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BESTUUR: 

  

Voorzitter:  A. Slagers  Dorpsstraat 79  7468 CG Enter Tel: 0547-384332 
Secretaris: M. ter Harmsel  Langevoortsweg 5  7468 RP Enter  Tel: 0743-842343 
Penn.meester:  D. Pruim  Pr. Bernhardlaan 28  7468 BE Enter Tel: 06-11006036 
Leden:  F. Lammertink  Brahmsstraat 16   7604 ET Almelo Tel: 06-13243943 
 H. Wolters Reggestraat 66  7468 EN Enter Tel: 0547-383072 
 P. Kuipers  Van Uitertstraat 44  7468 EE Enter Tel: 0547-380746 
 H. a/d. Stegge  Putman Cramerstraat 7  7468 BG Enter Tel: 0547-383110 
 B. Rikkert  Boomcateweg 81b  7442 BG N’dal Tel: 0548-613189 

LIDMAATSCHAP:  Minilid t/m 5jaar  EUR  4,50 
6 t/m 17 jaar   EUR  10,00 Een gezinslidmaatschap is ouders + 

minderjarige kinderen 18 t/m 64 jaar        EUR  20,00 
vanaf 65 jaar        EUR  10,00 Word je na 1 september lid, 

dan geldt de betaling voor het 
hele volgende jaar. 

Gezinslidmaatschap   EUR  25,00 

BANKRELATIE: Bank rekening (Rabobank) nr. 11.43.07.024 

REDACTIE:  H. Wolters  tel: 0547-383072 
 A. Eeftink  tel: 0546-573969  
 S. Rutenfrans  tel: 0547-381366 
E-MAIL REDACTIE  : redactieclubblad@entersemotorclub.nl 

E.M.C.-POSTADRES :  Postbus 53,  7468 ZH Enter  
INTERNET www.entersemotorclub.nl  
OPENINGSTIJDEN ‘t KLUPHOES Woensdag;    

Zaterdag;      
19.30 uur tot 23.00 uur  
15.00 uur tot 19.00 uur 

ADRES ‘t KLUPHOES:  
 

Krompatte 4,  
Tel: 0547-382053 

7468 AS Enter   

TOER:  M. Wolves 0547-381287  B. Rikkert  0548-613189 
 A. Eeftink 0546-573969  E. Rotman 0548-517629 
 N. Hovenier 06-14560053  

WEEKEND DUITSLAND:  H. Wolters 0547-383072  G. 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 

DEMO RACE  H. Wolters 0547-383072  P. Kuipers 0547-380746 
 B. Westerik 0546-573012  

VETERANEN &   
KLASSIEKERS  

A. Eeftink 0546-573969  
B. Westerik 0546-573012 
 

H. de Wilde 0547-382118 
B. Oude Mulders 0547-381151 

ENTERRUN:  M. Rohaan 0547-381912 
G. Kalenkamp 0547-382986 
H. a/d Stegge 0547-383110  
H. ter Denge  06-29536751 
 

H. Beverdam 0547-381661 
W.J. Pieterson 253-5364870 
G. Lankamp 

BEHEER KLUPHOES DB M. v.d. Riet 06-10386910 H. a/d Stegge 0547-383110 
 H. ter Denge 06-29536751  
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Van de redactie 
 

 
De afgelopen periode waren er weer diverse EMC evenementen, Veteranen- en 
Klassierrit, Eifelweekend, Enterrun, Noabercross, diverse toerritje, is er weer 
onderhoud/aanpassing aan het Kluphoes geweest (we hebben nu een afzuigkap die 
de pan bijna van het gas zuigt) en is er ook nog weer een EMC Allerlei in elkaar 
gedraaid.  

Het voorjaar is altijd de periode met de meeste evenementen, dus voldoende kopij deze keer. Helaas 
weer geen lezerspen, maar misschien dat Marcel hem voor de volgende editie wel inlevert? Behalve 
verslagen van alle evenementen, staan er in deze editie ook weer nieuwe evenementen aangekondigd. 
Meld je aan als deelnemer en/of helper, of kom gewoon even kijken. Bijvoorbeeld voor de Demo Race 
op 29 augustus en de feestjes die worden georganiseerd. Ook zullen er deze zomer door onze 
clubleden zeker weer de nodige motortochten worden gemaakt. Maak een verslagje voor in dit blad en 
de rest kan er ook van nagenieten. Maar eerst veel leesplezier met deze EMC Allerlei. 
 
De redactie. 
 
 
 
 
 
Kalender EMC 2009 
 

DAG – DATUM ACTIVITEIT START 
Zaterdag 4 en zondag 5 juli 2009   27e Klompenrit  10:00 uur 
Woensdag 12 augustus 2009   Zompenritje  19:00 uur 
Zaterdag 22 augustus 2009   Party Time  16.00 uur 
Vrijdag 28 augustus 2009   Lady’s day  
Zaterdag 29 augustus 2009   Demo Race  Hele dag 
Zaterdag 5 september 2009   Zaterdagmiddagrit  13:00 uur 
Zaterdag 5 september 2009   Kidsmiddag  
Zaterdag 19 september 2009   Casino-avond  20.00 uur 
Zaterdag 28 november 2009   Sinterklaasmiddag  15.00 uur 
Zaterdag ?? januari 2010   28e Reggerit  Hele dag 
 
 
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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Van de redactie          3 
Kalender EMC 2009         3 
Van de Voorzitter         7 
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Uitslag Noaber Cross         15 
25e Enterrun          18 
Nieuwe regeling verkeersregelaars       23 
Trainingsweekend Bilstain        28 
Helpersoproep! Demorace        30-32 
Muzikale Veteranen- en Klassiekerrit       34  

 
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 briefje inleveren is ook prima. 
 

 
COPY VOOR DE VOLGENDE EMC-ALLERLEI 
INLEVEREN VOOR      1 september 2009 
BIJ DE REDACTIE 
 

 

 
Zaterdag 5 september Kids-middag 
 
Springkussen zal deze middag aanwezig zijn en uiteraard een patatje met een 
frikadel en een lekker ijsje.  Misschien bedenken we nog wel een verassing voor 
deze middag ☺ 
Indien het weer het niet toelaat schuiven we het door naar 12 september. 
Houdt dus de site van de EMC in de gaten ! 
(Bij het Forum en dan In en om ’t Kluphoes)   
 
De Beheerscommissie 
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Berichten 
 
 
 
 

 
 
Goedendag aan alle  EMC' ers, 
  
Na mijn ongeval op 1 mei, hier een berichtje van mij. Na een dag of tien in het ziekenhuis in Duitsland 
ben ik door de Duitse reddingsdienst thuis gebracht, waar ik verder moet revalideren. 
Er zijn twee wervels (ter hoogte van de borstkas) gebroken en tevens zijn deze aan een kant in elkaar 
geduwd. Momenteel gaat het aardig, maar mag ik niet veel kilo’s tillen. Als ik zo door ga zal alles 
weer aan elkaar groeien zonder overblijvend letsel. Mocht ik te snel weer gaan tillen dan kan dat 
gevolgen hebben. Ik moet me zelf dan ook op de rem trappen deze periode.  
  
 
Via deze mail wil ik jullie en jullie partners bedanken voor alle post, attenties en mooie kaarten 
met mooie teksten die ik de laatste tijd heb mogen ontvangen.  
  
 
Van mijn naaste motorrijders (Herrold, Paul, Johan, Erwin, Rob, Ben, Harry, Arie, Jos, Marcel, Johan, 
Frank, Norbert, Jarno, Bennie O.M, Gert, Gerard, Johan, Jop, Poal, Gait, Ekkie, de Mas, de Keurne, 
Mark, ‘n Tik, Hans en Wim) heb ik een heel lekkere en grote vleesschotel gehad, deze was heel goed 
en lekker. 
  
 
Via deze mail wil ik een ieder dan ook persoonlijk bedanken!!!!!!! en ik spreek jullie. 
 
 
Vriendelijke Groeten, 
 
 
Ben Slaghekke     
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Hoera! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Op 5 juni 2009 is Bram geboren! 
Zoon van Rob Schrooten en Wendy Bruns, broertje van Silke. 
 
 
   
 
Een wonder, zo lief, klein en byzonder 
 

   Doris 
24 juni 2009 
Erwin en José Kornegoor 

 
                                  
                                                                                      
                    
 
 

            Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

 



EMC Allerlei juli 2009                                                                                                                                                                        pagina 7 

 
 
Van de VOORZITTER 

 
Het weer wordt met de dag mooier en alle motoren zijn al van stal. 
Weekenden weg met de jongens en dan lekker over de weg scheuren of door ‘t zand 
en over stenen (zie de verslagen in deze editie). 
Voor sommigen is het voorlopig al weer over, want de eerste slachtoffers hebben 
zich al weer aangediend. Voor de één een klein ongemak van een botje in de hand 
gebroken tot een gebroken rugwervel. Ja, ik eindig vaak mijn betoog met “rij 
voorzichtig”, maar kennelijk luistert er niet iedereen naar. Die jongens die door t 

zand crossen, ja die moeten gewoon de grens opzoeken dat is het spel, maar de mensen op de harde 
weg die kunnen toch ook wel een tandje langzamer rijden. Dan zie je ook nog is wat van de natuur, nu 
hoor je vaak dat ze alleen maar bezig zijn om de motoren op de weg te houden met hangen en wurgen 
en met vele ‘kikkjes’ later onder het genot van een biertje maar vertellen waar ‘t allemaal bijna mis 
ging. Ik snap t niet. 
Maar goed, als de recessie doorzet en dat doet het wel, dan gaan de benzineprijzen nog wel wat 
omlaag en krijgen we vanzelf wat meer tijd, dus de ideale combinatie om nog meer op de motor te 
stappen. En dan wordt de vutploeg aangevuld met een ww-ploeg, er is namelijk werk zat. 
Ja, je moet er altijd iets positiefs uithalen hebben ze mij eens geleerd, dus dat doen we maar. 
Mocht je eens lekker wilt vertellen over je vele oeps-momenten die je mee hebt gemaakt, mail dan 
eens naar de redactie, of kom even langs bij ons clubhoes en vertel je verhaal aan de stamtafel, hoor ik 
ook eens wat. 
Dus dames en heren rij niet te hard (te is nooit goed) maar geniet. En oh ja, als je dit gelezen hebt en 
wat op de achterkant van deze pagina staat, kun je het beste deze eruit scheuren, want als de 
wederhelften dit lezen zeggen ze: “Zie je wel, de voorzitter zegt het ook al”. Als ik iets niet wil, is 
stoken in een (goed) huwelijk. 
 
Antoon Slagers,  
Voorzitter EMC. 
 
 
 
 

Zaterdag 22 augustus 2009 
Party time, 
 
 

bij ’t Kluphoes.  Het zal een gevederd middagje 
worden. We beloven dat de veren al geplukt zijn! 
Aangezien we allen in een diepe Economische Crisis 
verkeren, zullen we de prijs dan ook wederom naar 
beneden bijstellen. We hebben gedacht aan het 
kwartje van Kok maar dit kan zelfs ons clubje niet 
baas.  
Daarom deze keer voor een Tientje pp all-in! En dit is 
uiteraard weer inclusief Methadon-kuur  
Vanaf 16.00 uur heet de feestcommissie u welkom  
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Dames, 
 
Het is weer zover!!!!! Wij gaan weer een avondje op stap. 
 
Geplande datum is vrijdag 28 augustus. 
 
Deze keer geen verrassing. Dit jaar hebben wij besloten een avondje TAPAS te gaan 
eten in Almelo.  
 
Wie o wie gaat ermee? 
 
Opgeven bij Daniële Pruim of Ellen Brok (e-mail: danielepruim@home.nl of 
ellenbrok@hotmail.com) 

Kosten worden geschat op ongeveer 30 euro. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

LADIESNIGHT 2009 
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                 Deze monteur kon hem niet repareren.

 
 

Eifelweekend 2009 
 
Het was alweer de tigste keer dat we met een groep EMC-ers naar de Eifel togen. De groep was ietsjes 
kleiner dan andere jaren. Niet dat er geen animo was, maar er waren wel een stuk of tien personen die 
wel meewilden maar om een of andere reden niet konden. Dit varieerde van trouwerijen waar men 
moest verschijnen tot minder plezierige familie omstandigheden of blessures die men, al dan niet 
samen met de motor, had opgelopen. 
 
Ooit begonnen als een driedaags weekend is de trend de laatste jaren dat vrijwel iedereen er een 
vierdaags weekend van maakt. Slecht 2 man van de 37 vertrokken op vrijdag, de rest benutte de vrije 
Koninginnedag ook. Hoewel man, steeds meer vrouwen krijgen de smaak te pakken, dit jaar al drie, 
hoewel Natascha uiteindelijk niet mee kon omdat ze haar BMW op haar voet had laten vallen. Ja, die 
nieuwe bandjes kunnen glad zijn als er nog siliconen op zitten.  
 
Om te voorkomen dat er te grote groepen zouden ontstaan was er een voorstel voor een verdeling in 
kleine groepjes gedaan, maar het groepje waar ik (door mezelf) bij was ingedeeld sloot zich aan bij een 
ander groepje. Vie jaagt altied met mekaa, dus nou ok, prima. 
 
Het grootste deel van ‘mijn’ groepje reed op vrijwel nieuwe BMW’s, veel pech onderweg zou dat wel 
niet opleveren. Echter, toen we bij Enschede de grens passeerden zag ik Paul van de Pander steeds 
over het rempotje strijken met zijn hand, kennelijk was er iets aan de hand. Dus maar gestopt met de 
hele koppel op een parkeervak. Er bleek remolie uit het rempotje te lekken, hoewel het potje nog 
helemaal vol zat en de remmen nog goed functioneerden, wil je met dit onderdeel geen risico lopen. 
Norbert had alle BMW-dealers van Europa in zijn GPS zitten, dus waar is de dichtstbijzijnde dealer in 
Duitsland. Dat bleek in Coesfeld te zijn, daar aangekomen bleek men alle BMW onderdelen op 
voorraad te hebben, behalve een voorremhendel met rempotje……. Het lekkende potje repareren 
wilde men niet in verband met aansprakelijkheid, het geheel moest vervangen worden.  
 

De volgende dealer bleek in 
Dortmund te zitten, dit bleek een 
mega grote dealer te zijn die 
rechtstreeks onder, en eigendom 
was, van de BMW-fabriek. Alles 
wat BMW maakt op het gebied van 
auto’s en motoren was er compleet 
of in onderdelen, behalve… juist. 
Men keek in de computer welke 
dealer dit wel had liggen. Even 30 
kilometer terugrijden, daar zou een 
dealer er 6 op voorraad hebben 
werd beweerd door deze dealer.  
Zo zouden we nooit in de Eifel 
komen. Men had begrip voor de 
situatie en besloot eens in de 
werkplaats te kijken, daar stond 

nog een vers ingeruilde BMW 
R1200S. Deze werd dus maar als 

donor gebruikt. Na een klein half uurtje sleutelen was het probleem opgelost en konden we eindelijk 
proberen om de route over de mooie landelijke wegen eens te beginnen. Maar eerst moest er dus nog 
een stukje autobahn verorbert worden. Op enig moment gaf voorrijder Norbert niet alleen richting aan 
met zijn knipperlicht dat we een afslag moesten nemen, maar zwaaide daarbij ook nog eens met zijn 
arm. Niet voor niets bleek, want al een halve kilometer voor de feitelijke afslag waren de rijbanen al 
door een vangrail gescheiden. Ik kon nog net op tijd van rijbaan wisselen, maar zag Jarno en Gerbrand  
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       Blij dat ze door het leempad waren. 

 
 
nog op de verkeerde rijbaan rijden met de vangrail tussen ons in. Die waren we dus kwijt. Even later 
konden we de snelweg verlaten en zaten we eindelijk op de oorspronkelijke route.  
 
We reden mooi, hoewel de weg af en toe vochtig was. Op enig moment stopten we voor koffie bij een 
luxe uitziend restaurant aan een meertje. Hier konden we mooi zitten en konden via de telefoontjes 
Jarno en Gerbrand bereiken en uitleggen waar we zaten. Jarno heeft ook een GPS, dus die kon ons zo 
terugvinden. Terwijl we daar zaten werd Herrold gebeld over de idioot die in Apeldoorn met zijn auto 
dwars door de menigte was gereden met de Koninginnedag, met het bekende treurige resultaat. 
 
Weer compleet met de hele groep werd de route vervolgd, de weg was opgedroogd en de regenpakken 
konden in de koffers blijven, mooi. We slingerden mooi door het heuvelachtige landschap tot Norbert 
een overhard bospad insloeg!! Nou ja onverhard, het waren allemaal stenen en keien, die zijn 
natuurlijk wel hard. Het liep dood en we draaiden met de hele groep, dit leek mij al niet goed. Met het 
gedraai was de Pander vooraan gekomen op het bospad toen we terug reden. Hij reed echter niet terug 
naar de asfaltweg maar sloeg halverwege rechtsaf een ander bospad in, wat omhoog ging het grote 
berenbos in. Als makke schapen volgde iedereen de Pander. Hoe verder we reden hoe hoger we 
kwamen en hoe slechter het pad werd. Het pad werd langzamerhand een grote vette leembende. Door 
de harde ondergrond zakte je niet weg maar het was wel spiegelglad. Feitelijk bestond het pad uit twee 
goten, kennelijk gemaakt door trekkers e.d. Her en 
der lagen stapels bomstammen. Ik reed achter Rob 
Schrooten en we proberen al steppend en slippend 
overeind te blijven. Rob wilde een ander spoor 
kiezen maar zijn Fireblade was het er niet mee 
eens en zij gingen onderuit in de vette leem. Na de 
zaak weer overeind te hebben gezet bleek de 
schade wel mee te vallen, maar wou de Fireblade 
niet meer lopen. Degenen die ervoor reden hadden 
niets gemerkt en waren doorgereden en wij 
stonden nog me vier man en een loeihete Fireblade 
te prutsen in de prut.  
 
Het ding was loeiheet omdat de radiator helemaal 
vol zat met leem die aldus tot klei werd gebakken. 
Goede raad was duur. Na een tijdje was de motor 
zover afgekoeld dat hij weer aansprong. Al 
glibberend vervolgden wij het leempad. Ik reed 
voorop en besloot in het spoor te blijven, totdat ik 
een vrij grote plas met water in mijn spoor zag 
staan. Hoe diep zou ie zijn? Toch maar een ander 
spoor gekozen voor de zekerheid, een nogal 
domme beslissing. Bij de poging om uit het spoor 
te rijden raakte ik de controle kwijt en kwam 
haaks op het pad te staan, maar hield mijn Duc 
wel overeind. Honderd meter terug zag ik Rob staan, hij zwaaide dat z’n motor weer niet wou lopen. 
Gerbrand was in geen velden of wegen meer te zien. Die had zich gedraaid en was terug gereden. Daar 
stonden we dus met ons drieën, Rob, Thomas en ik, ergens in een bos op een leempad in Duitsland. 
Eens kijken of we telefonisch contact met de rest konden krijgen, dat lukte na een tijdje. Ze stonden 
een eindje verderop en zouden terug lopen, en ja hoor daar kwamen ze aangewandeld. Onze 
houthandelaar Norbert sloeg direct aan het rekenen hoeveel kuub hout het zou zijn, toen ie al die 
stapels omgezaagde boomstammen zag liggen. Of zouden we ons daarom hier in het bos bevinden?? 
Nader onderzoek leerde dat de Fireblade van Rob geen koelvloeistof meer bevatte. Hmmm, geen 
wonder dat het ding loeiheet was. Rob keek niet erg vrolijk. Ben had een flesje water in z’n tanktas, 
dat er maar ingegoten. Ook bleek er nog een stekkertje los te zitten, en ja hij liep weer. Aangekomen 
aan het eind van het leempad maar eens de balans opgemaakt. Gerbrand waren we kwijt en de motoren  
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zagen er niet uit. Het leek wel of we er de Reggerit mee hadden gereden, een en al drek. In mij kuip 
zat circa een emmer vol leem. Gerbrand, die dus nog aan de andere kant van de berg stond had geen  
 
 
GPS, dus een plek uitzoeken waar we elkaar konden treffen was geen optie. Hij moest zelf de weg 
naar Josef en Maria maar zien te vinden. 

 
We reden  verder met onze 
baggerschuiten tot we een garage met 
wasplaats zagen. Wo seit Ihr dan 
gewesen? Vroeg de beheerder zich 
af. Na een uurtje spuiten met de 
hogedruk spuiten zagen de motoren 
er weer enigszins toonbaar uit. De 
BMW van de Pander viel daarbij nog 
van de standaard, wat resulteerde in 
wat beschadigingen aan het 
kuipwerk, jammer. 
 
De rest van de route hebben we 
eigenlijk geen bijzonderheden meer 
meegemaakt, gewoon lekker 
gereden. Door al het oponthoud, ruim 
2 uur, kwamen we wel behoorlijk 

laat aan bij Josef en Maria, maar we hadden het gehaald. Het eten en drinken was weer prima in orde 
en we aten onze buikjes rond. Ook de andere groepjes en Gerbrand waren goed overgekomen, dus het 
werd weer een gezellige avond. 
 
De volgende dag was het stralend weer en konden we lekker rijden. De route was mooi en we genoten 
van het rijden en van het gedram tijdens de stops. ’s Middags maakten we nog even een stop bij een 
riviertje. Even later weer op de motor bleek, ondanks dat de lucht stralend blauw was, het wegdek 
halverwege een bocht ineens nat te zijn. In deze bocht reed je ook nog eens precies een bos in, dus ik 
zag pas dat het nat was toen ik al op het natte stuk reed. Niks aan de hand, maar als motorrijder hou je 
niet van een nat wegdek dat immers glad kan zijn. Na enkele kilometers was het weer droog en 
moesten we wachten voor een kruispunt, maar we misten een paar man. Na even gewacht te hebben 
maar gedraaid en teruggereden. Bij de halfnatte bocht aangekomen zagen we Ben Slaghekke in de 
berm liggen met mensen die hem ondersteunden. Vanwege het natte stuk was hij in de berm gekomen 
en via een paaltje onderuit gegaan. Ben verging van de pijn in zijn rug, maar was goed bij kennis en 
kon alles bewegen. Desondanks een zware domper. De ambulance was al gewaarschuwd en enkele 
EHBO-ers waren al eerder ter plekke en verrichtten eerste hulp aan Ben. Een vrouwelijke EHBO-ers 
boog zich over Ben heen, maar had haar spijkerbroek zodanig laag opgetrokken dat zich een 
heuvellandschap met een diep ravijn ten toon spreidde. We wisten niet waar we kijken moesten als 
nette motorrijders…. 
De schade aan Ben’s BMW viel mee, en deze kon rijdend naar de woning van een van de 
hulpverleners gebracht worden. Deze man bleek zelf ook een BMW te rijden en bood aan de motor bij 
hem te stallen. Norbert en Frank reden achter de ambulance aan naar het ziekenhuis om Ben te 
begeleiden en de rest reed terug naar Josef en Maria. Toen Norbert en Frank ’s avonds terug waren 
meldden zij dat Ben zijn rug had gebroken, maar dat de verwachting was dat het geen blijvend letsel 
zou opleveren.  
 
’s Avonds bij Josef en Maria kwamen nog vier EMC-ers opdagen. Zij waren met auto’s terwijl hun 
cross- en trial motoren per vrachtwagen onderweg waren naar Bilstain in België waar ze gingen 
crossen en trailen en kwamen even langs voor de gezelligheid om zaterdagmorgen door te rijden naar 
Bilstain. Daarnaast kwam er nog een extra EMC-er mee op zijn nieuwe motor met de twee 
vrijdaggangers. Van deze vijf extra personen had zich niemand aangemeld dus kamers te kort. Ik  
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geloof dat er zelfs in de schuur geslapen is tussen de motoren door een persoon. Geen zin om de 
meegebrachte tent op te zetten kennelijk. 
 
 
Zaterdag’s zijn we eerst met ons groepje naar Prüm gereden om Ben te bezoeken in het ziekenhuis. Hij 
verging nog steeds van de pijn, maar het zou vermoedelijk wel genezen. Na het ziekenbezoek hebben 
we verder nog mooi gereden die dag, maar het bleef natuurlijk jammer van Ben. 
Zondags ben ik met het groepje met Bennie, Arie, Ben (Rikkert) en Marcel meegereden omdat zij de 
gehele terugroute gingen rijden, terwijl de anderen via de snelweg terug gingen omdat ze op thuis 
wilden zijn. Ook tijdens deze rit was er een incidentje. Op een gegeven moment waren we even de 
route kwijt en stonden stil op een behoorlijk steile weg. Bennie stond voor mij en verzette zijn voet. 
Daarbij zette hij hem echter net naast het asfalt, wat ca 10 cm hoger was dan de berm. Hij verloor zijn 
evenwicht en viel om. Om niet onder de motor te raken nam hij een snoekduik richting het ravijn naast 
de weg, wat vol stond met brandnetels. Een nogal komisch gezicht. Met geweld greep hij zich vast, 
wilde weer omhoog springen, waarbij hij bleef haken achter een tak of iets dergelijks en verdween 
nogmaals tussen de brandnetels. Gelukkig was zijn motor vrijwel niet beschadigd bij deze acrobatiek. 
Na de middagstop trokken de wolken samen en leek het te gaan regenen. We besloten om het laatste 
stukje van ca 20 km binnenroute maar over te slaan en direct de snelweg op te gaan, om zo de laatste 
220 km droog af te leggen, en waren aan het eind van de middag weer thuis. 
 
Harry Wolters 
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De drieuurscross 
 
De drieuurscross staat voor 6 juni op de kalender en een week van te voren zijn we begonnen met 
opbouwen van ‘t parcours. 
De Bornerbroekers hadden de crossbaan al klaar liggen. Dat wil zeggen er lagen mooie springbulten 
en kombochten in, daar hadden we eerst niks te doen. Dus togen wij naar de houtwal van ’t Grasbroek.  
Toon ten Dam zei dat we daar wel een hele kluif aan zouden hebben. Die houtwal was namelijk 
helemaal dicht gegroeid met heel veel vlierhout. Hij kreeg gelijk, want we zijn twee avonden met zo’n 
10 man in het bos aan het hakken en het slepen geweest om er een fatsoenlijk pad in te krijgen. 
Nog een probleem was de droogte. Het wou maar niet regenen en het parcours was behoorlijk stoffig 
aan het worden, maar de fanatieke “Brookers” hebben de hele week, zo vaak ze konden, met tractoren 
en giertanken zo veel mogelijk water op de baan gebracht. En dat heeft z’n vruchten afgeworpen, want 
op zaterdag lag de baan er vrijwel perfect bij. Alleen twee gedeeltes waren nog zo stoffig en mul dat je 
de motor goed recht moest houden en met de gasklep vol open achter op je buddyseat  er door moest 
rossen.  
 
De zaterdag brak aan en wij waren mooi op tijd aanwezig en de rijders stromen al binnen. 
Eerst stond een vrije training op het programma en iedereen kon een paar ronden rijden om de baan 
een beetje te verkennen. Daarna stond de tijdtraining op het programma en dan moet je in een paar 
ronden een zo snel mogelijke tijd neerzetten. Dat is mij niet helemaal gelukt, want je hebt effectief 
maar een ronde of twee en dan laat je je maat ook zo’n sessie doen. Mijn maat was Rob Homan (bij de 
drieuurscross rijd je als team, om de beurt) en die had net een week zijn hand uit het gips, maar gaf aan 
dat hij van die hand weinig last ondervond. 
Wij hadden de 40ste tijd gezet en dat was niet al te best, maar dit was nog maar om de startpositie te 
bepalen. 
Met het opstellen voor de start stonden we toch nog redelijk voorin. Ik zou starten en Rob mocht dan 
de motor vast houden. Alle rijders die niet begonnen mochten de motor van de startende coureur 
vasthouden om geen loszittende standaarden en dus gevaarlijke situaties te creëren. 
 
Mijn motor stond in de eerste versnelling met de kikstarter uit, helemaal klaar voor de start. Ik stond 
nog geen drie meter van Renee Nijsink af, die het startschot moest geven, en kon zien dat hij z’n 
vinger aan de trekker bewoog. Ik dacht: “Rennen, springen en in één keer starten.” 
Dat lukte super, want met het op de motor springen schopte ik meteen op de kikstarter en ging er als 
een speer vandoor. Na drie bochten zat ik op plekje 20 en dat was super natuurlijk. Je hebt dan alleen 
maar goeie rijders voor je, dus heb je voor je alle ruimte. Hoewel er wel steeds snelle rijders achterop 
komen, die de start verprutst hadden, maar die laat je er (natuurlijk) redelijk gemakkelijk langs. Alleen 
Stefan Braakhekke kwam mij in het bos achterop en ik wilde aan de kant gaan, maar raakte daarbij een 
boom en ketste eraf (en hij ook, niet handig dus), maar goed. 
 
Na vier ronden zat ik er wel even door en ging naar de pitstraat. Daar gaf ik de transponder af aan Rob 
en kon hij aan de wedstrijd beginnen. Rob zat gelijk goed op de motor en reed goed rond. Ook hij ging 
voor vier ronden en in de tussentijd kon ik even wat drinken, eten en tanken. 
Toen hij binnenkwam het zelfde ritueel en ik weer de baan op en kwam er achter dat deze al aardig 
zwaar(der) aan het worden was. Niet zozeer op de crossbaan, maar op het stuk route, daar was het 
werken geblazen. Maar ik zat in een lekker ritme en de vier ronden gingen eigenlijk best makkelijk. 
 
Rob nam het weer over en knalde er heerlijk op los. Ik kon nou mooi even langs de baan staan om de 
andere Enternaren aan het werk te zien en dan is het wel mooi dat er best veel Enternaren meedoen. 
Jos Rutjes heeft zich een nieuwe Husky aangeschaft en is aan het trainen geslagen en dat kun je zien. 
Vorig jaar ging hij na twee uur wedstrijd als aangeschoten wild over de baan , dit jaar ging hij gewoon 
goed rond.(concurrentie in aantocht). Het doet mij goed om zoveel Enternaren te zien deelnemen. 
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Rob had inmiddels zijn vier ronden gedaan en ik moest weer aantreden, maar na twee ronden was mijn 
pijpje behoorlijk leeg en ging op het tandvlees door. Wat was de baan  verrot gereden zeg, nergens rust 
maar volop aan de bak. 
 
Na vier ronden was ik helemaal leeg en had Rob nog maar twintig minuten om zijn laatste sessie te 
doen. Eigenlijk had ik een ronde eerder moeten stoppen. Ik had namelijk in mijn laatste ronde ook nog 
weer een boom geraakt en de koeler helemaal krom gereden. Maar Rob ging er weer vol voor en 
maakte de wedstrijd goed af. 
 
Een nadeel is het wel dat je in de organisatie zit, want nu moest alles nog opgeruimd worden en 
gladgeschoven. Alle lint moest weg en alle pinnen en palen moesten uit de grond, waarna de tractoren 
konden beginnen met schuiven. 
Ik werd gebeld door Toon ten Dam dat ik bij de prijsuitreiking moest komen en zo gezegd ik in de 
Truus weer naar de feesttent en de prijsuitreiking kon beginnen. En ja hoor, Rob en ik waren het 
snelste Enterse koppel en kregen een grote wisselbeker uitgereikt. Er werd eerst gezegd dat Niek 
Asbroek en de Pijp het snelste Enterse koppel waren, maar Niek is tegenwoordig Bornerbroeker 
(hahaha). dus wij hadden de beker en moet dit jaar onze namen er worden ingegraveerd. 
 
Volgens mij hebben alle rijders een mooie wedstrijd gehad, alleen Erald Lammertink niet, want die 
brak een sleutelbeen. 
Als je Mark Wassink en Polsvoort als winnaars hebt, kun je zeggen dat je als organisatie toppers aan 
de start hebt (gehad) en dat is mooi voor het evenement. 
Aan de EMC zal t niet liggen om het volgend jaar weer te organiseren. 
En aan alle vrijwilligers die meewerkten: “Bedankt voor de hulp.” 
 
Antoon Slagers 
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50 cc Automaten: 
1. Rick Elzinga 
2. Randy Kieft 
3. Derk ten Cate 

 
65  cc Kleine wielen: 
1. Jordy Zwiep 
2. Jorrik Wolf 
3. Greg van der Weide 

 
65 cc Grote wielen: 
1. Patrick Tuin 
2. Kevin Kieft 
3. Ezra Veldman 

 
85 cc Kleine wielen: 
1. Damien van Erkelens 
2. Max Hietbrink 
3. Marciano Hagreis 
 
85 cc Grote wielen:   
1. Lucia Nijenhuis 
2. Rico Staat 
3. Gerrit Hilberink 

 
MX2: 
1. Tino van der Weide 
2. Remco Middelbos 
3. Jeffrey Kamp 

 
Open klasse: 
1. Gijs Bulten 
2. Ivo Bekhuis 
3. Kees Oudshoorn 

 
Superklasse: 
1. Bjorn Schreijer 
2. Tom Hemmelder 
3. Niek Asbroe 

 
 
 
 
 
 
 

Uitslag!    
Twente Cup 
Noabers Cross 

7 juni 2009 
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De 25e Enterrun was een feest! 
 
 

 
“Het is een superleuke dag geworden. Mooi weer en iedereen heeft genoten. Van de 40 motoren met 
zijspan is er één met pech uitgevallen. Maar dat is wel weer opgelost”, zegt een tevreden Martin 
Rohaan, als organisator van de Enterrun. Het was voor de 25e keer dat de Enterse Motor Club een 
toertocht voor gehandicapte kinderen verzorgde. Elk jaar is het voor zowel de motoreigenaar als de 
gasten in het zijspan weer een geweldige belevenis. Voor al die stralende gezichten in de zijspannen 
zijn gelukkig veel motorrijders uit het hele land bereid om naar Enter te komen. Henk Tijhof en Erna 
van Vliet uit Holten zeggen meerdere keren meegereden te hebben. “ Het was een goed verzorgde dag 
en leuke dag”, vindt het tweetal. “Wij hebben Daniël bij ons in het zijspan van de Honda Goldwing 
gehad en hij genoot enorm.” Het programma verliep gesmeerd. Om 16.15 uur reden de motoren onder 
begeleiding van muziekvereniging Irene een kort rondje door het dorp. Vervolgens werden de motoren 
geparkeerd achter de Bistro en ging het gezelschap naar de Kröl om daar het zilveren feestje voort te 
zetten. EMC-voorzitter Antoon Slagers bedankte de vrijwilligers voor hun inzet. Daarna verzocht hij 
vertegenwoordigers van De Blauwe Reigers uit Almelo en ’t Zoekerveld naar voren te komen. Er 
wachtte een verrassing in de vorm van een draagbare geluidsinstallatie voor de Blauwe Reigers en 
een laptop voor ’t Zoekerveld. “Het is leuker om op de verjaardag van de Enterrun iets weg te kunnen 
geven dan te ontvangen”, legt Rohaan uit. 
 
Het bovenstaande artikel is knip en plakwerk van de website van West-Twente. Meteen hebben we 
hier de kern te pakken (met dank aan Diny Klein Hegeman!), het  geeft goed weer hoe de dag verlopen 
is. De Enterrun is een vertrouwd evenement geworden in Enter. Zeker nu we het voor de 25e keer 
hebben kunnen houden. Opnieuw is er geweldig genoten, was er een opperbeste stemming, en heeft 
het weer goed meegewerkt. Als commissie hebben we ons echte Enterse karakter kunnen tonen. 
Volledig eigenwijs hebben we het ochtend en middag programma deze keer omgewisseld. Als eerste 
zijn we namelijk naar de Pelmolen in Rijssen gereden waar alle deelnemers het zijspan hebben 
verwisseld voor de Enterse Zomp of fluisterboot. Via de Regge is de afstand Pelmolen – Mölke 
afgelegd. Inmiddels stonden de motoren daar weer klaar, zodat de rit weer via de weg voortgezet kon 
worden, we zijn uiteindelijk een motorclub nietwaar? 
Na een heerlijke maaltijd bij De Krol hebben we door het mooie stukje Twente getoerd dat van Enter 
uit gezien richting de Duitse grens ligt. De (plas) stop was als vanouds in Saasveld. Bij de stop kon er 
genoten worden van een clown die handig was met ballonnen. Je snapt er niets van, als wij allerlei 
dieren proberen te maken, dan knallen die ballonnen altijd. Een kunst op zich dus. 
De afsluiting van de dag had deze 25e keer toch wel iets extra’s. Er zijn woorden van dank gesproken 
aan Gerard en Jolanda van de Krol. Ook dank aan iedereen die het iedere keer weer mogelijk maakt of 
meewerkt (zeker al de zijspanrijders die vaak ver weg wonen) om de Enterrun te houden. Iedereen 
mag daar zijn eigen naam invullen, hoe groot of klein de bijdrage aan de dag ook is, alles is nodig, 
samen maakt het de dag. Geweldig dat iedereen zich elk jaar weer inzet!  
Als jarige commissie hebben we de eer gehad om ’t Zoekerveld en de Blauwe Reigers een cadeau mee 
te mogen geven. Het Zoekerveld kan nu alles regelen met een laptop en De leden van de Blauwe 
Reigers kunnen lekker muziek luisteren met een portable geluidsinstallatie (inmiddels heb ik al 
gehoord dat de geluidsinstallatie tijdens de eerste kamp prima bevallen is). 
 
Nogmaals dank aan iedereen en uiteraard op naar de 26e editie in 2010. 
 
Namens de Enterrun commissie, 
Martin Rohaan 
 
enterrun@entersemotorclub.nl 
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Oproep! 
 
Vuelta 
 

Beste motorvrienden. 

De BMAC Borculo is gevraagd motor verkeersregelaars te leveren voor de Vuelta (de ronde van 
Spanje), de tweede etappe op maandag 31 augustus. 

Er zijn veel motorverkeerregelaars nodig, over de 100, en dat hebben wij als club niet, daarom ga ik 
meerdere motorclubs vragen voor motorrijders en doe ik ook graag een beroep op de Enterse Motor 
Club. 

Graag heb ik motorrijders van jullie vereniging voor dit fantastische evenement.  

De tweede etappe start in Zutphen en gaat via Lochem, Borculo, Ruurlo, Vorden, weer naar Zutphen, 
waarna het richting Venlo gaat. 

Het is de bedoeling dat de wegen worden afgezet, zodat de wielrenners en de begeleidend karavaan 
veilig door kunnen. We zijn nog met de organisatie in overleg hoe het precies zal gaan, maar zoals we 
nu denken gaan we in groepjes van zo’n 5 motorrijders rijden. Zij hebben 5 afzetwegen op rij en als de 
wielrenners en karavaan voorbij zijn gaat deze groep naar de volgende 5 afzetwegen. Deze afzetwegen 
zijn vooraf bekend. 

Je bent er de gehele dag mee bezig, vanaf 10.00 uur -iedereen start in Zutphen- tot in de na middag. 
Alles wordt vergoed, ook eten en drinken. Let wel er is voor sommigen een verkeersregellaarcursus 
nodig. 

Ongeveer eind juni, zo is de afspraak met organisatie Vuelta gemaakt, moeten wij het aantal 
verkeersregelaars doorgeven. 

De motorclubs die tot nu toe gevraagd zijn, Borculo, Neede, Eibergen, Ruurlo, Harfsen, Vorden, 
Steenderen, Zelhem en Hengelo (gld). 

Graag hoor ik van jullie, of anders bel me gerust, of als ik weet wie bij u contact persoon is dan bel ik 
wel.    

www.vueltadrenthe.com 

  

  

Met vriendelijke groet, 

Anton Beerten. 

BMAC Borculo 

Tel. 06-51629590 
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Zaterdag 19 september 2009 

De gebruikelijke familiedag komt deze keer te vervallen. Wij vieren dit jaar het 12,5 jarig 
jubileum van ’t Kluphoes. 

Deze avond zal u een Chinees-buffet worden aangeboden en houden we 
een casino-avond! 

Om deze avond te bekostigen vragen wij een bijdrage van  €10,-- per 
persoon.  Dit is inclusief de drankjes!!!  

Vanaf 20.00 uur is ’t Kluphoes geopend. 

Opgave is noodzakelijk omdat er personeel gereserveerd moet worden. 

Opgave kan in ’t Kluphoes 0547-382053 kluphoes@entersemotorclub.nl 

Of bij Henk ter Denge 06-29536751  htdenge@home.nl   Bij voorkeur per mail! 

Opgave voor 5 september!! 
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Nieuwe regeling verkeersregelaars 2009 

 
De regeling verkeersregelaars is met ingang 
van 1 maart jl. gewijzigd. Hieronder vindt u 
de hoofdpunten van de nieuwe Regeling 
Verkeersregelaars 2009. 
Wat is er veranderd? 
Er zijn nu drie soorten verkeersregelaar: 
- de transportbegeleider 
- de verkeersregelaar die beroepsmatig 

optreedt 

- de evenementenverkeersregelaar 
Voor de motorclubs en motorrijders is 
alleen de laatste soort belang. Wel wordt er 
onderscheid gemaakt tussen de eenmalige 
evenementenverkeersregelaar en de 
evenementenverkeersregelaar voor 
bepaalde tijd. 
Zoals de naam al aangeeft wordt de eerste 
categorie aangesteld ten behoeve van 
slechts één bepaald evenement en wordt de 

tweede categorie ingezet ten behoeve van meerdere evenementen in een aaneengesloten periode van 
maximaal twaalf maanden. 
Instructie 
Aan de eenmalige verkeersregelaar wordt een standaardinstructie gegeven door de politie. De 
kandidaat-verkeersregelaar voor bepaalde tijd moet ieder jaar een uitgebreide theoretische instructie 
volgen waarin een gedetailleerde uitleg gegeven wordt over de volgende punten: 
- verkeersregels; 
- consequenties en gevolgen van verkeersregeling; 
- de wijze van regelen en handelen; 
- aansprakelijkheid. 
Beide instructies worden (nu nog) door de politie gegeven en na afloop krijgt de 
kandidaatverkeersregelaar een verklaring waaruit blijkt dat hij die opleiding heeft gevolgd. 
Aanstellingsbesluit 
De aanstelling van de verkeersregelaar voor bepaalde tijd is voor een periode van maximaal 
twaalf maanden en wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit. De aanvraag voor 
evenementenverkeersregelaar wordt schriftelijk ingediend bij de burgemeester of zijn 
gemandateerde. De aanvraag moet voorzien zijn van de afgegeven instructieverklaring alsmede een 
verklaring omtrent het gedrag van de aanvrager (verklaring van goed gedrag). 
Bij aanstelling wordt een aanstellingspas met daarop een pasfoto en de personalia van de 
verkeersregelaar verstrekt. Deze pas dient de evenementenverkeersregelaar bij inzet bij zich te dragen 
en zo nodig op verzoek te tonen. Het op verzoek niet tonen van de aanstellingspas is daarmee een 
strafbaar feit. 
De eenmalige verkeersregelaar wordt voor één specifiek evenement aangesteld (vermeld op een 
groslijst) en hoeft geen aanstellingspas te hebben. Personen die niet aan de voorwaarden voldoen, of 
die niet zijn aangesteld, mogen niet als verkeersregelaar optreden. Naast de algemene instructie met de 
bijbehorende verklaring moet voor elk evenement nog een gerichte instructie worden gevolgd, die 
specifiek is toegesneden op de omstandigheden en de situatie van dat evenement en de locatie. De 
verkeersregelende taken mogen uitsluitend onder toezicht van de politie worden uitgeoefend. 
Evenement 
Een evenement is volgens de regeling een eenmalige of periodiek terugkerende activiteit 
met verkeersaantrekkende werking, die of maximaal één dag duurt (bijvoorbeeld een optocht 
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of wielerwedstrijd), of een activiteit die zich over een aaneengesloten periode van meerdere 
dagen (bijvoorbeeld een vierdaagse) afspeelt. Althans alleen als het bevoegd gezag, dat de 
vergunning voor het te houden evenement heeft verleend, als voorwaarde heeft gesteld dat 
verkeersregelend dient te worden opgetreden. Indien er geen vergunning voor het evenement is 
verleend, kunnen en mogen geen evenementenverkeersregelaars worden ingezet, althans als zij wel 
worden ingezet dan zijn zij niet bevoegd. 
Intrekking van de aanstelling. 
De aanstelling van de evenementenverkeersregelaar voor bepaalde tijd wordt op advies van de politie 
ingetrokken als deze zich tijdens zijn werkzaamheden als verkeersregelaar zodanig heeft opgesteld dat 
hij daardoor het verkeer in gevaar heeft gebracht, dan wel in strijd met wettelijke voorschriften heeft 
gehandeld. Omstandigheden en voorvallen die daarvoor aanleiding kunnen geven, zijn bijvoorbeeld: 
het geven van aanwijzingen vanaf de motor (strafbaar feit), het onbevoegd optreden als 
verkeersregelaar, niet dragen van de voorgeschreven kleding, optreden als verkeersregelaar buiten een 
evenement en het niet (kunnen) tonen van de aanstellingspas. 

Uitrusting 
Verkeersregelaars dragen tijdens het uitvoeren van hun 
werkzaamheden de voorgeschreven jas of hes. 
De wettelijke omschrijving luidt als volgt: 
de hes van de verkeersregelaar bestaat uit 
een fluorescerend gele bovenkant en een fluorescerend oranje 
onderkant. Het scheidingsvlak van deze kleuren bevindt zich 
ter hoogte van de onderkant van de armsgaten. Op dit 
scheidingsvlak is met retroreflecterend grijs materiaal een rondom 
doorlopende streep van 50 mm breedte aangebracht. Een 
soortgelijke rondom doorlopende streep is ook horizontaal 
aangebracht op 50 mm boven de onderkant van het oranje deel van 
de hes. Tussen deze horizontale strepen zijn, op 50 mm uit het 
midden van de armsgaten, twee soortgelijke verticale strepen 
aangebracht, zodat een oranje rechthoek ontstaat. In deze rechthoek 
is met hetzelfde grijze materiaal van 50 mm breedte een driehoek 
aangebracht. Deze driehoek is zo groot mogelijk. De zijden en 
hoeken van deze driehoek raken de grijze strepen van de rechthoek 

niet. Tussen de rechthoeken aan de voor- en achterkant van de hes zijn op de delen onder de 
armsgaten, op gelijke afstand tussen de horizontale zijden van de rechthoek, twee doorlopende 
horizontale grijze strepen aangebracht. 
De voor- en achterkant van de hes zijn gelijk, met dien verstande 
dat de hes aan de voorzijde een V-hals heeft. Als de hes aan de 
voorkant een opening heeft, dan zijn de grijze strepen en de 
driehoek niet zichtbaar onderbroken (door bijvoorbeeld een 
ritssluiting). De hes mag ook zonder opening aan de voorkant zijn 
uitgevoerd en wordt in dat geval dus over het hoofd aangetrokken. 
Op de jas/hes kan links op de borst een logo met de bedrijfsnaam 
geplaatst worden ter grootte van maximaal 11×11cm. Dit logo mag 
geen onderdelen van het retro-reflecterende patroon afdekken. 
De jas van de verkeersregelaar heeft als romp de hierboven 
beschreven hes en heeft mouwen in dezelfde fluorescerend gele kleur 
als de bovenkant van de hes. Deze mouwen hebben rondom elk 
minimaal twee retro-reflecterende grijze banden van 50 mm breedte, 
waarvan er zich één op 50 mm boven de onderkant van de mouw 
bevindt. In de hals van de jas mag een 
kraag zijn gezet. 
Tot 1 maart 2014 mogen de ‘oude’ oranje hessen en jassen voorzien de retro-reflecterende tekst 
“verkeersregelaar” nog worden gebruikt. 
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Mopje! 
Twee vrienden zeggen tegen elkaar; 

“ Ik ga een geit kopen” . 

“ Een geit kopen? Waar moet je dat beest dan laten?  Je woont op een flat!”  

“ Nou in de zomer dan zet ik dat beest op het balkon!” . 

“ En in de winter dan? “ 

“ Dan zet ik ‘m gewoon binnen!”  

“ En de stank dan?” 

“ Oh, daar moet die geit maar aan wennen!”  
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Top trainingsweekend Bilstain (B) 
 
Afgelopen weekend was het dan eindelijk zover, een heel weekend met het hele team trainen in het 
buitenland. 
Aanvankelijk was ons uitstapje op 2 en 3 mei gepland, maar door de mooie vooruitzichten, qua weer 
en de extra vrije dag die een groot aantal van de Bilstaingangers hadden, is ook 1 mei erbij aangeplakt. 
Van ons eigen clubje waren er drie die er helaas niet bij konden zijn: Jarno worstelt nog met zijn 
gezondheid, Auke mag net weer beginnen met rijden na zijn beschadigde pink en Hans die al langer 
een weekje in Spanje gepland had. De groep werd aangevuld met Antoon Slagers (oud trialrijder en 
lei(ij)der van de Enterse motorclub), Willem van der Ziel (oud trialrijder en voormalig oom 
motoragent), Gerard Buis, Jos Rikkert en Gerrit Klein Nagelvoort. De begeleiding, Aliedus, 
Johan en Harmke waren op 30 April al naar Bilstain afgereisd. Bilstain is een afgesloten gebied, 
waarbinnen er vrij gereden mag worden. Je vind hier 
klimmen van allerlei niveaus, stenen, 
bomen/boomwortels en waterpartijen. Kortom een 
perfect gebied om je wat extra motorbeheersing aan 
te leren. Hiervoor waren de oud trialrijders natuurlijk 
prima leermeesters. 
Dag 1 zijn we (Antoon, Rob, Rien, Willem en Henk) 
tegen 11.30 uur begonnen met rijden. Eerst het 
gebied verkennen en daarna aan de techniek werken. 
Een heleboel klimmen waren voor mij al net te 
moeilijk maar toch een hoop vooruitgang geboekt. ‘s 
Avonds lekker met zijn allen uit eten geweest en bij 
een kampvuur nog wat na geborreld. 
Dag 2 begon met de aankomst van de rest van de bende. Alle motoren werden nog even nagekeken en 
toen eerst weer een verkenningsronde door het hele gebied. De hele dag door kon je verbeteringen bij 
de meeste rijders zien. De hellingen die vrijdag te moeilijk waren werden op zaterdag wel gehaald en 
vooral Antoon en Bjorn lieten heel wat spektakel zien. Wel was er nog een minpuntje op zaterdag, 
doordat Rob tijdens een val in een afdaling zijn hand bezeerde en deze een tijd heeft moeten koelen. 
Na wat rust en een pijnstiller heeft ook hij ‘s middags nog weer gereden (achteraf bleek hij zijn hand 
toch wel gebroken te hebben). ‘s Avonds werd er door Rob een grote barbecue gehouden en onder 
leiding van de Enternaren werd er geborreld (zwaar geborreld!!). 
Zondagmorgen pakten onze vrienden uit Enter allemaal de biezen en bleven Willem, Maurice, Rien en 
Henk over. Ook deze dag nog weer lekker rondgereden en veel uitdagingen gezocht. Tegen 14.00 uur 
hadden we alles ingepakt en kon de terugreis weer ondernomen worden. Al met al een SUPER 
geslaagd weekend en dit jaar zal er zeker nog een 
training in Bilstain plaats vinden (waarschijnlijk 
gewoon 1 dag). Alle rijders, helpers en familie heel 
erg bedankt!! 
In het fotoalbum van www.spenduro.nl is een map 
met foto's van Bilstain opgenomen (gemaakt door 
de vrouw en de schoonvader van Maurice). Als je 
van deze foto's het origineel wilt hebben kun je een 
mailtje naar mij sturen. Bij de wedstrijdverslagen 
staat een verslag van Maurice over Bilstain. 
 
Groeten, Henk Spenkelink 
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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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  DEMO RACE 
oproep 

SPECIAL KLASSE 
 
 
Dit jaar is er ook de mogelijkheid om deel te nemen voor (oud)coureurs die geen startbewijs 
(meer) hebben maar wel een klassieke racemotor. Voor deze special klasse geldt niet de 
bouwjaargrens van 1972, maar is deze 1977. Op deze wijze willen wij de mogelijkheid 
bieden om een keer te kunnen rijden met die motoren die jonger zijn dan 1972, maar 
waarbij duidelijk nog steeds sprake is van een klassieke racemotor. Het dienen originele race 
exemplaren te zijn of getrouwe replica’s. In deze klasse kan men zich ook aanmelden met 
een motor die wel ouder is dan 1972, maar waarmee niet regulier wordt deelgenomen aan 
CRT-demonstraties. Hierdoor kunnen mensen die wel een klassieke racemotor bezitten, maar 
geen CRT-startbewijs, toch een keer rijden met hun bezit. Een motor is tenslotte gemaakt 
om te rijden, daarnaast krijgt het publiek zo motoren te zien waar normaal gesproken niet 
meer mee gereden kan worden. 
 
In deze special klasse worden geen rondetijden geregistreerd. Men kan deelnemen via een 
daglicentie plus een dagverzekering, deze zijn ter plekke te verkrijgen op 29 augustus. Wel 
dient men zich vooraf aan te melden bij de Enterse Motor Club, dit kan via 
demorace@entersemotorclub.nl of telefonisch bij Harry Wolters, tel. 0547-383072. Men dient 
te beschikken over een geldig rijbewijs terwijl de motorfiets, helm en motorpak dienen te 
voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als die welke normaal gelden voor de CRT toelating. 
Deze zijn in te zien op www.classicracingteam.nl . 
 
 Als je wilt deelnemen dus ruim vooraf contact opnemen. 
 
 
De Demo-Race commissie, 
Harry Wolters 
Bertus Westerik 
Patrick Kuipers 
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Een muzikale Veteranen- en Klassiekerrit  
 
Dit jaar was het de 31e editie van de veteranenrit en de 23e editie van de 
klassiekerrit van afgelopen 18 april. Hoewel het eigenlijk één 
evenement is, houden we gewoon deze gescheiden score bij. Allemaal 
liefhebbers van oude motoren en de rijders allemaal dezelfde route, 
maar het blijft een gescheiden evenement. De Veteranenrit is n.l. een 
wedstrijd die meetelt voor het kampioenschap van de VMC, de 
Veteranen Motor Club. Hierbij wordt als het ware gestreden voor het 
Nederlands Kampioenschap rijden met een constante snelheid met 
motoren van voor de tweede wereld oorlog. De Veteranen daarentegen 
hebben geen kampioenschap, zij rijden gewoon voor hun plezier de route achter een voorrijder, 
waarbij die route ook nog eens bepijld is. Hoe luxe wil je het hebben. Ook zij hebben een wedstrijd te 
beslechten, en wel de strijd om de mooiste klassieke motor. Eigenlijk zijn er twee wedstrijden, want 
bij de klassiekers hebben wij sinds enige jaren ook een brommerklasse. Deze wedstrijd om de mooiste 

bike gaat niet op leven en dood, maar een keurige jury beslist streng 
doch rechtvaardig wie er wint in een concours ‘d elegance. Protesten 
tegen de uitslag zijn bij voorbaat kansloos en worden daarom niet in 
behandeling genomen. Maar dat maakt ook allemaal niets uit, het 
eigenlijke doel van alle liefhebbers is gewoon gezellig bij elkaar 
komen om met elkaar te praten over het oude spul, er naar te kijken en 
natuurlijk ook om te genieten van de route door de mooie omgeving 
rondom Enter, die afgelegd kon worden op de oude beestjes. 
 

Daarnaast had de commissie van de EMC er dit jaar extra veel werk van gemaakt, er waren niet alleen 
oude motoren maar ook een tweetal harmonica orkesten aanwezig om een vrolijke muzikale noot aan 
het geheel toe te voegen. Het ene orkest heette dan ook toepasselijk ‘De Vrolijke Noot’ terwijl het 
andere orkest zich ‘De Trekklumpkes’ noemde. Nou, beide orkesten trokken er goed aan. Men had 
ieder een eigen ‘treklocatie’, de een onder de voortent van het Kluphoes en de ander in een oplegger 
die als podium fungeerde. De drie kerels (nou ja, kerels) die zichzelf ‘De Toppers’ noemen, trekken 
misschien meer publiek maar dit is veel leuker. Namens de EMC beide orkesten hartelijk bedankt voor 
de medewerking. 
 
Het weer was prima en de opkomst van de deelneemers brak een nieuw record, het exacte aantal weet 
ik niet meer precies, maar een kleine 150 waren gekomen meen ik. Onze ex-voorzitter Willem Jan 
Pieterson fungeerde weer als een zeer vakkundig speaker en al met al is mijn conclusie dat dit weer 
een zeer geslaagd EMC evenement was. De inzet van de organiserende commissie en de overige 
helpers is dus goed en terecht beloond. Rest mij nog de uitslagen te vermelden. 
 
Mooiste brommer; de Zündapp van H. Kamans 
Mooiste klassieke motor; de Norton 650 van H. Haverkort. 
Winnaars Veteranen: 
Klasse 1, bouwjaar 1904 en ouder  ; geen winnaar wegens gebrek aan deelnemers. 
Klasse 2, bouwjaar 1905 tot 1914 ; winnaar Gerrit Schepers met een Premier uit 1910 
Klasse 3, bouwjaar 1915 tot 1924 ; winnaar B. van Beek met een Indian Powerplus uit 1920 
Klasse 4, bouwjaar 1925 tot 1930 ; winnaar Cees Verschut Sr. met een Schüttdorf uit 1928 
Klasse 5, bouwjaar 1930 tot 1940 ; winnaar Pieter Lubbelinkhof met een Triumph uit 1934. 
 
Harry Wolters 
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