorpjes.
Bergjes worden cols. Ik ben de tel kwijt hoeveel cols in alle soorten en maten we zijn overgegaan. Als het
tijd wordt voor een slaapplaats raken we verzeild in motorgroepen, ja en dan kun je niet zomaar stoppen.
Soms klampen motorrijders aan. Soms proberen wij aan te klampen. In Val d’Isere gooien we de
handdoek in de ring want je kunt niet door blijven gaan. Het stadje ligt er verlaten bij. Het is
laagseizoen.Hier en daar is er nog een hotel en restaurant geopend. Voor het restaurant waar we eten is
het ook de laatste avond. Het personeel is ook aan vakantie toe. Bediening en eten zijn onder de maat.
Jammer, dan geen fooi.

EMC-Allerlei

December 2007

18

EMC-Allerlei

December 2007

19

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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We verlaten Val d’Isere, steken een puntje van Italië door en komen in ‘the middle of nowhere’ met
prachtige wegen. Hier en daar verlaten boerderijtjes. Zelfs 2 keer komen we door een verlaten bergdorpje.
Wat een eentonig leven zullen de mensen hier hebben gehad. De hele dag schapenkeutels tellen met als
enig vertier de postkoets die een keer langs komt. Op 20 km van Monaco keren we weer noordwaarts. Het
loopt tegen de avond, tijd voor een onderkomen dus. De weg loopt gestaag bergop als we aankomen bij
een gehucht dat we via een geitenpaadje bereiken. Het dorpje heeft één pension en één café/restaurant,
waar voor ons genoeg plaats is. Nou wat wil je nog meer. Het blijkt een oud vestingstadje te zijn met een
prachtig uitzicht naar het dal toe. Het is 22ºº uur als de waard van het restaurant naar buiten komt om af te
rekenen. Hij wil nog wel een emmer bier op tafel zetten maar de luiken van het restaurant gaan er voor.
Hij zegt bonsoir en gaat naar bed.
De bellers worden met de dag minder onmisbaar. Om 8ºº uur zijn de zaken al geregeld en beginnen we
aan een afdaling met lange snelle bochten. Het dal een verlaten skioord, ligt er verlaten bij. Het lijkt wel
een spookstad. Voor ons is het ideaal zo’n laagseizoen. Er is geen kip op de weg en kunnen dan ook de
volle breedte van de weg benutten. Het gaat weer bergop en komen op en hoogvlakte. Hier worden we
getrakteerd op een prachtig uitzicht. Boven ons een stralend zonnetje. Onder ons een wit wolkendek waar
de top van een berg als een negerzoen bovenuit steekt. We stoppen niet gauw voor een mooi panorama
maar hier nemen we toch even de tijd voor. Machtig wat een gezicht.
We laten ons afzakken naar het dal en worden één
voor één opgeslokt door de nevel. In het
dal is het een grauwe grijze wereld
waar we zo snel mogelijk doorheen
rijden. De vaart zit er goed in. Moet
ook wel, want het plan is om te
overnachten in de buurt van Albert
Ville waar kennissen van Norbert
een kamer voor ons hebben
gereserveerd. We gaan Alpe
d’Huez over en nog een stuk of wat
cols met een minder mooie naam
maar even zo mooi om te rijden. Er
moet getankt worden. Volgens de
Garmin is er 10 km verderop een
pomp. Op 5 km onder de top van
een col wordt het weggetje zo slecht
dat het ons beter lijkt om terug te gaan. Dan
maar de andere kant op. Kilometers verder is de weg afgesloten wegens
werkzaamheden aan een tunnel en moeten terug. Norbert raakt een beetje aan de kook en spuit volgas
weg om het laatste restje benzine eruit te blazen. Nog eens 10 km verder zien we hem, uitgeraasd met een
lege tank, terug. We gaan op weg om benzine te halen. Als we terug rijden komen we Norbert eigenlijk
direct al tegen. Hij heeft zich freewheelend 10 km de berg laten afrollen. Albert Ville komt in zicht. Even
de naam van het hotel intoetsen en de Garmin zet ons voor de deur af. Kost een paar centen maar zo’n
ding is onmisbaar. Niet meer dat gedoe met een kaart onderweg. Nooit weer verkeerd rijden. Als je
verkeerd zit blijft hij onvermoeibaar herberekenen tot je weer op de route zit. Fris gedoucht zitten we in
de bar als de kennissen van Norbert, Lex en Ester, arriveren. Wat zullen we eten? Nou, Lex en Ester
kennen de taal, de Fransen en houden zelf van lekker eten dus we laten ons verrassen. Het wordt een
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Bourgondische avond waarbij de wijn rijkelijk vloeit. De avond vliegt voorbij. Als we nog iets willen
bestellen worden we beleefd gemaand te vertrekken, want de bediening wil naar bed.
Inmiddels zit er 2500 km op. Frank en Norbert zijn aan nieuwe banden toe. Norbert heeft van die
plakkers. Ja en die zijn er nog wel een keer af.. Frank, Ben en ik rijden op Battlax. Ben heeft dezelfde
motor als Frank. Toch zijn die van hem nog redelijk en die van mij nog goed. Het zal wel ergens aan
liggen . Waar het precies aan ligt? Misschien een onderwerp voor het volgende nummer.
We laten het hooggebergte achter ons. Frankrijk zit er bijna op. We hebben ontzettend veel cols gereden.
Col d’Madeleine en Mont Ventoux hebben we gemist dus een goede reden om nog een keer terug te
komen. Met een half oog hebben we toch nog iets gezien van de omgeving. Het is gewoon een machtig
mooi land en hebben allen maar aardige Fransen ontmoet. Niet één keer getoeter van een automobilist of
een opgestoken vinger. Ben je sneller dan hun, gaan ze gedwee aan de kant. Volgens mij kennen ze hier
ook geen snelheidslimiet, want ze rijden zelf hard.
Met de Franse regels in ons achterhoofd gaan we de grens met Duitsland over. Als we stoppen voor de
koffie worden we in een restaurant aangesproken door een ouder echtpaar dat zich beklaagt over ons
“unvernunftig” rijgedrag. Wat hebben we misdaan? Ja klopt, motorrijders zijn snel en wendbaar. Nou als
wij iedere sukkelende, geen richting aangevende, onnodig links rijdende, niet in de spiegels kijkende
automobilist, ook willen aanspreken op zijn rijgedrag, komen we daags niet ver. Ze wensen ons een goede
reis en wij beloven dat we zullen nadenken over ons rijgedrag.
Het weer slaat om. In Freiburg hadden we nog een mager zonnetje. Dan begint het te miezeren. Het
laatste stuk naar Karlsruhe gaan we maar over de autoweg.
In het hotel is het goed uit te houden en laten we de hele rit nog
eens de revue passeren. We spreken ook maar definitief af (bij
leven en welzijn) dat we volgend jaar naar Gibraltar gaan.
Eigenlijk waren we van plan om op zaterdag terug te
komen. Als we ’s morgens opstaan regent het. Een half
woord is genoeg. We zetten de motoren op de autobahn
en gaan richting Enter. Bij Keulen gaat Norbert richting
westen en gaan de wijzen naar het oosten.
Oh ja, Norbert, de routes waren uit de kunst. Had niemand
beter gekund. We zien Gibraltar met vertrouwen tegemoet.
Jop
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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

Koopavonden op
19:00 - 21:00
vrijdag. Met ingang
van het motorseizoen.
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KLEURPLAAT
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29 december aanstaande:

OLIEBOLLEN-PARTY
AANVANG 15.00 uur
Happy Hour van 18.00 uur
tot 19.00 uur: 2e drankje gratis!

Kom allemaal gezellig even
bij ’t Kluphoes voor
een oudejaarsborrel!
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KALENDER EMC 2008
DAG – DATUM

ACTIVITEIT

START

Zaterdag 29 december 2007
Zaterdag 19 januari 2008
Woensdag 6 februari 2008
Zondag 30 maart 2008
Zaterdag 19 april
Zaterdag 26 april 2008
1 – 4 mei 2008
Zaterdag 17 mei 2008
Woensdag 21 mei 2008
Mei 2008
Begin juni 2008

Oliebollenmiddag
15.00 uur
Twee uurs cross
Ledenvergadering
20.00 uur
Ganzenrit
10.00 uur
Veteranen- en Klassiekerrit
Hele dag
Zaterdagmiddagrit
13.00 uur
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 13 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
Zompenrit

leden
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

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

Hoe noem je mensen die bang zijn voor Santa Claus?
- Claustofobisch
Wat eet de sneeuwman op zijn brood?
- Sneeuwvlokken
Wie heeft er met de kerst nooit honger?
- De kalkoen, want die is altijd gevuld.
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