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Voorzitter:
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Penn.meester:
Leden:

A. Slagers
M. ter Harmsel
D. Pruim
F. Lammertink
H. Wolters
P. Kuipers
H. a/d. Stegge
B. Rikkert
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Dorpsstraat 79
Langevoortsweg 5
Pr. Bernhardlaan 28
Brahmsstraat 16
Reggestraat 66
Van Uitertstraat 44
Putman Cramerstraat 7
Boomcateweg 81b

7468 CG
7468 RP
7468 BE
7604 ET
7468 EN
7468 EE
7468 BG
7442 BG

LIDMAATSCHAP:
Een gezinslidmaatschap is ouders +
minderjarige kinderen
Word je na 1 september lid,
dan geldt de betaling voor het
hele volgende jaar.

Minilid t/m 5jaar
6 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
vanaf 65 jaar
Gezinslidmaatschap

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

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
redactieclubblad@entersemotorclub.nl

E-MAIL REDACTIE :

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

Enter Tel: 0547-384332
Enter Tel: 0743-842343
Enter Tel: 06-11006036
Almelo Tel: 06-13243943
Enter Tel: 0547-383072
Enter Tel: 0547-380746
Enter Tel: 0547-383110
N’dal Tel: 0548-613189

4,50
10,00
20,00
10,00
25,00

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
A. Eeftink 0546-573969
N. Hovenier 06-14560053

B. Rikkert 0548-613189
E. Rotman 0548-517629

WEEKEND DUITSLAND:

H. Wolters 0547-383072

G. Kalenkamp 0547-382986

ENDURO:

P. Kuipers 0547-380746
A. Slagers 0547-384332
M. Vos 0547-381814

H. a/d Stegge 0547-383110
J. Rutjes 0547-382586

CROSS:

P. Kuipers 0547-380746
A. Slagers 0547-384332

J. Slagers 0547-383787
A. Kamphuis 0547-382593

DEMO RACE

H. Wolters 0547-383072
B. Westerik 0546-573012

P. Kuipers 0547-380746

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
H. Beverdam 0547-381661
G. Kalenkamp 0547-382986 W.J. Pieterson 253-5364870
H. a/d Stegge 0547-383110 G. Lankamp
H. ter Denge 06-29536751

BEHEER KLUPHOES DB

H. a/d Stegge 0547-383110

H. ter Denge 06-29536751
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INHOUD

De zomer voorbij

Na deze heerlijke
zomer van veel genieten van je
motor, is het nu tijd voor lange
winteravonden binnen bij
kaarslicht of in je garage om aan
je bike te sleutelen.
Wanneer je daar geen zin in hebt
kun je natuurlijk lekker onderuit
zakken in je luie stoel en je
vernieuwde clubblad lezen.
Dit blad staat boordevol leuke
verhalen, met dank aan de
inzenders. Super leuk ook voor de
redactie, om het blad te kunnen
vullen met meer dan alleen
oproepen en informatie.
Wat de oproepen betreft willen we
toch nog even jullie aandacht
vestigen op Sint die binnenkort in
Nederland zal arriveren. Kijk ook
even op blz 9 voor de 28e
Reggerit die weer georganiseerd
zal worden. Alle hulp is van harte
welkom!
Wij wensen je veel leesplezier!
De redactie

3 Van de voorzitter 12.5 jarig bestaan Clubhoes 5 Martine
Mijn eifel-weekend 7 Ladysnight verslag 8 Job 50 hoogse
Alpenpassen 12 oproep 28e Reggerit 13 Demorace een
uitgebreid verslag van Harry 15 uitslagen Demorace 16
Sinterklaasmiddag en kleurplaat 21 Abraham ‘t was een
leuk feest 24 Dolomietentour dagboek van Harry
30 puzzelen woordzoeker 37 Agenda

Wil je ook een stukje plaatsen in het Clublad?
Stuur dan het stukje (Word bestand) per e-mail naar:
redactieclubblad@entersemotorclub.nl
Natuurlijk mag je het ook schriftelijk inleveren bij de
redactie.

Inleveren voor: 1 december

Hoera!
Fabiën
Paul en Marion Lammertink,
Van harte gefeliciteerd!
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Ja, de mooiste dagen om er met de
wegmotor op uit te gaan zijn nu wegover en
de enduromotoren kunnen weer
geprepareerd worden. Dit was een
fantastische zomer, weinig regen en veel zon
werd ons toebedeeld en daar klaagde
natuurlijk niemand over.
De toerritten werden al wat beter bezocht. ik
denk dat het volgend jaar nog beter zal gaan.
Wij hebben het 12.5 jaar bestaan van ons
Clubhoes gevierd en ik moet zeggen dat het
goed voor elkaar was. Het eten was goed en
een dergelijk casinoavond is ook leuk en er
werd dan ook druk gegokt. Ik had alleen
meer EMC- ers verwacht, maar daar kan de
commissie en ik niks aan veranderen.
Natuurlijk is het zo dat tegenwoordig
iedereen veel op de kalender heeft aan
feestjes en andere verplichtingen maar en
man of 30 meer had ik wel verwacht.
Maar goed, de aanstichter van het plan om
een clubhuis te bouwen was er wel en dat
deed mij goed en we hebben hem daar nog
een keer voor bedankt. Oók natuurlijk van
deze zijde iedereen die zich destijds
tomeloos heeft ingezet om het te bouwen
natuurlijk bedankt.
Zoals gezegd de zomer is voorbij en de
lange winteravonden komen er aan en zo
ook de clubavonden. Als iemand een idee
heeft voor zo’n avond meldt het aan mij dan
kunnen we er mee aan de slag om weer een
gezellige avond te hebben met z’n allen.
Ik stort mij de komende tijd volledig op de
enduro en probeer er steeds meer jongens
warm voor te laten lopen. Jos Rutjes is al
besmet met het virus en ik weet zeker dat er
meer volgen.
Dus iedereen met een offroadmotor kom en
ga mee, de drempel is niet zo hoog als men
denkt.
Hoe meer zielen hoe meer vreugd zeg ik
maar en dat geldt ook voor ‘t Clubhoes.
Dus we zien elkaar daar.
Antoon Slagers
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Mijn eigen Eifelweekend!
Het moest er toch een keer van komen; mijn eigen Eifelweekend! Op 24 juli was het zover,
Maurice en ik gingen toch eindelijk eens samen een weekend op de motor weg.
Da’s best spannend, want ik was vorig jaar weer een beetje beginnen te rijden na een
tussenstop van 4 jaar i.v.m. een paar leuke koters die om de beurt 9 maanden bij me
verbleven. Vastbesloten dus dit jaar lekker op de brommer rond te crossen.
We waren al zoveel mogelijk weggeweest, want een paar kilometertjes in de kont is niet
verkeerd. Daarom gingen de motoren ook mee met een weekje Belgische Ardennen, eind mei
met de hele familie (oppas mooi meegenomen!). Lekker oefenen op mooie weggetjes en als je
nog niet zo kunt genieten van de omgeving op de motor, nou dan rij je dat zelfde stuk toch
gewoon nog een keer en een keer in omgekeerde richting. Boeit niets.
Maar goed. We zouden een flink stuk snelweg pakken en dat viel me reuze mee! Die
dubbeldikke tanktas hield me mooi een beetje uit de wind op m’n naked bike. Tot aan Venlo
een paar buitjes gehad en toen barstte het los. Gelukkig hadden we een lunchafspraak in
Tegelen, bij Maurice z’n zus. Het regende een uurtje of 2, ach ja. Om half 3 stapten we weer
op en via de 61 gereden Duitsland door richting Cochem en zo. Ff binnendoor naar Beuren
(zeg: “Boiren”, wist ik veel). Bij Jozef en Maria aan de deur werden we hartelijk verwelkomd
door Maria en toen het woord “Enter” viel, toen kwam er een Jozef aangeschoten! Heel erg
leuk.
Meteen een bedje uitgezocht, gedoucht en gegeten. En ja, hoor! Zo stil als het daar ook is, een
Enternaar hoor je altijd en overal! Rutger Kerkhof, Ralph Slagers en Rob Holtkamp stonden net
op het punt te gaan eten en aan de bar te hangen.
Eerst ff rusten. Toen we om 22.00 uur wakker werden en de keus hadden uit een bed of een
bar, toen kozen we voor het bed. Om te slapen natuurlijk, want een bar is me toch ietsiepietsie
aan de smalle kant om op te pitten.
Om 8.30 lekker ontbijtje en op de motor gestapt. Nee, doe maar geen ritje van 200 km zeg ik
nog......., maar je bent zo 200 km op een dag verder en dan heb je nog een halve dag over!
Die heerlijke weggetjes en de Moezel die laten je dromen, wat een heerlijk gebied! Bergje op,
bergje af, koffie, lunch, wat een genot.
Veel geleerd in die dagen, zelfs Maurice nog, want die verremde zich een keer en net in dat
bochtje was er ff geen metershoge bergwand, maar een wazig steenplateautje........... dat ging
net goed!
Bij Ed en Lucie is het goed eten, maar lekker simpel. Niets bij voorstellen. Je eet daar gewoon
wat de pot schaft. De bar kan je goed aan zitten en dat deden we dus ook de zaterdagavond
met de andere mannen, beetje gezelligheid kan geen kwaad en zodoende ging de
kerstverlichting maar weer aan. Ik vond het een heel gezellig avondje met de heren, maar
volgens mij Lucie iets minder. De volgende morgen was ik in ieder geval een heel stuk minder
vlot dan de ochtend ervoor. Na een supergoed ontbijt en even inrijden ging het wel weer. Eerst
naar Cochem gereden met een omweggetje en aan het water in de zon gelegen en toen was
het alweer tijd voor een stukje Apfelstrudel, compleet met ijs en slagroom (!), omdat mijn
motorbroek toch nog dicht kon.
Terug ook een stuk snelweg, maar toch nog gestrand in Wesel. “Nog een klein stukje en dan
zijn we thuis” zegt Maurice, maar ik wilde nog niet naar huis, dit was mijn Eifelweekend en die
zou 4 dagen duren en dat betekent niet op zondagavond in mijn eigen bedje slapen. Dus een
hotelletje gezocht: een ranzige bende! Het bed was gelukkig wel schoon en daar is ook alles
mee gezegd. Wel goed gegeten en geslapen, dat is heel wat waard.
Het laatste stukje op ons dooie gemak en lekker met de middag thuis. Nog ff relaxen en dan de
kids weer ophalen: heerlijk, ik ben weer uitgerust thuisgekomen.
Groet, Martine Kosters

6

E
EM
MC
CA
Alllle
errlle
eii

oktober 2009

7

E
EM
MC
CA
Alllle
errlle
eii

oktober 2009

Op 28 augustus was het dan toch zover, na zo lang wachten, met spanning
natuurlijk. En dagen van te voren al bedenken wat de beste kleding is om je
in te vertonen op zo’n speciale night. Gauw, snel, ‘k kom net van m’n werk en
gauw toonbaar maken en snel in de auto en wegwezen! Maar dat liep
anders: mijn lieftallige man bedacht zich dat hij de dames niet zomaar in
onze auto kon laten zitten, want zodra je de kinderstoeltjes eruit haalt,
duikt ineens een mega-ravage van kruimels en achtergebleven rozijntjes op!
Dus eerst werd die stofzuiger gepakt. Maar ik doe dat soort dingen niet, dat
stofzuigen. Wat een belachelijk karwei.
Maar wat een geluk dat mijn man graag met een stofzuiger in de weer is,
dat ‘ruimt zo lekker op’, zegt ‘ie. Pffff, weer een zorg minder.
Annely komt nog ff langswandelen, goed plan zo’n beetje lichaamsbeweging,
en stapt bij mij in de auto. TELEFOOON!!!!!!! Daniele. Gaat het niet door????
Nee, hoor, ik hoef niet meer te rijden. JOEPIE!!!! Roseeetjes, here I come!
Met Hilde, Ellen, Marion, Annely, Daniele, Riet,
Manita, Irma, Gerrie en mijzelf is het stel
compleet. Op naar Almelo! Ah, daar is Natasja
ook.
Door de gezellige drukte een weggebaand naar
Solera, een tapasrestaurant. Leuk plekje, voor
gerechtjes van
allerlei gekke,
lekkere dingen,
roseetje erbij....
We konden heel veel
leuke en
interessante
gerechtjes proeven,
maar niet alles zag
er even lekker uit.
Sommige dingen zagen er al wel heeeeeeel
vreemd uit, maar waren prima te eten. Behalve
de Sardien. SardienTJE
volgens het personeel.
En omdat het zooooo
supergezellig was wilde
Marion nog ff vuurwerk
zien. Nee, niet zomaar ff
eenpaar knallers, maar
echt vuurwerk, zoals je
nog nooit hebt
meegemaakt, zodat je
helemaal in de war bent
en je hoofd tolt! Daar had
ze een heel lief jochie voor uitgezocht die haar al dat vuurwerk nog moest
laten zien…………….. En dat lukte!
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Na best een tijd druk te zijn geweest met uitzetten en uittypen van de routes wil ik half
mei vertrekken. Volgens een Oostenrijkse site zitten de hoogste passen dan nog dicht.
Twee weken later is de situatie nog niet veel beter maar ik kan niet langer wachten en
vertrek. Snel even rijden van A naar B en achter Salzburg ga ik dan van de snelweg
af.. Net voor het tijd wordt om een kamer te zoeken en een opwarmertje. Een pasje
van de 3e categorie de Radstädter Tauern. Het voelt meteen goed aan. De volgende
morgen (wie schreef ook alweer dat je in Oostenrijk geen mooie wegen hebt?) bij
Kremsbrücke de Nockamstrasse op. Een weg van 50 km lang met 100 bochten
waarvan 50 hairpins en geen kip op de weg. Bij een stralend zonnetje rij ik de
Grosglockner op. Halverwege is er een Mautstelle en mag niet verder. Vanwege een
stormachtige wind mogen motorrijders niet verder terwijl auto’s kunnen doorrijden. Ik
kan praten wat ik wil maar kom er niet door. Ze belt nog naar boven of het echt niet
kan. Nou het kan echt niet. Dan vraag ik wat een boete kost als ik toch doorrij. Als ik
één meter over de streep zet word ik ‘verhaftet’. Oei, snel maar weer de andere kant
op en een pas zoeken die ik wel over kan.
Een paar uur later zit ik in de Dolomieten, waar ik de frustraties van me afrij. Veel
bikerhotels onderweg met vooral veel Zwitsers die massaal hun land ontvluchten. Bij
hun is te hard rijden nog een grotere geldklopperij dan bij ons. Bij 30 km te hard is het
rijbewijs inleveren. Dat wordt straks dus oppassen. Zat de Stelvio gisteren nog dicht,
met Pinksteren gaan ze traditioneel open, een mazzeltje dus. Aan de voet van een pas
word ik bij twee Nederlandse Harley-rijders aan tafel gezet. Eigenlijk zijn dit ook
normale mensen. Gezellig met elkaar gekeuveld en bier gedronken. Alleen die BMW
van mij vonden ze maar niks. Op mijn voorstel morgen die pas op te rijden gingen ze
niet in.
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Op de Gr St Bernhard is de sneeuw ook nog maar net geruimd. Een paar keer is de weg
half gesperd, omdat de sneeuw is gaan schuiven. Het is niet alleen om de sneeuw dat
een pas dicht zit maar ook om de stenen en het grit dat nog constant naar beneden komt.
Vooral ’s morgens is het even uitkijken als de veegploeg nog niet is langs geweest.
Ontzettend veel motorrijders onderweg. En wat doe je dan als er controle is? Even de vijf
omhoog naar elkaar toe. Zo ben ik toch al en paar keer door het oog van de naald
gegaan.
De morgen begint weer goed. Maar dan in Val d’Isere een bord met Col de Iseran
‘Ferme’. Terug en een flink eind omrijden. Maar wat geeft het je kunt hier overal mooi
rijden, vooral in Frankrijk waar ze niet kijken op een paar km te hard. Tijdens een tankstop
vraag ik aan de juffrouw of de Galibrier open is. Ze belt naar een verkeersbureau en ja
hoor het kan. Het begint te regenen. Aan de voet van de Galibrier staat nog ‘Ouvert’. Op
de col is de regen overgegaan in sneeuw. Op de top gaat het hek ervoor en moet ik terug.
Wat maakt het nou uit welke kant ik naar beneden ga.. Niks mee te maken, terug. Ik voel
me net de dolende in de woestijn. ’s Avonds aankomen op de plek waar je ’s morgens
vertrokken bent. Maar het was een bijzonder dagje en weer veel mooie dingen
meegemaakt. Ondertussen ben ik aangeland in Briancon. Veel hotels zitten hier dicht
vanwege het seizoen. In een buitenwijk kom ik terecht bij een hotel waar het bord scheef
aan de muur hangt. Ze hebben een kamer voor me. Als ik wil douchen, lijkt het me toch
beter om de slippers maar aan te houden. Op 5 min lopen is er een alternatief
restaurantje. Ze serveren er alleen maar pancakes, yoghurtjes en salades. De deur van
de wc zit in dezelfde ruimte alshet eetlokaal. Als daar iemand een scheet laat kun je dat
aan tafel horen.
’s Nachts word ik zwetend wakker. Begint de leeftijd te tellen? Misschien de overgang?
Een uur later komt de oplossing. Ik moet maken dat ik op de wc kom. Je hebt de gekke
koeienziekte, onlangs nog de varkensgriep. Dit is duidelijk de geitenwollensok-bacterie,
niks aan de hand dus.
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Het ontbijt sla ik hier maar over. Meteen twee prachtige cols en dan de domper. De
Cayolle, de Lombarde en de La Bonette zijn gesloten. Vooral de Lombarde had ik graag
willen rijden.
En dan de La Bonette, daar is die Zuid-Afrikaan vorig jaar tijdens de tour de afgrond
ingedoken en had ik graag even over het muurtje willen kijken.
Jammer, jammer maar wat zou het, de zon schijnt en het is de hele dag hangen in de
bocht. Flaneren over de boulevard van San Remo en Monaco lijkt me wel wat. Net voor
het stedelijke gebied ga ik van de hoofdweg af en rij over een bewoonde berghelling
verder. Het is een wirwar van slingerweggetjes met doodlopende weggetjes. Het gaat
constant naar boven en weer naar beneden. De Zumo raakt van slag. De wanhoop moet
op mijn gezicht staan af te lezen. Er stopt een Fransman en vraagt of er iets is. Nou, ik
wil naar San Remo. Hij beduidt mij achter hem aan te rijden. Na 10 min wordt de zaak
weer overzichtelijk en doet de Zumo weer waar ik hem voor gekocht heb. Maar nu zit ik
in een verkeerschaos. Vier rijen dik voor het stoplicht, ieder vechtend voor zijn plekje. Nu
raak ik van slag. Wat doe ik hier eigenlijk. Ik zet de motor in de andere richting en
worstel me door het blik naar de snelweg toe die hier langs de kust loopt. Met gezwinde
spoed ga ik er dan vandoor.
Bij Grasse begint Route Napoleon die zo’n 270 km lang is en eindigt bij Grenoble. Het is
een en al bochten met ook nog eens vijf colletjes er in (wel de originele route volgen) met
af en toe en paar vervelende stukken er in. Zit net op de route als ik in gezelschap kom
van twee Engelsen. Na 50 km de goden getart te hebben zet ik de motor aan de kant.
Even een praatje maken, handje schudden en ieder gaat zijn weg.
Ik beland in een gezellig stadje met een goed hotel en goed eten. Als je alleen reist zit je
toch meer om je heen te kijken en mensen te observeren. Aan een tafel naast mij zit een
man op leeftijd met een druppel aan de neus soep te eten in gezelschap van een vrouw in
haar tweede jeugd. Het is niet zijn vrouw zit ik zo te denken. Na het eten nog even een
terrasje. Het is ook niet zijn dochter zit ik nog te denken voor het slapen gaan. ’s Morgens
als ik de garage in loop om de motor te pakken rijdt hij weg in een dikke Mercedes, zij in
een Mercedes sportklasse. Allebei zijn ze goed aan hun trekken gekomen zo te zien.
Net voor Grenoble ga ik Route Chamrousse op. Deze route loopt om een berg met een
lengte
van zo’n 40 km. Het is aan een stuk door bochten draaien en weer geen kip op de weg.
Col de La Madeleine zit niet op mijn route. Nu ik hier toch ben neem ik hem mooi even
mee. Moet toch wat extra passen pakken anders klopt de titel van dit verhaal niet meer.
Op de top van de Madeleine krijg ik de motor niet meer aan de praat. Wat een
ongelukkige plek om pech te krijgen. En nu? In zijn vrij laat ik hem de berg af lopen om bij
het eerste het beste hotel te vragen om een kamer.
Ook hier is het laagseizoen. Wel krijg ik het adres van een pension een paar km verderop.
Zo rol ik verder en verder. Aangekomen bij het pension bel ik met Motor Service BMW.
Nog geen 1½ uur later staat er al een monteur met auto en aanhanger. Volgens hem is
het de accu die vervangen moet worden, een veel voorkomend euvel bij dit type. Hij
neemt de motor mee. Mooi, kunnen ze meteen een bandenwissel doen. Volgens hem heb
ik de motor morgenvroeg al terug. Ik geloof er niks van want alles gaat hier wel op zijn
Frans. ’s Morgens direct gebeld met BMW. Ze zullen alles proberen dat ik de motor
vandaag terug krijg.
Als ik met de motor geen col over kan dan maar te voet. Heb ik mijn wandelschoenen
tenminste niet voor niets meegenomen. Col Du Montjoje lijkt me wel wat. In de namiddag
kom ik moe maar voldaan, vooral omdat ik de dag niet heb verkloot, terug in het pension.
Er licht een bericht van BMW dat de motor om 17ºº uur klaar is en dat ze hem morgen
brengen. Ik wil niet nog een dag verliezen en bel dat ik vanavond nog mijn motor terug wil.
Een uur later komt er een taxi voorrijden die mij naar de stad 90 km verderop brengt waar
de motor staat.
In alle vroegte ben ik al onderweg. Grimsel en Furka staan op het programma. Wat ik
vreesde wordt bewaarheid, ‘Gespertt’. Als ik tank krijg ik te horen dat ze in de middag om
14ºº uur opengaan. Om 12ºº uur sta ik aan het hek als er een groepje motorrijders met
een grijns op het gezicht van boven komt.Wat hun kunnen kan ik ook. Ik start de motor en
rij de pas op. Op een paar boze blikken van wegwerkers na die nog aan het opruimen zijn
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verloopt alles goed. Boven is het nog de wereld van de ‘Mormeltieren’ die schichtig
wegvluchten tussen de rotsblokken.
Ga weer richting Italie, kan ik mooi de passen over die een week geleden nog dicht zaten.
Bij Livigno en een half uur verder passo Gavia rij ik door metershoge sneeuwmuren.
Machtig wat een gezicht. In grensgebieden kom je soms door verafgelegen dorpjes waar
de tijd nog geen vat op heeft gekregen. Niemand schijnt er haast te hebben. Een paar
huizen een kerkje en een café waar de verlengde voorkamer dienst doet als
drinkgelegenheid. Net als bij ons vroeger. Aan het begin van zo’n dorp zie ik een bord
‘Restorante’. Iets verder een parasol en stoeltjes. Ik loop naar binnen en bestel een
Capuchino. De man kijkt me verbaast aan. Zijn vrouw komt erbij staan en ik vraag nog
een keer om een Capuchino. Zit nog te denken van schiet nou een beetje op, want ik wil
zo weer verder. Blijkt het restaurant 50 m verderop te zijn en zit ik zomaar bij mensen in
de voorkamer. Het duurt even, maar dan schieten we alle drie in de slappe lach. Iets
verderop heb ik dan meer geluk.
Het weer wordt slecht. Het gaat echt regenen. Op de Stelvio gaat dit over in sneeuwen. Er
vormt zich een drab van natte sneeuw op de weg. Een Duitser met duo schuift onderuit.
Stapvoets rij ik naar beneden. Niet veel verder zoek ik maar een hotel op, want dit is
waardeloos. De weersvoorspelling is slecht. Op een dag komt het ook niet meer aan en ik
besluit om de volgende dag maar terug te gaan. Bij Imst pak ik als afzakkertje de
Hahntenjoch nog mee. Bij Kempten zet ik de motor op de baan en rij in rap tempo naar
huis toe.
De routes die ik gereden heb gingen door de mooiste gebieden over wegen alsof ze
speciaal voor motoren zijn aangelegd. Vooral de besneeuwde passen hebben indruk
gemaakt. Bij leven en welzijn weet ik nu al dat ik deze rit nog een keer zal rijden.
Waarom ga je alleen? Als je met zijn tweeën gaat moet je al met één overleggen en dat
is niet mijn sterkste punt. Wat alleen zijn betreft, er zijn drommen motorrijders onderweg,
aanspraak heb je altijd en overal.
De Zumo heeft zijn dienst weer bewezen. Onmisbaar zo’n ding. Eén minpuntje! Degene
die beweert dat hij waterproof is heeft nog nooit een halve dag in de stromende regen
gereden.
Tip: Trek er een plastic zakje overheen, afknopen met een elastiekje en hij is absoluut
waterdicht.
Jop.
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28e REGGERIT 9 JANUARI 2010
OPROEP aan alle LEDEN!
De tijd vliegt, de mais is al bijna weer van het land en over enkele maanden, op 9 januari 2010 om
precies te zijn, start alweer de volgend Reggerit. De Enduro die meetelt voor het Nederlandse
Kampioensschap Enduro. Ondanks dat het wederom weer een ‘gewoon’ eendaags evenement is,
moet er uiteraard wel weer enig werk verzet worden. Vandaar dat alle hulp weer welkom is. Dus
geef je op als helper zodat we er weer een gezellig en geslaagd EMC evenement van kunnen maken.
Verstuur, breng het naar 't Kluphoes, Krompatte 4, 7468 AS ENTER,
of per mail: helpersreggerit@entersemotorclub.nl
zodat we weten dat we op jullie kunnen rekenen.

Wil wel helpen met de organisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee
Wil zaterdag 19 december wel helpen . . . . . . . . . . . . . . Ja / Nee
Wil dinsdag 29 december wel helpen ….. . . .. . . . . . . . . Ja / Nee
Wil woensdag 30 december wel helpen ….. . . . . . . . . . . Ja / Nee
Wil zaterdag 2 januari wel helpen ... . . . . . . . . ….. . . . . Ja / Nee
Wil donderdag 7 januari wel helpen. . . . . . . . . . . . ….. . Ja / Nee
Wil vrijdag 8 januari wel helpen….. . . . . . . . . . . . . . ….Ja / Nee
Wil zaterdag 9 januari 2010 wel helpen . . … . . . . . . . . . . . . . . .Ja / Nee
Wil maandag 11 januari 2010 wel helpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ja/Nee
Naam

. . .... . . ..... . ... . . . . .... . . . ..... . . . ... . . .... . . . . .

Adres

. .... . . . .... . . . . ..... . . . . ... . . . . .... . . . . . .... . . .

Telefoonnummer ………………… .. . … . ...... . . . ..... . . . ... . .
E-mail ………………………………… . . . .... . . . . . ..... . . . . .
Mobiel nummer …………………….. ......................................
De Enduro commissie
Patrick Kuipers
06-23844931
Jos Rutjes
06-53722820
Antoon Slagers
06-50828494
Mark Spekrijse
06-48979371
Marcel Vos
06-11303798
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Demo Race 2009
Dit jaar vond op 29 augustus alweer de 6e
editie van onze Demo Race plaats op de
Enterbrookring. Hadden we voorgaande keren
altijd de weergoden aan onze zijde, dit jaar was
dit wat minder, we kregen enkele flinke buien te
verwerken. De trainingen waren nog droog,
maar toen na de opening de special klasse de
baan mocht verkennen werden de
hemelsluizen open getrokken. Met bakken viel
het water uit de lucht, gepaard gaand met flinke
windstoten. Niet alleen de rijders hadden
moeite om op de baan te blijven, ook de tent
voor de eetkraam koos bijna het luchtruim. Met
vrouw en macht kon ie nog net aan de grond
worden gehouden! Daarna klaarde het weer
een beetje op tot de specialklasse hun eerste
manche mochten rijden. Weer waren zij de
pechvogelklasse, want opnieuw viel er tegelijk
met het startschot een mega hoosbui. Maar
ondanks deze belabberde omstandigheden
ging de show gewoon door en werd er gewoon
gereden met de exclusieve machines om het
publiek te vermaken. Vanwege deze
omstandigheden was er dit jaar helaas
beduidend minder publiek, na de hoosbuien
gingen veel mensen weer weg terwijl normaal
gesproken tegen dat tijdstip juist de meeste
mensen komen.
Toch hadden de thuisblijvers ongelijk, er was
namelijk wel een zeer goede opkomst van de
rijders. Niet alleen van de vaste CRT rijders,
alle klassen waren goed gevuld, ook de special
klasse was goed gevuld met 14 inschrijvingen
uit onder meer België en Duitsland met zeer
mooie machines. De special klasse hadden we
dit jaar toegevoegd om ook klassieke race
motoren die normaal gesproken niet mee
kunnen rijden in een CRT klasse toch een
startgelegenheid te geven en om mensen
zonder startbewijs (via een daglicentie) toch
een keer met hun racemotor te kunnen laten
rijden. Zo hadden we ook eens een keer een
Enternaar aan de start, namelijk caféhouder
Henk Bekhuis (van de Pijp) op zijn 350 cc MV
Agusta. Zonder pech hadden er nog meer
specials aan de start gestaan, enkele rijders
zat het namelijk niet mee. Zo arriveerde Willy
Dolmans veel te laat op het circuit wegens
pech onderweg op de reis uit België. De
machinekeuring was al geweest, maar zijn
motor werd alsnog gekeurd en hij mocht
starten. Maar het eerste optreden viel niet
alleen in het water voor Willy vanwege de
hoosbui, maar ook omdat zijn 500 cc Honda er
de brui aan gaf wegens een elektrisch
probleem.

Peter en Ruud de Wit
Vervolgens kreeg Willy het bericht dat zijn dochter
thuis een ongeval had gehad en kon hij direct weer
terug naar België zonder ook maar één ronde op
de Enterbrookring volbracht te hebben.
Uiteraard waren er ook deelnemers uit de buurt
zoals Johan Kroeze met zijn 350 cc Jawa Swinger
uit 1959. Johan reed zeer strak met deze
tweecilinder tweetakt, hij reed behalve bij de
specials ook nog mee in de oldtimer klasse, waar
hij ver voor de rest van het veld uit reed. Een dag
later werd Johan trouwens kampioen bij het RMM,
het Rijdend Motor Museum. Een opvallende
machine was verder de Seeley Suzuki T 500 van
René Droste, daar zijn er ooit slechts een stuk of
twintig van gemaakt. Barry Sheene was o.a. een
van de rijders. Naast 1 en 2 cilinder twee takten
hadden we in de special klasse heel wat
viercilinder vertakten aan de start, het geluid van
dit soort machines blijft bijzonder. Met name de
twee 250 cc Honda viercilinders, van Gerard
Sauer en Wil Pothuizen, die circa 17.000 toeren
per minuut draaiden waren een genot voor het oor
van de liefhebber. Een heel ander geluid dan de
Triumph 500 cc uit 1949 (het eerste jaar dat er een
wereldkampioenschap motorrace werd
georganiseerd) van Thomas Bahners uit Duitsland.
Thomas rijdt ook in het Duits Historisch
kampioensschap en zijn Triumph verkeert
werkelijk in concoursstaat. (lees verder blz.12)

Henk Bekhuis
(van de Pijp)
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Maar ook in de reguliere CRT klassen waren leuke machines te zien en horen. Neem
bijvoorbeeld de Van Veen Kreidlers waarvan er meerden meereden in de 50 cc klasse,
verbazend om te zien hoe snel deze kleine machientjes zijn. Maar ook motoren als de 250 cc
Ducati Mark III van Fred Boekel zijn mooi om te zien. Fred is alle edities nog aanwezig
geweest en is vrijdags altijd als een van de eersten op het rennerskwartier zodat ie een goed
plekje heeft. Ook bij de zijspannen was er een goede opkomst, ondanks dat de baan voor een
span wat aan de smalle kant is, komt men toch en geeft altijd een goede show. Inhalen is wat
lastig met een span, maar de rechte stukken waar men even lekker gas kan geven en de
bochten maken veel goed aldus de rijders.
Helaas was er dit jaar wel een valpartijtje, nota bene op een plek waar je het niet verwacht,
het rechte stuk bij start/finish. Een 125 cc rijders ging daar onderuit en schoof met motor en al
over de baan. De EHBO’ers constateerden flink wat blauwe plekken en uiteraard was de
motor wat beschadigd. Tijdens dit incident bleek trouwens wel dat de wedstrijdleiding alert
reageerde, de race werd direct afgevlagd zodat de gevallen rijder en/of motorfiets niet werden
aangereden door anderen. Wedstrijdleider Stanley Gaasbeek stond er dit keer toevallig zelf
met de neus bovenop, maar dankzij de mobilofoons weten de baco's altijd snel wat er loos is
zodat ze zonodig direct kunnen vlaggen. Het optreden van het CRT was weer prima trouwens,
hiermee bedoel ik niet alleen de onnavolgbare wijze waarop Stanley altijd de vlag hanteert,
maar ook de machinekeuring, tijdwaarneming, tijdschema en andere zaken die het CRT regelt
waren weer goed in orde. Exact om kwart over vijf, zoals gepland, werd de laatste klasse
afgevlagd. Toen hadden dus 8 klassen een keer getraind plus ieder twee manches gereden.
Vervolgens werd er met man en macht opgeruimd, ook de CRT rijders hielpen ijverig mee, om
vervolgens de dag af te sluiten met de prijsuitreiking in 't Kluphoes. Uiteraard moest er de
maandag erna nog het nodige gebeuren, maar ook dat ging vlotjes.
Ik wil dit verslagje afsluiten met iedereen te bedanken die zijn medewerking heeft verleend, de
helpers, de bewoners van de Enterbrookring, de familie Wilmink die zijn land en boerenerf een
dag ter beschikking stelt, Camping Schuttenbeld, de bedrijven/sponsoren, de deelnemers, de
gemeente en wie ik verder nog vergeten ben.
Harry Wolters

Kees Brus
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51 Cees
2 10 Kees
3 37 Louis
4 1 Corné
5 22 Piet
6 5 Gerard

de

Vos
Doorn
Nieuwenhuyse
Caron
Rieken
Meivogel

Benelli/Motobi
Honda cr93 repl
Morini Corsaro
Benelli
Benelli 125
Aspes Yuma

1
2
3
4
5
6

van
de
v,d,

Wely
Jonge
Poel
Heinst
Meivogel
Klijn

Yamaha R5
MV Agusta Ipotesi
Moto Morini
MV Agusta
Yamaha 350
Moto Morini

Henk Boot
Ruud de Wit
Sigrid Schild
Michael Kuijer
Gerard Verhaegh

BMW
Suzuki 750
BMW 51/3 500cc
Honda CB 750
Laverda

49
1
4
22
42
21

1 3
2 7
3 5
4 2
5 25

Willem-Jan
Henk
Rob
Stefan
Gerard
Dick
Martien Groenendijk
Peter de Wit
Manfred Kasen
Theo Bakker
Frank Roelands

1 7 Jan
2 35 Richard
3 77 Leo
4 18 Ton
5 6 Harry
6 5 Peter

v,d,
de

Stam
Heer
Veenman
Konst
Brouwer
Kroszynski

Kreidler
Zundapp
Maico Bender
Minarelli P6
Testi Minarelli P6
Minarelli

1
2
3
4
5

35
61
7
50
38

Henk
Gerrit
Ad
Cees
Piet

de

Vries
Langius
Zanden
Vos
Bijker

Moto Guzzi Falcone
Honda CB450K
Honda CB450
Honda CB 450
Triton T120

1
2
3
4
5
6

38
29
12
39
45
40

Ismael
Adriaan
Tjerk
Cor
Henk
Fred

van

Voorst
Bastemeijer
Boer
Soest
Arkel
Boekel

Suzuki T250
Ducati Mach 1 1964
Honda CB-250
Ducati Mach 1
Yamaha YD S 7
Ducati Mark III

1
2
3
4
5
6

62
14
61
34
32
39

Maarten
Robert
Gerard
Louis
Dirk
Roelof

v,d,

Berg
Smit
Aartman
Nieuwenhuyse
Kruyt
IJspeerd

Benelli 50cc
Triton T100 500 cc
Ducati
Beta 1956
Sparta 10 D
Gekra-Maico

vd
de

de
van
van
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Sinterklaasmiddag Enterse Motorclub
28 november 2009
Hola kids,
Ook dit jaar wil Sinterklaas op de Enterse Motorclub komen om jullie bij de Enterse
Motorclub te bezoeken. Om alles goed te regelen, willen de Zwarte Pieten wel graag
weten welke kids er allemaal komen. Dus vraag aan je paps en mams of je mag komen
en laat hun het onderstaande formulier invullen, of geef je op via
sinterklaas@entersemotorclub.nl (wel even de onderstaande gegevens invullen).
Dan kan ik de Pieten alvast op cadeautjes- tocht sturen. Alle kindertjes tot en met
groep 4 zijn van harte welkom. Sinterklaas zal rond 15.00 uur op ’t Kluphoes zijn.
Oh ja, je ouders zijn ook welkom!
JONGEN / MEISJE
NAAM : ………………………………………………………………….. LEEFTIJD : ……….…….
ADRES : ………………………………………………………………………………..………………..
POSTCODE EN WOONPLAATS :
………………………………………………………………………………………………………………..
TELEFOON NUMMER : ……………………………………………………………………………..
E-MAIL : ……………………………………………………………………………….……………..……
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN:
…………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
JONGEN / MEISJE
NAAM : ………………………………………………………………….. LEEFTIJD : ……….…….
ADRES : …………………………………………………………………………..……………………..
POSTCODE EN WOONPLAATS :
………………………………………………………………..……………………………………………..
TELEFOON NUMMER : …………………………………………………………………….…….
E-MAIL : ……………………………………………………………………………………..……………
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………

GRAAG INLEVEREN VOOR 1 NOVEMBER 2009
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Arnhem, 6 oktober 2009

Oplettende motorrijders in de herfst
Met het aanbreken van de herfst veranderen de weersomstandigheden op de weg
en wordt er extra oplettendheid van de verkeersdeelnemers gevraagd. Dat geldt
zeker ten aanzien van de motorrijders in het verkeer. De belangenvereniging KNMV
vraagt daar jaarlijks aandacht voor.
Vele motorrijders stallen hun motor tot de lente weer aanbreekt, maar er is ook een
grote groep die de kleding heeft aangepast, in de winter gewoon doorrijdt en deel
uitmaakt van het drukke woon-werkverkeer.
Het hoort er allemaal bij in de herfst, die zich ondertussen heeft aangediend:
windvlagen, bladeren op de weg, regenbuien en mist. Grote temperatuurverschillen
tussen dag en nacht kunnen al leiden tot gladde wegen als het gevroren heeft.
Natuurlijk moet men extra rekening houden met de conditie van het wegdek, want
die is deze tijd van het jaar instabiel. Van nat tot glad en – als het later in het
seizoen eenmaal hard gevroren heeft – met vervelende beschadigingen die een
motorrijder eerder voelt dan een automobilist.
Soms komt daar nog de laagstaande zon als extra risicofactor bij. Verkeersdeelnemers kunnen er door verblind worden en dan is het tegemoetkomend verkeer
moeilijk waar te nemen. Als je als motorrijder de zon zelf in de rug hebt moet je er
rekening mee houden dat de tegenliggers er recht tegen in kijken en jou misschien
niet goed kunnen zien!
Velen blijven de motor trouw als wapen tegen de lange files die weer vaker zullen
ontstaan. In de Filegedragscode zijn de regels afgesproken waar motorrijders zich
aan moeten houden als ze zich tussen de rijen auto’s voortbewegen en waar
automobilisten rekening mee kunnen houden.
De Nederlandse weggebruiker maakt zich op voor de winter. Voor de motorrijder
betekent dit: goed aankleden en scherp blijven. Dan kun je lekker lang doorrijden!

www.knmv.nl
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Truus 14
Ik ben dan wel niet aanwezig op de
vergadering, maar ben al wel
begonnen om de schade van Truus 14
op te nemen na al dat intensief
gebruik.
Ter plaatse bij de staling trof ik hem
aan zielig in een hoekje en kompleet
onder het stof. Geen stroom en ook
de radio was dood.
Uit het hoekje geduwt en onder de
kap de accuklem weer gemonteerd en
waarachtig na één keer starten zat
er weer leven in, zelfs de radio deed
gelijk met een mooie geheime piraat
erop.
Toen op weg naar de garage voor zijn
jaarlijkse APK. Eerst de remmentest
op de remmenbank en wat dacht je,
alle waarden goed. Alleen het geluid
was een beetje harder door een
lekke uitlaat.
Wat me vooral op viel was dat het
erg zanderig was aan de onderzijde

van het voertuig. Zou niet weten hoe
of dat kan, geloof dat als ik een
schatting moet maken er wel twee
keer zo veel wegenbelasting betaald
moet worden door het toegenomen
gewicht.
Afijn toch begonnen met alles te
checken. Benzinetank weer iets lek,
uitlaat gat erin, ruitensproeier deed
niet, spiegel kapot etc. wat nu?
Breng ik hem na zijn laatste
rustplaats bij de buren of probeer ik
er nog weer iets van te maken.
Nu ik vond dat je na zo'n arbeidsvol
verleden er nog wel een keer
tegenaan kunt, dus werd begonnen
met het project; uitlaat ingekort,
tank gedicht, en nu op zoek naar
donorparts om de kosten te drukken.
Je ziet een begin is er en het ziet
ernaar uit dat Truus 14 nog weer een
Reggerit mee zal rijden.
Wordt vervolgd..
Groeten, Patrick
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Er is uiteindelijk niet aan te ontkomen, ook ik
heb inmiddels een halve eeuw op deze
aardbol rondgelopen (en motor gereden!). En
met de goede Enterse tradities in het
achterhoofd, moest dat dus wel op gepaste
wijze gevierd worden. Dit soort mijlpalen
kan je nu eenmaal niet geruisloos voorbij
laten gaan!
Gelukkig ben ik niet alleen met dit
voornemen , want mijn maatje Frank is
precies 5 dagen jonger dan ik en daarom
werd er besloten om het weer gezamenlijk te
vieren. Dat hadden we 10 jaar geleden
tenslotte ook al gedaan.Na wat wikken en
wegen (met een biertje erbij, goede Enterse
traditie) werd ook besloten het dan ook maar
op de zelfde locatie te doen. In Belgie. Het
voordeel is dat er op de voor het feest
uitgekozen camping niet zoveel geregeld is.
Er mag lawaai worden gemaakt tot net zo laat
als je zelf wil en aan kan. En als het moet nog
langer.
Ik ben volgens mij alweer voor het 15de jaar
lid van de EMC. Ik ben lid geworden omdat
de EMC toen een enduro helpers team had,
en omdat ik precies 178 kilometer van Enter
af woon, kreeg ik altijd een soort VIP
behandeling van het helpers team. Die
bestond dan vooral uit het langst op mij
blijven wachten als de route niet altijd
volgens schema werd gereden (wat vaak
voorkwam), en in volkomen onverstaanbaar
Enters dan tegen mij schreeuwen dat ik snel
moest stempelen (tenminste, dat maakte ik er
meestal uit op). Het team is inmiddels
opgeheven, maar lid ben ik gebleven. Nu
help ik met de Reggerit mee, niet dan wat
pijlen aan bomen en palen, schoffel na de rit
wat grond dicht, probeer het Enters eigen te
maken en leer bier drinken.
En, niet geheel onbelangrijk, rij de Reggerit
mee.

oktober 2009

Ik heb daarom de hele Enterse enduroafdeling
en ook een ieder die hier een beetje bij hoort
uitgenodigd voor het kampeerfeest dat wij
organiseerden namens ons 100 jarige bestaan
(we zijn tenslotte met z’n tweeën) in België op
de camping Francopole. Dit ligt in de buurt
van Francorchamps. En dat plaatsje moet toch
wel bekend zijn!
We hebben aardig wat voorbereidingen
getroffen om er een goed feest van te maken.
In Nederland al eten en drinken ingeslagen, en
op vrijdagmiddag waren de eerste gasten al
aanwezig. We hebben toen met dit
groepje kamp gemaakt, want de meeste
mensen zouden de zaterdag komen. En dat
werden er heel wat!
We kregen bezoek uit Drente, Groningen,
Den Haag en omstreken, Middelburg en
omstreken en natuurlijk uit Enter!
Uiteindelijk waren we zaterdagavond met
65 feestgangers aan het barbecuen.
Ik had de Mas uitgelegd waar het in
België was en hem via de mail een
plattegrond gestuurd.
De reactie hierop was meer dan Enters:
heb je genoeg bier daar op die camping of
moeten we ook nog meenemen? En
krijgen we zondags ook een ontbijt? Tja,
wat moet je hier op antwoorden. Volgens
mij is er nooit teveel bier als je uit Enter
komt. Dus namen de EMC’ers extra bier
mee en een pallet eieren. En wat ook erg
belangrijk was, twee koelkasten en een
knetterbiel. Dan kan je namelijk hout
zagen (krijg je dorst van) en bier drinken
(kan je de dorst lessen).
Ik heb zaterdagavond heel wat cadeaus
gekregen, maar die van een groep
vrienden uit Ruinen, maar vooral ook die
van de EMC sprongen eruit.
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In Ruinen hadden ze lauwerkransen
gemaakt met hierop 50 jaar
geschreven.Frank en ik moesten ieder op
een bierkrat gaan staan met ieder een
krans om en dan als echte overwinnaars
champagne spuiten. Dat bracht de
stemming er wel in. Zeker toen Enter
een fles boorkuttelnat open trok en ons
in een stevig tempo dit iet wat sterke
spul naar binnen liet gieten.
De EMC heeft wel wat moeite gedaan
om een cadeau te maken. Als eerste
kreeg ik een trofee, en wel de:
‘
ik versta d’r geen hol van’ trofee. Een
bijzonder mooie klomp met inscriptie
van de al jaren door mij gebruikte kreet
als ik er weer eens niets van verstond.
Als tweede een spandoek met daarop
een collage van foto’s van het meedoen
aan de Reggerit en aan de Enterrun.
Mijn hele carrière bij de EMC in beeld
gebracht!
Ik denk dat de makers er wel wat tijd en
energie in hebben gestoken, dus
iedereen die er aan
meegeholpen hebben, hartstikke bedankt
voor de moeite. Het doek krijgt een
ereplaats in de werkplaats.
Frank en ik hebben het hele weekeinde als
onwijs geslaagd ervaren. Het was erg leuk
dat er zoveel mensen de moeite namen om
naar Francopole te
komen, het was tenslotte niet echt dichtbij.
Hilde, ik heb begrepen dat jij ook op 5 juli
jarig bent, 5 dagen na mij en gelijk met Frank
en dat we precies 10 jaar
schelen. Dat moet over 10 jaar wel een
feestje kunnen worden, je mag dan namelijk
met ons meedoen. Worden we met z’n drieën
170 jaar!
We zijn de week na het feest op
vakantie naar Italië gegaan .Er zullen
best wel EMC-leden in Italië zijn
geweest, maar met een zijspan is dat
toch wel een aparte ervaring. In Italië
kennen ze dit haast niet, er is niet eens
een Italiaans woord voor. Ze
gebruiken het Engelse ‘sidecar’, maar
dan op het Italiaans uitgesproken. Het
klinkt dan als ‘siedekar’, een soort
enters Italiaans, vooral omdat ze ook zo
rap praten.

oktober 2009

Passagiers op scooters (en scooters zijn
er erg veel in de steden) draaien haast
hun kop van de romp om te
kijken naar het span, en maken met hun
mobieltjes dan foto’s onder het rijden ,
waarbij ze halsbrekende toeren uitvoeren.
Vooral in Napels leidde dit tot hilarische
momenten. Ze rijden in heel Italië al als
gekken rond, maar Napels is nog een
tandje erger of eigenlijk leuker. Als ze
daar al de moeite nemen om voor een
rood stoplicht te wachten tot het groen
word, gaat het wegrijden op het moment
dat de Napolitaanse motor- of
scooterrijder denkt dat het groen wordt
alsof het starthek bij de crosswedstrijd
valt. En dat dan slechts gekleed in een
korte broek, T-shirt en slippers. Een heel
ander idee over kledingadvies daar! En
150 km per uur moet haalbaar zijn, ook
in de stad!
Dus als er een keer een nieuwe locatie
moet worden gezocht voor de Reggerit
kan ik de baai van Napels aanbevelen!
Vergunningen niet nodig, veel kan je er
toch niet meer kapot maken.
Groet, Rene Stoops
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Woensdag 30 december Oudejaarsreceptie in
’t Clubhoes.
Komt allen voor een oudejaarsborrel en
oliebollen.
Geopend op reguliere tijden.
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Dolomietentoer 2009
Dag 1
Op vrijdag 4 september vertrokken we ’s morgens om 8 uur met 5 man richting de Dolomieten, een
mooi gedeelte in het Italiaanse deel van de Alpen. We, dat zijn Frank, Herrold, Norbert, Jop en
ondergetekende. Het was voor mij de eerste keer dat ik meeging met de jaarlijkse tocht van dit
groepje. Ben zou ook meegaan, maar dat ging helaas niet door vanwege zijn rugblessure.
We waren met vier BMW’s en mijn Ducati. Norbert met zijn snelle BMW K1200S, Herrold en Frank
op hun BMW’s K1200GT, Jop op zijn boxer BMW R1200R en ik met mijn Duc 900SS i.e. Vier
Duitsers tegen één Italiaan. De banden vol met wind en doar gung het hen.
De routes waren door Norbert geprogrammeerd in de GPS navigatie systemen zodat niemand de
weg kwijt zou raken. Helaas beschik ik (nog) niet over een navigatie systeem op mijn Duc, maar ik
had vier achterlichtjes om te kiezen, dus dat zou wel goed komen.
De eerste dag werd opgeofferd aan de autobaan om snel in de bergen te komen. Het ging lekker,
steeds ca. 200 km rijden, dan eventjes de tankjes wat bijvullen met soms een kop koffie of een
hapje eten erbij, en dan weer verder. Aangekomen bij Autobahnkreuz Biebelried moesten we de
afslag naar de A7 nemen. Vanwege wegwerkzaamheden had men het punt waar je moest
uitvoegen echter een kleine kilometer naar voren gehaald, met gevolg dat Frank en Job de afslag
misten en rechtdoor moesten. Norbert, Herrold en ik stopten maar bij de eerstvolgende
parkeerplaats. Hmm, volgens de kaart konden Frank en Job ook een stuk afsteken om een eind
verder weer op de A7 te komen. Dan zouden ze hier niet langs komen, dus maar gewacht bij de
volgende parkeerplaats. Na een tijdje kwamen ze eraan konden we verder.
Na circa 600 km afgelegd te hebben zagen we tijdens een tankstop de lucht nogal donker worden
en begon het met regenen. Dus de vervelende regenpakken maar aangetrokken en verder door de
regen. Nou ja regen, het leek meer of iemand de Niagara watervallen naar Duitsland had verplaatst,
het water stortte met bakken uit de lucht, je kon amper zien waar je reed, wat een water! Het tempo
moest drastisch omlaag en we konden niet meer zien of we nog bij elkaar reden. Later ging het over
in een gewone druilregenbui en passeerden we Kempten en even later de Oostenrijkse grens. We
verlieten de autobaan en na een tijdje stopten we om te overleggen. De route van dag 1 zat erop,
maar het was nog vroeg, en hoewel de wegen nog nat waren, klaarde het wat op. We besloten nog
een stukje verder te rijden en begonnen vast aan de route van dag 2. Al vrij snel reden we op een
mooie slalomweg tegen de Alpen op. Na 800 km autobaan is dit veel leuker, maar de weg was nat
en het was ook behoorlijk druk op “onze” route met autos’s, vrachtwagens, trekkers enz. Tegen 6
uur kwamen we door een bergdorpje met meerdere hotels. Het eerste hotel had geen plek, maar bij
de tweede waren we welkom. Het was een goed wintersporthotel waar we de motoren droog
konden stallen en met een verwarmde ruimte om de regenpakken te drogen.
’s Avonds kregen we lekkere schnitzels en na enkele potjes bier gingen we niet al te laat naar bed.
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Dag 2
De volgende morgen was het stralend weer, niet koud en een strakblauwe lucht. Dat geeft
je meteen een vakantiegevoel in zo’n berglandschap. Na het stevige ontbijt startten we de
motoren en konden direct beginnen met het genieten van het rijden in de bergen. De route
was mooi, doorgaande wegen met mooie bochten. Op een gegeven moment reden we
gewoon met het verkeer mee in een rustig tempo, maar werd Norbert van de weg geplukt
door een politieagent met een lasergun. Hij bleek “geschoten” te zijn op 65 km/uur, terwijl
maar 50 was toegestaan. Volgens de agent 6 km/uur te snel, want ze bekeurden vanaf 60
km/uur. De bekeuring was 25 euro, uiteraard betaald uit de pot, dus 5 euro per persoon.
Het zij zo.
We kregen er nog het advies bij om vandaag niet de Brennerpas te nemen want daar
werd volop gecontroleerd vandaag. Bedankt voor de tip, maar daar wilden we toch al niet
langs.
Deze bekeuring kon ons goede humeur niet bederven en vrolijk reden we verder. De route
was machtig, op grote hoogte slingerden we over de bochtige weggetjes hoog door de
Alpen. Wel was het oppassen geblazen met het asfalt zodra we op wat grotere hoogten
kwamen. Het voelde niet erg stroef aan en soms leek het net of er een laagje stof op lag.
Als je een wildrooster gepasseerd was moest je ook extra opletten, niet op overstekend
wild, maar op overstekende milkakoeien. Milkakoeien kun je herkennen aan de Milka
chocoladerepen die ze uitpoepen. Krijg je zo’n reep onder je rad dan lig je zo op je gat!
Motorrijden is niet alleen mooi om het rijden zelf, maar het is ook leuk om soms even te
stoppen om koffie te drinken en/of om een hapje te eten. Een goeie gelegenheid om even
te drammen over de motoren, de route of andere belangrijke zaken, mooi, machtig mooi.
Zo zaten we tijdens de middagpauze op grote hoogte op het terras van een restaurantje
aan de Italiaanse kant van de 2509 meter hoge Timmelsjoch (Passo Rombo in het
Italiaans) te genieten van het adembenemende uitzicht. Hoewel het uitzicht
adembenemend was, waren we daar natuurlijk om motor te rijden en dat kun je daar
zeker. Dus weer opgestapt en bocht na bocht volgde, rechte stukken moeten ze daar nog
uitvinden, mooi. Na de Timmelsjoch volgde de Jaufenpass. Om te rijden is deze nog
mooier, de bochten liggen er wat vloeiender in. Ook daarna volgen nog vele mooie
stukken en kwamen we tegen de avond in Bolzano terecht, vanwaar het niet zo ver meer
was naar Wolkenstein (Selva di Val Gardena) waar we vier nachten gereserveerd hadden
in hotel Flora. De circa 500 km bochten van dag 2 zaten erop.
Wolkenstein is een wintersportplaatsje op 1500 meter hoogte in de Dolomieten. Hoewel
het wintersportseizoen nog lang niet begonnen was, was het er bomvol met toeristen.
Naar mijn schatting de ene helft motorrijders en de andere helft bergwandelaars, twee
manieren om van de bergen te genieten. Hotel Flora was perfect, mooie kamers, mooi
restaurant en zeer goed avondeten met een prima ontbijtbuffet en bovendien voor weinig
geld. Het personeel was ook zeer gastvrij. Tot onze verbazing gingen alle bergwandelaars
na het avondeten direct naar hun kamer. Om 9 uur al de koffer in te duiken leek ons niet
verstandig. We waren tenslotte niet op vakantie om te gaan slapen, dus bleven wij altijd
nog even zitten op het terrasje of in het voorcafé! Dit vond men zo gezellig dat we
regelmatig een rondje van het huis kregen aangeboden. Erg laat maakten wij het ook niet
trouwens, want de volgende dag moesten we weer goed fit zijn om te kunnen genieten
van de rit.
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Dag 3.
Op dag 3 zaten we om 8 uur aan het ontbijt om een kleine drie kwartier later onze stalen
rossen te bestijgen. Het was weer stralend weer, maar wel wat frisjes. Geen wonder als je
bedenkt dat we al op 1500 meter hoogte waren, dus ik trok mijn meegenomen nylon
motorjas maar over mijn leren zomerpak heen. Dat bleek maar goed ook, want toen we
even later nog een kilometer hoger waren bleek het daar nog maar een graad of drie te zijn.
Als het met drie graden door de ventilatie openingen van je zomerpak waait wordt het iets te
fris.
Ook dit was weer een mooie dag die echter wel in het teken van de hairpins stond. Tjemig
wat hebben we die dag een bult haarspeldbochten gedraaid. Het weer bleef mooi en tegen
een uur of elf kon de nylon jas weer in de tanktas.
Op een gegeven moment togen we tegen een berg op over een bergweg die bestond uit
rechte stukken van 100 meter en dan steeds een U-bocht die je in de eerste versnelling
moest nemen. Ik geloof wel 80 keer. Frank reed dit stuk voorop en het verbaasde mij hoe
soepel hij met de zware BMW, met ook nog twee grote zijkoffers eraan, deze kronkelweg
nam. Hij had toch ruim 100 kg meer gewicht mee te torsen dan ik met mijn lichtvoetige Duc.
Uiteindelijk bereiken we de top, waarna de afdaling volgde met weer zo’n “stop and go” weg.
Ik had deze weg niet willen missen, maar na ca 160 keer min of meer dezelfde U-bocht
genomen te hebben was ik blij dat we begonnen aan een stuk met wat vloeiender bochten.
Ondertussen was het al een uur of half twee en zochten we een ristorantje op. We zaten nu
ik het Italiaans sprekende deel van Italië. Uit het Italiaanse gebrabbel van de serveerster
konden we begrijpen dat naar haar idee de lunchtijd voorbij was. Onze magen knorden,
maar de serveersters was niet te vermurwen, we kregen niks. Dus maar weer doorgereden
en bij het volgende adres kregen we nog wel wat te knabbelen. We spraken dus af in het
vervolg eerder te stoppen voor de middagschaft.
De route was verder mooi, maar weer zeer veel hairpins bij tijd en wijle. Het laatste stuk
naar Wolkenstein was zeer druk, ook zeer veel bussen die amper door de hairpins konden.
Sommige bussen gingen als gevolg van de wegverkanting zelfs met de bumper over het
asfalt.
Tegen 6 uur waren we weer bij hotel Flora. Een beetje moe maar voldaan stapten we na ca.
500 km hairpins af. Hairpins hadden we voor deze dag genoeg gezien. Even douchen, eten
en de dag evalueren onder het genot van een glaasje bier met een Obstler erbij.
Uiteraard hebben we langdurig gesproken over onze motoren en welke motor eigenlijk het
meest geschikt was voor in de Dolomieten. Het barst namelijk van de motorrijders in de
Dolomieten en het was ons opgevallen dat er zeer veel met een BMW GS rijden. Een all
road model met een breed stuur die goed handelbaar is. Toch reden zeer veel GS-en die we
zagen vaak zeer langzaam, hmm voorlopig hou ik het maar bij mijn Duc. Hij stuurt als een
scheermes en ik wordt er niet moe op.
Er was via de SMS-jes ook regelmatig contact met Enter. Ben wilde natuurlijk goed op de
hoogte blijven van onze avonturen en wij waren benieuwd hoe het in Enter zou zijn. Met
name Job dacht aan zijn Toos die alleen thuis was. Maar Ben hield ons prima op de hoogte
per SMS
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Dag 4.
De volgende morgen begon dag 4 al van onze reis,
wat vliegt de tijd als je je vermaakt. Deze dag
voerde de route door een ander deel van de
Dolomieten. Over deze dag valt niet veel meer te
vertellen dan dat het machtig was, mooie wegen
met afwisselende bochten, goed asfalt en een
strakblauwe lucht. Wat wil een mens nog meer.
Omdat je voordurend aan het sturen bent wordt je
ook niet
a moe. Wel moet je steeds goed opletten,
vooralg bochten naar rechts zijn vaak
onoverzichtelijk vanwege de rotswand in de
binnenbocht. Wel hadden we die dag even
oponthoud. Op een zeer bochtige en ook smalle
weg tegen een berg op kwamen we een grote bus
achterop, zo’n touringcar vol met toeristen. De bus
was maar circa 1 meter smaller dan de weg, dus
inhalen was te link met aan weerskanten iets meer
dan een halve meter ruimte. Het duurde niet zo lang
of het ging fout, een tegenligger, een vrouw met
een autootje “blokkeerde” de weg. De bus zoveel
mogelijk tegen de rotswand aan en het autootje
vrijwel tegen de vangrail aan, maar het kon niet.
Samen waren ze ongeveer 10 cm. te breed. Wat
doet zo’n bus ook op zo’n weg? Afijn, na enige
minuten reed de vrouw het autootje maar een paar
meter achteruit zodat wij er tenminste met de
motoren tussendoor konden. Verderop werd het
nog smaller dus, of het autootje en de bus staan er
nog steeds, of die bus heeft 20 km achteruit moeten
kronkelen om weer van die berg af te komen.
Na weer een dag 500 km genoten te hebben
arriveerden we weer bij Hotel Flora om ons
dagelijks ritueel te verrichten. Motor parkeren,
douchen, een aperitiefje pakken, eten en daarna te
sluiten met enige glazen bier en mooi gedram. Wat
kan het leven toch mooi zijn. De gesprekken gingen
over van alles en nog wat, zelfs over motoren en
vrouwen. Op een gegeven moment werd zelfs
uitgerekend dat als je van een cirkel de omtrek 1
meter langer maakt dat dan de straal altijd
(afgerond)16 cm toeneemt. Dit ongeachte de
grootte van de cirkel. Je hebt geen donder aan
deze wetenschap, maar we wisten het uiteindelijk
allemaal, proost.
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Dag 5.
Dag 5 stond wederom in het teken van motorrijden door uiteraard een ander stuk van de
Dolomieten. En weer van die mooie wegen, het hield maar niet op. Hoeveel bochten hebben
niet gehad per dag? Een rekensommetje leert dat bij 500 km per dag, en gemiddeld elke 100
meter één bocht, we ongeveer 5000 bochten per dag verorberden.
Genoeg gerekend, rijden. Op een gegeven moment reden we op een doorgaande weg en
haalden een Ducati in. Niet mijn favoriete model, het was een Monster, en ze zaten er ook
nog eens met z’n tweeën op. Gezien de korte bouw van de motor zat de achterop zittende
vriendin eigenlijk op het spatbordje. Even later kruisten we een dorpje, toen we het dorpje
uitkwamen kwam diezelfde Ducati van links aanrijden, hmm zou ie beter de weg weten dan
wij? Hij reed nu weer voor ons op “onze” route en een mooie pasweg begon. Na enkele
bochten trok onze voorrijder Norbert erlangs, tegen de 170 pk van Norbert is geen kruit
gewassen, en na de volgende bocht dacht ik dat ook even te doen met mijn 80 pk. Met twee
personen tegen een steile berg op met zo’n luchtgekoelde tweeklepper, dat kan immers niet
opschieten meende ik. Na de bocht zette ik het gas erop om hem even in te halen, maar tot
mijn verbazing trok dat ding harder dan de mijne tegen de berg op. Eerst maar eens even
kijken hoe die Monster gaat en erachter gebleven. De Ducatist smeet het Monster in de
bochten dat het een lieve lust was. Het spatbordje met daarop de vriendin erop moest mee.
Een mooi gezicht om te zien, maar die vriendin had zeker lef én vertrouwen in haar vriend.
Boven op de berg aangekomen was er een ristorantje waar we stopten. Ook het Monster
stopte, entlich mal Leute die fahren können, zei hij. Gezien de trekkracht verkeerde ik in de
veronderstelling dat het zo’n nieuw model met een 1100 cc blok was, maar het bleek een
oudere 900 cc te zijn, nog met carburateurs, maar zwaar opgevoerd en een hoop speciale
onderdelen erop. Hij had 100 pk en de mijne maar 80. Het vriendinnetje begreep onze
verbazing niet, kennelijk vond zij het doodnormaal om zo tegen een berg op te vliegen. Nee,
ze schoven niet bij ons aan tafel want ze wilden die dag nog een aantal passen nemen en
moesten ook nog weer terug naar Duitsland. Waren daar dus even voor één dag.
Na de middag ook weer mooi gereden, maar op een gegeven moment moesten we vanwege
een wegomleiding van de route af en kwamen op wat saaiere wegen terecht. In een of ander
stadje in de omgeving van Trento werd er wat gemanuvreerd, kennelijk waren de vier GPS
systemen het niet met elkaar eens, waardoor Norbert en Frank met elkaar in aanraking
kwamen en van de sokken gingen. Jammer, schade aan beide motoren waarbij de koffer van
Franks motor was geknapt. Praktisch probleem, de koffer was dermate beschadigd dat hij
niet meer te bevestigen was aan de motor. Dus gedwongen om de koffer maar achter te
laten in de plaatselijke afvalcontainer. Op de terugweg naar Hotel Flora onderweg een spin
aangeschaft zodat de koffertas met bagage de volgende dag achterop de motor geknoopt
kon worden.
Door al dit gepruts was het al behoorlijk laat geworden zodat we besloten de kortste weg
naar Wolkenstein te nemen. s’Avonds was het toch weer gezellig in hotel Flora.
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Dag 6.
s’Morgens op dag 6 namen we afscheid van Hotel Flora en namen de route richting
Zwitserland. Na een mooi begin volgde een druk en saai stuk, dit moesten we doen om bij de
Stelvio te komen. Ook wel de pas der passen genoemd. Geen wonder dat wij daar bepaald niet
de enige motorrijders waren. De weg naar boven aan de Italiaanse zijde bestaat uit 49 zeer
nauwe hairpins, met het stuur tegen de aanslag kun je ze net halen. Niet echt mooi stuurwerk
naar mijn idee, maar wel mooi om door dit landschap te rijden. Zeker een aanrader. Bij de
afdaling ging onze route halverwege rechtsaf en kwamen we op een gravelweg terecht. Na een
tijdje ging deze gelukkig weer over in asfalt. Via belastingparadijs Livigno(gelukkig hadden we
net onze tankjes leeg zodat we lekker voor € 0,89 per liter konden tanken)en kwamen we in
Zwitserland terecht.
We reden langs zeer afwisselende berglandschappen, natuurlijke bergmeertje, stuwmeren,
over allerlei soorten wegen en door allerlei soorten tunnels. Die tunnels is trouwens altijd
opletten geblazen, vooral als ze niet verlicht zijn en de wanden donker zijn. Je ziet werkelijk
geen steek, soms dacht ik zelfs dat mijn koplamp stuk was. Er rijden heel wat wielrenners in de
bergen, allemaal zonder licht. In zo’n tunnel kun je ze dus absoluut niet zien en knal je er zo
achterop. Ook kunnen sommige tunnels nogal scherpe bochten hebben. Er waren zelfs tunnels
met hairpins, maar gelukkig waren deze niet aardedonker.
De route voerde o.a. door het Inntal langs Sankt Moritz. Na dagenlang duizenden bochten te
hebben gereden was het ook wel mooi om eventjes over een vrij rechte weg langs de meren te
toeren. Omdat de route door het grensgebied voerde kwamen we toch weer in Italië terecht, in
Locarno. Een hotel in de (grote) stad zoeken leek ons geen goed idee, je weet nooit wat er met
de motoren gebeurt als je ze niet binnen kunt stallen. Dus de stad weer uit en de bergen weer
in. Als toetje kregen we nog een mooie weg met bocht aan bocht. Maar het werd later dus toch
maar gestopt bij een hotel. Job en Herrold deden de kwaliteitscontrole, resultaat; afgekeurd.

[
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Vervolg dag 6,
Een tiental kilometers verder in een of ander dorpje weer een hotel, deze werd goedgekeurd.
Oké, motor geparkeerd, koffer eraf, inchecken, de kamer in en onder de douche. Daar stond ik
dan onder de ronde gaatjes, her en der viel uit een gaatje een koud druppeltje vocht. De
hendel van de kraan alle kanten op gedraaid, maar veel hielp het niet, wel werd de
temperatuur van de druppels iets warmer. 10 minuten later was ik nat waarna ik ca. een
kwartier nodig had om de shampoo weer kwijt te raken. Vrijwel zonder water douchen valt niet
mee. Afijn, de maag knort dus op naar de dis.
Bleek het de bedoeling dat we het restaurant in het dorp opzochten om daar te eten. Tijdens
de wandeling er naar toe bleek de helft van de huizen leeg te staan en in vervallen staat te
verkeren. Kennelijk waren ze hier al lang geleden met de economische crisis begonnen.
Aangekomen bij het restaurant bleek dit gesloten te zijn! Reeds lange tijd, volgens de
buurman, en waren er volgens deze buurman ook geen andere restaurants in het dorp. Pfff,
wat een gastvrijheid zeg. Restte ons niets anders dan om terug te wandelen naar het hotel,
desnoods gingen we zelf wel in de keuken staan, maar eten dat zouden we. Maar, misschien
hadden we toch dat bordje pizzeria moeten volgen? Dus alsnog dit weggetje ingeslagen en
achter een flatgebouwtje met dichtgemetselde ramen troffen we de pizzeria aan, deze was wel
open. We werden bediend door een aardige ober met het uiterlijk van kabouter plop, aten
pizza’s met loeihete salami en dronken Nastro Azzura bier uit glazen die roken naar geitekaas,
maar het was wel Italiaans gezellig.
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Dag 7
De volgende morgen, na een karig ontbijt met broodjes jam of jam naar keuze, trokken
we verder en gingen nu definitief de Zwitserse grens over.
De bergen in Zwitserland zijn prachtig, rotsachtig en steil. Kennelijk soms te steil om er
wegen overheen te leggen. We hadden zeer mooie stukken maar ook een lang stuk door
het dal met lange rechte wegen met veel verkeer. Dit stuk moesten we nemen om door
te kunnen steken naar de Elzas in Frankrijk.
Deze dag moesten Norbert en ik de achterbanden wisselen, dus stopten we bij een
BMW dealer. Deze bleek echter geen enkele band op voorraad te hebben “Wan Ich jetz
bestelle, dan habe Ich morgen die Reifen”. “Schön das Sie bestellen, aber wir fahren
weiter”.
Een kwartiertje laten kwamen we langs Ducati dealer Garage Wenger, die had banden in
alle soorten en maten, tot slick’s aan toe. Doe maar twee van die zwarte. Ondanks dat
men druk was werden ze er direct opgezet. Ondertussen konden de vier BMW rijders
zich vergapen aan de mooie Duc’s in de showroom. Job zal altijd een verstokte BMW
rijder blijven, tenminste zolang ze boxers blijven maken, maar Herrold zie ik nog wel een
keer een Duc proberen.
Met verse banden konden we verder en kwamen aan het eind van de dag in Frankrijk
terecht. We zagen een zeer luxe uitziend hotel, na de flater van de vorige nacht toch
maar even de prijs gevraagd. Veel te duur, maar ze deden het ook voor veel minder. Het
was nog niet goedkoop, maar oké. Dit hotel was meer dan perfect. Voor het eten
bestelden we een pilsje op het terras. Men serveerde kleine beugelflesjes van 33 cl. en
die smaakten meer dan lekker. Doe er nog maar eentje. Bleken achteraf 5 euro stuk te
kosten, maar dus wel lekker. Vervolgens kregen we een zeer uitgebreid menu wat uit
vele gangen bestond. Ik had nooit een hoge pet op van de Franse keuken, maar heb
mijn mening herzien. De bediening was ook zeer sjiek. Uiteraard bestelden we een fles
wijn, de ober plopte de kurk eruit en Norbert moest de wijn keuren. Als volleerd
wijnproever liet Norbert de wijn door zijn mond gorgelen, van de ene kinnebak naar de
andere kinnebak. Oké, goedgekeurd. Na het eten, wat de hele avond in beslag nam,
gingen we nog even op het terras zitten. Maar de ober kwam bij ons en we moesten
terug om de laatste gang, het toetje, nog te verorberen. Het toetje was een bord met
daarop vier toetjes. Die avond sliepen we dus als rozen, met onze volle magen in de
hemelbedden in de luxe kamers. Het kost een paar cent, maar dan heb je ook wat.
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Dag 8.
Frank moest wegens omstandigheden naar huis en nam na het ontbijt afscheid om
via de autobaan naar Enter te rijden. Om half drie deze vrijdag was hij weer thuis.
Wij vieren waren toen nog in de Elzas en dat hebben we geweten. Wat een super
gebied om te rijden. ’s Morgens kwamen we op de hogere stukken eventjes letterlijk
in de wolken terecht, dus mistig. Maar vervolgens bleek dit een van de mooiste dagen
te zijn. Mooie wegen met goed, maar ruw, asfalt met mooie overzichtelijke bochten.
Puur genieten. Na weer zo’n mooi stuk gehad te hebben was het tijd voor een bakje
koffie bij een cafeetje aan de linkerkant van de weg. Na de koffie sloeg voorrijder
Norbert niet linksaf toen hij de weg weer opreed, maar rechtsaf. Is dit wel goed? Even
later nam Norbert de eerste weg linksaf, nu wist ik het zeker, we rijden terug naar
Wolkenstein. Niet verkeerd, maar volgende week moet ik wel weer werken! Herrold
reed voor mij, maar door alle bochten en de breedte van zijn motor, vanwege de
koffers, was het niet verantwoord om in te halen. Het weggetje was niet al te breed
namelijk. Dus mooi ongeveer 20 km terug gereden. Bij de T-splitsing aldaar kwam
ook Norbert tot inkeer en mochten we voor de derde keer over deze mooie weg,
absoluut geen probleem. Het spreekwoord van Frank luidt immers, met een motor
kun je niet omrijden… Jammer dat hij deze omweg moest missen.
Aan het eind van de dag waren we nog niet bij het eindpunt van de route. Wat doen
we? We kunnen ook wel naar ons vaste adres in de Eifel rijden. Aangekomen bij
Josef en Maria waren we welkom, maar men had alle kamers vol, ook die bij de
buren en hotel Maas in Lutzerath. Volgens het navigatie systeem was er nog een
hotel in Darscheidt, aan die mooie weg van Ulmen naar Daun. Daar aangekomen ook
volle bak. De hele Eifel zat bomvol vanwege en WRC-rally, een historische race op
de Nurburgring, een marathon plus nog alle gewone toeristen. Wat doen we?
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Vervolg dag 8,
Knallen we naar huis over de autobaan? Het was al half zeven ongeveer. We
rijden een stuk zien dan wel. Na cicar een uur richting Enter gereden te hebben
even gestopt, via de GPS navigatie (Ideaal zo’n ding)het dichtbijzijnde Gasthaus
gebeld en we hadden een overnachtingsplek. Een prima locatie, mooie nette
kamers, lekker eten, goed bier, een lieve maar niet zo mooie serveerster en de
motoren konden slapen in de schuur, prima.
Dag 9.
Het zat er bijna op. Via de autobaan in één streep naar de Haarmuhle bij Buurse,
alwaar we van de laatste koffiestop genoten. Vlak voor de grens kregen we weer
wat regendruppels, so what, het was een prachtige week geweest en tegen half
twaalf was ik weer thuis. Het was super.
Harry Wolters

Dat gaat je mis: Dat
vrös oe op ’n emmer.
Kijk voor veel meer leuke
Twensche spreuken en gezegden
op de Site:
www.entersemotorclub.nl/forum/v
iewtopic.php?t=260
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Sinterklaas
Ouderjaarsreceptie
Reggerit
Ledenvergadering
Eifelweekend
Demorace

28 november 2009
30 december 2009
9 januari 2010
3 februari 2010
29 april/ 2 mei 2010
28 augustus 2010

Kosten tourtochten
Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenrit

leden
€4,00
€4,00
€3,00
€2,00

15.00
Openingstijden
hele dag
20.00

niet-leden
€6,00
€6,00
€4,00
€3,00
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