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Van de redactie
Hier ligt ie, de eerst EMC Allerlei van 2009. Uiteindelijk toch weer redelijk gevuld, de afgelopen drie
maand hadden we geen evenementen in petto. Verder werd er niet veel gereden door de leden, nemen
wij aan, maar ons redactielid Arie toog speciaal naar Afrika om een mooi reisverhaal te kunnen
maken…. We hadden weer eens een echte winter, er kon zelfs geschaatst worden. Kennelijk is het
probleem van de klimaatverandering opgelost. Onze rokende leden zijn daar niet blij mee, om hun
peuken op te dampen stonden ze kou te kleumen buiten onder de overkapping wegens het nationale
rookverbod. Maar ook dat probleem is opgelost, er is een speciale rookruimte gerealiseerd. Ook op dit
punt gaat de EMC met de tijd mee, hoewel geen vrije keus.
Het komende kwartaal is er weer van alles te doen bij de EMC, kijk maar eens even op de EMCkalender in deze editie. Neem je deel aan een van deze activiteiten, klim dan eens in de pen of
toetsenbord en beschrijf je avonturen voor in dit blad!
Tijdens het schrijven van dit stukje is het streven om dit nummer voor eind maart bij jullie in de bus te
hebben, maar het kan zijn dat het eerste ritje van dit jaar, de “Ganzenrit met moos”, er dan al op zit als
jullie dit lezen.
Daarna komen de andere activiteiten, te beginnen met de Veteranen- en Klassiekerrit (dit keer met
muziek en meld je als helper) en het Eifelweekend. Er zit geen nieuw inschrijfformulier voor het
Eifelweekend in dit nummer, het zit al bijna vol. Wil je gebruik maken van de laatste plekken, schrijf
je dan in via het inschrijfformulier op onze website. Verder staat daarna de Enterrun op het
programma, gevolgd door een zaterdagmiddagrit en twee Noaber crosses. Deze crosses worden
georganiseerd in samenwerking met Bornerbroek en ook wordt het circuit daar weer opgebouwd.
De redactie

Kalender EMC 2009
DAG – DATUM
Woensdag 4 februari 2009
Zondag 29 maart 2009
Zaterdag 18 april 2009
Woensdag 22 april
30 april t/m 3 mei 2009
Zaterdag 16 mei 2009
Woensdag 22 mei
Zaterdag 13 juni 2009
Zaterdag 6 en zondag 7 juni 2009
Zaterdag 4 en zondag 5 juli 2009
Woensdag 12 augustus 2009
Zaterdag 29 augustus 2009
Zaterdag 5 september 2009
Zaterdag 19 september 2009
Zaterdag 28 november 2009
Zaterdag ?? januari 2010
Kosten toertochten*
Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenrit
* Prijspeil 2008!

leden
€ 4,00 **
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

ACTIVITEIT
Ledenvergadering
Ganzenrit met Moos
Veteranen- en Klassiekerrit
Zompenritje
Eifelweekend
Enterrun
Zompenritje
Zaterdagmiddagrit
3-uurs cross en Twentecup cross
27e Klompenrit
Zompenritje
Demo Race
Zaterdagmiddagrit
Familiedag + Barbecue
Sinterklaasmiddag
28e Reggerit
niet-leden
€ 6,00**
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

START
20:00 uur
10:00 uur
Hele dag
19:00 uur
Hele dag
19:00 uur
13:00 uur
Hele dag
10:00 uur
19:00 uur
Hele dag
13:00 uur
Hele dag
15.00 uur
Hele dag
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Van de VOORZITTER
Het voorjaar staat weer voor de deur en de wegmotoren komen uit het vet. Ideeën over
tripjes met de motor vliegen al weer door ’t kluften’. Laat de zon maar komen, deze
winter heeft nu lang genoeg geduurd.
Wij zitten met de economie heftig in een recessie en dat zal nog wel een tijd duren, dus
voor sommigen onder ons kan het best spannend worden de komende tijd. In de
endurosport is van recessie nog niks te merken, daar is volgens mij weer volop
geïnvesteerd in nieuwe motoren.
Die zijn nu, na de enduro van Holten, niet echt nieuw meer, want het was na twee
dagen van regen niet echt een makkie om door die bagger te sturen. Mooie filmpjes daarvan zijn te
zien op You Tube.
De gemeente Wierden geeft het groene licht voor de realisatie van een prachtig boothuis aan ‘De Lee’.
Misschien is het een idee om daar een keer wat mee te doen, en dan bedoel ik om daar een evenement
langs te laten gaan voor een tussenstop of iets dergelijks. En nou niet gelijk gaan mekkeren over wat
kost dit alles de gemeente. Nee, als het goed is krijgen ze daar geld voor uit Brussel. Daar pompen wij
wel elk jaar een boel geld in en nu kunnen wij daar ook weer een keer uit graaien, dus dat is wel goed
denk ik. Als over twee jaar Geert Wilders minister president wordt, zal de betrekking met Brussel ook
wel tot een minimum worden beperkt. Laten wij er nu dus nog maar van profiteren. Als hij dan
minister president is moet hij ook maar een boel regels schrappen, want wat is de betutteling groot in
Nederland.
Eén van die betuttelingen is bijvoorbeeld dat er nu in Nederland al heel veel motorcrossbanen zijn, die
maar 5 of 10 motoren tegelijk in de baan mogen hebben, omdat anders de geluidsbelasting te hoog zou
zijn. Dat is een slechte ontwikkeling voor de toekomst van het crossen. In Harfsen hebben ze voor vast
een dergelijke regel als beleid aangenomen. Die luidt dat niet-leden er niet meer mogen trainen tenzij
ze lid worden (en blijven) en dat kan alleen als je binnen een straal van 30 km van de crossbaan woont.
Deze ontwikkeling gaat de verkeerde kant op en is dus niet goed voor de toekomst van de motorsport.
Buiten het feit dat het competitievervalsing is (want er worden nog wel KNMV-wedstrijden gehouden
en niet leden kunnen er dus niet trainen), is het voor onze Enterse crossers geen goede zaak, omdat wij
geen eigen baan hebben.
Hier ligt een belangrijke en urgente taak voor de KNMV en ik zal daar zeker mijn zorgen aan uiten.
Als het zo door gaat, gaan wij over tien jaar ‘s morgens om 9 uur weer verzamelen bij de glascontainer
bij Het Groene Kruis Gebouw en dan weer illegaal crossen door de bossen. Ik denk niet dat dat de
bedoeling is van al deze regeltjes. Maar zover is het nog niet en wij moeten met elkaar zoveel mogelijk
doen om dit te voorkomen.
Effin voorlopig hebben de wegmotoren nog wel de ruimte en het voorjaar staat voor de deur dus rije
met die hap, wel oppassen voor flitspalen en natuurlijk de veiligheid van jezelf en de
medeweggebruikers.
Tot een volgende ontmoeting.

Antoon Slagers,
Voorzitter EMC.
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Veteranen en klassiekerrit 2009
Zaterdag 18 april wordt er weer een Veteranenrit georganiseerd bij de Enterse motorclub.
Dit jaar doen wij iets extra’s. Samen met Trees Geels van de Harmonicaclub uit Enter
organiseren we tevens een harmonicadag. ‘s Morgens om 10.30 uur kunnen de motoren van start
gaan en om 12.00 uur gaan de harmonicaspelers in en om het clubhuis aan de slag tot ongeveer
16.30 uur.
Wij hopen natuurlijk dat er veel mensen op af komen, zodat we dit eens vaker kunnen
organiseren.

Op zaterdag 18 april 2009
Opgeven bij H. de Wilde
h.d.wilde@home.nl
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HELPERS GEVRAAGD voor
De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT
Op ZATERDAG 18 APRIL 2009.
De op één na laatste zaterdag van april is weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar verwachting zal er
weer veel deelname zijn in alle categorieën.
Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor:
- uitzetten van de route;
- parkeren;
- inschrijven
- voorrijden;
- in en om het clubhuis;
- tijdcontroles;
- enzovoort.
Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers mogelijk is.
Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of bel: 0615022942 (Henk de Wilde)). Kun je niet de hele dag, voor een paar uur ben je ook zeer welkom!

Ik geef mij op als helper voor de Veteranen- en Klassiekerrit.
Voor-+achternaam:

………………………………………….

Adres:

………………………………………….

Postcode+woonplaats:

………………………………………….

Telefoon:

………………………………………….

Evt. opmerkingen:

………………………………………….

Handtekening:

………………………………………….

Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes
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Stamgasten
De eerste woensdagavond in het nieuwe jaar 2009, rond 21.00 uur, kwamen de stamgasten, van
heinde en verre (vanuit Wierden tot Haaksbergen), in ‘t Klubhoes van de EMC weer bij elkaar. Zoals
gebruikelijk werd er door iedereen de beste wensen gewenst voor 2009. Daarbij had éénieder zijn
eigen verhaal over wat men zoal had meegemaakt gedurende de feestdagen. Ze kwamen allemaal tot
dezelfde conclusie, namelijk: te veulle ete’n en zoep’n en dat iedereen weer blij was dat de feestdagen
weer achter de rug waren.
Het winterse weer is natuurlijk heel mooi en heeft zo zijn eigen bekoringen: de sneeuw en de vorst.
Echter voor ons gaat het toch op de eerste plaats om het motorrijden en dus werd weer druk over
gepraat over de belevenissen en mooie herinneringen van het afgelopen jaar. Het bloed begint dan, bij
iedereen, weer te kriebelen.
In het afgelopen voorjaar was er weer een weekend bij Josef en Maria in de Eifel gepland. Na
aankomst in de Eifel en na natuurlijk weer een fantastisch weekend “touren” werden er ’s avonds, in
het bekende “motorlatijn” en met een glas bier in de hand, de ervaringen van die dag gedeeld. Verder
werd er nog gepraat over het plan dat een groepje later in het jaar nog een rondje Spanje zouden gaan
rijden. Dat rondje Spanje is gereden en is door Jop van Fraans zo mooi verwoord in de meest recente
uitgave van het clubblad.
Om de koe even bij de welbekende horens te vatten met betrekking tot dat geschreven stukje. Jop, er
zijn wat jongens die daar zo hun eigen mening en (andere) kijk op hebben. Deze mening en tevens
(andere) kijk op de geschreven zaken worden, op een later tijdstip, verder uitgediept middels een
ingestuurd stukje aan het clubblad (HA HA HA).
Nieuwtjes: Ben van Kedoes heeft een nieuwe BMW K1300 GT gekocht en Bassie Slaghekke heeft
ook andere motor gekocht, namelijk een K1200S. Dit was echter meer uit noodzaak, omdat hij zijn
oude motor, een K1200RS, aan zijn einde had geholpen gedurende het rondje Spanje. Naar zijn eigen
zeggen had hij hier geen moeite mee. De vraag blijft nu: Waarmee....?
Het laatste bericht is dat voorbereidingen voor het nieuwe motorjaar in volle gang zijn. Motoren die
voor de wintercheck zijn weggebracht. Het wisselen van oude voor nieuwe banden en het plannen van
de eerste ritjes.
Tot slot, jongens heel veel plezier in het komende “motorjaar” 2009 en...... hou hem tussen de lijntjes.
STAMGAST

Achterstevoren
Op een koude, regenachtige avond stopte een motorrijder om een lifter mee te nemen. Aangezien er
een harde wind stond, raadde de motorrijder zijn passagier aan zijn jas achterstevoren aan te trekken,
zodat de wind niet tussen de knopen door kon waaien. Hij hielp hem zelfs nog deze dicht te krijgen.
Na een tijdje door de stortregen te hebben gereden keek de motorrijder over zijn schouder en zag dat
de lifter niet meer achterop zat. Geschrokken maakt hij rechtsomkeert, en ja hoor, al gauw zag hij een
groepje boeren staan rond iemand die midden op de weg lag.
“Leeft hij nog?”, riep de motorrijder.
“Nou, daarnet nog wel”, zei een van de boeren, “maar z’n kop zat verkeerd om en toen we die terug
draaiden ging ie dood.”
Uit: Broodje Aap, Ethel Portnoy
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Off Road rijden in Tunesië.
Proeven van het “Dakar-gevoel”.
Hoge zandduinen, eindeloze zandvlaktes, immense ruimtes en absolute rust is wat HT Rally Raid uit
het Gelderse Vorden, in samenwerking met Honda Nederland, aanbood. Het was een 5-daagse,
volledig verzorgde, exclusieve reis, die de mogelijkheid bood dit te ervaren.
Er zou door de woestijn gereden worden met een kleine groep mensen (max. 6 personen)! De snelheid
zou daarbij van ondergeschikt belang zijn en off road ervaring geen absolute vereiste... Het doel was
genieten van het motorrijden, van de adembenemende en indrukwekkende natuur en rust. En dit alles
onder leiding van niemand minder dan Mirjam Pol uit Borne. Naast de overnachtingen in het hotel zou
er ook nog één nacht in een bivak worden doorgebracht. Verder zou er gereden gaan worden op Honda
CRF450X motoren van HT Rally Raid, geprepareerd met
roadbookhouder, ICO en GPS. Dit type motor is vergelijkbaar
met wat ik gewend ben, een Yamaha WR450F.
Al met al sprak me de advertentie voor dit kortdurende avontuur
ontzettend aan en heb me hiervoor aangemeld. De vakantie met
mijn echtgenote was al gepland. De 22ste september zou ik na
een Caribbean Cruise vanuit Miami (met jet-lag) terugkomen in
Nederland en op 4 oktober zou de reis naar Tunesië beginnen.
Er was nog net een plek vrij, vanwege het maximale aantal
deelnemers van 6. Dus dat kwam allemaal mooi uit.
Omdat niet iedereen een complete offroad uitrusting heeft en/of
kan regelen voor een reis als deze biedt HT Rally Raid de mogelijkheden om een complete uitrusting,
die verplicht gesteld wordt, te huren of te kopen. Ik was echter in het bezit van alle benodigde kleding
e.d, zodat de totale kosten weer wat meevielen.
Voorafgaand aan de reis vond er bij HT Rally Raid in Vorden (Gld) een kennismaking plaats. HT
Rally Raid verzorgt zowel tijdens de kennismaking als tijdens de reis in Tunesië de motoren, de backup en de logistiek. Tijdens een kop koffie werd kennis gemaakt met de gids, de medereizigers en de
motor (Honda CRF450X), waarmee in Tunesië gereden zou gaan worden. Aansluitend was er een
praktijkgedeelte, op een afgesloten terrein, waar de Honda CRF450X kon worden uitgeprobeerd.
De insteek van het rijgedeelte was, om een inschatting te kunnen maken van het
rijniveau, zo hier en daar nog iets bij te schaven aan de rijtechniek en om nog een aantal tips en trucs
voor het offroadrijden mee te geven, zodat de deelnemers zo volledig mogelijk voorbereid naar
Tunesië konden afreizen. Ook werd kennisgemaakt met de navigatieapparatuur, het Road Book en met
de ICO (digitale afstand-/snelheidmeter).
Dag 1:
Om 02.00 uur loopt de wekker af en drie kwartier later zit ik in de auto, op weg
naar Vorden. Met Henk Hellegers van HT Rally Raid had ik afgesproken om
om half vier vandaar te vertrekken naar Rotterdam, om daar achter het station
de rest van de deelnemers op te pikken. Via Rotterdam zou de reis dan met dit
busje (Chrysler Voyager) verder gaan naar het vliegveld van Parijs-Orly, waar
een rechtstreekse vlucht naar Djerba ons naar Tunesië zou brengen. Dit lijkt
zeer tijdrovend, maar andere opties bleken slechter. Met nog wat tijd over voor
een kop koffie arriveer ik in Vorden. Een kwartiertje later vertrekken we
richting Rotterdam. Daar het mooi rustig is op de weg kunnen we lekker
doorrijden en precies om half zes zijn we achter het station in Rotterdam. Iedereen stond al te wachten,
dus bagage inpakken, instappen en gelijk weer verder. We hebben tijd zat, maar je weet maar nooit
wat je onderweg nog tegenkomt dat vertraging oplevert. Rond een uur of acht stoppen we kort bij een
tankstation / wegrestaurant, om zowel de auto als onszelf van wat verse energie te voorzien. Ik heb
nauwelijks tijd om een peuk te roken, maar ja …., Henk wil weer verder. Ruim op tijd arriveren we op
het vliegveld, waar we voldoende tijd over hebben om een lekker luxe broodje met koffie te nuttigen
op kosten van HT Rally Raid. Zelfs heb ik nu de tijd om meerdere sigaretten te roken. Dan is het voor
ons tijd geworden om in te checken en Henk gaat terug naar Vorden.
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De vlucht naar Tunesië duurt in verhouding maar kort en een aantal uren later landen op Djerba. De
douanebeambte doet nog wel even moeilijk. Dit, omdat ik niet ingevuld heb waar en in welk hotel we
logeren. Dat wist ik gewoon niet. Toevallig had ik thuis een uitprint van de website gemaakt en laat
dat aan de man zien. Ik zeg: “We worden zometeen opgehaald en daar.., wijzend naar de hotelfoto,
gaan we naartoe”. Hij is nu overtuigd of in ieder geval tevreden en zet de benodigde stempels in mijn
paspoort en mag verder lopen. In de aankomsthal worden we opgevangen door onze 2 reisbegeleiders,
Mirjam en Henk-Jan. Zij zullen ons naar hotel El Mouradi in Douz brengen, wat aan de rand van de
Sahara blijkt te liggen, op een afstand van drie à vier uur rijden vanaf hier.
Na een hapje en een drankje doen we onderweg de eerste indrukken op van Tunesië, de
adembenemende natuur en de ongekende ruimte. Als het al een poosje donker is, stoppen we bij een
restaurantje in een kleine plaats voor een fatsoenlijke maaltijd. Wat mij verbaast is dat de eigenaar
Duits spreekt, naast de voertaal Frans en Arabisch. En dat in voor mij “the middle of nowhere”. Bij
aankomst in ons hotel, aan de rand van de duinen, zou het programma moeten beginnen met een
herhaling van de instructies die we in Nederland tijdens de
kennismaking hebben ontvangen, maar in plaats daarvan wordt het
een biertje aan de bar, want het is al laat.
Het hotel ligt aan de rand van de woestijn, op slechts 3 km van het
levendige centrum van het plaatsje Douz, dat ook wel “De poort naar
de Sahara” wordt genoemd. De kamers zijn voorzien van de nodige
faciliteiten zoals airconditioning, tv, radio, telefoon en mini bar.
Verder beschikt het hotel ook over faciliteiten als bar, fitnessruimte,
was service, roomservice, sauna en zwembad (zowel overdekt als in
de openlucht).
Na de tweede halve liter zoeken de meeste deelnemers hun kamer op (twee mensen op één kamer)
voor een welverdiende nachtrust. Het was een lange dag!
Dag 2:
Vandaag begint het echte avontuur. Wij gaan vroeg uit de veren en beginnen, na een stevig ontbijt, aan
onze eerste échte offroad kilometers. De route zal deze eerste dag voornamelijk uit onverharde gravel
paden bestaan, met zo hier en daar wat kleine duintjes! Het is de bedoeling om hierdoor de kans te
krijgen rustig aan de motor te wennen en aan het nieuwe, onverharde terrein. Al na een paar kilometer
is er in de verste verte geen huis of iets van die strekking meer te zien, alleen nog puur natuur, zand en
zo nu en dan een kleine kudde kamelen. De ochtend staat vooral in het teken van navigatie/ het
navigeren. De juiste route kan alleen gevonden worden door middel van een roadbook met gps (of een
gids). Ik kom er achter dat verdwalen heel eenvoudig is en begrijp nu waarom je ieder jaar de beelden
op televisie terugziet van verdwaalde Dakar deelnemers, dolend in de woestijn…
Deze twee hulpmiddelen zijn bij het rally-rijden absoluut onmisbaar om de juiste weg te kunnen
vinden.
Tijdens het middagmaal kunnen we even uitrusten, waarna wij na de lunch weer verder trekken. Later
in de middag doen wij nog een cafeetje aan waar er iets gedronken wordt, waarna wij weer terug rijden
richting het hotel. De route van en naar dit cafeetje bestaat hoofdzakelijk uit redelijk begaanbare
gravelpistes, waar zo hier en daar een zandtong (uitgewaaide duin) overheen ligt. Op een enkel
gedeelte is de “weg” echter behoorlijk slecht geworden door het vrachtverkeer dat daar ook overheen
gaat. De meeste deelnemers zijn (nog) behoorlijk onervaren in het mulle zand, waaronder Kim, een
motor-rij-instructrice uit het westen des lands. Ze denkt het allemaal goed te doen, maar maakt opeens
een gekke zwieper en smakt met de motor in het zand. Blijft vervolgens doodstil liggen, waarop vooral
de haar achterop komende rijders, die het zagen gebeuren, behoorlijk schrikken. Iedereen verzamelt
zich rondom haar heen en gelukkig is ze al gauw weer aanspreekbaar, maar klaagt wel over haar
hoofd. Na een minuut of tien zegt ze dat het wel weer gaat en dat ze verder wil rijden. De mogelijkheid
was er geweest om met de volgauto verder te gaan. ’s Avonds, tijdens het diner, worden de eerste
indrukken en de (nieuwe) ervaringen van de eerste kilometers op het onbekende terrein besproken.
Uiteraard wordt er ook nog een lekker glas wijn en/of bier genuttigd.
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Dag 3:
Na een goede nachtrust gaan wij weer vroeg op pad! Kim klaagt nog steeds over wat hoofdpijn, maar
stapt toch op een van de motorfietsen, die allemaal weer netjes in het gelid staan en ongeduldig
wachten op hun berijders… De route van vandaag is er één met veel variaties. Mooie gravelpaden
worden afgewisseld door uitgedroogde zoutmeren en zandduinen. Zo nu en dan komen we échte
zandduinen (huizenhoog) tegen. Mirjam geeft vooraf nog even wat instructies en doet het een paar
keer voor.
Ook laat ze zien hoe het niet moet en wat de beste techniek is om met de motor weer beneden te
komen voor een volgende poging (foto rechts). Het fijne zand van deze duinen is superzacht. Even te
weinig snelheid, en het achterwiel graaft zich in en je komt niet meer vooruit en naar boven. Je moet
hier niet te bang zijn om snelheid te maken. Punt is wel dat je niet kunt zien hoe het er bovenop en
achter de duin uitziet. Wat schuin naar boven rijden gaat meestal het beste.
Na haar val van gisteren is Kim blijkbaar te voorzichtig
geworden en valt hier nog eens een keer. Ze krabbelt
weliswaar gelijk weer op, maar heeft wel hulp nodig
van Henk-Jan om dit stukje natuur te trotseren. Duwen
en trekken met een motor van ruim 120 kg en niet te
vergeten het lopen in dit fijne mulle zand vreet energie.
Het volgende stuk route kost wat minder energie en is
goed te doen, maar het blijft wel opletten waar
je rijdt. Aan het eind van de middag arriveren we
opnieuw bij een duinengebied. “Als we dit gehad
hebben zijn we vrijwel bij onze eindbestemming voor vandaag.”, vertelt Mirjam. De duinen zijn in dit
gebied hooguit anderhalf tot twee meter hoog met wat struikgewas zo hier en daar. Wat voor spul dat
is? En dat het hier wil groeien in die droogte! Ik geniet met volle teugen van het offroad rijden hier.
Wat mij betreft mag Mirjam de snelheid nog wel iets opvoeren. Maar ja, niet iedereen in de groep
heeft (zoveel) offroad ervaring (of het gevoel voor rijden onder dergelijke omstandigheden). Dit geldt
zeker niet voor onze rij-instructrice Kim. Voor de zoveelste keer zie ik dat ze gevallen is. Nu tijdens
een poging haar voorganger te ontwijken die het ook
even moeilijk had. Ze raakte met de radiateur zo’n
struik, die behoorlijk stevig blijkt te zijn, want de
koeler is beschadigd en lekt een beetje koelvloeistof.
Kim is er helemaal klaar mee. Ze is niet meer verder
rijden. Er zit niets anders op dan dat Henk-Jan hier bij
haar blijft en dat straks de 4x4 volgauto haar op gaat
halen. Zo gedaan rijden we met twee minder de laatste
kilometers door deze duinenpartij. Straks zal iedereen
moe maar voldaan verlangen naar een warme douche
en/of een warm bad. Dat zal echter één dagje moeten wachten… De eindbestemming vandaag ligt niet
bij ons luxe hotel, maar in een echt bivak / tentenkamp (foto rechts). Voor iedereen is er in de tent een
veldbedje met één laken en een deken. Een tweede laken en een kussen was wel handig en comfortabel
geweest. Is dit bivak?
De locals van de volgauto zijn eerder die dag al begonnen met de voorbereidingen van het bivak en
met het koken van eten voor straks. Met het laatste zijn ze nog steeds bezig. Iedereen is nu binnen,
Kim gaat met een paar aspirientjes even op een veldbedje liggen om bij te komen, de anderen lessen
de dorst met frisdrank en water (nee, dit keer geen bier en geen wijn). De zon gaat onder en de
sterrenhemel verschijnt.
Hier kun je de woestijn ervaren zoals het hoort. Het echte leven, buiten
onder de sterrenhemel! Deze unieke ervaring kunnen slechts enkele andere
reizigers (en uiteraard Dakar-deelnemers) met mij delen en zal ik niet snel
vergeten!
De locals hebben inmiddels een kampvuur gemaakt. Handig, het geeft licht
en warmte. Maar tot mijn verbazing laten ze het vuur grotendeels uitgaan
en op de gloeiende resten wordt een soort grote pannenkoek gelegd die
weer wordt toegedekt met gloeiende as en van dat fijne Saharazand. Na
pakweg een kwartier wordt de grote pannenkoek er met een stok
uitgehaald en alle as- en zandresten worden er zorgvuldig afgeklopt. Het
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brood is klaar en we kunnen eten (naar mij verteld is, heet dit brood “Sabel bread”, genoemd naar het
fijne zand dat “Sabel sand” heet).(zie foto)
Dag 4:
Na dit nachtje onder de sterrenhemel (in de tent, met een vest als kussen) en met het ‘back to basic’
gevoel, vertrekken wij zo meteen vanuit het bivak voor onze laatste dag offroad rijden op Tunesische
bodem. Kim heeft besloten om ook vandaag niet meer te rijden en gaat met de auto mee. Haar motor
moet echter wel weer terug naar het hotel in Douz en dat hele eind offroad achter bij op de volgauto
lijkt niet zo’n slim idee.
Eén van de locals biedt aan om de motor terug te rijden. Hij kent de weg,
dat is het probleem niet, maar kan hij ook met zo’n ding overweg? En hoe
zal dat gaan zonder beschermende kleding en op slippers en met een
hoofddoek? Hij krijgt wat uitleg van Henk-Jan en mag vervolgens zijn
kunnen tonen. Het is voor hem duidelijk erg onwennig, maar het ziet er
wel naar uit dat hij er zich mee zal gaan redden.
Daar gaan we dan. De koers die wordt ingezet gaat dit keer wel weer
richting ons luxe hotel in Douz. Halverwege arriveren we bij Café du Parc
om een hapje te eten en even bij te komen. Dit café (en ook de andere die
we hebben aangedaan) lijkt in de verste verte niet op een eet- of
drinkgelegenheid zoals wij dat hier kennen. Het is een heel simpel
bouwsel wat beschutting geeft tegen de zon en de wind en er staan wat
eenvoudige tuinmeubels. Ook is er een soort lounge-afdeling waar je min of meer liggend op kussens
van een maaltijd kunt genieten.
Hoe dan ook, het eten wat er wordt klaargemaakt smaakt voortreffelijk. Onze motormuis is al voor
ons gearriveerd, maar de volgauto is nog in geen velden of wegen te bekennen. “Die heeft een andere
weg genomen en zal er zo wel aankomen”, laat de motormuis weten. Hij blijkt gelijk te hebben.
Na de buik rond gegeten te hebben
vervolgen we onze weg door het ruige,
maar daarom niet minder mooie, landschap
naar het hotel in Douz, waar we aan het
eind van de middag aankomen. Het is nu
hoog tijd geworden voor een lekker koel
biertje aan bar van het hotel. Daarna even
opknappen en we sluiten, tijdens het diner
in het centrum van Douz, onze reis
gezamenlijk af.
Over dat diner in het centrum van Douz wil ik nog wel even wat kwijt. Ik lust namelijk graag een
glaasje wijn bij het eten. Dat, of andere alcoholische drank, was in het restaurant niet te krijgen. Dus
moest ik het doen met Cola Light. Blijkbaar is een en ander inherent aan de cultuur in Tunesië, hoewel
in de hotels wel van alles en nog wat te verkrijgen is.
Dag 5:
“Voor het eerst tijdens deze reis kun je ’s ochtends een uurtje langer genieten van je welverdiende (na
3 dagen intensief rijden) rust”, stond in het informatiemateriaal. Dus niet!! Vier uur lang met Mirjam
en Henk-Jan in de auto om bij het vliegveld te komen en rond het middaguur vliegen, betekent
uiterlijk 10.00 uur daar zijn en houdt in dat we, met wat reserve, om half zes in de ochtend vertrekken
bij het hotel. Dat betekent alles behalve rustig opstaan, van een stevig ontbijt genieten en daarna
relaxed aan de terugreis beginnen.
Na het echte ontbijt op het vliegveld van Djerba moeten we al gauw inchecken en nemen afscheid van
Mirjam en Henk-Jan. Zij zullen in de loop van de dag een volgende groep meenemen naar Douz en wij
vliegen naar Parijs-Orly, waar Henk Hellegers van HT Rally Raid ons al op staat te wachten en ons na
een aantal uren rijden weer keurig aflevert op de plaats waar hij ons vier dagen eerder oppikte. Om
22.00 uur ’s avonds kom ik thuis, moe maar met een voldaan gevoel en weer een hele ervaring rijker.
Arie Eeftink
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DARTTOURNOOI
ZATERDAG 6 JUNI
AANVANG 14:30 UUR
OPGAVE BIJ MARK VAN DE RIET
INLEVEREN IN HET KLUPHOES OF OPGAVE VIA MARKVDRIET@HOME.NL
INSCHRIJFGELD € 3,=
OPGAVE IS TOT EN MET 31 MEI MOGELIJK
ALLEEN LEDEN KUNNEN ZICH OPGEVEN

NAAM :…………………………………………
ADRES :………………………………………..
TELEFOONNUMMER:………………………..
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De 25e Enterrun.
“Ja, u leest het goed, dit jaar houden we voor de 24e keer de Enterrun. Voor de 24e keer proberen we
weer een groep gehandicapten een leuke en fijne dag te bezorgen. Het houdt dus in dat we volgend
jaar een bijzondere editie hopen te houden, namelijk de 25e! Dat is dan een lustrum voor het
evenement. En dat kunnen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.”
Bovenstaande zinnen hebben jullie vorig jaar ook in “Allerlei” kunnen lezen. Nu is het dus zover.
Op zaterdag 16 mei hopen we voor de 25e keer de Enterrun te houden!
Als commissie zijn we weer druk in de weer om de zaakjes voor elkaar te krijgen. Ondanks dat we als
Enterse Motor Club inmiddels aardig wat ervaring hebben, is het natuurlijk niet niks. Voor de 25e keer
overleg met de groepen, afstemming met de politie, uitnodigingen naar de rijders, bericht naar
zalencentrum De Krol en nog veel, veel meer.
En natuurlijk mag deze dag niet ten koste gaan van de allesomvattende kredietcrisis, net iets te vroeg
landende vliegtuigen en al het andere wat Nederland bezig houdt. De sneeuw en de
wintersportvakanties zijn weer voorbij, nog even en het voorjaar breekt weer door. Daarmee begint bij
de EMC en haar leden alles weer te kriebelen. Dat is een goed uitgangspunt voor deze Enterrun. Dat is
een dag waarop we met ons allen weer een geweldige dag hopen te hebben. Rijders, deelnemers,
helpers en alles achter de schermen; het is een groot feest om te doen.
Een feest dat we voor de 25e keer hopen te organiseren. Maar het is ook voor de 25e keer dat we het
hopen weg te geven. Weg te geven aan een groep mensen die minder kansen heeft in onze
maatschappij, die een ander leven hebben als dan de meeste van ons gewend zijn. Maar wel een groep
mensen die we een enorm plezier kunnen doen met de Enterrun.
We hopen er deze keer een echt 25e editie feest van te kunnen maken.
Hoe? Dat laten we vooralsnog lekker even een verrassing.
De 25e editie is ook EMC!
Groeten namens de Enterrun commissie,
M. Rohaan.
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Liefde
Een oud echtpaar van boven de 80 jaar komt aangereden bij
’t Kluphoes van de Enterse Motor Club op een oude
roestige en hevig rokende Jawa. Knetterend komen ze tot
stilstand, stappen af, trekken de Jawa op de standaard,
leggen er een milieumatje onder en gaan naar binnen. Daar
zetten ze de pothelmpjes af, doen de lange leren jassen uit
en zetten zich aan een tafel.
De man gaat naar de toog en komt terug met:
Eén broodje, één gehaktbal en één cola.
Hij snijdt het broodje perfect doormidden en legt de helft
neer bij zijn vrouw. Ook de gehaktbal wordt secuur in tweeën verdeeld en één helft legt de man bij zijn
eega.
De man drinkt een slokje van de cola en dan zijn vrouw een slokje, om beurten lurken ze aan het rietje.
De man begint te eten…… terwijl zijn vrouw zit toe te kijken.
De EMC-er achter de bar slaat dit tafereel gade en vindt het erg zielig, dat die oude mensen zich samen
maar één gehaktbal kunnen permitteren. Hij gaat naar de vrouw en zegt: "Mevrouw, neem gerust ook
een gehaktbal, over de rekening hoeft u zich geen zorgen te maken".
De vrouw zegt: "Dat is niet nodig meneer, we zijn al 60 jaar getrouwd en we zijn gewend alles samen
te delen".
De EMC-er trekt zich weer terug achter de toog en ziet weer dat de vrouw niks eet. Ze blijft wachten
terwijl haar man verder zijn helft op eet.
Hij kan het niet meer aanzien, gaat terug naar de vrouw en zegt: "Mevrouw, eet gerust uw deel op, ik
maak ook voor u een lekkere gehaktbal".
Maar de vrouw zegt weer: "Nee, bedankt, meneer, wij zijn gewend alles samen te delen".
Waarop de EMC-er zegt: "Waarop wacht u dan zolang om te beginnen met eten?"
De vrouw zegt:

“op ons kunstgebit”.

EMC Allerlei maart 2009

pagina 25

EMC Allerlei maart 2009

pagina 26

Interview Jeffrey Kamphuis
Jeffrey Kamphuis, 17 jaar en wonende aan de Rondweg in Enter, doet aan supermoto. Jeffrey wat is
dat eigenlijk?
Supermoto is min of meer een kruising tussen motocross
en wegrace. Je rijdt met een motor die feitelijk een
omgebouwde crossmotor is over een circuit wat voor ca.
70% uit asfalt en voor ca. 30% uit zand bestaat. De lengte
van de baan is vergelijkbaar met een crosscircuit. Op een
wedstrijddag is er ’s morgens eerst een tijdtraining waar
de startopstelling wordt bepaald, dus wie “pole position”
krijgt. De start is altijd op een verhard gedeelte van de
baan waarbij de rijders in rijen van 3 of 4 achter elkaar
opgesteld worden. Na de start moet je gewoon zo hard
mogelijk rijden om als eerste de finish te halen.
O, dat klinkt simpel. Hoe vaak heb je al gewonnen?
Ahuum, een echte overwinning heb ik nog niet geboekt bij de supermoto maar het gaat niet slecht.
Drie jaar geleden ben ik begonnen bij de pitbikes. Een pitbike is eigenlijk geen echte motorfiets maar
een soort minimotortje van 125 cc om je verplaatsen over het rennerskwartier naar de pit, vandaar
“pitbike”. Mijn beste resultaat was een 2e plaats met ook een 2e plek in het kampioenschap. Vorig jaar
ben ik overgestapt naar een echte supermoto klasse, de Nationale klasse waar ik reed op een 450 cc
Yamaha YZF. Daar rijdt ik ook dit seizoen op. Dat was wel even wennen, maar gaandeweg het
seizoen ging het steeds beter. In de laatste wedstrijd werd ik 7e in een veld van 85 rijders. In de
eindstand van het kampioenschap werd ik 6e.
Door dit resultaat ben ik gepromoveerd naar de klasse Euro.. Het zal nog best moeilijk worden om
daar in de voorste gelederen mee te strijden, maar ik ga ervoor. In deze klasse mogen ook
buitenlanders mee strijden, maar dat zijn meestal niet de sterkste rijders. Boven de Euro klasse is er
nog de klasse Open Nederlands Kampioensschap. Hierin rijden de sterkste rijders en ook zeer snelle
buitenlanders.
Eerst even over de motor. Wat moet je aanpassen aan een crosser om er een supermoto van te maken?
De grootste verandering betreft de wielen, remmen, vering en banden. Het grote cross voorwiel van 19
inch wordt vervangen door een gewoon motorwiel van 17 inch met een grotere remschijf en een
wegband zonder noppen. Verder krijgt het achterwiel een wegband
en wordt de vering aangepast. De banden zijn geen gewone
wegbanden maar slickbanden met rubber dat snel warm wordt voor
een goede grip. Ook moeten er reglementair dichte handkappen
gemonteerd worden om te voorkomen dat je met je hand bekneld
raakt mocht je een dranghek raken. Verder worden er kunststof
doppen gemonteerd op die plaatsen die de grond raken als je
onderuit gaat, zoals het uiteinde van de achteras.
Jullie rijden inderdaad met wegbanden met geen of weinig profiel,
dus slicks. Geeft dat geen problemen op de onverharde stukken?
Natuurlijk zouden noppenbanden op de onverharde stukken een
voordeel zijn. Maar het grootste deel van het circuit bestaat uit asfalt,
dus je kunt beter kiezen voor snelheid op het asfalt dan op het zand.
Als het droog is kom je best wel redelijk vooruit op de onverharde stukken. De banden zijn wel
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belangrijk, als het regent rijden we ook met speciale regenbanden, als je die niet gebruikt ben je
kansloos in de regen wegens veel te weinig grip op het asfalt. Maar ook deze regenbanden geven niet
veel grip in de modder. Het komt wel eens voor dat met erge regen het onverharde deel uit het circuit
wordt gehaald omdat er met deze banden niet meer te rijden is.
Wat komt er verder zo nogal bij kijken om deze tak van sport te beoefenen
Behalve een supermoto motor moeten ook alle zaken er omheen geregeld worden zoals het onderhoud
aan de motor, benzine, het vervoer naar de circuits, de juiste kleding en uiteraard een startbewijs en de
inschrijvingen voor de wedstrijden. Daarnaast dien je op het rennerskwartier ook te beschikken over
en tent of iets dergelijks om daar te kunnen sleutelen en voor de “catering” van het team e.d.
Het onderhoud aan de motor valt mee, niet alleen omdat mijn broer en vader sleutelen, maar ook
omdat er veel minder slijtage is dan bij een motocross of enduro wedstrijd. Er komt lang niet zoveel
modder aan te pas, daardoor is er ook veel minder slijtage.
Wat het vervoer betreft gaan we vrijwel altijd samen met een bus van het team, die komen meestal bij
mij langs en die pikken meestal, behalve de motor en de spullen, het hele gezin op.
Samen zes rijder uit de buurt hebben we een team gevormd, dat zijn Mark en Martijn Maathuis uit
Hengelo, Bas Wijkamp uit Deurningen, Woudt Nijhuis uit
Deurningen, Arjan Engberts uit Hengelo en mijzelf.
Verder doe ik niet veel aan conditietraining en ook niet veel aan
rijtraining. Ik heb voldoende conditie voor de wedstrijden, het is lang
niet zo zwaar als bijvoorbeeld crossen. Ik zou wel graag meer aan
rijtraining willen doen, maar de mogelijkheden daarvoor zijn beperkt.
Af en toe kun je rijden op de circuits van Emmen (kartbaan) of
Lelystad (Midlandcircuit).
Is het een dure hobby? Heb je sponsors?
Ja, het is best wel duur, mijn ouders zijn mijn belangrijkste sponsors,
daarnaast heb ik de volgende bedrijven als sponsor gehad afgelopen
seizoen;

Maathuis Motorsport
Autobedrijf Maathuis
M3 Timmerwerken
Jopa
Motor Oost
Autobedrijf Oude mulders
De Hogebrink
Resa-racing
Sismatec
De meeste sponsoren mij ook dit seizoen weer, maar ik kan nog wel wat sponsoren gebruiken. Zo is
het inschrijfgeld 40 euro per wedstrijd en daar komen de reiskosten en de kosten voor de motor nog
bij.
Hoe ziet de wedstrijdkalender van aankomend seizoen eruit? Zijn er nog wedstrijden in de buurt?
Komend seizoen zijn er 16 wedstrijden gepland, dat ziet er dus goed uit. Hier in de omgeving zijn er
wedstrijden in Holten, Nijverdal en dit jaar voor het eerst in Deurningen. Daarnaast is Zelhem ook niet
al te ver uit de buurt. Voor een echt supermoto circuit moet je naar Lelystad. Verder zijn er plannen
om in Deurningen een circuit aan te leggen. Dus speciaal een bochtig stuk asfalt aanbrengen, maar wel
met de bedoeling dat dit slechts één keer per jaar gebruikt zal worden voor een grote supermoto
wedstrijd.
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12 April
3 Mei
16 Mei (Zaterdag)
24 Mei
6 Juni(Zaterdag)
14 Juni
21 Juni
12 Juli
19 Juli
9 Augustus
23 Augustus
30 Augustus
13 September
27 September
4 Oktober
1 November

Lelystad
Boekel
Thoolen
Lelystad
Oldebroek
Zelhem
de Wijk/Rogat
Den Dungen
Deurningen
Holten
Joure
Lelystad
Nijverdal
Valkenswaard
Lelystad
Lelystad

Heb je misschien zelf nog een vraag?
Ja, wanneer organiseert de EMC een supermoto wedstrijd?
Antwoord; zodra we een circuit hebben en iemand die de organisatie op zich neemt.
Vervolgens hebben we nog even gepraat over waar in Enter misschien een mogelijkheid zou zijn om
een supermoto circuit te creëren. Dus een traject van ruim een kilometer met voldoende breed asfalt en
behoorlijk wat bochten. Daarnaast een stuk grond erbij waar wat springschansen e.d. aangelegd
kunnen worden. De mogelijkheden van het huidige industrieterrein zijn beperkt. Misschien dat het
nieuwe industrieterrein richting Rijssen in de toekomst een mogelijkheid kan bieden. Wie weet.
Jeffrey, in elk geval eerst veel succes toegewenst voor het komend seizoen.
Harry Wolters
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DEMO RACE
29 AUGUSTUS 2009
Op 29 augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te houden op de Enterbrookring.
Vandaar deze

HELPERSOPROEP.
Ben je genegen te helpen tijdens de aanstaande Demorace dan kun je je opgeven bij Harry Wolters, tel
0547-383072 of per e-mail demorace@entersemotorclub.nl.

We hebben mensen nodig die vrijdags willen helpen met het circuit opbouwen, zaterdags met
parkeren, kaartjes knippen, catering verzorgen e.d. en ook ’s maandags moeten nog wat zaken
opgeruimd worden.

De Demo-Race commissie,

Harry Wolters
Bertus Westerik
Patrick Kuipers
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Noabers cross dit jaar nog groter opgezet!!
Zoals velen van jullie wel weten heeft de EMC vorig jaar, in samenwerking met Noabers events, voor
de eerste keer een 3-uurscross georganiseerd. Zowel rijders, helpers, alsook de in grote getale
opgekomen toeschouwers (zou het aan het weer hebben gelegen?) waren allemaal zeer lovend en voor
herhaling vatbaar vonden wij. Ook de samenwerking tussen Noabers events en de EMC liep perfect.
Zeer enthousiaste jongens die weten wat aanpakken is en op z’n tijd ook hun mannetje staan aan de
bar!
Was het vorig jaar nog zo dat wij het weekend moesten delen met de Bornerbroekse autoclub, dit jaar
hebben wij het gehele weekend het terrein tot onze beschikking!
Dit jaar gaan we op zaterdag 6 juni de inmiddels beroemde Naoberscross (3-uurs Motocross)
organiseren, en op zondag 7 juni een motocross wedstrijd (meetellend voor de TWENTECUP).
De 3-uurs Motocross is een wedstrijd waar aan deelgenomen kan worden via voorinschrijving door
teams (max. 2 rijders), die in drie uur zoveel mogelijk rondes moeten afleggen over het 4 km lange
parcours! Het volledig vernieuwde parcours zal bestaan uit een enduro-gelijkende route met daarin
opgenomen een aantal natuurlijke en kunstmatig aangelegde hindernissen. Dit alles wordt aangelegd
rondom de crossbaan met daarin diverse schansen en tafelbulten!
Op deze, bijna 3 hectare grote, crossbaan wordt dan ook op zondag 7 juni de Motocross gehouden.
Aan deze Twentecup-wedstrijd kan iedereen met een licentie deelnemen. Hier doen dan ook veel
plaatselijke rijders en landelijke toppers aan mee!
Iedereen die wil helpen om dit evenement weer te laten slagen kan zich aanmelden bij mij, of in het
clubhoes. We zijn op beide dagen vlaggenisten nodig, maar ook mensen die willen helpen met de
(voor) inschrijving van de rijders, de tijdwaarneming en tijdens de opbouw van het parcours.
Wil je niet helpen kom dan zeker even kijken naar de verrichtingen van de (plaatselijke)rijders, of kom
op zaterdagavond in de feesttent op het terrein waar een grandioos feest wordt georganiseerd.
Natuurlijk wordt de catering weer perfect geregeld door Noabers events!
Groeten Jan Slagers.
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Om alvast in je agenda te zetten!!
Tevens helpers gevraagd voor dit evenement, zodat het weer net zo’n
succes wordt als vorig jaar!!
Wanneer:

6 en 7 juni 2009

CROSS
Zaterdag 6 juni 3uurs-motocross
Zondag 7 juni Twentecup-motocross
Organisatie:

Noabersevents & Enterse Motor Club
Locatie:

Terrein aan de Langevoort te Bornerbroek
Aanmelden als helper voor deze dagen of de dagen daarvoor?
Stuur even een mailtje: janslagers@hetnet.nl
Of bel: 06-14317920
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Joekopillie, 12 maart 2009

“Goed luisteren en lezen”

Ook in Joekopillie begint de lente en ook hier hebben we geweldige motorrijders net als bij jullie
clubje de EMC (althans dat denken jullie!). Mijn naam is YANKEE HENKIE en ik ontvang ook altijd
jullie clubblad via een lid van de EMC. Dit lid vertelt mij ook alle ins en outs binnen jullie “kluppie” .
Jullie medelid belt mij elke week wat er weer allemaal gebeurd is en vraagt dan aan mij of ik me
daarin wil inleven. Zo heb ik dan een paar opsommingen gemaakt hoe die op mij afkomen en hoe ik
die beleef.
De windwijzer is heel mooi gemaakt, maar die panden erachter nemen toch qua hoogte de overhand.
Ik zou zeggen haal PLASJE (of hoe heet die meneer!) erbij en hij moet minstens 4 meter hoger
worden. De bomen werden destijds weggezaagd, maar die paal moet langer PLASJE!!!!
Zoals beschreven is de tweedaagse prima verlopen en er is mij verteld door jongens uit de buurt van
Joekopillie (die mee hebben gereden), dat die organisatoren en helpers er wat van kunnen in Enter.
Een grote pluim voor de EMC.
Die Antoon of hoe heet die voorzitter ook alweer, die vent doet het goed en weet wat besturen is, een
rap tempo en “to the point”. Een goede toevoeging tot het bestuur zou die man uit Haaksbergen zijn
waar hij menig keer mee spert hoe onze wereld er uit zou moeten zien. Heet hij ook Wielens als zijn
achternaam, ik weet het niet exact meer.
De groene loods is een goede investering en vangt veel logistieke problemen op.
Er is mij ook ter ore gekomen dat er steeds minder gezongen wordt tijdens het Eifelweekend. Laat
onder leiding van Jan Homan dit koor weer galmen aan de Moezel!!! Wees welkom Wierdens
Mannenkoor! Ook is het fijn te horen dat het goed gaat met het huwelijk van Frank Lammertink en
met Natasja, welke vorig Eifel weekend gesloten is.
Het rookvertrek!!!!! Het rookvertrek!!!!! Het ziet er heel mooi uit, maar wat een investering voor de
EMC, voor de rokers onder jullie. De investering is het ergste nog niet maar de niet-rokers moeten wel
via het rookhol het clubhuis binnen. Och, stinken naar rook en inhaleren is niet zo erg als kou lijden.
Samen uit, samen thuis. Bij onze club gaan we altijd met z’n allen rijden en/of op vakantie en gaan we
met z’n allen weer naar huis. Ik las in een stuk over die Jop die “alleen” aan het einde van de vakantie
nog een x-aantal passen wil pakken en op het einde alsnog veel autobaan neemt om op tijd bij de
vrouw thuis te willen of moet zijn. Op zich is dit niet erg als je veel internationale motorkilometers
wil inhalen op je leven. Maar schrijf dan ook zelf een apart stukje in het blad over dat “solotripje” en
plak dan niet het hele verhaal aan elkaar van een rondje Spanje 2008.
“Tikken met een leeg glas op de stamtafel is omzetverhogend”; tandje erbij barkeeper !!!! Het gaat
erom dat de EMC financieel gezond blijft.
Binnenkort gaan er zoals ik hoorde een horde doorgewinterde motorrijders een rondje SPANJE 2009
maken. Ik wens ze veel plezier en veel kilometers en dat ze op tijd bij het Eifelweekend mogen
arriveren, zodat ze daar ook alle kilometers kunnen meerijden. Degene die het niet kunnen volhouden
en niet gewend zijn, kunnen het hele weekend bij Jozef en Maria uitrusten of bij EP aan de bar gaan
zitten. Watjes mogen eerder naar huis alleen met toestemming van Harry Wolters. Laten alle Suzukirijders de motoren goed prepareren!
DIT WAS HET EVEN VOORLOPIG!!!!

Groeten YANKEE HENKIE
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