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INHOUD

Wanneer je dit blad in je brievenbus
vindt, is het misschien al december.
De feestmaand van het jaar met veel
lekker bereide maaltijden, de nodige
drankjes en kado’s.
Toch willen we graag even stil staan bij
diegene die deze maand niet als
feestmaand ervaren.
We denken hierbij aan de ouders,
zussen, oma’s en vrienden van Rob
Grobben.
Rob is op 13 november 2009 overleden.
Zijn grootste hobby waren motoren,
vrachtwagens en Jopa Racing Products.
Namens de redactie veel sterkte.
De redactie is van mening om meer
vaste rubrieken aan te bieden. Daarom
zijn we gestart met “ Loaw ’t er is oaver
hebbn”, in dit nummer een interview
met de voorzitter Antoon Slagers.
(blz.15)
Graag willen we je herinneren aan de
Reggerit die 9 januari as. zal
plaatvinden.
Lijkt het je leuk om te helpen? Surf naar
de de site en geef je op als helper.
www. entersemotorclub.nl
Wist je al dat deze site sprankelt van
leuke verhalen, tips en weetjes?
Wij wensen je alvast een gezellige
decembermaand en veel leesplezier.
De redactie

3 Van de voorzitter meer blauw op straat? 5 Uitje met de
barcommissie 7 Eifelweekend lekker weg plus oproep op blz 8
9 De 4 H’s een ingewikkeld kwartet 11 Wielrennen op
Assen een verslag van Harry
15 Loaw ’t er is oaver hebn interview met de voorzitter 17
Het vervolg van Truus Incontinentie probleem opgelost door
Patrick 19 De Kampioensrit Borculo-Harfsen 21AED
avond EMC leerzame clubavond 23 Voor de
minimotormuizen kerstkleurplaat 25Belevenissen van
een EMC’er De Mas verteld 27 Agenda 2009/2010

De EMC site!
Kijk op
www.entersemotorclub.nl
voor leuke interessante
weetjes en tips!
Alle informatie, verhalen
en foto’s van
evenementen kun je hier
vinden. Ook je clubblad
kun je hier downloaden.
Wil je ook iets kwijt of
even online babbelen, surf
naar het forum!

minuten

Wil je ook een stukje plaatsen in het Clubblad?
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 maart 2010
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Terwijl ik me achter de
computer wurm is er op tv een
programma van blik op de
weg ofzo.
Er zit een meneer te bellen terwijl hij de
auto bestuurd en wordt gevolgd door de
surveillance auto.
Eenmaal aangehouden worden de agenten
uitgescholden voor verrotte vis en hij
gebruikt zelfs het woord mongool tegen
deze mensen in het blauw.
Hij maakt zelfs aanstalte om aan te vallen en
nog doen de politiemensen(een man en een
vrouw) niks anders dan een bekeuring
uitschrijven.
Als ze vertellen dat hij ook een bekeuring
krijgt voor het niet kunnen tonen van
rijbewijs of ander legitimatie flipt hij
helemaal en stapt in de auto en rijdt weg.
De mannelijke agent schreeuwt nog wat na
van: “doe je gordel wel om “ waarna de
uitzinnige automobilist z’n weg vervolgt.
Ik bedenk me dat eerder deze avond de PVV
voorstelde om minder uit te gaan geven
voor defensie en meer voor blauw.
Dan denk ik, als je dan geld uit gaat geven
voor blauw en ze krijgen dezelfde opleiding
en instructie’s als deze dame en heer, dan
kunnen ze beter het geld in andere dingen
stoppen zoals in de zorg of iets dergelijks.
Want als de dienders zich zo laten uitkaffen
op straat en de persoon ook nog gewoon
laten gaan dan mag de hele straat blauw
worden maar wordt niemand er braver door.

Ik bedoel dat het gezag helemaal zoek is,
inbrekers lopen eerder weer op straat dan de
agenten die rapporten moeten maken van
het voorval.
Moeten we in de toekomst ons zelf gaan
beschermen met knuppels of pistolen.
Als je een inbreker in je eigen huis met een
stok onder dwang houdt tot de politie komt
(als die komt), nou dan kom je de
rechterlijke macht tegen op je pad en wordt
je vervolgd voor geweldpleging.
Nee, het gaat super in Nederland.
Zo dat moest ik even kwijt en dan nu de
EMC.
Tja dat gaat zo door, de meeste buiten
evenementen zijn geweest en de
voorbereiding voor de Reggerit zijn alweer
begonnen.
We zijn bezig met een clubavond en die zal
gaan over reanimatie en de AID
defibrillator.
Dat wordt een interessante avond, dus komt
allen in ’t Klubhoes.
Hou daarvoor het clubblad en de website in
de gaten voor verdere info.
Voor de Reggerit hebben we natuurlijk weer
vele vrijwilligers nodig dus meldt u zich aan
met het inschrijfformulier op de site of een
tastbare in het clubhoes, of meldt je zo aan
bij één van de commissieleden.
En last but not least ook de
ledenvergadering staat weer voor de deur en
ook daar moet je gewoon als lid ook je
gezicht laten zien en je mening laten horen.
Dus tot gauw in ‘t Klubhoes.
De voorzitter
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Uitje voor de barcommissie
Eind juni kregen wij als vutters de vraag of wij een avondje mee wilden gaan met de mensen
van de barcommissie om de fooienpot op te maken.
(Omdat wij vutters al een beetje ouder zijn en moesten toezien of alles ordelijk verliep!)
Natuurijk waren wij vereerd dat wij met zo ’n actief gezelschap mee mochten.
Het moest een verrassing zijn voor iedereen waar we naar toe gingen.
Op negen oktober werden we netjes vanaf ons clubhuis met busjes naar Kart Plaza in Nijverdal
gebracht, waar we werden ontvangen met een lekker kopje koffie en cake.
Hierna konden we ons opmaken voor een potje lasergame, waarbij we werden ingedeeld in
twee groepen; de rode en de groene lampjes.
Nou ik kan je vertellen dat de jeugddromen weer boven kwamen bij zowel de dames als de
heren! Wij waren net weer kinderen.
Na het gamen stond een heerlijke Argentijnse barbeque klaar en er waren voor de kruidige
stukjes vlees de nodige sapjes om de brandjes te blussen.
Zo te zien was het een succes omdat de meeste schalen compleet leeg waren. Daarna was het
aantreden in de zaal ernaast voor een partijtje bowling. We hadden de beschikking over drie
banen en zo kon eenieder zich naar hartelust uitleven. We hadden een serveerster die zich
goed kon aanpassen aan de Enterse dames en heren en van dorstlijden was dan ook geen
sprake! Toen de computer aangaf dat de tijd van het bowlen versteken was konden we ons
opmaken voor de terugreis. De busjes stonden weer klaar en gingen we weer richting Enter.
Zelfs de mensen die ’s avonds waren gebracht werden nu netjes bij huis afgeleverd.
Al met al een geweldige leuke avond, welke prima was georganiseerd door Marion ter Harmsel
en Henk ter Denge.
Mensen van de barcommissie bedankt dat wij met jullie meemochten. (Jullie hebben je allemaal
netjes gedragen!)

De vutters,
Jan, Johan, Bertus, Henk en Bennie
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Eifelweekend 29 april t/m 2 mei 2010
Ook in 2010 is het weer de bedoeling een toerweekend te organiseren in een heuvelachtig gebied, waar het ook
goed toeven is wat eten en drinken betreft. We hebben de herberg van Josef en Maria te Beuren in de Eifel weer
besproken. Meerdere EMC-ers zijn al meermalen gastvrij ontvangen door Josef en Maria. Vooral de keuken en de
gastvrijheid zijn wereldberoemd binnen de EMC.
Voor avondeten, drankjes, overnachting en ontbijt dient € 55,- per etmaal betaald te worden. Concreet houdt dit in
dat er ’s avonds na aankomst warm gegeten kan worden, dat er tussen 19:00 uur en 24:00 uur drankjes genuttigd
kunnen worden en daarna geslapen en de volgende ochtend ontbeten kan worden. Dit alles is dan al betaald via het
inschrijfgeld.
Consumpties die voor 19:00 uur of na 24:00 uur genuttigd worden zijn voor eigen rekening.
Dus stel, je besluit om welke reden dan ook, om een dag niet te rijden en die dag in de herberg te verpozen dan moet
je de consumpties van overdag ter plekke zelf betalen aan Epe. Als je wel rijdt moet je dat onderweg immers ook.
Dus:
Vertrek op donderdag 29 april, vier dagen rijden voor 165 euro.
(3 overnachtingen volpension incl. consumpties tussen 19:00 en 24:00 uur)
Vertrek op vrijdag 1 mei, drie dagen rijden voor 110 euro.
(2 overnachtingen vol pension incl. consumpties tussen 19:00 en 24:00 uur)
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het aantal kamers is beperkt. Daarbij telt de volgorde van schriftelijke
aanmelding bij Harry Wolters, en niet een of andere datum waarop geld is overgemaakt naar de EMC. Harry kan de
overboekingen immers niet zien. Uiteraard dient er wel tijdig betaald te worden, en zullen wij dit t.z.t. controleren.
Naam en adres van Harry staan voor in dit blad. Daar kun je onderstaand strookje naar toe sturen als je als je mee
wilt. Inschrijven kan ook door het inschrijfformulier te downloaden van www.entersemotorclub.nl. en dit ingevuld
te mailen naar weekend@entersemotorclub.nl.
Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. De routes zullen alleen nog op GPS aangeleverd
worden, dus niet meer op papier omdat dit vrijwel niet meer gebruikt wordt. Laat bij je inschrijving a.u.b. wel even
weten of je beschikt over een navigatiesysteem op je motor met je e-mailadres erbij. Dan krijg je de routes vooraf
per mail toegestuurd.
Ter info nog even het volgende:
Er is misschien behoefte om al eerder te vertrekken. Dit is natuurlijk een goed idee, maar wij als EMC hebben
slechts donderdag t/m zondagmorgen besproken. Wie eerder en/of ook later wil gaan dient dit zelf te bespreken en
dit zelf te betalen aan Josef.
Daarnaast gaat de laatste jaren vrijwel iedereen vier dagen. Wil of kun je maar drie dagen, hou er dan rekening mee
dat je misschien er alleen heen moet rijden, dus voor de route dan wel zelf een GPS-systeem moet hebben. Er zijn
nog wel oude papieren routes beschikbaar.
Met vriendelijke groeten,
Harry Wolters
Gert Jan Kalenkamp

0547-383072
0547-382986
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==============================================================

IK GA MEE MET HET EIFELWEEKEND 2010
IK VERTEK OP DONDERDAG 29 APRIL (VIER DAGEN)
IK VERTREK OP VRIJDAG 30 APRIL (DRIE DAGEN)
(doorhalen wat niet van toepassing is)
NAAM
:........................................
ADRES
:........................................
POSTCODE :........... WOONPLAATS :.......................
VASTE TELEFOON :........................................
GSM TELEFOON
: 06-.................................
E-MAIL ADRES :.................................................
IK WIL EVENTUEEL WEL/NIET VOORRIJDEN.
IK BESCHIK WEL/NIET OVER EEN NAVIGATISYSTEEM
IK MAAK PER OMGAAND € 110,- / € 165,- OVER OP
RABO NR. 11.43.07.024
DATUM:……………………………………………...
Handtekening:…………………………………………
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Hanna, Hendrik, Herman en de Hanomag
Hanna, Hendrik en Herman, zus en twee broers van bovenmiddelbare leeftijd, dreven met z’n drieën de boerderie.
Ze werkten zich suf van ’s morgens vroeg tot ’s avond laat. Waarvoor weet geen mens, want ze gaven geen cent
uit. Veel konden ze ook niet uitgeven want pa leeft nog en is de baas. Beveel ist beveel, pa beslist wat er gebeurt.
Hij doet alle post open, beheert de bankrekeningen, bepaald nog steeds welke naam de pasgeboren kalfjes
krijgen enz, enz.
Toch is pa een goeie boer want alle winters mag de EMC over zijn land crossen.
Toch hebben Hanna, Hendrik en Herman samen een grote passie, motorrijden. Alleen, van pa mogen ze geen
motor kopen. Hun hele leven hebben Hanna, Hendrik en Herman hun vader aan de kop gezeurd om een motor,
maar nee nee nee, was altijd het antwoord.
Maar… de aanhouder wint en vlak voor de pensioengerechtigde leeftijd van zijn kinderen, nou ja dankzij
Balkenende iets minder vlak, strijkt pa over zijn hart. Vooruit dan maar kinderen, koopt der mar eene.. Mar ééne?
Roepen de “kinderen” Vie zunt met dreinn!!
Dat kan zat, eene der achterop, eene achter het steue en eene in ’n bak, legt pa uit.
Hanna, Hendrik en Herman hadden het begrepen, een motor met zijspan dus. Ze keken in het clubblad wie er
allemaal sponsorden en kozen de mooiste motorzaak uit. Als we de Hanomag nou eens inruilen, die begeeft het
toch al bijna en dan kunnen we een wat nieuwere kopen.
Ze startten de Hanomag en togen naar de winkel, Hanna achter het stuur en Hendrik en Herman ieder op een
spatbord. Verkoper S keek wel wat vreemd bij de medeling dat er een trekker ingeruild zou worden. Maar het is
crisis en de showroom barst zowat uit elkaar van de motoren. Hun oog valt op een blinkend mooie Goldwing met
bak. Dertigduuzend mompelt Hanna, dat vindt ons pa nooit goed. Woerumme neet, kwijlt Hendrik, vie ruilt ’n
Hanomag toch in? Daar zit wat in roept Herman. Vooruit dan maar roept S! Bemeuiit droe nee met!!!! roepen
Hanna, Hendrik en Herman in koor.
Ho ho, jullie krijgen een goeie prijs voor de trekker zegt S. Ik geef je de inruilprijs in contanten terug als jullie direct
per pin ieder 10.000 euro betalen, heb je mooi wat zwart geld waar jullie pa niks van weet. Hoeveel dan? 5000
euro inruil roept S. Verkocht roepen Hanna, Hendrik en Herman. Hanna belt pa even voor de pincode’s en de
Goldwing kan gestart worden. S doet de tank nog even vol en legt 5000 euro in de zijspanbak. Hanna grist direct
de euro’s weg en stopt ze achter haar borstrok, gedrieën stappen ze op en rijden via een grote omweg terug naar
de boerderie. Verkoper S grijnst, de Goldwing was ingeruild voor 20.000 euro, dus het zit weer goed vandaag.
Onderweg stoppen de H’s om te genieten van het boerenland waar ze doorheen rijden. Hanna pakt de 5000 euro
weer onder haar borstrok uit, hoe verdelen we dit nou? 5.000 gedeeld door drie kan niet. We hadden 6000
moeten vragen.
Heel simpel roept handige Hendrik, we houden ieder 1000 euro en geven de resterende 2000 euro terug aan pa,
dan krijgt ie ook geen argwaan en hebben we altijd nog 1000 euro zwart zakgeld de man. De VROUW roept
Hanna. We zeggen gewoon dat we dit voor de Hanomag hebben gekregen, praat Hendrik onverstoorbaar door.
Zo gezegd zo gedaan. Aangekomen op de boerderie laten ze vol trots de Goldwing zien. Ook pa gaat een rondje
mee in de bak. Als pa ook nog eens de 2000 euro krijgt uitgereikt kan de dag niet meer stuk. Als beloning voor de
goeie deal mogen Hanna, Hendrik en Herman vandaag zelfs appelmoes bij het eten.
Mer nen kniepköttel als pa is, hij vertrouwd het niet en logt in bij de Boerenleenbank, als Hanna, Hendrik en
Herman moe maar voldaan liggen te slapen.
Met pin betalen en geld contant terug, dat is immers verdacht. De FIOD wordt ingeschakeld en na een lang
kruisverhoor biechtten Hanna, Hendrik en Herman hun verduistering op. Maar pa gelooft het niet. Ieder hebben ze
10.000 euro gepind, vervolgens ieder 1.000 euro cash geld verduistert zodat ze ieder per saldo 10.000 – 1.000 =
9.000 euro lichter zijn geworden.
Drei keer 9.000 = 27.000 euro. Van de 30.000 euro moet dus nog 3000 euro over zijn en ik heb er maar 2.000
gekregen. Waar is die 1.000 euro gebleven????
Goochemie Sally
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Wielrennen op Assen
Wielrennen op Assen
Wielrennen op het TT circuit van Assen, dat kan prima. Wel zijn de rondetijden wat hoger
natuurlijk. Afgelopen zomer was daar de start van de Vuelta, ofwel de ronde van Spanje, met
alle topwielrenners aan de start. Tenminste dat neem ik aan, veel verstand heb ik er niet van.
Bovendien was ik er niet eens bij maar druk met de Demorace op dat moment.
Maar ik had wel op verzoek van de organisatie wat motorrijders helpen optrommelen die als
marchall mochten helpen om de wegen af te zetten, dus werd ik achteraf ook uitgenodigd om
een morgen te rijden op dit fameuze circuit. Uiteraard met mijn Duc en niet met een fiets. De
hele week regen, maar op deze snipperdag was het ’s morgens mooi droog weer, hoewel best
fris. Zo’n 3 graden. Harry Slaghekke ging ook mee met zijn BMW toer mastodont en ’s
morgens om half negen zaten we al aan de koffie in het restaurant boven de pitboxen.
Het was een behoorlijk grote groep motorrijders, een kleine 60 man en enkele vrouwen. De
(sinds kort) gewezen voorzitter van de TT, Jos Vaessen, legde eerste uit dat het een heel
geregel was geweest om dit mogelijk te maken. Dit vanwege allerlei merkwaardige
geluidvoorschriften en zo, waar het circuit behoorlijk mee lastig schijnt te worden gevallen.
Maar het was gelukt.

11

december 2009

Vervolgens legden enkele voorrijders van het CRT (Circuit RijvaardigheidsTrainingen
Holland) ons uit wat de bedoeling was. We moesten vooral de gepoetste kant van de motor
boven houden en de grindbakken waren verboden terrein. 100 % mee eens uiteraard.
Het CRT organiseert regelmatig rijvaardigheidstrainingen op het circuit, waarbij je door
ervaren coureurs de fijne kneepjes van het circuitrijden wordt bijgebracht.
Vanwege de grote groep en het feit dat maar een halve dag het circuit ter beschikking stond,
werd aangegeven dat niet bij elke sessie het tempo omhoog zou gaan. Dit omdat we steeds
allemaal tegelijk, in drie groepen van ca. 20 motoren de baan op gingen. Normaal mag je
steeds iets harder, maar dan staan er ook baco’s en zo langs de baan. Maar het zou nog snel
genoeg gaan en…. er zouden geen flitspalen staan werd ons gegarandeerd.
Bij de eerste sessie zat ik behoorlijk vooraan in de groep, die nogal gemeleerd was. Sportieve
motoren, all-road modellen, mastodonten (Gold Wings e.d.) choppers, van alles reed mee.
De voorrijder reed op een Honda CBR 600 RR. Het ging echt wel rustig, een flitspaal zou
geen probleem zijn geweest. We moesten vrij snel de baan weer af. Bleek iemand op het idee
te zijn gekomen om tijdens het rijden een foto te maken. Dat was dus een on-board camera
die prompt degradeerde tot een on-asfalt camera! Hoewel de voorrijder vooraf niet letterlijk
had verboden om onderweg ook nog even foto’s te maken, denk ik dan, tja… en dat met
professionele fotografen langs de baan. Ook daarvoor was gezorgd. Afijn, even met de
handstoffer de restanten bij elkaar vegen en we mochten weer de baan op.
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De tweede sessie zat ik in de staart van de groep, op de rechte stukken even een iets een
gaatje laten vallen en ik kon lekker genieten van de bochten. Het rijdt toch wel relax op een
circuit, geen tegenliggers, geen wegen van rechts of links, geen fietsers waar je voorzichtig
omheen moet rijden, en meer van dit soort zaken die je niet wilt zijn die zijn er dus gewoon
niet. Een afgesloten circuit, het ei van columbus eigenlijk. Het asfalt is super, lekker stroef,
vlak en breed. En uiteraard mooie lange bochten. Hmmm, toch maar een keer zo’n CRT dag
volgen misschien? Ook de derde sessie ging mooi en toen zat het circuitrijden er al weer op.
’s Middags was de baan weer gereserveerd voor race auto’s.
Maar daarna kregen we nog een hele leuke rondleiding door de TT marchall die altijd staat
te vlaggen aan het eind van de pitsstaat. Die man kon het mooi vertellen met zijn zeer grote
snor.
Ik weet alle cijfers niet meer precies, maar er is een hoop volk druk mee. Allemaal
vrijwilligers, van de marchall die het grind van de ban veegt tot de chirurg in het Medical
Centre, allemaal doen ze het voor nop. Nou ja, ze krijgen per dag 12,50 euro voor de
benzine om erheen te rijden, ongeacht de afstand, en de broodjes en soep zijn gratis. Ik
meen dat ie zei van iets van 1200 of 1500 man/vrouw die er druk mee zijn.
Elke dag is er wat te doen op het circuit, ze racen er niet alleen met motoren maar ook veel
met auto’s en soms met karts. Met name de zoons van Pieter van Vollenhove schijnen er
heel wat raceauto’s wel met de gepoetste kant naar beneden te parkeren….
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Mooi vlak, stroef asfalt zonder obstakels op of naast de baan.

Toen ze begonnen met de autoraces hebben ze het Medical Centre moeten uitbreiden met
een speciale badkuip, die ze in een paar seconden vol kunnen laten lopen met lauw water.
Dit omdat de autocoureurs schijnbaar nogal eens in de fik gaan bij een crash en dan direct
ondergedompeld worden. Naast het Medical Centre hebben we de diverse ruimtes bekeken.
Nou die journalisten zien dus niks, het uitzicht van zo’n hokje is ongeveer 20 meter circuit.
Ze moeten alles vanaf eigenlijk gewoon vanaf het TV-scherm verslaan.
Ook de ruimte met Race Control was wel grappig, met joysticks kunnen ze de camara’s van
afstand bedienen. Zo worden alle crashes geregistreerd. Ook kan men van hieruit direct een
race laten stoppen wanneer er een auto of motor op een gevaarlijke plek ligt. Alle marchals
krijgen via de koptelefoon dan gewoon de opdracht om de rode vlag op te steken.
Na nog in het restaurant wat geknabbeld te hebben zijn we terug naar Enter gereden. Vuelta,
Anton Beerten en de BMAC (Borculo) die dit allemaal geregeld hadden bedankt. Het was
de moeite waard.
Harry Wolters
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Loawt ’t er is oaver hebn...
Antoon Slagers (42) getrouwd met
Hilde (40) vader van Rick (9) en
Maaike.(6)
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:

Sociaal, bezige bij, optimist
Hoe ziet je werkdag eruit?

In de vroege ochtend zet ik koffie en
eet ik mijn boterhammen. Ik smeer
intussen mijn brood voor de lunch.
Dan neem ik de koelbox en fiets naar
de werkplaats vanwaar we samen
met de bus naar de bouwlocatie
rijden. De werkzaamheden zijn
verschillend; timmeren, metselen,
tegelzetten enz.
Wanneer ik thuis kom kook ik af en
toe en mijn vrije tijd besteed ik aan
EMC, brandweer of sleutelen aan mijn
motor. Soms is het heerlijk in de bank
te hangen bij mijn spekkachel en tv te
kijken.

van ons was de lol er af en werd het
zondags rustig voor een tijd.Toen heb
ik weer een trailmotor gekocht en
fanatiek gaan trainen. Later heb ik
samen met Gerrit Klein Nagelvoort
aan alle NK’s meegereden. Dat
hebben we zo’n 9 jaar gedaan Echter
door regels en veranderingen en de
sfeer in de trailwereld ben ik daar mee
gestopt. Toen heb ik een enduromotor
gekocht (Husqvarna 250 cc) en nu na
ongeveer 5 motoren rij ik nog steeds
Husqvarna. Nu gebruik ik deze voor
de cross en enduro. Ik heb ongeveer
5 jaar met alle wedstrijden mee
gereden werd ik tweede in het
kampioenschap en dan moet je naar
de senioren promoveren. Dat heb ik
ook nog een jaar gedaan
Sinds een paar jaar rij ik nu
daglicenties en dat bevalt me wel.
Hoe kwam je uiteidelijk in het bestuur?

Mijn gezin!

Inmiddels nam ik deel aan het bestuur
van de EMC. Rolf Blanc was
voorzitter. Toen Rolf ziek werd was ik
vicevoorzitter, zo kon ik Rolf enkele
werkzaamheden uit handen nemen.
Na zijn overlijden heb ik kandidaten
gevraagd om voorzitter te zijn
Toen wij geen kandidaat konden
vinden hebben wij maar besloten dat
ik het ging doen
En tot nu toe bevalt het mij wel en ja
of ik het goed doe moet je de leden
vragen.

Hoe ben je als vader?

Wat is je beste drive binnen de EMC?

Streng! Soms zie ik dingen door de
vingers maar ik laat niet met me
sollen.

De 3 uurs cross. Deze is toegangelijk
voor alle crossers en is uitgegroeid tot
een enorm evenement.

Hoe ben je betrokken geraakt met de
EMC?

Wat vindt je de belangrijkste taak als
voorzitter?

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?

Op tijd opstaan! Uitgebreid ontbijten
met oa. Gebakken eitjes/ bacon,
croissants, yoghurt, fruit en koffie.
Daarna een enduro rijden het liefst in
Spanje en natuurlijk als eerst finishen!
Na afloop heerlijk dineren en
douchen. Natuurlijk de hele avond
stappen.
Waar ben je het meest trots op?

Als kleine jongen droomde ik van
motoren. Ik had al vroeg mijn
voorkeur voor offroadmotoren.
Op mijn 15e vroeg Andre Kuipers of ik
mee wilde helpen met de Reggerit (1e
enduro). Ik vond dit zo mooi dat ik ook
bij andere crossen ging helpen.
Op mijn 16e kocht ik mijn eigen
trialmotor .
Ik reed fanatiek trial’s en Andre ging
altijd met me mee omdat ik nog geen
rijbewijs had. Na het behalen van mijn
rijbewijs heb ik een enduromotor
gehad en toen reden we alle
zondagen richting nijverdal en gingen
daar door de bossen. Dat kon toen
nog. Door een zwaar ongeluk van één

De rust bewaren en de gezelligheid
onder de leden.
Hoe zie je de ideale toekomst van de
EMC?

Behouden van de evenementen die
we nu hebben.
Misschien ooit een eigen crossterrein
in samenwerking met anders clubs.
Behouden van de goede sfeer, zodat
leden in het Clubhoes blijven komen.
Het Clubhoes staat bol van energie
en de mooiste ideeen worden daar
geboren.
Het Clubhoes blijft in beweging!
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Het vervolg van Truus 14.
Ondertussen is er al heel wat water door de Regge gestroomd, en het nodige gebeurt aan Truus om haar
weer in APK conditie te krijgen. Bij de buren (sloperij Elferink) even wezen shoppen en alle benodigde
onderdelen bij elkaar gekregen. Toen nog even gevraagd wat de schade daar was en gelijk maar erbij
gezegd dat het voor Truus van de motorclub was. Ze was hier vorig jaar al van de sloop gered samen
met Truus 15. Vroeg nog netjes of het nog garantie was, omdat het wel snel is, na een jaar al gebreken.
maar er zat geen garantie op (is al van 1994). Toen maar even contact opgenomen met Volvo Nederland
want ik vond dat het toch niet kan dat als een Volvo 1 keer de Reggerit meemaakt hij alweer terug moet
na de sloop (waar hij al bijna de pers in ging) Maar het resultaat was helaas niet het gewenste (had
gehoopt op een nieuwe X-60 of iets dergelijks). Heb nog gedreigd naar Peter de Vries te gaan, maar dat
kon niet, hij was nog bezig met vissen op de Antilllen. Affijn Elferink gaf geen garantie, maar voor de
motorclub was het uiteraard een niet te betalen rekening (sponsoring heet zoiets geloof ik). Toen weer
aan het sleutelen om alles te vervangen en de oude onderdelen milieu vriendelijk afgevoerd (je weet
nooit wie dit allemaal leest). Alles klopte toen weer, en hij kon afgemeld worden, op mijn werk achter de
computer hem aan- en afgemeld. Gelukkig geen steekproef, want die hadden sowieso er weer een bende
van gemaakt door al het zand aan de onderkant er eens lekker af te kloppen en dan zeggen; wat een
gave kar. En ons met het zand laten zitten. Afijn, het papiertje is er weer voor 1 jaar bij, dus er kan weer
legaal gereden worden met de Truusen. Inmiddels rijd René er nu mee rond en hij liet mij recentelijk
weten dat Truus het water niet meer goed binnen kon houden. Ik vroeg René om een keer langs te rijden
op mijn werk, zodat ik een diagnose kon stellen. Wat bleek, zij liet het water gewoon lopen (inmiddels al
meer dan 20 liter bijgevuld), oorzaak een lekkende waterpomp. Dit moet ook maar een keer verholpen
worden voordat het vriest anders gaan haar mechanische organen misschien vast zitten. Dus ga ik nog
maar een keer bij Elferink zeuren om garantie, want na 15 jaar een lekke waterpomp, dat kan toch niet?
Patrick
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De kampioensrit Borculo/Harfsen
Dit jaar zetten deze clubs met elkaar deze rit uit.
En dat komt voort uit het feit dat Borculo het niet alleen wilde doen, omdat zij het
al 2 keer af hebben moeten lassen door weersomstandigheden.
De eerste dag werd in Borculo verreden, ik ben ook lid van die club en omdat ik niet
mee doe dit jaar, kon ik wel een dag helpen.
Dus de hele dag op proef 1 gestaan zorgen dat de boel dicht bleef.
Het was daar super droog dus dat was wel te doen.
Er reden ook EMC-ers mee, te weten Bjorn Schreier, Marco Oude Mulders, Rob
Homan, René Stoops en Niek Asbroek alias ’ken de Dijcker’.
Deze jongens gingen super rond en vooral Rob en Bjorn deden het goed de eerste
dag.
Na betrekkelijk weinig tegenslag werd de eerste dag afgesloten.
Dag 2 werd wel anders. Harfsen heeft twee hele mooie proeven maar kunnen niet
veel water hebben.
Nou dat hadden de proeven dag 1 al gehad en de tweede dag bleef het ook nog
regenen.
Dat zijn moeilijke omstandigheden voor de rijders, vooral omdat het zicht dan
zeer miniem is.
Ik ben de hele dag op de crossbaan geweest en daar werd het ziender ogen
slechter.
De enternaren kwamen goed door alleen Marco was er niet (ik denk niet gestart).
Maar het was duidelijk dat deze enduro een zware zou worden. De crossbaan werd
al één groot zwembad en op het laatst van de proef was er ook nog een sectie met
boomstammen en een alternatieve route.
Die was wel 7 sec. langer, dus voor de jongens die er voorgaan geen optie.
Moe na een lange proef moest je dus ook nog over 5 boomstammen in de blubber.
Na ronde 2 zag je dat de mannen moe werden en fouten gingen maken en overal zag
je mensen vast zitten en ploeteren om er weer uit te komen.
Wat een strijd, brillen werden afgegooid en met pikzwarte gezichten met
dichtgeknepen ogen werd er nog steeds volgas door de blubber gereden.
Als ze, of omvielen of vast zaten zag je de moedeloosheid in hun gezichten van
“help me”.
Onze jongens kwamen ook in ronde 3 goed door alleen Stoops was eruit.
Björn had van zijn Honda een barrel gemaakt, de koplamp hing erbij en het stuur
ging een andere kant op dan hij wilde.
Maar doorgaan dat deed hij en dat sierde hem.
Zo zit de endurosport in elkaar.
Na 7,5 uur koud en nat en moe kwamen ze aan bij de finish in Exel.
Hulde aan deze mannen.
En voor de organisatie veel sterkte en vrijwilligers gewenst met het opruimen van
de puinzooi.
Want dat kun je wel zeggen na zo’n dag.
En voor de EMC ers hopelijk tot volgend jaar.
Antoon
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MINUTEN
Elke week worden 300 Nederlanders buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand.
Op dit moment overleeft maar 5 tot 10 procent. De eerste 6 minuten bij een hartstilstand
zijn cruciaal dus weet wat je moet doen.
Bel 112
Start onmiddellijk met reanimeren
Zet binnen 6 minuten de AED in.
De overlevingskans van het slachtoffer kan dan worden verhoogd naar 50 tot 70 procent.

Op 27 januari zal er weer een clubavond plaatsvinden.
Deze avond zal verzorgd worden door Erwin Kuipers. Erwin is ambulancechauffeur in
Almelo en geeft reanimatie- en AED lessen voor Ambulanceoost.
Deze avond staat in het teken van AED (Automatische Externe Defibrillator)
Erwin vertelt je graag over reanimatie en het gebruik van AED.
Ben je geinteresseerd? Je bent van harte welkom om .. uur in ’t Klubhoes op 27 januari
2010!

Tot dan!
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Voor de mini motormuizen, veel kleurplezier!
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Belevenissen van een EMC’er
Schrijf jij is wat, wordt je dan verteld.
Wat moet ik nou schrijven, denk ik dan. Ik heb al jaren lang van die ellenlange
vakantieverhalen gemaakt die allemaal in de voorgaande edities van het clubblad zijn gedrukt.
Jop en Harry hebben dit mooi van me overgenomen zoals jullie in de vorige uitgave hebben
kunnen lezen. En om nou weer een verslag te maken van onze tripjes van afgelopen jaar naar
Spanje en de Eifel. Hmm, nee, het verhaal zal in hoofdlijnen het zelfde opleveren als het
voorgaande reisverslag. Wat niet wil zeggen dat je dan niet meer geniet hoor. Integendeel! Elk
jaar zie ik er weer naar uit om zo’n weekje met onze supergezellige groep een tripje te maken.
Het blijft genieten op de motor! De één geniet op een wegmotor, de ander op een enduro en
weer een ander op een trial. Het kan allemaal. Echtwaar meneer de voorzitter!! ;-)
Moet ik wat over het rookbeleid schrijven dan? Nee daar heb ik ook geen zin in, daar wordt
week in week uit al genoeg over gezeurd aan de stamtafel. Weet je wat, ik schrijf maar eens
waar ik zoal aan heb meegeholpen in mijn carrière als EMC-lid.
Ik ben zelf al vanaf ongeveer mijn 16e jaar lid van onze club en vanaf die tijd altijd actief
geweest met vrijwilligerswerk en volgens mij op bijna elk gebied. Het begon allemaal met de
enduro, destijds werd die nog geleid door Andre van Kuunkes. Linten knopen op de
crossproeven, routecontrole staan, tijdcontrole tot in de organisatie van de 1e tweedaagse in
2002. Alle disciplines heb ik wel zo’n beetje gehad. Tot 1997 was het begin en eindpunt bij
cafe de Pijp, waar we om een uur of 7 uitgeschopt werden. De echte stayers gingen nog even
door naar Bolscher, waar bij ieder het licht wel uitging. Daarna hadden we ons eigen kluphoes
ter beschikking. Ook een heus helpersteam voor de Enduro-rijders hebben we 9 à 10 jaar lang
bij de EMC gehad. Alle zaterdagen in het enduro-seizoen lekker vroeg uit bed om de benzine
en een hapje en drankje voor de rijders klaar te zetten. Uit dat tijdperk hebben we vriend René
Stoops overgehouden. Als hij langs was geweest, konden we de zooi inpakken en richting huis
rijden. Al die jaren hebben we ontzettend veel plezier gehad, we hadden dan ook de meeste
rijders in ons team. Er werd zelfs een ledenstop ingevoerd omdat we alle benzine niet meer mee
konden krijgen. We hebben het gepresteerd om met onze krakkemikkige caravan en bus 1600
liter benzine mee te slepen naar de tankstop onderweg. Hoezo een rijdende brandbom? Vele
hoogte- (of diepte-) ) punten hebben we beleefd in al die helpersteamjaren, maar eentje wil ik er
vertellen. De enduro van Holten stond er aan te komen. En wij hadden Erik en Alan Davids in
ons team. Bij elke enduro was zo ongeveer de hele fam Davids mee. Zo ook Pa Davids. Hij
wou wel een keertje bij ons wat mee eten omdat wij de meest vreemde kook- en bakkunsten ten
toon stelden tijdens elke enduro. Een persoon had bakdienst in de caravan terwijl de rest de
benzine e.d. verzorgde voor de rijders. Dat werd natuurlijk door ons geregeld en die
zaterdagmorgen hadden we dan ook een tafel klaargezet met een keurig wit tafellaken, een
kandelaar met kaarsjes, bord en bestek van hoogwaardige kwaliteit. Er werd een sappige steak
geserveerd en de enduro-rijders die langs reden zaten zo ongeveer achterste voren op hun motor
om het toneel te bekijken.
Nou, het verhaal is alweer veel te lang aan het worden, volgende editie gaan we verder…
De Mas.
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Wanneer

Activiteit

Tijd

Zaterdag 28 november 2009
Zaterdag 2 januari 2010
Zaterdag 9 januari 2010
Woensdag 27 januari 2010
Woensdag 3 februari 2010
Zondag 21 maart 2010
Zaterdag 17 april 2010
Woensdag 21 april 2010
29 april/ 2 mei 2010
Zaterdag 15 mei 2010
Woensdag 19 mei 2010
Zaterdag 12 juni 2010
Zaterdag 5 en zondag 6 juni 2010
Zaterdag 3 en zondag 4 juli 2010
Woensdag 11 augustus 2010
Zaterdag 28 augustus 2010
Zaterdag 4 september 2010
Zaterdag 4 september 2010

Sinterklaasmiddag
Nieuwjaarsparty
28e Reggerit
Clubavond: AED avond
Ledenvergadering
Ganzenrit met Moos
Veteranen- en Klassiekerrit
Zompenritje
Eifelweekend
Enterrun
Zompenritje
Zaterdagmiddagrit
3-uurs cross en Twentecup cross
28e Klompenrit
Zompenritje
Demorace
Zaterdagmiddagrit
Familiedag + Barbeque

15.00 uur
16:00 uur
Hele dag
19:30 uur
20:00 uur
10:00 uur
Hele dag
19:00 uur
Hele weekend
Hele dag
19:00 uur
13:00 uur
Hele dag
10:00 uur
19:00 uur
Hele dag
13:00 uur
Hele dag

Kosten toertochten
Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenritjes

leden
€ 4,00
€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

Niet leden
€ 6,00
€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00
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