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BESTUUR: 
Voorzitter:  A. Slagers  Dorpsstraat 79  Enter  Tel: 0547-384332 
Secretaris:  M. ter Harmsel Langevoortsweg 5  Enter  Tel: 074-3842343 
Penn.meester: D. Pruim  Pr. Bernhardlaan 28 Enter  Tel: 06-11006036 
Leden:  F. Lammertink Hof van Gülick 33  Almelo Tel: 06-13243943 
   H. Wolters  Reggestraat 66  Enter  Tel: 0547-383072 
   P. Kuipers  Van Uitertstraat 44  Enter  Tel: 0547-380746 
   H. a/d. Stegge Putman Cramerstraat 7 Enter  Tel: 0547-383110 
   H. Roetgering Erve Hofstee 24  Enter  Tel: 0547-384639 
 
LIDMAATSCHAP: Minilid t/m 5jaar  EUR   4,50 
    6 t/m 17 jaar   EUR  10,00 
    18 t/m 64 jaar        EUR   20,00 
    vanaf 65 jaar        EUR   10,00 
    Gezinslidmaatschap  EUR  25,00 

Een gezinslidmaatschap omvat een echtpaar met eventueel minderjarige kinderen. 
Het lidmaatschapsgeld is het hele jaar hetzelfde, het maakt niet uit wanneer je lid wordt.Word je na 1 september lid 

dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar. 
 
BANKRELATIE: Rabo-bank  Enter rekening nr. 11.43.07.024 
 
REDACTIE: H. Wolters, Reggestraat 66, 7468 EN  Enter  e-mail: harry-wolters@home.nl 
   A. Eeftink, Hooiland 171, Wierden   e-mail: a.eeftink@planet.nl 
   S. Rutenfrans, Dorpsstraat 87, 7468 CG  Enter e-mail: stephanirutenfrans@live.nl 
 
E.M.C.-POSTADRES: Postbus 53,  7468 ZH Enter  
INTERNETSITE: www.entersemotorclub.nl 
 
OPENINGSTIJDEN Woensdag: 19.30 uur tot 23.00 uur  Zaterdag:15.00 uur tot 19.00 uur 
‘T KLUPHOES:  Krompatte 4, 7468 AS Enter        Tel: 0547-382053  
 
COMMISSIES   E.M.C. 
TOER: M. Wolves   0547-381287  B. Rikkert   0548-613189 
  A.J. Eeftink  0546-573969  E. Rotman  0548-517629 
  N. Hovenier  06-14560053   
 
BELGIË: H.Wolters  0547-383072  G.J. Kalenkamp 0547-382986 
ENDURO: P. Kuipers  0547-380746  H. a/d Stegge  0547-383110 
  A. Slagers  0547-384332  J. Rutjes  0547-382586 
  M. Vos  0547-381814 
CROSS: P. Kuipers  0547-380746  J. Slagers  0547-383787 
  A. Slagers  0547-384332  A. Kamphuis  0547-382593 
KLASSIEKE  H. Wolters  0547-383072 P. Kuipers  0547-380746 
DEMO RACE  B. Westerik  0546-573012 
VETERANEN &  A. Eeftink  0546-573969 B. Westerik  0546-573012 
KLASSIEKERS:  H. de Wilde  0547-382118 
ENTERRUN:  G.J. Kalenkamp 0547-382986 H. Beverdam  0547-381661 
    H. a/d Stegge 0547-383110 M. Rohaan  0547-381912 
 
BEHEER  
KLUPHOES:  db  M. v.d. Riet 06-10386910 db H. a/d Stegge 0547-383110 
    db  H. ter Denge 06-29536751 
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Van de redactie 
 
Toch nog ietsje later dan gepland hier de derde EMC Allerlei van 2008. De tijd vliegt, de vakantie zit er al weer 
ruim op. Helaas geen vakantieverhalen dit keer. Zou er dan helemaal niemand met zijn motor op vakantie zijn 
geweest dit jaar? We weten dat er op dit moment van schrijven wat EMC-ers in Spanje rondrijden, dus 
misschien de volgende editie een vakantieverhaaltje. Maar als je alsnog een verhaal van de afgelopen zomer 
in wilt leveren? Dat kan altijd. De laatste zaterdag in augustus hadden we weer de Demo Race en daarnaast 
zijn er diverse EMC activiteiten zoals ritjes en een Ladies Night geweest. Van de Demo Race is er een 
verslagje te lezen in deze editie.  
Voor de komende periode staat bij de EMC veel in het teken van de Tweedaagse, de afsluitende rit voor het 
Open Nederlandse Kampioensschap enduro. Door de organisatie commissie is al zeer veel werk verzet 
hiervoor. Zo zijn al ongeveer 150 landeigenaren persoonlijk benaderd, en bereid gevonden, om hun land twee 
dagen ter beschikking te stellen voor de EMC. Er komt heel wat bij kijken om een route van ongeveer 100 km 
uit te zetten door de landerijen rondom Enter. Tot heden krijgen we als EMC veel medewerking van bedrijven 
(sponsoren) en instanties als de KNMV en onze gemeente. Maar er zijn ook veel helpers nodig, dus geef je 
op. Het aanmeldingsformulier staat in dit blad.  
Daarnaast is er sinds kort een clubje mensen die in de VUT of pensioen zitten en nu een middag in de week 
allerlei werkzaamheden aan en bij het Kluphoes verrichten. Heel mooi, zo blijven allerlei klusjes niet zo lang 
meer liggen. Ook allerlei opruimwerkzaamheden worden nu beter gedaan. Wel nemen de formaliteiten toe als 
je wat organiseert. Zo moeten alle kavelnummers geregistreerd worden waar de route van de Tweedaagse 
overheen gaat. Nieuwe wetgeving waar ons het nut ons geheel van ontgaat, maar waar we wel aan moeten 
voldoen. Het zij zo. Op het gebied van hygiëne zijn we ook weer helemaal bij want we hebben een nieuwe 
tapinstallatie gekregen die altijd een steriele bierleiding garandeert en tevens een eind maakt aan het vrij hoge 
energieverbruik van de oude bierkoeling. Zo draagt zelfs de EMC als motorclub bij aan een lagere CO2 
uitstoot.  
Maar eerst veel leesplezier met deze EMC Allerlei. 
 
 
 
Nieuw in het kledingassortiment: 
 

soft shell jacks 
 
Voorzien van EMC logo! 
Speciale dames- en herenmodellen soft shell jassen. Voor heren kost de jas ongeveer 
55,=. De damesjas komt op ongeveer 52,=. 
De jas is waterdicht en winddicht. Dus lekker warm. Verder zitten er een flink aantal 
zakken op, o.a. een gsm-zakje. De kleur is zwart.  
 
Wie heeft er belangstelling voor de jas? 
Er zijn al een aantal EMC leden die de jas al hebben aangeschaft. Voorals je 
nieuwsgierig bent naar het model en eventueel de maat. 
Voor bestellingen of meer informatie kun je contact opnemen met Daniële. 
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REMINDERS !! 
 
Heb je ook iets wat geplaatst moet worden? 
Lever dan je kopij in bij de redactie. Het liefst een e-mail met de tekst gemaakt in Word naar 
redactieclubblad@entersemotorclub.nl, maar een handgeschreven brief inleveren is ook prima. 
 
COPY VOOR DE VOLGENDE EMC-ALLERLEI 
INLEVEREN VOOR      1 december  2008 
BIJ DE REDACTIE 

Nog even 
nagenieten... 
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Van de voorzitter 

 
Alweer een editie van ons clubblad. 
In dit voorwoord wil ik het o.a. hebben over ons Kluphoes. 
Niet dat er niks anders te vertellen valt, denk bijvoorbeeld maar eens aan de Tweedaagse die 
er aan zit te komen. Een hele klus voor onze club dus alle hens aan dek daarvoor! 
Maar eerst wil ik het hebben over ons Kluphoes. Mijn eerste punt zijn de bardiensten. Er zijn 
de laatste tijd een paar personen gestopt met ieder z’n eigen reden en dat is te respecteren. 

Maar het gevolg  is dat wij eigenlijk te weinig mensen hebben om voldoende bezetting achter de bar te 
hebben. 
Wij hebben al een paar keer geprobeerd om één persoon bardienst te laten draaien, maar dat is te veel voor 
één persoon. Het gaat vooral om de woensdagavonden waarop wij onderbezetting hebben. Daarom een 
oproep voor personen de ééns in de  6-7 weken een woensdagavond van 19:30 tot 23:00 uur (met opruimen 
tot 23:45 uur) bardienst wil draaien met iemand anders. Ik doe het al even en ik vind het reuze gezellig om 
dit zo af en toe te doen. Hoe meer mensen zich aanmelden hoe minder vaak je wordt ingedeeld. Bovendien 
wordt er niet meer gerookt in ons Kluphoes, dus het argument dat je niet in de rook wilt staan gaat niet meer 
op. 
Daarmee heb ik ook m’n tweede punt aangesneden, het rookverbod. Dat brengt mij op het volgende: wij 
moeten voor de verslaafden onder ons ( ja, ik ook) de overkapping wel een beetje tochtvrij maken om buiten 
fatsoenlijk te kunnen roken. Er is al van alles de revue gepasseerd. Wat er bij het uitbrengen van dit boekje 
al verbouwd is weet ik natuurlijk niet, maar dat er wat fatsoenlijks gemaakt zal worden, daar mag u van 
uitgaan. Want dat wij er de gezelligheid in moeten houden, en dus er voor zorgen dat iedereen zich welkom 
voelt, zowel rokers als niet-rokers, dat weet ik als geen ander. Want aan de stamtafel worden immers de 
mooiste ideeën geboren en dat is voor een club als de onze gewoon nodig. Er zullen allemaal verschillende 
meningen zijn over deze aanpassing, maar ik denk dat wij er goed aan doen. 
Zo dat wilde ik even kwijt en het zal mij benieuwen wie er over een maand samen met mij een avondje tapt. 
En o ja, als jullie de wegmotor in het vet hebben gezet denk dan eens aan de endurosport die nu pas begint. 
Meld je aan om of op een zaterdagmorgen te helpen en/of om te helpen met de Tweedaagse zelf. De 
Tweedaagse is op vrijdag 28 en zaterdag 29 november. Dus aan het eind van november hebben we graag 
nog mensen nodig die een dag willen snipperen om ons te helpen met het opbouwen en met de Tweedaagse 
zelf. Altijd gezellig en voor eten en drinken wordt gezorgd, ja zelfs voor ontbijt. 
Dus tot ziens in of om ‘t Kluphoes.   
 
Antoon Slagers 
 
KALENDER  EMC 2008 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
 Vrijdag 28 en zaterdag 29 november 2008  2-Daagse ONK Enduro Reggerit  2 dagen 
 Zaterdag 6 december 2008  Sinterklaasmiddag  15.00 uur 
 
Kosten toertochten  leden  niet-leden 
Ganzenrit   € 4,00  € 6,00 
Klompenrit   € 4,00  € 6,00 
Zaterdagmiddagrit  € 3,00  € 4,00 
Zompenrit   € 2,00  € 3,00 
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      TWEEDAAGSE  

KAMPIOENSRIT 2008 
OPROEP aan alle LEDEN. 

Voor deze beide dagen en de dagen ervoor en erna zijn veel helpers nodig. 
Laat dit even tot jullie doordringen en vul dit formulier in of mail of bel, maar geeft je op als helper, zodat we 
weten dat we op jullie kunnen rekenen. Je kunt je opgeven via internet via 
http://www.tweedaagsereggerit.nl/helpersformulier.htm of je vult onderstaand formulier gewoon met de pen in, 
en levert het in het Kluphoes of stuurt het op naar ons postadres: EMC, Postbus 53,  7468 ZH Enter. Maar bellen 
naar de endurocommissie mag ook, telefoonnummers staan voorin dit blad. 
 
Naam               :  
Voornaam :  
Adres :  
Postcode :  
Woonplaats :  
E mail :                                
Telefoon : thuis:                                06- 
Helpt mee op :  
za 15  november : ja/nee 
za 22  november : ja/nee 
wo 26 november : ja/nee 
do 27  november : ja/nee 
vr 28  november : ja/nee 
za 29  november : ja/nee 
ma 1  december : ja/nee 
za 6   december : ja/nee 
                                      
Werkzaamheden 
voorgaande jaren     : 

 

Samen met               :  
 
Kijk ook op de speciale Tweedaagse website via www.entersmotorclub.nl  
De Enduro commissi 
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Veiligheid en bereikbaarheid 
 
 
 
 
 
 
In gemeenten waar veel toeristen komen is het in de zomermaanden en de weekeinden op de mooie 
wegen redelijk druk met recreanten. De een recreëert graag met zijn gezin op de fiets, de ander pakt 
liever de motor en de minder valide medemens is afhankelijk van de auto.  
 
Omdat fietsen niet voorbehouden is aan volwassenen maar ook veel door kinderen wordt gedaan, ontstaat er 
vrijwel overal waar de fietser graag met zijn gezin rondrijdt een lobby om de wegen voor die fietsers veiliger 
te maken. Op zich is daar niets mis mee, maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat men dan maar de weg voor 
al het gemotoriseerde verkeer afsluit. 
 
Enthousiast 
Op de mooie dijkwegen in de Bommelerwaard, waar de gemeente Zaltbommel grotendeels de 
verantwoordelijke wegbeheerder is, wilde men ook graag de wegen veiliger maken voor de zwakkere 

verkeersdeelnemers. Omdat het initiatief van de gemeente zelf 
uitging werden alle vertegenwoordigers van de gemotoriseerde 
weggebruikers door de verantwoordelijke wethouder Guus Krähe 
(PvdA) uitgenodigd om in een persoonlijk gesprek hun visie op het 
rapport van de gemeente te geven. Uiteraard heeft de KNMV daar 
dankbaar gebruik van gemaakt en op 4 september heeft de KNMV 
tijdens een commissievergadering een voorstel gedaan om de 
wegen voor alle weggebruikers veiliger te maken zonder dat ze 
worden afgesloten. Ook Rens Brandenburg van de MAG en Luc 
Vergeer van VVN hadden inspreektijd aangevraagd. Zowel het 
betoog van VVN als dat van de MAG sloot naadloos aan bij het 

voorstel van de KNMV. Van links tot rechts werd het plan dan ook met veel enthousiasme ontvangen en is 
er een werkgroep gevormd waarin naast de KNMV, MAG en VVN natuurlijk ook de gemeente, de politie en 
de bewoners in zullen participeren.  
 
Vrachtverkeer 
Omdat er in de Bommelerwaard ook steenfabrieken zijn gevestigd rijden er ook veel vrachtauto’s over de 
smalle dijkwegen. Hier zijn echter alternatieve routes voor en TLN had geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om in te spreken. Dus zal het vrachtverkeer in de nabije toekomst wel van de dijken 
verdwijnen, maar daar kan ik als motorrijder niet echt mee zitten. Want dat is niet alleen veiliger voor de 
voetgangers en (brom)fietsers maar ook voor ons. Wel is het van belang dat de motorrijders met een 
gematigde snelheid over deze wegen gaan rijden. Daarbij is het een wens van de dijkbewoners om de grote 
groepen motorrijders wat minder groot te laten worden. Dit is lastig maar daardoor een mooie uitdaging 
voor de werkgroep. Wordt vervolgd.  
 
Harry Beugelink.  
Adviseur Verkeerszaken.  

Motorrijders worden er beter van! 
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De Pen 
 
Tot een aantal nummers geleden hadden we de vaste rubriek “De Pen”, waarbij een EMC‐er een stukje schreef in 
ons blad de EMC Allerlei. Deze stukjes werden altijd afgesloten met de opmerking aan wie de pen werd 
doorgegeven. De aldus aangewezen EMC‐er schreef dan vrijwillig de volgende pen. Vaak was deze vrijwilliger een 
goede bekende of (motor)kameraad van de doorgever. Dit ging mooi. Het feit dat de nieuwe vrijwilliger zich vrijwel 
altijd vlak na het uitkomen bij de redactie meldden met de vraag “wanneer moi ut heb’n” bewijst dat deze stukjes 
altijd goed werden gelezen. Maar helaas is deze traditie enkele nummers geleden gestokt. Ook enkele vriendelijke 
telefoontjes naar de degene aan wie de pen was doorgegeven mochten niet baten, het beloofde stukje is nooit 
ontvangen, dus jullie missen al enige nummers deze rubriek. 
Omdat we deze keer behalve geen pen ook vrijwel geen andere stukjes hebben gekregen heb ik als redactielid zelf 
maar een pen gepakt. We hopen dat met deze nieuwe pen deze traditie opnieuw leven in geblazen zal worden. Als 
elke EMC‐er één keer in zijn leven een pen schrijft kunnen we met ons huidige ledenbestand circa 90 jaar vooruit. 
Het is dus zeker dat niet iedereen aan de beurt zal komen. 
Meestal gaat de pen over het eigen motorverleden en andere avonturen die men al dan niet met motor heeft 
beleefd. Een ieder is ook volstrekt vrij om te kiezen wat men schrijft. Ook hoeft het geen lang stuk te zijn. Je mag het 
op papier of elektronisch aanleveren. Weet je niet aan wie je de pen kunt doorgeven, dan kun je altijd de redactie 
vragen om de ledenlijst. Het hoeft niet iemand te zijn die je kent, het mag ook volstrekt willekeurig. 
 
Nu mijn pen, ik doe het maar net als de anderen, gewoon mijn eigen motorleven tot nu 
toe. 
Zoals zoveel motorrijders ben ik al op jonge leeftijd besmet met dit virus, mijn eerste ritje op een 
gemotoriseerde tweewieler was op ongeveer 10 jarige leeftijd op een bromfiets. Een Berini automaat van 
mijn neef, ik kon maar net bij de trappers komen. Later werden er diverse crossbrommers aangeschaft 
variërend van Mobylette tot Zündapp. 
Op 12-jarige leeftijd had een Zündapp voor mij toen de status van superbike, diverse zandwegen werden 
onveilig gemaakt. De tijd duurde lang, was ik maar 16 dan kon ik legaal overal heen rijden op de Zündapp. 
Toen het eenmaal zover was moest er natuurlijk een grote carburateur op en een snelle cilinder, de politie 
was het daar echter niet mee eens en die schroefde het snelle spul er weer af. 
Toen ik 18 was werd er niet meteen een motorrijbewijs gehaald, ik ging naar school en mijn ouders wilden 
wel een autorijbewijs sponsoren maar geen motorrijbewijs. Auto’s waren ook leuk dus er werden diverse 
Renault’s 4, Volkswagen Kevers, Opel Ascona en dergelijke auto’s aangeschaft. De aanschafprijs lag 
meestal in de orde van grootte van ongeveer 100 gulden, het toenmalige betaalmiddel. Het moest immers 
met vakantiewerk en zaterdagbaantjes betaald worden. 
Er werd heel wat afgesleuteld om ze aan het rijden te houden. Ik ging echter op de fiets naar Almelo naar 
school want anders was de tank voor het weekend al leeg. Gevoelsmatig was de benzine toen nog duurder 
dan nu. 
Aan het eind van het examenjaar van de MTS werd er een deal gemaakt met iemand die zijn motor kwijt 
moest om een auto te kunnen kopen en werd ik de trotse eigenaar van een Honda 750 CC viercylinder. 
Het was een speciale met lichtmetalen gietwielen met dubbele remschijven in het voorwiel, een open vier in 
een uitlaat, laag racestuur en een racezitje, allemaal zaken die toendertijd standaard niet aanwezig waren. 
Nu had ik een echte superbike. Hij liep als een zonnetje, maar ik had geen motorrijbewijs en de 
oefenvergunning was net afgeschaft. Ik kon er dus geen echte tochten mee maken en reed er maar wat 
mee in het buitengebied rondom Enter. 
Aan mijn ouders had ik uitgelegd dat ik hem voor de handel had gekocht en hem dus wel af en toe moest 
testen. Het najaar naderde en ik kon hem met een paar honderd gulden winst verkopen. Zo had ik mooi 
een budget om in de winter het motorrijbewijs te halen met de bedoeling om in het volgend voorjaar een 
1000 cc motor te kopen waarmee ik dan langere tochten kon maken. Dat kon zat met “al” mijn 750 cc 
ervaring dacht ik toen. 
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Ik was toen al lid van de EMC maar had er niet veel contact mee. In dat najaar zag ik dat er met motoren 
gecrosst werd op een maisland in het Enterbrook en op een baan in een bosje langs de A1, vlak bij het 
huis van voormalig wethouder Bloemendaal. 
Hmmm, dat leek mij ook wel wat en ik kocht voor 750 gulden een gebruikte Honda 125 cc crosser. Kon ik 
in de winter mooi crossen en in het voorjaar zou ik de crosser inruilen op een 1000 cc wegmotor, dus dat 
kost me niks. 
Zo’n 125 cc-tje temmen stelde ook niks voor, want ik was al 750 cc gewend (dacht ik). Maar dat pakte 
anders uit, het 125 cc-tje woog bijna niks maar was ontzettend fel, bovendien gleed je in de modder alle 
kanten op en stuiterde je over de diepe knipgaten. Ook was het best lastig om door de sporen te rijden. En 
last but not least, je werd er doodmoe van. Ik had nooit beseft dat crossen fysiek zo zwaar is, je moet 
gewoon een beregoede conditie hebben. 
Maar ik werd volledig gegrepen door het crossvirus, het was machtig mooi om te doen. Bovendien was er 
toen een vrij grote groep in de buurt die crosste, zodat ik het volgende voorjaar de crosser niet inruilde voor 
een 1000 cc wegmotor maar meeging naar de clubwedstrijden in Ommen en Hellendoorn. Met 40 man 
naast elkaar achter het starthek en dan maar zien dat je als eerste bij de eerste bocht kwam, meestal lukte 
dat niet en kwam ik in het gedrang bij de eerste bocht. 
Op de zaterdagen dat er geen clubwedstrijden waren gingen we trainen op de crossbaan in St. 
Isidorishoeve, een mooie baan om te rijden. Het jaar daarop begon de KNMV met regio 
kampioenschappen, dus werd besloten dat we allemaal een formele startlicentie aanvroegen zodat we mee 
konden strijden in regio oost. 
De motor werd ingeruild bij het toenmalige Hutten Motoren voor een nieuwe overjarige Honda 125 cc 
crosser nog in het krat. Elk weekend waren we te vinden op een crossbaan ergens in Overijssel of 
Gelderland. In de week werd er gesleuteld en gewerkt aan de conditie. Dinsdags werd er getraind bij 
trainer Henk Jansen in Rijssen, in de gmnastiekzaal of in het Hollands Schwartzwald. Terwijl er daarnaast 
nog enkele keren per week werd hardgelopen, meestal een rondje van 8 km rondom Enter. Als er tijd voor 
was werd er woensdagmiddag’s met de motor getraind op de baan in Hellendoorn of Sibculo. Alle tijd ging 
op aan het crossen, daarnaast moest er uiteraard gewerkt worden en moesten de dancings in het weekend 
’s avonds ook nog bezocht worden. 
Hoewel ik niet veel bekers heb gewonnen was het een leuke tijd. In de 125 cc klasse kwamen aan het 
begin van het seizoen er wel 120 deelnemers opdagen, dus moest je eerst kwalificatie manches rijden om 
je te kwalificeren voor de finale. Voor mij was het meestal al een hele klus om mijzelf voor de finale te 
plaatsen. 
Na enkele seizoenen viel de groep wat uiteen, sommigen gingen nationale wedstrijden rijden of enduro’s. 
Ondertussen had ik ook nog verkering gekregen met Laura en besloten we een huis te kopen en te 
trouwen. Ook moesten de nodige avondstudies gevolgd worden zodat ik besloot om geen wedstrijden meer 
te rijden maar puur voor de lol off the road gaan rijden. Dus kocht ik een Suzuki DR 500 off the road motor. 
Een 500 cc eencilinder viertakt, loodzwaar en traag in vergelijking met de 125 crosser, maar het off the 
road rijden was machtig mooi. Nadat ik het rijwielgedeelte van de Suzuki had aangepast viel er best mee te 
rijden in het terrein. 
Op zondagmorgen verkenden we alle zandwegen en bospaden in Twente, heden ten dage volstrekt 
ondenkbaar. Nu worden zelfs helikopters ingezet om off the road rijders op te sporen en zijn vrijwel alle 
zandwegen en bospaden verboden voor motoren. Ook heb ik met de DR diverse off the road ritten 
gereden, een verslavende hobby. 
Op een zondagmorgen reed Tony Rutjes tegen een boom en brak zijn rug. De lol was er even af en er 
werd niet veel meer gereden. Bovendien was mijn Suzuki na al die off road kilometers finaal versleten. Ik 
besloot hem in te ruilen voor een wegmotor, maar geen enkele motorzaak wilde hem hebben. Was toen de 
ijzerprijs maar zo hoog geweest als nu. Uiteindelijk heb ik hem verkocht aan een punker met een 
hanenkam, hij vond zo’n afgeleefde motor wel goed bij hem passen. Ik ook. 
Van een Surinamer die terug wou naar zijn vaderland heb ik toen weer een 750 cc Honda gekocht, een 
zwarte F1. Behalve een hoger stuur en een open vier in een uitlaat was deze helemaal origineel. Bij het 
monteren van het hogere stuur had men verzuimd ook langere kabels te monteren, dus als je stuur draaide 
trok je ook automatisch de koppeling in. Na weer een origineel stuur te hebben gemonteerd kon ik er echter 
prima mee rijden. Wel was het nadeel dat er veel te weinig grondspeling was, in de bochten schraapte er 
van alles over de grond. Dat was wel spectaculair maar niet erg veilig. De voetsteunen konden 
scharnieren, dus dat was geen probleem. Maar de uitlaat aan de rechterkant scharnierde niet. Zodoende 
ben ik een keer met dit apparaat in de sloot beland, de uitlaat bokte op de grond en daar ging ik. Gelukkig  
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viel de schade mee. Deze Honda heb ik zeven jaar gehad en hem toen weer voor exact hetzelfde bedrag 
verkocht als waar ik hem voor gekocht had, namelijk 2000 gulden.   
Wat een tijd. Daarna volgden een Yamaha die ik 2 jaar heb gereden gevolgd door een Kawasaki die ik ook 
een jaar of zeven of acht heb gehad. Mijn favoriete merk is echter Ducati. Ze waren altijd al duur en 
iedereen riep dat Ducati’s ook zeer onbetrouwbaar zijn en duur in onderhoud. De oudere 
koningsasmodellen waren inderdaad niet echt betrouwbaar, maar later werd dit beter. Bovendien werden 
de modellen ook steeds mooier. Een jaar of vijf geleden stond er een vrijwel nieuwe 900 SS i.e. te koop op 
het internet. Die dus maar gekocht en daar rij ik nog steeds met veel plezier op. Ondanks de sterk 
verbeterde betrouwbaarheid ging ie toch een keer stuk. Maar dat werd onder garantie gemaakt ondanks 
dat de termijn al verstreken was. Voorlopig blijf ik dus lekker op deze Italiaan rondrijden. Daarnaast heb ik 
ook nog een oude 350 cc eencilinder Ducati, eentje uit het, zeg maar, onbetrouwbare tijdperk. Dit is echter 
een langdurig restauratieproject voor erbij. Of het ooit afkomt…. 
Naast werk, gezin, diverse activiteiten voor de EMC en andere projecten schiet het zoeken naar oude 
onderdelen er wel eens bij in. 
Rest mij nog iemand om de pen aan door te geven. Het hoeft geen zuuver stukje te zijn, dus Gerrit Klein 
Nagelvoort, bij deze geef ik je de pen. 
 
Harry Wolters. 
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Uitslagen demo Enter 30 augustus 2008 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
500cc 
 
1 84 Bort Koelewijn  Suzuki  
2 58 Maarten Warbout Ducati 
3 72 Joop van Rijn   Honda 
4 57 Mijndert Wiegel Suzuki 
5 59 Bennie Nierkes  Suzuki 
6 80 Johan Kapteyn  Suzuki 
 
50 cc 
 
1 11 Hans de Wit  Kreidler 
2 32 Uleke Hoogeveen Kreidler 
3 40 Rob Koelewijn  Kreidler 
4  8 André van de Berg Honda 
5 57 Cor Danenberg  Monark Sachs 
6 71 Martien Groenendijk Honda CB50 
 
250 cc 
 
1 77 Dennis de Vos  Suzuki 
2 81 Hans ter Woerds Benelli 
3 45 Henk van Arkel  Yamaha 
4 38 Ismael van Voorst Suzuki 
5 11 Peter Roest  Ducati 
6 23 Willem Jan van Wely Yamaha 
 
125 cc 
 
1 77 Leo Veenman  Maico RS2 
2 11 Mart van Wetten Honda 
3 22 Piet Rieken  Benelli 
4 10 Kees Doorn  Honda 
5 67 Wil Pothuizen  Honda 
6 81 Hans ter Woerds Motobi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldtimers 
 
1 38 Piet Bijker  Triton 
2 62 Maarten van de Berg Moto Morini 
3 39 Roelof IJspeerd  Maico 
4 61 Gerard Aartman Ducati 
5 37 Peter de Wit  Beta 
6 54 Dick Klijn  Gilera 
 
350 cc 
 
1 10 Hennie van de LagemaatAermacchi 
2 99 Anton Dijkstra  Honda 
3 14 Peter Molema  MV Agusta 
4 15 Barry Derks  Yamaha 
5 84 Mark de Vink  Ducati 
6 43 Albert Stockschen Aermacchi 
 
Zijspan 
 
1 11 Peter Pruim/Rob Menger          Schmid 
2 31 Eef van Mil/Henk Boot  BMW 
3  7 Peter de Wit/Evert Verhaaf jr  Suzuki 
4 75 Nol Klijn/Dirk Kruyt  Trabi 
5  8 Gert Slot/Marinus Sok   BMW 
6  5 Manfred Kasen/Sigrid Schild    BMW
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Demo Race Enter 30 augustus 2008. 
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Het was dit jaar alweer de vijfde editie van onze Enterse Demo Race, en werd er dus een lustrum gevierd. 
Net zoals de eerste vier edities was het ook dit jaar weer stralend weer. Gecombineerd met volle 
starvelden en een goede publieke belangstelling leverde dit een sfeervol gebeuren op, waarbij oude tijden 
leken te herleven. Hoewel er vroeger nooit is geracet op de Enterbrookring, zoals wij “ons” circuit 
gedoopt hebben, waande je je bij een nationale race uit de zestiger of zeventiger jaren. Dit kwam niet 
alleen door de aanwezigheid van de klassieke racemotoren van de leden van het Classic Racing Team, 
maar ook omdat diverse deelnemers zich ook in voertuigen, busjes en campers, van enkele decennia oud 
naar Enter hadden begeven. Uiteraard waren er ook de nodige nieuwere campers en auto’s, maar de 
gigantische trucks met oplegger, voorzien van inklapbare werkplaatsen en VIP-rooms, zoals die bij 
huidige moderne races het beeld bepalen, waren er niet bij. Het rennerskwartier leek, net zoals vroeger, 
meer op een gezellige camping waar gewoon in alle openheid onder de luifel van de caravan aan de 
racemotoren gesleuteld werd om ze klaar te maken voor de wedstrijd. 
 
Alle raceklassen van vroeger stonden aan de start, inclusief de zijspanklasse. Dit laatste ondanks de wat 
smalle baan. De Enterbrookring is te smal voor een echte zijspanrace, als een span midden op de baan 
blijft rijden kom je gewoon niet langs. Voor een demo race, waarbij de langzamere combinaties vrijwillig 

aan de kant 
gaan als er een 
snellere 
collega achter 
zit, is de 
smalheid van 
de baan niet 
onoverkomelij
k en kon er 
dus ook in de 
zijspanklasse 
naar hartelust 
geracet 
worden. 
Daarnaast was 
dit jaar ook het 
Classic Motor 
Cycle Demo 
Team present. 
Dit team reed 

als een afzonderlijke “special klasse”. Het Classic Motor Cycle Demo Team is een initiatief van Klaas 
Tjassens, kunstschilder van racemotoren, die zelf ook meereed op exacte replica’s van de motoren van de 
Finse coureur Jarno Saarinen.  
Het verschil met de motoren van het Classic Motor Cycle Demo Team en de motoren van het Classic 
Racing Team is net zo klein als het naamsverschil van beide clubs.  
De motoren van Classic Racing Team mogen niet jonger zijn dan van 1972 en moeten enigszins 
aangepast zijn aan de huidige geluidseisen, zij zijn daarom meestal voorzien van uitlaten met 
geluidsdempers (die er eigenlijk niet op horen). Het Classic Motor Cycle Demo Team richt zich primair 
op het tijdperk 1949 tot en met 1976. Voor deze periode is gekozen omdat in 1949 voor het eerst werd 
gestreden om het wereldkampioenschap in de verschillende raceklassen terwijl in 1976 zich het Italiaanse 
merk MV Agusta met haar viertakten terugtrok uit de racerij. Het terugtrekken van de viertakten, die met 
hun huilende viercylinders voor een machtig geluid zorgden, werd en wordt door velen als een ernstige 
aderlating van de racerij beschouwd, juist vanwege het geluid. Het Classic Motor Cycle Demo Team 
hanteert daarom het uitgangspunt dat indien op een racemotor vroeger geen geluiddempers aanwezig 
waren en nu ook geen op mogen zitten. Daarnaast hanteren beide clubs het uitgangspunt dat ook replica’s 
van de originele motoren van het betreffende tijdperk toegelaten zijn, het hoeven niet persé 100% 
originele exemplaren te zijn.  

Piet Thijssen (21) Eso Jawa en Jaap Koelwijn (56) Honda CB 450, nemen de Schipdambocht. 
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Naast het geringe verschil in motoren is er ook een verschil in de demonstraties. Bij het Classic Racing 
Team is er sprake van wedstrijd van wie de regelmatigste rondetijden neer kan zetten. Het Classic Motor 
Cycle Demo Team rijdt haar rondjes zonder dat er sprake is van enig wedstrijdverband. Maar ook voor 
het Classic Racing Team geldt uiteraard dat het wedstrijdverband op de tweede plaats komt, het gaat 
natuurlijk vooral om de lol van het rijden met de oude racers. Hierbij blijft men behoorlijk op zijn hoede 
om niet te vallen, want in de restauratie zitten vaak heel wat uurtjes en euro’s! 
 
Lol is er zeker beleefd in Enter. Hoewel er geen beker voor het mooiste geluid werd uitgereikt was 
iedereen het erover eens dat de loeiende MV Agusta 350 cc viercylinder van Bert Kraft, een replica va 
Agostini’s racer uit 1972, deze beker zeker gekregen zou hebben. Wat een geluid, niet alleen de motor is 
een vrij exacte replica, dit geldt zeer zeker ook voor het geluid wat deze MV produceert.  
 

Maar ook de andere motoren van 
beide clubs waren het zien en horen 
meer dan waard. Zo reden bij de 50 cc 
klasse van het Classic Racing Team 
enkele zeer mooie Van Veen 
Kreidlers mee, ook het jankende 
geluid van deze hoogtoerige 
tweetakten was de moeite waard. 
Daarbij was het opmerkelijk hoe goed 
de Kreidler Florett van Rob 
Koelewijn nog mee kon trekken met 
de Van Veen Kreidlers.  
 
 
 
 

 
 
Deze Florett was nog voorzien van het originele Kreidler frame met geforceerde luchtkoeling. Een 
opmerkelijke swingarm voorvork met zeer laag geplaatste clip-on stuurhelften om de aërodynamische 
verliezen binnen de perken te houden maakte dit een zeer opvallende verschijning.  
Ook in de andere klassen waren bijzondere motoren te zien. Zo reed in de zijspanklasse een Tradi 
eigenbouw mee. Een bouwsel uit het voormalige oostblok, voorzien van cylinders van Trabant autootje. 
In het Oostblok zijn daar in vroeger tijden misschien races mee gewonnen, wie zal het zeggen. Veel 
snelheid zat er (nog) niet in, maar eigenaar Dirk Kruyt schijnt nog een aantal modificaties te willen 
aanbrengen.  
 
Harry Wolters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Kraft draait zijn MV Agusta warm.

De Kreidler Florett van Ron Koelewijn..

Een bijzondere verschijning, deze 
Tradi eigenbouw. 
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OPROEP OPROEP! 
 
 
De barcommissie kan nog wel wat extra leden gebruiken die af en toe een keer willen helpen in ’t 
Kluphoes bij de bardiensten. Dit, omdat een aantal mensen vanwege hun werk wat minder tijd hebben. 
Het kost niet veel tijd en het is altijd gezellig in ons Kluphoes. We maken altijd een schema voor ca. drie 
maanden, zodat je ruim van tevoren weet wanneer je aan de beurt bent. ‘s Woensdags is de bar open van 
19:30 tot 23:00 uur en zaterdags van 15:00 tot 19:00 uur. 
 
We hebben vooral nog wat mensen nodig die op woensdagavond beschikbaar zijn. Je hoeft niet elke 
week. Gemiddeld is het meestal één keer in de maand, maar ook als je maar één keer per twee maand kan, 
kun je je opgeven. We hebben ook mensen nodig die als invaller op de lijst staan, voor het geval dat op 
een avond geen van de reguliere mensen kan of voor als er iemand uitvalt. Ook bij evenementen is wat 
extra hulp altijd welkom. 
 
Dus voel je je geroepen om af en toe een keertje bij te springen meld je dan aan bij iemand van het 
dagelijks bestuur van de Beheerscommissie. Dit kan via Henk ter Denge (De Mas) telefoon 06-29536751 
of  mailadres@demas.nl  
 
Inmiddels hebben zich naar aanleiding van de vorige barkeepersoproep ook een aantal 
vrouwen aangemeld, wat de gezelligheid in ’t Kluphoes ten goede komt. Dus kun je 
zelf niet maar je vrouw, vriendin of zus wel (of ben je toevallig zelf al vrouw), meld je 
aan. 
 
De Barcommissie. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
BI    
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                        Bikersproat!  
Enkele EMC-ers zitten als passagiers in een vliegtuig te wachten op de piloten 
om te vertrekken. Twee mannen komen uit de personeelskamer achterin en 
stappen traag naar de cockpit. Ze dragen een pilotenuniform en een donkere 
bril. De ene heeft een hond aan de leiband en de andere tikt met een witte 
stok voor zich uit op de vloer. Ze bereiken de cockpit zonder problemen en 
sluiten de deur achter zich. 

 
De EMC-ers lachen wat zenuwachtig naar elkaar, fronsen hun wenkbrauwen of doen alsof ze 
het als een leuke grap willen beschouwen. Enkele seconden later starten de motoren en 
begint het vliegtuig over de startbaan te rijden. Het toestel gaat steeds sneller, maar het 
stijgt niet op. Door de venstertjes zien de passagiers dat het vliegtuig recht op een 
uitgestrekt meer afstevent, aan het einde van de startbaan. Het vliegtuig raast nu al met een 
zeer hoge snelheid vooruit en de EMC-ers beginnen te beseffen dat ze nooit zullen opstijgen 
en dus in het meer zullen terechtkomen. Er wordt uit vele kelen luid gegild, maar net op dat 
ogenblik trekt het vliegtuig lichtjes op en komt het zonder problemen van de grond. De EMC-
ers komen stilaan tot bedaren en praten nog wat na over die angstaanjagende 'joke'. Enkele 
minuten later is het incident vergeten.  
 
In de cockpit betast de piloot het dashboard, vind de automatische piloot en zet hem in 
werking. 
"Weet je wat me soms bang maakt?" 
"Neen", zegt de copiloot. 
"Een van de dagen beginnen ze te laat te gillen en dan zijn we er allemaal aan..."  
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Truus 14 & Truus 15 
 
 
 
We hebben er twee nieuwe leden bij, Truus 14 en Truus 15. Ze zijn pas sinds kort lid maar hebben al 
goed geholpen tijdens de organisatie van de Demo Race. Zware aanhangers met allerlei spullen trokken 
ze naar de plaats van bestemming. Dat kon omdat ze allebei een knobbel aan hun kont hebben zitten. 
Daar hang je zo een aanhangwagen aan. Ook vervoerden ze de helpers naar diverse plekken waar deze 
moesten zijn. Ze hebben beide dezelfde achternaam, namelijk Volvo. Dat is ook de reden dat ze een 
voornaam met een nummer hebben, anders weet je niet welke Truus er bedoeld wordt. Als je ze roept dan 
komen ze niet, want het zijn auto’s. In de loop der jaren zijn er dus al 13 Truusen versleten. Vooral tijdens 
de voorbereiding van de Reggeritten hadden ze het zwaar. Dan worden er immers veel spullen vervoerd 
over onverharde wegen en maislanden en hebben ze veel te lijden. Er worden ook veel zware spullen met 
trekkers vervoerd, maar er moet ook altijd veel heen en weer gependeld worden rondom Enter. Ben je 
bezig achter in het Ypelo en moet je even wat ophalen uit het Kluphoes bijvoorbeeld, dan is een auto veel 
handiger dan een trekker.  
Leden en helpers doen ook wel veel met hun eigen auto, maar als het terrein wat onbegaanbaarder wordt, 
er veel in- en uitgestapt wordt in modderige omstandigheden en er ook nog allerlei zaken als roestig 
betonijzer in de kofferbak moet, kun je niet verwachten dat leden altijd maar hun dure auto’s daarvoor ter 
beschikking stellen. 

De Truusen zijn dan ook vehikels die technisch nog wel 
veilig zijn, zodat ze gewoon door de APK komen en dus 
ook verzekerd kunnen worden, maar waarvan de 
markwaarde niet bepaald hoog meer is. Maar aan echte 
wrakken hebben we niets. We hebben jarenlang een VW 
Polo gehad die het bleef volhouden. De opvolger, een 
VW Golf begaf het echter vrij snel. Goede raad was 
duur. Maar als de nood het hoogst is……  
Bij Volvo-sloperij Elferink stonden twee Volvo’s waar 
wel wat zaken aan mankeerden, maar dat was te 
repareren. VWP Car Lease uit Almelo bood aan de 
aanschaf van deze beide Volvo’s te sponsoren. Dus met 
dit sponsorgeld zijn deze Volvo’s gekocht, waarna ons 

bestuurslid Patrick Kuipers de mankementen heeft gerepareerd en ze APK-waardig heeft gemaakt. 
Ondanks dat deze auto’s aan het eind van hun carrière zijn, zien ze er nog redelijk netjes uit. We hopen 
dan ook een aantal jaren met deze Volvo’s vooruit te kunnen. Als je een klusje voor de EMC moet doen, 
kun je er gebruik van maken. Uiteraard mag er mee over slecht terrein worden gereden, maar het is niet 
de bedoeling dat er onnodig mee gecrost wordt. Ze moeten zo lang mogelijk heel blijven.  
 
 
Tijdens de voorbereiding van de Tweedaagse zal er 
naar verwachting volop gebruik van gemaakt worden. 
 
Harry Wolters. 
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LADIESDAY 2008 
 
 
Augustus, de 24e om precies te zijn. Een geweldige 
leuke dag om wat te doen! En dat doen we dan ook! 
We hebben een echte ladiesday met natuurlijk 
LADIES!  
 
En wat voor Ladies?? Alleen maar mooie, leuke en stoere ladies van de 
motorclub. 
 
Supergezellige dag met een rustig inloopbegin. Lekker bakkie 
koffie……..zonnetje. En dan…… wat gaan we eigenlijk doen?? Hahaha, dat is 
een verrassing. 
 
We gaan in 3 groepen op weg: 1 groep van 3 met de auto. 1 groep van 3 met de 
fiets én 1 groep van 3 met de motor. Het komt wel heeeeeel toevallig zo uit. 
Zouden alle andere dames gedacht hebben dat ze een inbreuk op de telling 
zouden zijn als ze mee kwamen?? 
 
Ik vond de fietsende dames wel heel erg gewaagd! Je weet maar nooit waar we 
terechtkomen.  
Lekker een anderhalf uur rondgecrosst op de de motor tussen de weilanden 
door, die ik, natuurlijk als ladie, ff van dichtbij moest bekijken met m’n broek 
aan de enkels (gelukkig waren er geen gentlemans), en m’n helm op ter 
voorkoming van herkenning (!?). 
 
 
 
 
 
Toen we toe waren aan een 
pauze werd het steeds 
duidelijker: we kwamen bij 
Markelo in de buurt en daar is 
een heel gezellig theehuis 
 
En ja, hoor!! Daar waren de 
anderen ook al! 
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Heerlijk, hoor zo’n uitgebreide 
high-tea met ik weet niet hoeveel 
lekkere hapjes! Na een 
kennismakingsrondje, jajaja, de 
helft kende elkaar nog niet, gingen 
we van start, mmmmmmm. 
We dachten met een uurtje wel 
uitgekletst te zijn, maar ze 
moesten ons ver na sluitingstijd 
toch echt de deur uitgooien.  
 
 
 
De fietsende dames kregen een 

voorsprong met een volle buik, we kletsten nog even na bij de motorclub en 
ging toen huiswaarts na een supergezellige middag! 
 
Ik hoop, en volgens mij spreek ik ook namens de anderen, dat er volgend jaar 
nog meer ladies meedoen! 
 
Daniële en Ellen bedankt voor de organisatie! 
 
Groet, Martine 
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Deze tekening wordt u aangeboden door: 
 

ADMINISTRATIE- EN BELASTINGADVIESKANTOOR 

Aan de Stegge-Kuipers 
 

Aan de Stegge-Kuipers 
Rijssenseweg 16-B – 7468 AC  ENTER – tel.0547-381361 – fax. 0547-383740 

           aandestegge.kuipers@xs4all.nl
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HOOFDSPONSORS TWEEDAAGSE 
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"Plannen tegen de afspraken en beloftes in" 
  
KNMV keert zich tegen plannen Miljoenennota 
 
Tegen alle afspraken en beloftes in wordt motorrijden de komende jaren fors duurder. Was het 
uitgangspunt bij het ontwerpen van het dossier Kilometerheffing nog dat er geen sprake kan zijn 
van lastenverzwaring, ziet de werkelijkheid er fors anders uit. 
 
Motorrijders hoeven weliswaar niet mee te doen aan het systeem van betalen per kilometer, maar 
voor motoren wordt de BPM in stand gehouden en gaat de houderschapsbelasting de komende 
jaren omhoog! Dat is tegen de afspraken en beloftes in. De Koninklijke Nederlandse 
Motorrijders Vereniging is hier fel op tegen. U kunt er zeker van zijn dat we politiek gezien alles 
in het werk zullen stellen om hierin de redelijkheid terug te krijgen en te bewerkstelligen dat de 
afspraken worden nagekomen. Wij houden u uiteraard op de hoogte. 
 
KNMV 
                          

Motorrijders worden er beter  van! 
--------------------------------------------------------------- 
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Turborotondes onder de loep 
 
In het belang van de motorrijders is de KNMV vertegenwoordigd in een werkgroep die nieuwe 
richtlijnen voor wegbeheerders opstelt inzake de aanleg van turborotondes. Het toonaangevende 
nationale kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur is het CROW in Ede. Zij 
adviseert wegbeheerders over hoe ze bijvoorbeeld verkeersdrempels of parkeervakken het beste 
kan aanleggen. Als iedere drempel in Nederland conform die eisen zou worden aangelegd dan 
waren er geen problemen, want het CROW beveelt geen rare gladde paddenstoelen aan. 
 

De verhoogde rijbaanscheiding op turborotondes 
wordt door motorrijders veelal als ongewenst en 
gevaarlijk ervaren. In de praktijk kwam het 
regelmatig voor dat de - voor het vrachtverkeer 
dikwijls te nauw aangelegde - verhoogde 
rijbaanscheidingen van het wegdek werden 
afgereden. In de nieuwe richtlijn is bepaald, dat 
deze rijbaanscheiding uitsluitend voor het 
aanbrengen van de laatste asfaltlagen mag 
worden aangebracht. Hierdoor kan deze niet 
meer van het wegdek worden afgereden en blijft 
de verhoging een stuk lager, hetgeen ook veiliger 

is voor motorrijders.  
 
Verder is het een gewoonte om reflectoren rond de kern van de rotonde te plaatsen, maar dan 
moeten deze gladde obstakels niet op de rijbaan zelf worden aangebracht! Mede door de 
argumenten van de KNMV staat nu in de richtlijnen dat deze obstakels niet meer op de 
rijstroken, maar aan de andere kant van de witte lijn thuis horen. Turborotondes met reflectoren 
op de rijstroken voldoen dus niet langer aan de CROW richtlijnen, hetgeen de aansprakelijkheid 
van de wegbeheerders vergroot. Een motorrijder die de pech heeft over zo’n reflector te slippen 
kan hierdoor wat eenvoudiger zijn schade verhalen op de verantwoordelijke wegbeheerder. 
 
Harry Beugelink 
KNMV afdeling Verkeer 
 
 
 
 

Motorrijders worden er beter van! 
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  Sinterklaasmiddag Enterse Motorclub 6 december 2008 
 
Beste motormuisjes  in spé, 
Jullie weten het vast nog wel, vorig jaar is Sinterklaas geweest en ook dit jaar wil hij 
weer komen om de kindertjes  bij de Enterse Motorclub te bezoeken. Sinterklaas  wil 
alles  graag goed regelen. Dus vraag aan je paps en mams of je mag komen en vul  
onderstaand  formulier in of geef je op via  sinterklaas@entersemotorclub.nl  (wel even 
de  onderstaande gegevens invullen). Dan kan de Sint en zijn Pieten alsvast op 
cadeautjes- tocht sturen. 
Alle kindertjes tot en met groep 4 zijn van harte welkom. 
Sinterklaas heeft genoteerd dat hij vanaf 15.00 uur welkom is op ’t Kluphoes.  
Oh ja, je paps en mams mogen ook mee komen hoor! 
 
 
JONGEN / MEISJE 
NAAM : …………………………………………………………………..   LEEFTIJD : ……….……. 
ADRES : ……………………………………………………………………………………………….. 
POSTCODE EN WOONPLAATS : 
……………………………………………………………………….. 
TELEFOON NUMMER : …………………………………………………………………………..……. 
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………..……… 
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN: 
……………………………………………………………………………………………..…… 
……………………………………………………………………………………………..…… 
…………………………………………………………………………………………….…… 
 
JONGEN / MEISJE 
NAAM : …………………………………………………………………..   LEEFTIJD : ……….……. 
ADRES : ……………………………………………………………………………………………….. 
POSTCODE EN WOONPLAATS : 
………………………………………………………………..…….. 
TELEFOON NUMMER : …………………………………………………………………….…………. 
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………… 
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN: 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 

GRAAG INLEVEREN VOOR 1 NOVEMBER 2008 
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