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Leesplezier!
Plof, hierbij de eerste EMC Allerlei van
2010 op de mat. Hoewel het een
berekoude winter was en veel motoren
vooral in de schuur hebben gestaan, is er
toch weer van alles te melden in deze
editie. De enduro bikkels, vooral de
EMC helpers, lieten zich niet door de
Siberische omstandigheden uit het veld
slaan, lees het verslag in dit blad. ’t
Kluphoes wordt nog steeds goed
bezocht, de verhalen worden steeds
sterker, en de voorbereidingen voor het
nieuwe zomerseizoen zijn in volle gang.
Zie de diverse aankondigingen in dit
blad. Het kostte de redactie deze keer
dus relatief weinig moeite om de copy
binnen te hengelen. Ook onze
adverteerders hebben onze club,
ondanks de recessie, niet in de steek
gelaten. Laat ook hen niet in de steek als
je wat moet of wil aanschaffen. Dus veel
leesplezier met dit papier.
De redactie.

INHOUD

3 Van de voorzitter trek de broekriem maar an 6
Martine’s Column Martine verteld ons haar belevenissen
8 Stichting Marent nursery School kinderen
hebben de toekomst plus verslag op blz 29 10

wedstrijdverslag Alex Peters Enduro 9 januari 2010
18 Oproep darttoernooi
20 Noaberscross plus helpersoproep blz 22 24
Demo- race oproep 25 Truus 14 Patrick vertelt
27 Loawt er is oaver hebn interview met Henk Nijzink
28 Helpers gevraagd! Veteranen- en Klassierkerrit
29 Antwerpen-Banjul Challenge Marent nurcery

30 Jeugdhonk 32 Wat u gemist
heeft 34 Belevenissen van een EMC-er
de Mas schrijft 36 Agenda
school

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!

Overlijdensbericht
Na een kortstondig ziekbed is helaas op 1 maart 2010
Gerard ten Velde overleden.
Namens de E.M.C. wensen wij de familie veel sterkte.
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De vorst is weer uit de grond.
De dagen worden al weer langer
en de vogeltjes fluiten alweer.
Het voorjaar dient zich aan en de
motoren kunnen weer uit het vet.
En ooh wat duurde de winter toch lang.
Jaren werd er gepraat over Global Heathing.
Nee ‘vroeger toen waren de winters lang en
streng’.
Nou, we hebben er weer één gehad hoor.
Alle onderzoek resultaten kunnen de
prullenbak in en wij kunnen zonder schuld
gevoel de gaskraan weer vol open draaien.
Ach, de motoren worden ook steeds zuiniger
en beter in de verbranding.
En dat is een goede ontwikkeling in zowel de
auto als de motor branche.
Als dit blad uit is hebben we de gemeentelijke
verkiezingen achter de rug
En ik hoop dat er een frisse wind door het
gemeentehuis zal waaien voor de komende 4
jaar.
Hetzelfde geld ook voor het kabinet.
Er zal wel van alles veranderen maar of het ook
beter wordt is nog maar de vraag.
De tijd zal het leren.
Maar dat we de broekriem moeten aantrekken
dat is wel duidelijk.
Vele miljarden zijn in rook opgegaan en de
economie is nog lang niet uit het slop.

Nee, dat duurt nog wel een paar jaar in mijn
ogen.
Ik hoop niet dat dit onze mooie hobby in het
nauw brengt want anders komen wij met ons
clubhuis ook nog in een recessie.
De leden vergadering van afgelopen tijd was
een ‘hot one’
Er moest worden gestemd worden over het wel
of niet roken in ons Cluphoes.
Met 32 tegen het roken en 26 vóór was het
duidelijk; het rookbeleid blijft zoals het was.
Ik als roker vond het jammer maar als
voorzitter vond ik het wel goed zo.
De verbouwing zal nu wel bezig zijn en dan
maken we het in de rokersruimte ook
aangenamer .
Op 22 februari was er weer een uitspraak door
de hoge raad, dat die twee rechters die eerder
de caféhouders in het gelijk zetten nu terug zijn
gevloten.
Dus het rookverbod zal binnen afzienbare tijd
weer gehandhaafd worden.
Tegen die achtergrond denk ik dat wij een
verstandige keuze hebben genomen.
Zo nu genoeg hierover en de motor uit die
schuur, dan komen die spannende verhalen
weer aan de stamtafel.
En dat is toch altijd gezellig.
De voorzitter
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Sten
Is geboren op 3
maart 2010.
Zoon van Mariël
Slag en Marcel
Lozeman.

Tim Hendrikus
Is geboren op
24 december
2009
Zoon van Patrick en Renate
Kuipers, broertje van
Marit en Kyra.

Van harte gefeliciteerd!
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Martine’s Column
Martine is 34 jaar, getrouwd met Maurice
En 2 kinderen: Luc van 4 en Linne van 3.

Mij is eind vorig jaar gevraagd om 1 of meerdere stukjes voor de EMC-Allerlei
te schrijven. Ik snap wel hoe dat komt: ze dachten natuurlijk: die Martine die is
zo ijverig om zelf haar eigen stukjes in te leveren van haar eigen Eiffelweekend
en de Ladiesnight. Maar ik weet niet of er iemand is die op mijn kletsverhalen
zit te wachten. Reacties mogen naar: redactie@entersemotorclub.nl . Na een
tijdje nagedacht te hebben heb ik toch toegestemd. Ik moet wel zeggen dat
ik aardig een beetje kan kletsen en als ik eenmaal op dreef ben, dan is het
raak, maar dat op papier zetten is een heel andere kunst. Mijn gedachten
gaan toch een beetje sneller dan mijn vingers op het toetsenbord, ondanks
dat ik ze alle 10 gebruik.
Maar lukt nu eenmaal niet om steeds weer een verhaal over motorrijden te
vertellen, want in deze barre kou is motorrijden alleen voor gekken (de
Reggerit is vandaag). Al zou ik graag nog ff met de kinderen gaan kijken,
maar in plaats daarvan zit ik achter de computer met de kids thuis, binnen,
want het is echt heel, heel, heel koud. Ik had nog een momentje gedacht om
hem een lekker broodje knakworst te brengen, maar helaas! Die eten we
lekker zelf op. En vanavond naar de Mac. Ook leuk, onze Luc weet niet eens
wat dat is!? We zijn er nog nooit geweest en gaan er vandaag, met de
buurjongen, naar toe. Hoe wereldvreemd is die jongen opgevoed?
Die Reggerit trouwens, waarom is dat eigenlijk in januari?? Wie heeft dat
bedacht? Of is dat in de wereld geroepen om de motor niet het hele winter,
zo zielig alleen, in de schuur te laten staan?? Het hele winter alleen maar
sleutelen is ook zo wat. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers, waaronder mijn eigen
Maurice. Hij is al weken aan het geestelijk voorbereiden geweest en
vanmorgen was het erg vroeg toen hij er uit ging, maar ik sliep lekker door.
Vanavond maar ‘s kijken hoe moe hij is als hij er weer is, in de warmte komt en
een paar biertjes op heeft............

7

maart 2010

8

maart 2010

VAN KLEUTERSCHOOL TOT BASISSCHOOL
(onder het motto kinderen hebben de toekomst)

Wij stichting Marent Nurcery School hebben sinds 2004 een kleuterschool van 4 t/m 7 in de
sloppenwijken van Serrakunda in het kleine zeer arme Gambia.
Gambia behoort tot 10 armste landen van het continent Afrika. Onze school is officieel geopend in
oktober 2006. Kleuters in dit land hebben geen recht op onderwijs. Wij hebben ons het lot van
deze kinderen aangetrokken en proberen dan ook met giften en donaties deze kinderen een doel
in hun leven te geven en een toekomst.
Met regelmaat bezoeken wij ons project om een vinger aan de pols te houden en kijken of alles
goed verloopt. Uiteraard zijn de reis- en verblijfkosten voor eigen rekeningen en er blijft dan ook
speekwoordelijk niets aan de strijkstok hangen. Op enkele kleinigheden na is dit schoolgebouw
klaar .Op dit moment hebben wij 200 kinderen die wij voorzien van onderwijs- kleding- medische
begeleiding en niet te vergeten alle dagen een maaltijd. De school draait goed maar wat is nu
gebleken dat 50 kinderen die onze school verlaten er maar 25/ 30 naar een vervolg basisschool
gaan.
Dit komt omdat de ouders niet een euro per week over hebben om hun kind naar een vervolg
basisschool te laten gaan. Onze denkwijze is dan ook als volgt; ALS DE KINDEREN NIET NAAR
EEN SCHOOL KUNNEN DAN BRENGEN WIJ DE SCHOOL BIJ DE KINDEREN! Hierbij is onze
drijfveer het millennium jaar 2015 waarin elk kind ter wereld RECHT heeft op gratis onderwijs.
Uiteraard gaat dit veel geld kosten en we kunnen en mogen deze kinderen niet aan hun lot
overlaten. Wij als stichting voelen ons verplicht om ook dit weer te begeleiden en van dit vervolg
project in de volgende jaren een succes te maken.
STUURT U HEN NAAR SCHOOL ???? WANT ZE WILLEN ZO GRAAG.
Eén kind school+medische begeleiding: per schooljaar € 50Kleding voor een schooljaar: € 25Schoolmaterialen: €25Maaltijden: € 50- per schooljaar.
Namens de Stichting Marent Nurcery School alvast bedankt voor een helpend hand.
Rabobank Enter reknr. 34.73.89.570 t.n.v. Stichting Marent Nurcery School
Voor meer informatie www.stichtingmarentschool.nl
Harry te Wierik (voorzitter)
Email: h tewierik@home.nl
Henk en Rita Holtmaat
Email: ritahenk@hetnet.nl

9 Lees het verslag van Antwerpen-Banjul Challenge op blz. 29. Zou zo’n reis
misschien een nieuwe uitdaging zijn voor de EMC?
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Wedstrijdverslag ONK Enduro Enter 9 januari 2010
Ingekort verslag van Alex Peters

Hans Vogels wint met overtuiging glibberige
seizoensopener
GAAT HET DOOR?
De vraag die afgelopen week de hele Nederlandse enduro gemeenschap bezig hield, “Gaat
Enter door?”. Er lag sneeuw en dat leek een heel obstakel. Daarin hadden velen nog nooit
gereden, en dus was het eng en dat soort uitdagingen willen we kennelijk tegenwoordig niet
meer. Het is ook niet zo vreemd dat heel wat rijders geen ervaring met sneeuw hebben. De
echt laatste wedstrijd in de sneeuw was in 2005 tijdens de Kampioensrit in Borculo. In één
dag viel zoveel sneeuw dat het dagelijks gebeuren in Nederland voor een groot deel op slot
sloeg, en dus ook de enduro. Onder het motto dat een enduro in principe altijd door gaat
totdat veiligheid in het geding is of overmacht dwingt tot beëindiging, moest in Borculo al op
de eerste dag van de tweedaagse alles worden afgeblazen. Dit was voor wat betreft een
tweedaagse een unicum, hoewel het wel eens vaker voorkomt dat een wedstrijd wordt
ingekort.
Ook vroeger, toen alles anders was met mannen van staal en motoren van hout (tegenwoordig
misschien andersom!!), gingen ritten bijna altijd door. Wie herinnert zich enduro’s als
Nieuwe Niedorp (Prutrit) en Blija (Waddenrit), toen nog betrouwbaarheidsritten genoemd.
Daarbij gingen de motoren zo diep de bagger en de klei in dat niemand nog dacht dat die er
ooit nog uit zouden kunnen komen. Maar er werd gereden, en vooral de deurzetters kwamen
rond. Ook kwam het in de jaren ’80 en ’90 regelmatig voor dat Enter, en daarmee komen we
wat dichter bij het thema, sneeuw had liggen op keihard bevroren akkers. Als je traditioneel
in januari organiseert, is dat ook niet zo verwonderlijk. Ook toen ging het gewoon door. En is
het in Finland en Zweden ook niet zo dat er 5 maanden per jaar sneeuw ligt en de enduro’s
daar gewoon doorgaan? Soms met spikes banden (enkele millimeters en dus niet die lange
van de ijsspeedway), maar niet altijd. Waarom denk je dat uit die landen van die goede rijders
komen als bv Salminen, Eriksson, Ahola en nog heel veel meer? Degene die in dat soort
omstandigheden doorzet, er mee leert omgaan en dus goed leert rijden kan dat nog veel beter
als het droger is. En inderdaad zijn de Neerlandse enduro’s de laatste jaren steeds droger en is
men de spannende gevechten met de elementen gewoon een beetje verleerd.
De angst overheerste en zo hadden veel rijders en een enkel team erop aangedrongen af te
lassen. Dat zag echter de Enterse Motor Club (EMC), die maanden voorbereiding met heel
veel vrijwilligers in het (bevroren) water zag vallen, bepaald niet zitten. Er was met
maatregelen best te rijden. En vroeger ging het toch ook gewoon door als er sneeuw lag?
Voor de kersverse wedstrijdleider Wilco Bruijn was er in korte tijd veel te leren. Door ter
plaatse de situatie te bekijken, enkele aanpassingen te bespreken (vermijden van ijzige
stukken), de achterban te raadplegen en logisch na te denken resulteerde het besluit, ‘it giet
oan’ zoals voorzitter EMC Antoon Slagers het in goed Enters verwoordde. En daar kon een
ultieme poging met een SMS offensief (overigens niet unaniem) vanwege de vrees voor dikke
sneeuwbuien op de dag zelf, niets meer aan veranderen. De weerradar was duidelijk, het zou
meevallen. En achteraf was dat ook zo, het beetje stuifsneeuw dat viel bracht nauwelijks
problemen.
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AANPASSEN
De EMC bereidt zich al jaren langdurig voor op hun jaarlijkse enduro hoogtepunt. Op de
website www.reggerit.nl was vooraf te genieten van de voorbereidingen en de moeite die
talloze vrijwilligers zich, met steun uit het hele land, al maanden getroosten om er een
mooie enduro van te maken. Zo werden onder andere heel wat bruggetjes aangelegd en over
het riviertje De Regge zelfs met dikke H-balken. Aan het op de meeste besneeuwde akkers
netjes aangeschoven pad zou het ook niet liggen. De preparatie van de route had een hoge
mate van perfectie. Meer was menselijkerwijs niet te doen onder deze omstandigheden. De
rijders waren natuurlijk ook zelf aan zet. Rijtechniek aanpassen en fysieke maatregelen als
allerlei handvatwanten om te voorkomen dat al snel koude handjes zouden ontstaan. Erg dik
aankleden was nu ook weer niet nodig daar het activiteiten niveau op een enduromotor
meestal wel voor voldoende warmte van binnenuit zorgt. Toch reden er nog enkele
Michelin mannetjes rond, niet altijd was duidelijk of dat nu alleen kwam door een dikke
kledinglaag …
In glibberige omstandigheden komen de echt technische rijder s bovendrijven. De digitale
rijders die na een bocht het gas vol open zetten en keihard remmen voor een bocht, hadden
het hier erg erg moeilijk.
Vooraf hadden maar liefst 231 inschrijvers zich gemeld. Op de dag was dat echter
geslonken tot 157 deurzetters die van start gingen. De koude en gladdigheid vergde zijn tol.
Velen gaven voortijdig op of overschreden de tijdlimiet (15 minuten voor inters en 30
minuten voor nationalen) en werden gediskwalificeerd. Vooral bij de nationalen bleek bij
velen een gebrek aan reglement kennis. Een eenmaal opgelopen achterstand mag je niet
inlopen, het tijdschema schuift op met je vertraging. Inlopen kost extra tijdstraf of bij meer
dan 5 minuten zelfs diskwalificatie. De tijd bleek strak te staan ondanks dat Slagers en
Wilhelm Palthe de route hadden voorgereden en bij die tijd maar liefst 15 minuten hadden
opgeteld. Maar zoals al aangegeven, ging die endurowijsheid niet op en was op tijd rijden
een hele kunst. De nationalen hadden er flink moeite mee, de inters een stuk minder ook al
viel ook daar menig strafminuutje. Uiteindelijk werden 101 rijders geklasseerd.
ONK INTERS E1
Alle ogen waren gericht op de kersverse kampioen van 2009 Amel Advokaat. Die reed een
snelle eerste proef maar kwam toch niet lekker in zijn ritme. Dat bleek ook wel doordat hij
bijna elke proef wel een keer of twee in de fout ging. De naar JTX-KTM overgestapte Ralph
Hubers was duidelijk beter in zijn element en had na twee proeven de leiding in handen
maar maakte daarna enkele foutjes op met name proef drie en verloor terrein. De foutjes van
zowel Advokaat als Hubers maakten het voor technicus Lammertink makkelijk de winst te
pakken.
ONK INTERS E2
Na maanden afwezigheid zou Hans Vogels hier de eerste enduro verrijden na zijn zware
blessure. De vraag of hij voldoende hersteld was werd al snel beantwoord. Vanaf de eerste
proef legde Vogels iedereen zijn wil op. Minstens 15 seconden won hij per proef en op de
langere proeven werd dat al snel het dubbele of meer. Er stond geen maat op zijn foutloze,
soepele en vloeiende stijl waar iedereen van genoot.
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ONK INTERS E3
Kock reed een snellere eerste proef maar dat was nagenoeg volledig terug te voeren op
Wassinks start in de allereerste minuut. Wassink mocht samen met Gert-Jan Boekhorst en
Bas van Hunnik het spoor zoeken op de maagdelijke route en proeven. Dat was in de eerste
ronde zeker een handicap en tijdvreter. Wassink hield het hoofd koel en won drie van de
overige vier proeven waarmee hij de winst veilig stelde. Zeker Schreijer ging goed maar een
flinke uitglijder op de vierde proef kostte de aansluiting waarna een alsnog verdiende vierde
plaats in zijn balboek kwam te staan.
INTERS VETERANEN 40+ EV40
Nu de topper van 2009 Toine van Dijk voorlopig genoeg heeft van enduro rijden en Peter
Bergsma schitterde door afwezigheid ligt alles open in deze klasse. Rallyrijder Rob
Verstegen sprong in dit gat en reed gelijk maar de aanwezige concurrentie op een flinke
achterstand.
SCRATCH ONK INTERS (Motorgazet bokaal)
In de scratch domineerde Hans Vogels (E2) alsof hij nooit weggeweest was. Hij won alle
proeven met schijnbaar gemak en reed daarbij en-passant de hele concurrentie op vette
achterstand (2,5 minuten).
EURO/ NATIONALEN N1
De vele nieuwe gezichten aan de start gingen vol de strijd aan om de mooiste ereplaatsen.
De net 18 jaar zijnde Sven Leestemaker komt uit de MX2 cup cross en reed dermate goede
tijden bij elkaar dat hij vijf strafminuten overwon en zich als sterkste bij de prijsuitreiking
mocht melden.
EURO/ NATIONALEN N2
Hoewel Martijn Jacobs een enkele keer sneller was, kwam de overwinning door meer
regelmaat bij Wolting. Jacobs wist de tweede positie vast te houden voor de net iets minder
snelle Sander Boer (3). Rob Homan hield het strafpunten boekje evenals vele anderen niet
droog maar stelde wel de vierde plaats veilig voor vijfde man Paul Oomen.
EURO/ NATIONALEN N3
Net als in de andere nationalen klassen werd hier driftig gegrossierd in tijdstrafminuten. Na
enkele jaren MON cross was Tristan Schuring weer terug in de enduro. Hij bleek met
afstand de snelste man maar verzamelde liefst 6 minuutjes en moest daardoor de winst laten
aan Michel Schroten die de winst haalde door op de route slechts 1 strafminuut te scoren.
NATIONALEN VETERANEN 40+ NV40
Herbert Abbink greep het initiatief en sprokkelde de eerste ronde snelle tijden bijeen.
Daarna viel hij wat terug en leek Erik Buursema het heft in handen te gaan nemen. Die bleef
steken op 25 sec en een extra strafminuut zodat Annink zijn eerste overwinning kon vieren
met Buursema als tweede. Johan Pieper had ook flink wat straftijd maar stelde toch de
derde positie veilig voor Jeroen Vriezekolk (4).
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NATIONALEN VETERANEN 50+ NV50
Titelverdediger Jan Lemmens werd door de sportarts voorlopig medisch afgekeurd vanwege
een dipje in het cardiogram. Lemmens was er rustig onder zich realiserend dat gezondheid
prevaleert en gaat de medische molen in. Oud-GP crosser Henk Seppenwoolde leek er met
de winst vandoor te muizen. Helaas pikte hij net een strafminuutje doordat hij de vlag te
vroeg passeerde en de oplettende Tijdcontrole mannen hem direct afklokten. Die minuut
kostte de winst waardoor Hans Bekhuis de enige trofee mocht gaan ophalen. Seppie was met
een tweede plaats zeker niet ontevreden, vond het wel een echte enduro. Net als vroegah,
voor de echten!
SCRATCH NATIONALEN (Twin Air bokaal)
Een nieuw seizoen en nieuwe kansen brengt de winst bij Erwin Wolting (N2) voor
klassegenoten Martijn Jacobs en Sander Boer. Herbert Annink (NV40) noteert een mooie
vierde plaats voor vijfde man Michel Schroten (N3). Tristan Schuring (N3) had een mooie
tweede kunnen worden ware het niet dat daar zes minuutjes tussen zaten.
DAGLICENTIES
De opkomst was bijzonder laag met drie starters. Daarvan vielen er twee uit en de laatste
overblijvende eindigde precies met 30 minuten straftijd. Deurzetter Henk Nijmeijer kreeg zo
de enige beker.
CLUBTEAMS
Nu Hans Vogels weer ‘on track’ is, gaat het MAC Veenendaal (Vogels, Hubers en
Lammertink) ook weer naar den vleze. Met twee keer de winst en een derde plaats werden
de ‘heersers’ van 2009 VAMC De Graafschapsrijders 1 (Advokaat, Plekkenpol, Wassink en
Schreijer) teruggedrongen naar de tweede plaats. MC De Toerenteller 1 (Davids, Rob
Verstegen en Henry Pol) kwam uit op drie..
MERKENTEAMS
Met twee winnaars was KTM WPM 1 (Lammertink, Wassink, Plekkenpol en Broer) ditmaal
Husqvarna JT Benelux 1 (Bas van Hunnik, Marco Langenbach, Sander Boer) te snel af.
Dave Elsinga) mochten een mooie derde plaats optekenen; zij waren het laatste team dat
geklasseerd werd. De anderen hadden minder dan drie uitslagen en kregen daarmee een
DNF.
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EEN GOED BESLUIT
De weergoden waren de EMC deze keer niet gunstig gezind, toch werd het een prima verlopen
evenement. Daar leek het met vele vragen vooraf om af te lassen aanvankelijk niet op. Deze
werden echter niet gehonoreerd door de nieuwe KNMV wedstrijdleider Wilco Bruijn. Wel
kortte hij vanwege de gladheid de route op de dag in. Achteraf terechte besluiten voor een
mooie strijd met idem winnaars. Bruijn bevestigde daarmee de druk aan te kunnen in de niet
eenvoudige enduro omgeving. Voor de EMC betekende het heel veel extra werk. Maar zoals al
jaren vertoond, weet de club zijn mensen altijd prima te motiveren voor een prima en veilig
evenement. De EMC mag dan ook terecht trots zijn op de getoonde volharding en geleverde
prestatie. En niet te vergeten de talloze helpers die ongetwijfeld kou geleden hebben langs de
route verdienen grote waardering.
Het aantal verwondingen viel achteraf mee, een gekneusde schouder was het enige dat de dokter
mocht optekenen. Iedereen had zijn snelheid aangepast aan de glibberigheid. Op een droge
wedstrijd vallen doorgaans door de hogere snelheid meer verwondingen. Daarnaast hebben
degene die hier gestart zijn onder unieke omstandigheden hun vaardigheden kunnen verbeteren.
Er bleken 101 diehards te zijn die de koude en gladheid wisten te weerstaan en zo kostbare
puntjes konden bijschrijven. Uitrijden is nu eenmaal punten verdiend, ook al zijn er vele
strafminuten. Het eind van het jaar wordt de balans opgemaakt en dan tellen de hier gescoorde
punten vrolijk mee. Van de 74 inschrijvers die hier niet op kwamen dagen, moeten nog enkele
rijders betalen. Onder het motto ‘inschrijven betekent betalen’ zal de beproefde ‘dan maar niet
starten’ methode in Enter volgend jaar bij de 2011 editie zeker opgeld doen. Daar staat de
familie Kuipers garant voor.
Door diverse wijzigingen blijkt de spanning in de individuele klassen volop aanwezig. Dit
wordt dan ook vast een mooi seizoen dat verder gaat in Holten op 6 maart..
IN DE ENDURO RAND
Mark Wassink, winnaar E3:
“Ik zat in de allereerste minuut en dan is het spoorzoeken met deze sneeuw. Op sommige paden
lag soms wel een halve meter opgewaaide sneeuw. Daar moest iemand de top afrijden, wij dus.
Op de proeven was het de eerste ronde goed kijken hoe de route liep. Mijn motto vandaag was
strak sturen, geen risico’s nemen en heel blijven. De KTM300 is voor dit geglibber eigenlijk net
te sterk onderuit en geeft snel wielspin. Door de uitlaatklep te verstellen was het te beheersen en
ik zag dat Mike (Kock) en Gert-Jan (Boekhorst) het niet makkelijker hadden als ik.
Erald Lammertink, winnaar E1:
“Als het zo technisch is als vandaag ben ik in mijn element. Ik moest even op gang komen,
kende een schuiver en twee keer een afgeslagen fiets in de proeven. Daarna kon ik de rust
bewaren, kreeg er lol in en liet het maken van fouten over aan de anderen. Zo liep het als
vanzelf. De training laatst met Hans (Vogels) en Ralph (Hubers) in Budel in de sneeuw is erg
nuttig gebleken. De KTM loopt en stuurt hartstikke fijn, kortom het ziet er goed uit dit jaar.”
Hans Vogels, winnaar scratch en E2:
Sinds 1 januari full-prof in het Husaberg – Bookings.com fabrieksteam, en Nederlands hoop op
een hoge WEC klassering. “Man, die Husaberg loopt zo lekker en stuurt vederlicht. Moet je
weten dat dit niet eens mijn wedstrijdmotor is. Deze hebben we voor erbij, hier rijdt mijn pa wel
eens op en heeft al dik 150 uur op de klok.
Het complete verslag van Alex Peters is te lezen op www.enduro.nl
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DARTTOURNOOI
5 JUNI 2010
Deze datum wordt er nu wel een darttournooi georganiseerd.
Het is alleen voor EMC-leden

De aanvangstijd is 13:30 uur.
Maximum aantal deelnemers is 32 dus geef je op tijd op.
Dit kan bij Mark van de Riet of Hans aan de Stegge.
Inschrijfgeld is € 2.50 en moet vooraf betaald worden aan Mark, Hans of aan de bar.
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De Noabers Cross dit jaar op 10 april !!
Zoals velen van jullie wel weten heeft de EMC vorige jaren, in samenwerking
met Noabers events, voor de 3-uurscross “Noabers cross” georganiseerd.
Zowel rijders, helpers, alsook de in grote getale opgekomen toeschouwers
waren allemaal zeer lovend over het evenement en dus voor herhaling
vatbaar vonden wij.

Dit jaar gaan we op zaterdag 10 april 2010 de inmiddels beroemde
Naoberscross (3-uurs motocross) organiseren. Daarnaast wordt er ook weer
een “gewone” motocross wedstrijd georganiseerd, dus met manches van ca.
een kwartier. Deze is nu niet op de zondag na de Noaberscross, maar op
zondag 22 augustus. Deze wedstrijd van 22 augustus is weer een motocross
wedstrijd meetellend voor de TWENTECUP.

De 3-uurs Motocross is een wedstrijd waar aan deelgenomen kan worden via
voorinschrijving door teams (max. 2 rijders), die in drie uur zoveel mogelijk
rondes moeten afleggen over het 8 km lange parcours!
Het parcours is weer op de nodige plaatsen verbetert en verfraaid en zal
bestaan uit een enduro- gelijkende route met daarin opgenomen een aantal
natuurlijke en kunstmatig aangelegde hindernissen, dit alles wordt aangelegd
rondom de crossbaan met daarin diverse schansen en tafelbulten!

Iedereen die wil helpen om dit evenement weer te laten slagen kan zich
aanmelden bij mij, of in het Klubhoes.
Het opbouwen van de 3 uurscross zal veelal gebeuren in de avonduren van
de weken voorafgaand aan 10 april . Het opruimen van de 3-uurscross parcour
willen we dit jaar op zondag 11 april gaan doen, voor een hapje en drankje
wordt gezorgd. Verder zijn we op beide dagen vlaggenisten nodig, maar ook
mensen die willen helpen met de (voor) inschrijving van de rijders, de
tijdwaarneming en tijdens de opbouw van het parcours.
Wil je niet helpen kom dan zeker even kijken naar de verrichtingen van de
(plaatselijke)rijders.
Wil jij je als helper opgeven voor een of meer van de dagen, stuur het
opgaveformulier van pagina 22 dan ingevuld naar mijn adres Margrietlaan 14,
7468 AN Enter. (Inleveren op ‘t Klubhoes kan natuurlijk ook).

Alvast bedankt!
Jan Slagers.
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Opgave formulier helper 3-uurscross 10 april 2010
9 Hierbij wil ik me aanmelden als helper voor de 3-uurscross 2010.

Naam:…………………………………………………………………………………

Telefooonnummer:…………………………………………………………………

Emailadres:………………………………………………………………………….

Ik kan helpen op de volgende dagen/ avonden:

In de weken 13 en 14 zijn we ’s avonds vanaf 18.15 uur bij de baan aan
de Lange Voort.
Ik kan wel helpen op de volgende dag(en);
d.d.:

o

Vrijdag 9 april

’s morgens/ ’s middags

/

hele dag

o

Zaterdag 10 april ’s morgens/ ’s middags

/

hele dag

o

Zondag 11 april

/

hele dag

’s morgens/ ’s middags

o Ik kan nu nog niet aangeven wanneer ik kan helpen, maar bel me
maar als je mijn hulp kunt gebruiken.

Je wordt voorafgaand aan de dagen gebeld en/of gemaild over tijdstippen
en werkzaamheden door ons.
Mocht je verhinderd zijn meld je dan af bij mij via jan.slagers@armaex.nl of
06-14317920

Formulier naar Jan Slagers, Margrietlaan 14, 7468 AN Enter sturen.
Opgeven via voornoemd e-mail adres kan ook.
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DEMO RACE
28 augustus
oproep
SPECIAL KLASSE
Dit jaar is er weer de mogelijkheid om deel te nemen voor (oud)coureurs die geen
startbewijs (meer) hebben maar wel een klassieke racemotor. Voor deze special klasse
geldt niet de bouwjaargrens van 1972, maar is deze 1977. Op deze wijze willen wij de
mogelijk-heid bieden om een keer te kunnen rijden met die motoren die jonger zijn dan
1972, maar waarbij duidelijk nog steeds sprake is van een klassieke racemotor. Het
dienen originele race exemplaren te zijn of getrouwe replica’s. In deze klasse kan men
zich ook aanmelden met een motor die wel ouder is dan 1972, maar waarmee niet
regulier wordt deelgenomen aan CRT-demonstraties. Hierdoor kunnen mensen die wel
een klassieke racemotor bezitten, maar geen CRT-startbewijs, toch een keer rijden met
hun bezit. Een motor is tenslotte gemaakt om te rijden, daarnaast krijgt het publiek zo
motoren te zien waar normaal gesproken niet meer mee gereden kan worden.
In deze special klasse worden geen rondetijden geregistreerd. Men kan deelnemen via
een daglicentie plus een dagverzekering, deze zijn ter plekke te verkrijgen op 28
augustus. Wel dient men zich vooraf aan te melden bij de Enterse Motor Club, dit kan
via demorace@entersemotorclub.nl of telefonisch bij Harry Wolters, tel. 0547-383072. Men
dient te beschikken over een geldig rijbewijs terwijl de motorfiets, helm en motorpak
dienen te voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als die welke normaal gelden voor de
CRT toelating. Deze zijn in te zien op www.classicracingteam.nl .
Als je wilt deelnemen dus ruim vooraf contact opnemen.
De Demo-Race commissie,
Harry Wolters
Bertus Westerik
Patrick Kuipers
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Truus 14 gaat fietsen voor een goed doel !!!
Na jaren dienst gedaan te hebben gedaan als privé auto van de E.M.C. was de tijd gekomen om een
andere weg in te slaan en afscheid te nemen van de E.M.C.
Dit konden wij als E.M.C. bestuur niet geheel ongezien aan ons voorbij laten gaan.
Er werd een speciale woensdagavond georganiseerd om afscheid te kunnen nemen van Truus 14 om
hem het allerbeste te wensen. Nu konden we dat mooi samen doen met de toch al geplande
ledenvergadering.
De opkomst was groots en er werd druk gespeculeerd wat Truus toch na de E.M.C. tijd kon gaan doen.
Er werd besloten om hem te veilen zodat alle liefhebbers een kans hadden om op hem te bieden.
Als veilingmeester werd André Kuipers na voren gehaald, hij was jaren in dienst van dhr. Van de Spek
(veilingmeester) en wilde nu zijn eigen carrière beginnen. Dit was natuurlijk een grote eer om gelijk al
zo’n pronkstuk onder de hamer te mogen hebben.
Als bijkomstigheid werd voor de opbrengst een goed doel gezocht, maar ver hoefde niet gezocht te
worden.
Rene Nijzink kwam met de vraag of voor ons lid Gert Jan Manenschijn geen bijdrage kon worden
geleverd als hij in september deel neemt aan de Duchenne Heroes. Hij zamelt dan voor elke gereden
kilometer geld in voor dat doel.
We waren er natuurlijk snel uit en hadden dus een bestemming voor Truus.
Afijn, wat er allemaal gezegd werd tijdens de veiling zal ik hier maar niet allemaal vermelden, maar
het kwam er op neer dat Truus 14 voor 300 euro’s van eigenaar verwisselde.
Maar dat was nog niet het einde van Truus!!!
Ik werd een week later opgebeld met de vraag alsnog een bestemming voor Truus te vinden want de
nieuwe eigenaar had geen werk voor Truus, en wat er aan financial voordeel aan zat mocht ook naar
het goede doel!
Afijn gelijk contact opgenomen met de firma Elferink en het hele verhaal uit de doeken gedaan en na
goed overleg mocht ik hem daar achter laten voor 200 Euro’s erbij voor het goede doel.
Dus beste leden, rijd je in een Volvo 440 of 460, wie weet krijg je gerecyclede onderdelen van Truus
14 (of 15 die al eerder afgeleverd was door andere omstandigheden).

Dus om en lang verhaal kort te houden, Truus 14 is ook niet meer, leve (Rode) Truus 16.
Patrick Kuipers

ZATERDAG 15 MEI 2010: ENTERRUN!
Op die dag hopen we voor de 26e keer de “ENTERRUN” te houden. De Enterrun is
een jaarlijks terugkerend evenement waar, onder leiding van de EMC, een
onvergetelijke dag bezorgd wordt aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten.
Er komen zo’n 40 zijspanrijders vanuit het hele land naar Enter om met plezier een
dag rond te rijden met een minder valide persoon. Op het morgenprogramma staan
een tweetal ritten gepland. Samen goed voor ca. 70 km.
Tussen de middag worden de magen gevuld bij zalencentrum “De Kröl”. Na de
middag gaan we weer rijden en zal er zoals elk jaar iets speciaals op het programma
staan. Op het moment van dit schrijven (de vorst en de sneeuw is nog volop
aanwezig) is het nog niet helemaal zeker wat er staat te gebeuren.
Voor dit evenement mogen we altijd rekenen op de steun van de horeca en
middenstand uit Enter, ook daarmee wordt Enter op de kaart gezet.
De colonne wordt begeleid door politie en een groot aantal vaste helpers die met hun
ervaring in staat zijn om alle wegen en kruisingen af te zetten zodat de zijspanrijders
ongehinderd door kunnen rijden.
Kortom: een prachtig evenement voor de gehandicapten waarbij veel voldoening is
bij de rijders en helpers. Ook EMC!
De Enterrun commissie
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Loawt ’t er is oaver hebn...
Henk Nijzink (65) al 41 jaargetrouwd met Jannie NijzinkPluimers (65)
2 kinderen, 6 kleinkinderen
Hoe beschrijtf u zichzelf in drie woorden:
Altijd bezig, druk, begripvol/ sociaal
Hoe ziet uw (werk)dag eruit?
Ik ben als vrijwilliger 3 middagen p/wk bij Zorgboerderij “De Piet” actief als begeleider van de
cliënten. Ik doe voorbereidend werk in de timmerwerkplaats. Wij maken oa. vogelkooitjes, bankjes. Ik
doe het machinale werk en begeleid de cliënten (leeftijd 15-50) met de rest van de werkzaamheden.
Dit is heel geduldig werk en erg boeiend.
Eén middag p/wk ben ik samen met nog vier “vutters” actief binnen de motorclub voor allerlei handen spandiensten.
Zoals reparaties en onderhoud van het Kluphoes.
Verder wordt ik nogal eens gevraagd voor timmer werkzaamheden bij familie/ vrienden, ook dan
probeer ik klaar te staan voor diegene.
Hoe ziet uw meest ideale dag eruit?
Het liefst een dag zonder verplichtingen, zodat ik ’s morgens de timmerkist in de auto kan zetten en de
hele dag kan klussen en mijn hobby kan uitvoeren.
Waar bent u het meest trots op?
Mijn gezin!
Hoe bent u betrokken geraakt met de EMC?
Doordat ik eerst bij een andere club was waar alles niet zo naar mijn tevredenheid verliep. Ik kwam
bij de EMC en vond daar niet alleen een zeer goede omgang met elkaar maar ook waardering en
belangstelling. Dit spreekt mij erg aan.
Bent u zelf ook actief binnen de EMC? Zo ja, waarmee?
Binnen de club ben ik dus actief met nog vier vutters. Wij zorgen dat alle materialen die nodig zijn
voor evenementen in orde zijn en netjes in de opslag liggen. Verder onderhouden wij het Kluphoes en
voeren reparaties uit daar waar nodig Wij repareren en onderhouden het Kluphoes. We komen allerlei
dingen tegen en vinden altijd een oplossing. Lukt het niet meteen dan neem ik het mee naar huis en
probeer daar de reparatie/ onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Wij hebben het erg fijn samen.
Wat vindt u het beste van de EMC?
Saamhorigheid!
Hoe ziet u de ideale toekomst van de EMC?
Dat de club doorgaat zoals het nu is. Ik hou van de saamhorigheid, waardering, betrokkenheid. Ik vind
het mooi dat de jongeren ook voor de club actief zijn. Dat is de toekomst!
Ik ben er heel tevreden over.
“Better kan hoast neet!”
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HELPERS GEVRAAGD voor
De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT
Op ZATERDAG 17 APRIL 2010.
Op de op één na laatste zaterdag van april is er weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar verwachting zal
er weer veel deelname zijn in alle categorieën.
Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor:
- uitzetten van de route;
- parkeren;
- inschrijven
- voorrijden;
- in en om het clubhuis;
- tijdcontroles;
- enzovoort.
Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers nog steeds mogelijk is.
Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of bel: 0615022942 (Henk de Wilde)). Kun je niet de hele dag, voor een paar uur ben je ook zeer welkom!

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

…………………………………………………………………

Postcode+woonplaats:

…………………………………………………………..

Telefoon:

…………………………………………………………..

Evt. opmerkingen:

…………………………………………………………..

Handtekening:

…………………………………………………………………

Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes.
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Stichting Marent Nursery School
neemt deel aan de Antwerpen-Banjul
Challenge

De voorzitter en de penningmeester van de
Stichting hebben zich in januari 2008
opgegeven voor de Antwerpen-Banjul
Challenge. Het idee is om met een auto van
maximaal duizend euro van Antwerpen naar
Banjul te reizen en na aankomst de auto te
veilen voor het goede doel. Voor deze tocht
hebben we een oude Daihatsu Rocky uit 1987
op de kop getikt. De auto is opgeknapt en
gespoten in de kleur van de Stichting (oranje)
en beletterd met de sponsornamen. Jammer
genoeg moet Harry (voorzitter) door ziekte
afzien van de reis. Johan (penningmeester)
heeft in Johan Loyens uit Valkenswaard een
andere copiloot gevonden. De tocht start op 11
oktober vanaf de Waalse Kaai in Antwerpen.
De ‘blauwe zwaantjes’ escorteren het konvooi
van 22 auto’s en 2 motoren door de stad op
weg naar de snelweg.
Vanaf dat moment start er een geweldig
avontuur. De eerste dagen is het zaak om zo
snel mogelijk in het zuiden van Spanje te
komen om de overtocht naar Afrika te maken.
Daarna breekt het spektakel los. Wij reizen in
een klein groepje van 4 auto’s en 2 motoren.
Onderweg moet je ontzettend op je hoede zijn
voor het slechte wegdek en overstekende
huisdieren en vee. In de bergen van de Atlas
lijkt het wel wildwest. Er wordt hard gereden
door het plaatselijke verkeer en er spelen zich
hachelijke taferelen af tijdens het inhalen. Het
landschap is overigens wonderschoon.
In het zuidoosten van Marokko rijden we door
de gigantische zandduinen van de Erg Chebbi
woestijn. Het is een bijzonder decor. Zover je
kunt kijken zand, zand en nog eens zand, met
een prachtige oranjegloed. Stuurmanskunst is
vereist. Dat blijkt al snel als één van de auto’s
iets te veel gaat hellen en van een hoge duin
afrolt. Gelukkig zonder al te veel persoonlijk
letsel. Wel is er aanzienlijke materiële schade.
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Maar alles wordt weer hersteld en we kunnen
verder.
Een paar dagen later rijden we een deel van de
befaamde Parijs-Dakar, waar Jan de Rooy destijds
veel successen boekte. Een haast ontoegankelijk
terrein. Onze Rocky heeft het zwaar te verduren,
maar houdt stand. In de Westelijke Sahara
profiteren we van de lage brandstofprijzen (39
eurocent) en vullen de tanks en jerrycans. Dit is
nodig, want in Mauritanië gaan we voor 2 dagen
stofhappen in de Sahara woestijn. Dit is voor de
motorrijders een waar walhalla, zij racen van de
ene zandduin naar de andere, totdat…. Paul met
zijn motor van de duin afstuitert. Hij kan de tocht

niet vervolgen en moet noodgedwongen voortijdig
het vliegtuig naar huis nemen. Mijn co-piloot
Johan Loyens neemt het stuur over.
Vanaf Mauritanië naar Senegal zijn de wegen
abominabel slecht. We rijden dan ook meer over
het karrenspoor dan over de geasfalteerde
gatenkaas. In Lac Rose (de eindbestemming van
de Parijs-Dakar rally) hebben we een rustdag,
voordat we de laatste etappe naar Banjul (Gambia)
ondernemen. Dit is nog een heel taai gedeelte en
we komen dan ook pas laat in het donker op onze
eindbestemming aan.
De volgende dag worden we door de ‘Jammeh
Foundation’ officieel ontvangen en alles wordt ’s
avonds op tv uitgezonden. Daarna hebben we nog
een weekje om allerlei goede doelen te bezoeken,
waarna onze auto wordt geveild en de opbrengst
ten goede komt aan onze Sichting Marent Nursery
School. Het was een ware happening, bovendien
hebben we door sponsoring onze Stichting flink
kunnen ondersteunen.
Johan van Bergen
Penningmeester Stichting Marent Nursery School

**********************************************************************************
De geruchten,
Er stond pas een gerucht in de krant, namelijk dat de EMC had toegezegd dat ons Kluphoes tevens als
jeugdhonk zou gaan fungeren. Zoals wel vaker bij krantenberichten, was ook dit bericht niet geheel waar.
Als bestuur werden ook wij overvallen met dit krantenbericht. Toen dit bericht verscheen had de gemeente ons
wel informel gevraagd, maar hadden wij als bestuur er nog niet over vergaderd. Dit was trouwens na de
ledenvergadering. Circa een kleine week na het krantenbericht heeft er een eerste bijeenkomst plaatsgevonden
tussen de gemeente en het EMC-bestuur. Als bestuur hebben wij de insteek gekozen om in elk geval dit
verzoek niet zomaar af te wijzen. We wijzen verzoeken nooit zomaar af, en waarom zouden wij de jeugd van
Enter niet helpen zolang we als club maar niet benadeeld worden. Een 2e punt is dat wij als club tot heden
altijd prima medewerking krijgen van onze gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de grond waar ’t Kluphoes op
staat, de vergunning verlening van alle evenementen en andere de hand- en spandiensten.
Uiteraard hebben wij in dat gesprek aangegeven dat wij eerst willen kijken welke randvoorwaarden wij gaan
stellen. Zo willen wij wel eerst weten wat onze buren er van vinden, ook moeten er uiteraard garanties zijn dat
er geen zaken beschadigd worden en eventuele schade hersteld zal worden, enz enz. Daarnaast hebben de
wethouder en vertegenwoordigers van Stichting De Welle uitgelegd wat de bedoeling is. Daarbij bleek dat het
in elk geval om een tijdelijke situatie gaat waarbij er altijd een professionele, door de gemeente betaalde,
medewerker van Stichting De Welle aanwezig zal zijn. Duidelijk werd dat het zeker geen vrijbuitersbende of
iets dergelijks zal worden.
Op moment van dit schrijven wachten we nog op wat concrete informatie en moeten we als bestuur nog
bekijken of we beslissen, wat we beslissen en hoe we dit communiceren met onze leden en vrijwilligers.
Het bestuur.
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Wat u gemist heeft / wat u niet wist.
9 Dat de Reggerit dit jaar andersom verlopen is dan voorgaande jaren,
er was van te voren in de route en proeven al geschoven is i.p.v. na de tijd.
9 Dat dit de schuivers beter uit kwam, waren ze ook een keer op tijd voor de prijs uitreiking.
9 De wedstrijd bijna niet was doorgegaan, omdat de rijders het voor het zeggen (wilden) hebben
i.p.v. de organisatie!!
9 En het dagelijks bestuur van de K.N.M.V. eraan te pas moest komen om Enter door te laten
gaan!
9 Er anders door de EMC ook geen Reggerit meer was gekomen als het niet was doorgegaan.
9
9
9
9

De wedstrijd zeer goed verlopen is en de dokter geen werk had!
Eén vinger een pleister op gedaan.
De rijders de snelheid wel aanpasten aan de omstandigheden.
Er door de EMC hele stukken route uit zijn gehaald waar al vele zaterdagen werk in heeft
gezeten!
9 De route werd anders te lang en de stukken te gevaarlijk.
9 Er senior rijders waren die klaagden over nog driekwart ronde extra na twee rondjes.
9 De K.N.M.V. hierna samen met de EMC het besluit heeft genomen over het schrappen van de
laatste ronde van de senior rijder.
9 De EMC heeft toegestemd, maar in het belang van de helpers, zodat deze ook weer eerder
konden opruimen en minder lang in de kou moesten staan.
9 Er na de wedstrijd geen enkele klacht is ingediend door een rijder!
9 Dit houdt in dat het allemaal super georganiseerd was.
9 Dit jaar eens geen modder was in Enter, maar wel witte fesh fesh.
9 Het hele mooie plaatjes heeft opgeleverd.
9
9
9
9

Er van de 160 gestarte maar 101 binnen de tijdslimiet gefinisht is.
Er 235 inschrijvingen waren.
Waarvan er 30 nog niet hadden betaald.
Er 125 helpers die dag langs de baan stonden.

9 Dat er na afloop weer een super avondje was op het Klubhoes.
9 Er minder volk was door de verwachte hevige sneeuw.
9 De meeste rijders dan ook direct na afloop na huis gingen.
9 Er dit jaar 3 Truusen hebben meegedaan om het evenement te laten slagen.
9 Er één het heeft laten afweten en er nu nog anderhalf over zijn.
9 (rooie) Truus 16 ook zijn intrede heeft gedaan.
ER NOG VEEL MEER GEBEURT IS .
EN IEDER WEL WAT ANDERS MOOIS HEEFT MEEGEMAAKT .
WAARDOOR MEN DE VOLGENDE KEER OOK WEER KOMT HELPEN.
Oók EMC
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Belevenissen van een EMC- er (Aflevering 2)
Wat hebben we nog meer dan Enduro? Soms denk je dat de hele EMC daar om draait.
Een stel van die cross-gekken gaat weer bij elkaar zitten en ze verzinnen in de
wintermaanden de mooiste routes door de bossen en de maïslanden om een dag (en
soms 2 dagen) lang zo’n 250 man te vermaken. Maar nee hoor, er is veeeeeel meer bij
ons clubje. Ik zal een verhaaltje vertellen van het 2e jaarlijks terugkomende evenement
van onze motorclub waar ik ook aan meegeholpen heb en eigenlijk nog steeds doe. De
Veteranen en Klassiekerrit. Meestal zo rond Koninginnedag wordt dit evenement
gehouden en sinds mensenheugenis (ik weet eigenlijk niet eens meer anders) wordt mij
verzocht om vrijdagsavonds de 2 routes te pijlen zodat die ouwe boten de weg kunnen
vinden door het mooie Twente. We gaan dan standaard met 2 ploegen op weg. Ploeg1
pijlt de ochtendroute, de 2e ploeg de middagroute.
Ik zit net even op te zoeken dat dit dan alweer de 32 keer wordt dat dit georganiseerd
wordt. Hmm, dan was ik er helemaal in het begin dus niet bij want ik ben nog steeds
een jongeman haha. Voor 1997 was het startpunt bij het Reggedal en daar stond
Willem Jan Pieterson dan met z’n microfoon de oude beestjes aan te kondigen.
Uiteraard wordt het vanaf ’97 ,net als elk evenement, vanuit t’ Kluphoes
georganiseerd. Maar goed, een belevenis dus…..
Ik weet echt niet meer welk jaar het was, maar ik zat met Hans van ‘n Helmus in ploeg
1 en we waren geweldig op elkaar ingespeeld. De pijlen vlogen bijna vanzelf aan de
bomen en palen en we waren dan ook bezig een recordtijd te zetten. We moesten van
het ongeveer 45 km lange rondje nog zo’n 5 km en we hadden ons eerste pilsje al in
gedachten. We waren in de buurt van Dika van de kruusweg en waren zojuist rechtsaf
geslagen. Na een kleine 50 meter moet er dan even weer een pijl gezet worden. Ik had
de deur al open, stond al half buiten terwijl Hans de alarmlichten al aanhad en op de
rem trapte. Met dat ik er uit wilde springen voelde ik een klap. Ik keek Hans aan en
vroeg: “ Wat doo-j toch” “ Ik doo niks” kreeg ik als antwoord. Wat bleek, er was een
dikke mercedes achterop geknald. Een vrouw kwam uitgestapt en had dus totaal niet in
de gaten dat we de alarmlichten aanhadden en op de rem waren gaan staan. Ze woonde
een paar meter verderop en was waarschijnlijk met haar gedachten ook al bij een bakje
koffie ofzo. Daar ging onze toptijd! Een uur later stapten we haar huis uit nadat we de
papierrommel geregeld hadden. Het was ondertussen al helemaal donker geworden en
het pilsje dat we besteld hadden was al zo lauw dat we die ook wel konden vergeten.
Maar….de heren motorrijders waren de volgende dag tenminste tevreden over het
pijlen van de routes, en daar deden we het toch voor.
Volgende editie aflevering 3
De Mas
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http://www.entersemotorclub.nl/homepage/index.php?p=agenda
Wanneer
Activiteit
Tijd
Zaterdag 10 april 2010
3-uurs cross
Hele dag
Zaterdag 17 april 2010
Veteranen- en Klassiekerrit Hele dag
Woensdag 21 april 2010
Zompenritje
19:00 uur
29 april t/m 2 mei 2010
Eifelweekend
Hele weekend
Zaterdag 15 mei 2010
Enterrun
Hele dag
Woensdag 19 mei 2010
Zompenritje
19:00 uur
Zaterdag 12 juni 2010
Zaterdagmiddagrit
13:00 uur
Zaterdag 3 en zondag 4 juli 2010
28e Klompenrit
10:00 uur
Woensdag 11 augustus 2010
Zompenritje
19:00 uur
Zondag 22 augustus 2010
Twentecup cross
Hele dag
Zaterdag 28 augustus 2010
Demorace
Hele dag
Zaterdag 4 september 2010
Zaterdagmiddagrit
13:00 uur
Zaterdag 4 september 2010
Familiedag + Barbecue
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

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 juni 2010

Trial Middag

zaterdag 26 juni

Voor een ieder de kans om eens met de trial-motorsport in aanraking te komen, tevens voor de extrial rijders de mogelijkheid om oude kennis en ervaring nieuw leven in te blazen.
Het is de bedoeling dat we deze dag rond 12:00 uur verzamelen bij ’t Kluphoes, we vertrekken om
12:30 gezamenlijk in een grote bus richting Enschede.
We hopen op een goede deelname en enthousiaste deelnemers, we hebben in ieder geval 18
deelnemers nodig, maximaal kunnen er 25 mensen deelnemen.
Opgave na betaling van € 70,- bij Gerrit-Jan Lankamp (06-51981322) of Gerrit Klein Nagelvoort
(06-22660357), bij verhindering volgt (helaas) geen restitutie ivm vooraf gedane reservering en
aangegane verplichtingen.
(Inschrijven kan tot eind maart.)

Info: Zelftrialrijden.nl
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