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Zomer in je bol…
Het heeft lang geduurd, maar toch,
het is zomer. Tijd om buiten te
genieten, tuinieren, bbq, vakantie en
natuurlijk van je motor.
Wanneer je in je luie ligstoel ligt,
pak dan deze Allerlei, boordevol met
leuke verhalen.
Nieuw in deze editie is de rubriek
“EMC Website News” (pagina 19).
Typ de link in je browser, en laat je
verrassen door de vele tips en
weetjes op de EMC site!
Verder wensen wij iedereen een hele
fijne vakantie, en/of je nu met de
auto, vliegtuig of motor gaat, veel
veilige kilometers.

INHOUD

4 Van de voorzitter De schouders eronder 5 Ladys
night 9 Martine’s Column Martine verteld ons haar
belevenissen 11 Eifel weekend Harry vertelt 13 Dagje
crossen bij Henk Seppenwoolde, crosservaring van Frank 19
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website van de EMC
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Enterrun 30 Loawt er is oaver hebn interview met
Jurgen Roessink 32 Belevenissen van een EMC-er de
Mas schrijft

De EMC site!

De redactie.

Trots, blij en gelukkig!

TEUN
Antonius Jan
6 mei 2010
Rutger & Karin Kerkhof
De Akkers 61
Enter

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! Of
kijk snel op pag. 19 voor
meer nieuws!

VAN HARTE
GEFELICITEERD!
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Zo de zomer is nu echt
begonnen en overal hoor je
de motoren rijden.
Voor je het weet is het weer
vakantie en gaat iedereen er een paar weken
tussen uit.
Bij ons in het clubhuis heeft voorlopig
stichting De Welle een onderkomen gevonden.
Stichting de Welle, voorheen Open Jeugd werk
heeft al een onderkomen aangekocht.
Dit onderkomen moet nog verbouwd worden
en de nodige vergunningen moeten nog worden
aangevraagd.
Dus dat zal nog wel een jaar duren.
Zo huurt deze stichting iedere donderdagavond
onze kantine.
Ook de bouwploeg is weer in volle gang voor
de verbouwing van de hal.
Een nieuwe ingang is erbij geplaatst en ook
gaat de vloer eruit.
De vloertegels zaten los en de vloer liep niet
goed naar het putje af .
Dus dat was niet makkelijk voor de
schoonmaak ploeg.
Over een maand zal alles wel klaar zijn en dan
kunnen we er weer jaren mee vooruit.
We schrijven 8 juni en afgelopen weekend was
het glazen huis bij ons op het Dorpsplein.
Dit was een actie van een aantal vrijwilligers
die een geldinzamelingsactie op poten hebben
gezet om geld in te zamelen voor onderzoek

van de ziekte A.L.S. , een spierziekte die niet
veel voorkomt .
Als ik zie hoe dat georganiseerd werd en hoe
aan de actie gehoor is gegeven dan begrijp ik
ook hoe het komt dat wij als EMC zulke
evenementen als een 3 uurscross een Demorace
en Enduro kunnen organiseren.
Het zit de Enternaren gewoon in het bloed.
Samenhorigheid en de term de schouder er
onder, is hier gemeengoed!
Dan ben ik blij dat mijn wiegje hier heeft
gestaan, en omringd wordt door de goede
mentaliteit.
Bij de EMC staan voor dit jaar nog als groot
evenement de DEMO en de Twentecup voor
de deur en daar moet deze mentaliteit dus weer
aangesproken worden.
Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat
lukken.
We moeten Harry Wolters dit jaar maar een
klein beetje meer helpen want hij zit midden in
het grote utiliteit project “Huize Koele” en zal
daar tegen die tijd veel te vinden zijn.
Maar ook dat zal wel lukken met de
commissie.
Voor nu alvast een hele mooie vakantie en een
behouden terugreis gewenst.

Antoon Slagers

__________________________________________________________________________________
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LADIESNIGHT
ENTERSE MOTOR CLUB
24 SEPTEMBER 2010
Ja hoor dames het is weer zover de ladiesnight staat
weer op de agenda !!!!
Tijdstip en locatie volgen nog.
De activiteit blijft nog een verrassing ☺
Graag opgeven via e-mail:
ladiesnight@entersemotorclub.nl
graag zo snel mogelijk
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Zaterdag 4 september
Kids-middag, zaterdagmiddagrit en
Feestavond
Zaterdag 4 september zal weer bol staan van festiviteiten in en om ’t kluphoes.
 De kids-middag wordt weer georganiseerd en dat betekent dus sowieso weer een
mooi springkussen voor onze jongste leden. Uiteraard zal voor onze kleinste vriendjes
de patat met frikandel niet ontbreken! Dit kids-festijn begint om een uur of 3.
 Tevens is er een zaterdagmiddagrit die uitgezet gaat worden door ervaren uitzetters.
Dus de moeite waard om voor deze laatste rit van de motorclub nog even de motor
van stal te halen. Vanaf 1 uur kan er gestart worden.
 En als klap op de vuurpijl hebben we dan de jaarlijkse bbq of feestavond. Deze zal
om half 8 beginnen. Voor de feestavond is opgave noodzakelijk!!
Opgeven mag bij ’t kluphoes maar het liefst per mail naar kluphoes@entersemotorclub.nl
(svp naam en aantal personen vermelden)
We weten nog niet precies wat het dit jaar allemaal gaat worden maar zet deze datum alvast
in jullie agenda’s want we maken er zeker weer een speciaal gebeuren van.
De beheerscommissie.
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Martine’s Column
Martine is 34 jaar, getrouwd met Maurice
En 2 kinderen: Luc van 4 en Linne van 3.

De vorige keer had ik het al over dat het moeilijk is om over motorrijden
te schrijven, want zelf rijd ik wel gewoon motor, maar ik cross niet, dus
het is een beetje beperkt. Wel ben ik heel vroeger veel met mijn vader
meegeweest. En al die keren waren geweldig! Al die zaterdagen dat ik
mee was, overal en nergens naar toe en al die flesjes die ik inleverde
voor statiegeld. En dat geld besteedde ik natuurlijk goed: ik kocht er
een broodje hamburger voor! Overal gingen we naar toe, door heel
Nederland en soms haalden we op de terugweg een broodje paling in
Kampen, die at ik dan met m’n ogen dicht, want dat zag er zoooo vies
uit! Zo leerde ik wel mijn eerste paling eten. En in de schoolvakanties
mocht ik zelfs af en toe mee naar de woensdagavonden in Varsseveld!
Die baan vond ik interessant: het bos door en zo het weiland op. De
‘hoeve’, ook een zeer interessante baan, want ik kon helemaal
rondlopen met de tunnel, je weet wel die heeeele hoge bult, waar je
onder door kunt lopen! Wat een mooie tijd! En wanneer papa over de
finishlijn kwam stond ik al klaar om in de bak in te stappen en dan reed
hij weg op 2 (!) wielen, je weet wel, zo helemaal schuin omhoog. Wat
voelde ik me stoer!
Na vele jaren (internationale) cross, en een aantal blessures, stopte hij
er mee. Jammer, maar toen was ook ik groter en ik ging al niet meer
mee. Tja, deze meid was ook al een jaar of 13, dan hoor je toch niet
meer met papa naar de motorcross mee te gaan, maar echte
meisjesdingen te doen met vriendinnen. Maar eigenlijk wilde ik altijd
gewoon graag in mijn oude kloffie en rubberlaarzen langs de baan
lopen.
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Het was alweer de zoveelste keer dat we in het
voorjaar een weekend er op uit trokken met de
motoren. Ooit begon het als een weekend voor drie
takken van motorrijden, namelijk toeren over de
openbare weg, enduro/off road (crossen) en trial
rijden. We gingen toen naar Bilstain in de Belgische
Ardennen, dit was begin jaren ’90. Ik meen 1992,
maar weet dit niet zeker.
De toerrijders reden er uiteraard via een
(toer)omweg naar toe op de motor terwijl de
crossers en trialisten met auto’s ter gingen. Dit
terwijl ’n Teunis hun motoren er naar reed met een
grote truck met oplegger. Deze nam ook alle
bagage mee plus diverse eetwaren en drankjes.
Naar ik meen waren we in totaal met wel 70
personen en het was een super knalweekend.
De zandhazen konden zich uitleven in het speciale
motorterrein van Bilstain, een groot gebied waar je
vooral goed kunt triallen over de hoge rotsen en
hellingen, maar waar je je ook prima met een off
road motor kunt vermaken.
We zaten op een soort camping met slaapruimtes.
Ik reed toen op een zwarte Honda CB750 met open
vier-in-een uitlaat. (Het begrip decibel moest nog
uitgevonden worden en een fietsbel zat er niet
op….) Het jaar erop zou het weekend herhaald
worden, maar om een of andere reden ging dat niet
door. Ik meen te weinig animo ondanks het grote
succes.
Een paar jaar later werd de draad weer opgepakt
en we gingen in 1996 weer naar de Ardennen,
maar nu naar een of ander gehucht nabij de
kleinste stad ter wereld Durbuy. (Althans dat claimt
Durbuy.) Dit was in samenwerking met AA Tours
uit Borne. Die had namelijk een deal met de
burgemeester van Durbuy gemaakt waardoor
onder zijn begeleiding gecrosst mocht worden in
heuvels aldaar. Er was ook een steengroeve met
hellingen van wel 30 meter loodrecht naar
beneden. Daar mocht je dus niet vanaf rijden met
je trial of off road bike.
Volgens de verhalen is dit verbod bijna overtreden.
Dat krijg je als je de gids inhaalt en niet weet dat er
achter de heuveltop geen flauwe helling maar een
ravijn is.
Toen was het de Moane die de motoren van de
zandhazen naar België reed. Hij durfde onderweg
niet te stoppen.Alle crossmotoren waren zodanig
met volle tank ingeladen dat er zoveel
benzinedamp ontsnapte dat er een explosiegevaar
ontstond, dus blijven rijden zodat de damp weg
woei. Afijn, in België aangekomen bleek het daar
berekoud te zijn zodat de geplande barbecue
buiten niet kon doorgaan. Er was ook een soort

loods, maar daar tochtte het zodanig, dat dát ook
geen optie was. Dus het hele spul maar in de
keuken gezet, die was potdicht, dus geen tocht en
door de gasbarbecue (feitelijk een bakplaat) werd
het snel behaaglijk warm. Echter, de walm van de
bakplaat kon ook niet weg. De platen van het
systeemplafond scheef leggen hielp ook geen lor
want daarboven zat een betonplafond. Het gevolg
was dat het zicht in de keuken ongeveer 10 cm
was door de dikke vette rook. Het barbecueën vond
dus in of meer op de tast plaats, dit met betraande
ogen door de rook. Maar het was beregezellig,
hoewel (of dankzij?) dat we per 4 man/vrouw in een
soort stapelbritsen sliepen, zonder matras maar
met een strozak! In 1997 vereerden we deze Belg
nogmaals met ons bezoek en hadden we wel mooi
weer.
In 1998 bleek er weinig animo meer te zijn van de
zandhazen en was het niet meer nodig dat er ook
een mogelijkheid was om te off road te rijden of te
triallen. Dus zochten we een wat comfortabeler
locatie, bovendien hadden we ontdekt dat de
wegen in Duitsland van veel betere kwaliteit zijn.
Zodoende kwamen we in Ulmen in de Eifel terecht.
Dit was een mooie locatie waar we 4 keer zijn
geweest tot en met 2001. Voor het transport van
eten, drinken, tapinstallatie en de bagage reed er
altijd iemand met een bus mee, meestal onze
sponsor Aan de Stegge parket. Die bus was ook
nodig voor het avondeten als er niet gebarbeknoeit
werd, want er was geen restaurant bij. Dus steeds
met een man of twintig in de laadbak en heen en
weer pendelen naar het centrum van Ulmen. Dit op
de motor doen kon niet want ’s avond wil men
immers wel een biertje drinken. Zo is de BOB
uitgevonden.
In 2002 bleek onze vriend te Ulmen de tent dubbel
te verhuurd te hebben. Hoewel wij het eerste
geboekt hadden moesten wij maar naar wat anders
omkijken werd mij op het laatst even medegedeeld.
Nou, barst dan maar met ’n prûttel.
Maar een onderkomen voor zo’n grote groep
vinden viel niet mee. Aldus kwamen we in 2002 in
de Harz terecht, in een soort barak op een camping
in voormalig Oost Duitsland. Het kostte geen drol
(ik meen 5 euro voor een warme maaltijd) maar het
was bepaald ook geen 5-sterren camping. Wel een
mooi gebied om te rijden en ook de route er naar
toe is mooi. Deze gaat vrijwel constant door
heuvelachtig gebied. Probleem was wel dat we
beide keren dat we daar zijn geweest we niet al te
best weer hadden, vooral veel regen. Ook is de
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Harz vrij klein, dus na 2 jaar maar weer een nieuw
adres gezocht.
Josef en Maria werden toen al jaren bezocht door
diverse EMC-ers, maar zouden ze ook zo’n grote
groep kwijt kunnen? Dat bleek te kunnen, dus
zitten we vanaf 2004 in de herberg te Beuren, nabij
Cochem, in de Eifel. Tot heden bevalt dit prima.
Groot voordeel voor de organisatie is dat er ter
plekke gegeten en gedronken kan worden, er hoeft
dus geen bus met boodschappen en barbecue, bier
en BOB mee te rijden. Schoon ondergoed kan wel
op motor geknoopt worden, dus daarvoor hoeft er
ook geen bus meer mee.
e

Dit jaar waren we dus al weer voor de 7 keer in bij
Josef en Maria te gast. Veel EMC-ers die er reeds
bij waren vanaf het begin gaan nog steeds mee.
Sommigen hebben door omstandigheden af en toe
over geslagen, enkelen hebben de motor verkocht
of gaan gewoon niet meer mee. Er zijn er ook
diversen die maar een keer of enkele keren mee
zijn geweest.

De laatste jaren is er een vrij constante groep van
vaste deelnemers die meegaan en het is altijd
gezellig. Zo ook dit jaar. We hadden mazzel met
het weer, het was en bleef droog tot aan de
zondag, toen regende het en zijn de meesten via
de kortste weg, (autobahn, niks aahn) terug naar
huis gereden. Maar toen hadden we al een paar
dagen genoten. Minpuntje was dat René Oude
Wolbers zich verkeek op een bocht en onderuit in
de vangrail schoot. Gelukkig zonder
noemenswaardig letsel, maar wel zijn motor in de
prak en een (kleine) bekeuring van de politieagent
die toevallig achter hem reed toen het gebeurde.
Verschil met voorgaande jaren was nu ook dat de
beide dochters van Josef en Maria het café runden,
Ed en Lutzie zijn (terecht) eraf. Maar deze dames
deden het meer dan prima, zeker een verbetering.
Hoe het volgend jaar gaat? Nog geen idee.
Harry Wolters

__________________________________________________________________________________

De interesse voor de TT in Assen
viel zaterdag erg tegen, veel leden
van de EMC (Enterse Motor Club)
verkozen een middagje aktief trial
rijden op het terrein van de
Universiteit Twente, boven het
passieve kijken naar de TT op TV,
het werd uiteindelijk een
prachtigevenement. De EMC-Leden
met van origine veelal een cross,
enduro of toerachtergrond, werden
vandaag vertrouwd gemaakt met de
trialmotorsport, van deze
gelegenheid werd optimaal gebruik
gemaakt om kennis te maken met
de hogeschool van de motorsport

Trialmiddag EMC

__________________________________________________________________________________
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Dagje crossen bij Henk Seppenwoolde
Ooit heb je het er wel eens over gehad.. Je hebt er al eens over gehoord. Bekenden hebben
het ook al eens een dagje gedaan. En je hebt tenslotte een koe van een motor die daarvoor
gemaakt is.. En dan denk je: Ja, dat moet ik altijd nog eens een keer doen, een dagje
crosscursus …een keer…
En daar blijft het dan bij.
Maar gelukkig heb ik iemand thuis die heel creatief is in het bedenken van originele
cadeaus. En dan wordt je 40 en warempel moet er dan ook nog iets bedacht worden.
En zo kreeg ik dus deze cursus cadeau.
En zo was het op 27 april dan zo ver. Het hele programma was ik kwijt dus ik had Henk
al gebeld hoe laat wij het zou beginnen 9 uur dus.
Ik was er nog nooit eerder geweest en dan sta je daar een beetje ongemakkelijk voor de
deur.. Waar moeten we zijn? Adres is toch goed? De enduromotoren staan al wel klaar,
maar even later vangt Henk ons buiten op. Achter in de schuur trap op en daar is een
leuk gezellig ingerichte bar. De eerste deelnemer zat er al en even later komen ook de
andere twee binnen. We krijgen van Henk een lekkere bak koffie aan de bar en kletsen
eens wat waar iedereen vandaan komt. Één komt er uit de buurt van Rotterdam, de ander
boven Amsterdam uit Noord Holland en nog een ander uit Brabant. Die laatste had de
cursus ook van zijn vriendin gekregen. En ik als enige oosterling, notabene uit het
buurdorp.
We waren dus met zijn vieren, en allemaal met het idee van; Ja, dat moet ik altijd nog
eens een keer doen..
Na de koffie krijgen we in de theoriezaal eerst even uitleg welke technieken we moeten
gebruiken. En eigenlijk zijn de technieken niet eens zoveel anders dan op de weg.. blijkt.
En dan mogen we ons aankleden en rijklaar maken. Henk heeft een kleedruimte met ik
weet niet hoeveel crosskleding die allemaal gepast mag worden.
En dan kunnen we gaan. De motoren staan al klaar, het is mooi droog weer en zelfs al
wat warm, en dat voor de tijd voor het jaar. We starten de motoren en we rijden gelijk
weg, Henk voorop. Das meteen wel wat anders dan zo’n koe die ik gewend ben..
lichter, directer, anders.. En na 100 meter gelijk offroad het gras in langs de sloot en nog
een paar keer kriskras over het industrieterrein. Wat je met de gewone motor dus juist
probeert op het asfalt te blijven, zoek je nu dus ineens juist geen asfalt op. Das wel
even wennen zeg maar. En dan via zandpaden richting de Borkeld. Zow onze eerste
kilometers offroad zit erop..
Eerst wat basisoefingen; Remmen. Zelfde al bij de gewone rijles, eerst met de achterrem en
later ook de voorrem erbij. Je denkt dan dat ie voor gaat blokkeren maar dat valt reuze mee.
Eigenlijk dus hetzelfde als op de weg.
Weer even een poosje verder rijden en nu de bochtentechniek. Das wel even wat anders
dan op de weg. Maar ook hier geldt de motor schuinleggen en
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(Dagje crossen bij Henk Seppenwoolde)

balanceren door de bocht. En vooral gas geven bij het uitkomen en alles komt goed. Nou ja
een aantal keer gaat dat bij ons cursisten toch wel mis en ligt ie plat.
Henk doet het dan nog eens eventjes voor en wij snappen gelijk dat wij nog maar 35
minuten offroad ervaring hebben en hij 35 jaar. Klein verschil ach..
Maar met die technieken zojuist versgebakken geleerd gaan we weer verder over de
Borkeld en Holterberg zoveel mogelijk over al erg mulle zandpaden bospaadjes en
stukjes braakliggend industrieterrein. Zo langzaam aan begint de motor steeds meer
vertrouwd te raken. En je weet steeds meer met de motor te doen. We hebben met elkaar
een leuk tempo en iedereen rijdt ongeveer even hard maar ook steeds harder. En
iedereen is dolenthousiast over het endurorijden. Dan is asfalt rijden eigenlijk ineens maar
dom werk. Nou ja bij wijze van…
Tijd om terug te gaan voor de lunch. We komen weer aan bij Henk in de schuur en daar
heeft zijn vrouw in de bar een heel lunchbuffet klaar gezet met lekkere soep, gehaktballen
en brood en beleg. Helemaal prima voor elkaar. Nog even wat kletsen, en dan is het
alweer tijd voor het middag programma.
We gaan weer op de motoren en rijden nu het industrieterrein over naar een braak liggend
terrein. We gaan verder met de bochtentechniek, maar nu wat extremer. Henk doet ons
even voor hoe kleine 8-jes te maken maar wel met redelijk tempo. Been vooruit voor
balans en evt bij steppen. En nu wij.
Dom 8-jes achter elkaar rijden. In het begin nog wel een aantal keer uit de bocht, maar
steeds gaat het beter en harder.
En dan maar weer verder over de Borkeld weer allerlei boerenweggetjes en zandpaden
rijden. Het is knap droog zeg maar, ben ik even blij dat ik vooraan rij..
Even later komen we bij de crossbaan net buiten Rijssen aan de Holterweg.
We gaan er nog niet op. Eerst de techniek leren van het bochtjes rijden, maar dan staand.
En dus ook alles bedienen. Ook dat is wennen zeg maar. Dat kunnen we dan ook een
klein beetje en dan nu maar achter Henk aan de baan op. Nou ja baan op.. meer van niét
de baan op maar juist dwars kriskras over de baan. Zo steil mogelijk, en staand. Even
later mogen we zelf kriskras en kunnen ons dan aardig redden. Dit is gewoon super!! Bult
op, bult af en gáán! Sjongejonge
De technieken zijn dan allemaal een keer beproefd en de uitleg en cursus zijn dan
hiermee klaar. Maar de dag is nog niet voorbij en dus gaan we nog richting Holten en
Markelo waar we ook nog weer ik weet niet hoeveel weggetjes, zandpaden rijden en bossen
door crossen. We wisselen elkaar mooi af en blijven goed bij elkaar. Maar door het mulle
zand en droogte waait er zoveel stof op dat je niet eens meer ziet waar je rijdt. We worden er
aardig gerust mee en het gaat af en toe net tegen het randje van wel en niet goed gaan aan.
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(Dagje crossen bij Henk Seppenwoolde)

Frank Lammertink

Zo tegen het einde van de middag komen we dan weer bij Henk aan en zit het erop.
De kleding kan op een grote hoop en we babbelen en drinken nog wat na
Het was een geweldige dag. Ik snap ineens waarom cross en enduro zo populair
is onder de EMC-leden. Toch maar eens over denken om toch een enduromotor er
bij te nemen? Nou daar toch maar eens twee nachtjes over slapen. Het was in ieder
geval een geweldige ervaring.

Groeten,
Frank

Foto’s zijn te zien op
http://www.offroad.nl/270410/index.html
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Alle EMC commissies:
Alle info die je zoekt m.b.t. de komende en
afgelopen evenementen, is te vinden op de
onderstaande link:

De EMC site!

http://www.entersemotorclub.nl/forum/

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!

Nieuwspagina:
 Klompenrit 3 en 4 juli 2010
 Twentecup cross 22 augustus 2010
 Demorace 28 augustus 2010
 Zompenritje 11 augustus 2010
 Ladies Night 24 september 2010
 Jeugd onderdak bij EMC

KNMV nieuws:
Geef je mening over de jaarlijkse toerhuldiging

http://www.entersemotorclub.nl/forum/viewtopic.php?t=337

Geluidsproductie
http://www.entersemotorclub.nl/forum/viewtopic.php?t=312

De motoren zijn weer gestart!
http://www.entersemotorclub.nl/forum/viewtopic.php?t=306

Andere evenementen
Alle (zinvolle) oproepen die komen van ander clubs of organisaties
kun je hier vinden:
http://www.entersemotorclub.nl/forum/viewforum.php?f=5

Oproep voor één ieder die het leuk vindt om met de computer te stoeien.
De redactie zoekt extra hulp voor het structurele aanpassen en bijhouden van de
internetsite.
Heb je basisvaardigheden van computers en internet en/of evt basiskennis HTML, èn
ben je geïnteresseerd, stuur dan de redactie een e-mail.
redactieclubblad@entersemotorclub.nl
Zaterdag 3 en zondag 4 juli 2010
Woensdag 11 augustus 2010
Zaterdag 22 augustus 2010
Zaterdag 28 augustus 2010
Zaterdag 4 september 2010
Zaterdag 4 september 2010
Vrijdg 24 september 2010
Zaterdag x november 2010
Woensdag x december 2010

28e Klompenrit
10:00 uur
Zompenritje
19:00 uur
Twentecup cross
Hele dag
Demorace
Hele dag
Zaterdagmiddagrit
13:00 uur
Familiedag + Barbecue Hele dag
Ladys night
Sinterklaasmiddag
15:00 uur
Oude - jaars receptie 19:00 uur

http://www.entersemotorclub.nl/homepage/agenda_info.html
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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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DEMO RACE
28 AUGUSTUS 2010
Op 28 augustus zijn we weer van plan wederom een demo-race te houden op de Enterbrookring.
Vandaar deze

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

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

De Demo-Race commissie,

Harry Wolters
Bertus Westerik
Patrick Kuipers
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Wie de jeugd heeft heeft de toekomst.
Zoals de meesten van jullie wel weten hebben we voorlopig elke donderdagavond gasten in
ons Kluphoes. In de vorige EMC hadden we als bestuur al gemeld dat men ons gevraagd of
het jeugdwerk tijdelijk gebruik zou kunnen maken van ons Kluphoes en dat we nog bezig
waren om hierover een besluit te nemen.
We hebben als bestuur dus besloten het verzoek van de gemeente en stichting De Welle te
honoreren. De argumenten die we daarbij (zo objectief mogelijk) hebben overwogen hebben
we al opgesomd in de vorige editie. Kort gezegd komt het erop neer dat we de Enterse jeugd
wilden helpen met hun probleem en ook de gemeente niet in de kou wilden laten staan. De
Enterse gemeenschap en de gemeente staan immers ook altijd klaar als wij hulp nodig hebben.
Zonder al die medewerking zouden we als club eenvoudigweg niet zijn waar we nu zijn. Denk
b.v. aan de vele helpers die altijd de handen uit de mouwen steken, de vergunningen die we
altijd zonder al teveel overbodige poespas krijgen en laatst but not least de grond die gemeente
ons voor een symbolisch bedrag ter beschikking heeft gesteld om ons Kluphoes te kunnen
bouwen.
In de vorige EMC Allerlei hadden we aangegeven hoe we als bestuur hierover met jullie als
leden zouden communiceren. Nou, bij deze, via deze mededeling in ons blad. In de
wandelgangen was ons ter ore gekomen dat sommige leden een extra ledenvergadering over
dit punt verwachtten. Nou, dat leek ons als bestuur een beetje overdreven. Het zou immers
geen onomkeerbare situatie opleveren en met de afspraken zoals die nu gemaakt zijn levert het
de club ook geen nadelen op. Immers, wij worden niet gehinderd in onze EMC activiteiten en
over de kosten en mogelijke schades zijn goede afspraken gemaakt.
Dus, bij deze wensen wij de jeugd en hun begeleiders een leuke tijd en veel plezier toe op de
donderdagavonden in ons Kluphoes.
Het bestuur
__________________________________________________________________________________

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 september 2010
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26 Enterrun 15 mei
2010
Vorig jaar een jubileumrit en dit jaar dus de 26e
editie van de Enterrun, wederom een succes.
De kinderen met beperkingen hadden een
mooie dag, dus het doel is bereikt. Maar ook
voor de organisatoren, helpers en uiteraard de
zijspanrijders was het een leuke dag. Leuk
omdat je de kinderen ziet genieten en ook leuk
om gewoon een dag “eruit” te zijn.
Het (beproefde) recept is al jarenlang in grote
lijnen hetzelfde, ‘s morgens verzamelen bij ’t
Kluphoes onder het genot van een broodje met
koffie, dan een stukje toeren door de
omgeving, plas- en drinkpauze bij De Poppe
aan de AI bij Markelo, weer toeren en dan
schransen (snitzel met patat+groenten met ijs
na) bij De Kröl in Enter. Vervolgens na de
middag toeren naar een bepaalde bestemming
of activiteit, om tot slot terug te keren naar De
Kröl voor een afsluitend koffie met broodje.
Meestal is er bij terugkomst bij De Kröl een
muzikale ontvangst, dit jaar door het bekende
Enterse (dweil)orkest de Dwarsliggers,
waarvoor hulde.
Maar vooral hulde aan al die ruim 40
zijspanrijders. Op een enkeling na zijn dit geen
EMC-ers, die hebben over het algemeen geen
zijspan aan hun motor zitten, maar vrijwilligers
(die vaak van ver) komen om de kinderen een
leuke dag te bezorgen. Sommige zijspanrijders
komen daags van tevoren al en logeren dan op
de camping van Henk en Laura Rohaan aan de
Rondweg. Ja, ook vele ondernemers werken
belangeloos mee of sponsoren dit evenement.
Ook hiervoor uiteraard hulde. Ik noem geen
namen, dan zou het blad te dik worden, maar
veel zaken worden gratis, of voor een

symbolisch bedrag,
ter beschikking
gesteld door diverse
bedrijven. Ik blijf
maar hulde roepen,
want ook het weer
werkte dit jaar
perfect mee, dat is
echter niet elk jaar
het geval. We
hebben ook jaren
gehad dat het water
met bakken uit de
hemel kwam, hiervoor dus geen hulde.
Wat we dit jaar misten was André met zijspan
vooraan in de colonne. André zit vanaf het
begin in de organisatie, maar kon wegens
lichamelijk ongemak niet zelf rijden dit jaar.
André is een van de weinige EMC-ers die echt
met een zijspan kan rijden.
Zoals gemeld wordt er voor het
middagprogramma altijd een doel gezocht om
heen te rijden. Dit jaar waren we te gast bij de
studio’s van RTV Oost. Daar werden we
gastvrij ontvangen door de Enterse presentator
Bert van Losser en zijn collega’s. De kinderen
mochten aanschuiven bij Bert en werden door
hem op professionele wijze geïnterviewd, als
ware het een echte live uitzending. Daarna
weer terug naar Enter naar De Kröl waar we
dus gastvrij onthaald werden door De
Dwarsliggers en de dag afsloten met lekkere
koffie en brood. Voor de Enternaren zat de dag
er toen op, maar voor sommige zijspanrijders
gold dat ze nog enkele uren terug moesten
rijden naar hun (verre) huis. Maar ongetwijfeld
zullen ze er volgend jaar weer bij zijn.
Harry Wolters
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De 26e Enterrun
Dus al 26 jaar
Staan er motorrijders klaar
In hun leren pakken, zo stoer
Voor een mooie Twentse toer
En ze nemen mee, in hun zijspan
Een medemens, die niet zo goed kan
Die beperkt is in zijn doen en laten
En vandaag behoren tot de motorfanaten
Overal om je heen , stalende gezichtjes
Met in de ogen pretlichtjes
Want deze zo unieke dag
Tovert op ieders gezicht een gulle lach
Rijders: bedankt, jullie staan elk jaar weer klaar
Sponsors: bedankt, voor jullie gulle gebaar
Organisatie: ’t was weer top
En zeg nooit: ik
stop

Truus Rutgers-van
Otten
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Loawt ’t er is oaver hebn...
Jurgen Roessink (23)
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:
Vrolijk, enthousiast, hardwerkend.
Hoe ziet je (werk)dag eruit?
Ik sta om 6.00 uur op, en werk van 7.30
uur tot 16.30 uur bij Tempelman
Sierbestrating Markelo.
’s Avonds trial ik of ga ik uit. Soms naar
een café, dancing of tent- en
zomerfeesten.
Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Ieder dag een tentfeest. Dat lijkt me
prachtig!
Waar ben je het meest trots op?
Op mijn prijzenkast.
Vanaf ongeveer mijn elfde jaar tot mijn
zestiende deed ik aan fietstrial. Hiermee
heb ik best veel prijzen gewonnen.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de
E.M.C.?
Mijn buurman André Kuipers nam me
regelmatig mee naar Zelhem. Samen met
Jurgen en Frank Broeze, Frank Grouwe en
Martin de Wilde. Wij waren toen een jaar
of elf. Na ons zestiende ging ik nog met
André naar iedere oliebollentrial (de laatste
van het jaar) en ik was nog steeds
enthousiast over de trialsport.
Het begon de laatste jaren zo te kriebelen
dat ik toch maar een trialmotor heb
gekocht in januari van dit jaar (Gas Gas).
Nu oefen ik regelmatig (bij mijn opa, ik kan
zelf de moeilijkheidsgraad bepalen d.m.v.
tractorbanden,
bielzen en betonblokken etc.) en af en toe
doe ik mee aan de clubwedstrijden in
Zelhem.

Jurgen Roessink

Ben jezelf ook betrokken bij de E.M.C.
en zoja waarmee?
Doordat ik trial ben ik natuurlijk betrokken,
maar ik help ook graag mee met de
voorbereiding van de Reggerit. Vóór de
Reggerit help ik met uitzetten, op de dag
zelf ben ik helper en na afloop help ik met
vegen.
Wat vind je het beste van de E.M.C.?
De Reggerit! Met name het teamwork. De
rijders waren vol lof en dat vind ik een
sterk punt voor de club.
Hoe zie je ideale toekomst voor de
E.M.C.?
Voortzetting van de Reggerit zoals die nu
is! De goede organisatie met name; de
catering, goede taakverdeling en vooral de
goede sfeer en saamhorigheid. Ik hoop dat
dit behouden blijft, ik ben daarover geheel
tevreden.
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Belevenissen van een EMC- er (Aflevering 3)
Enterrun, dit jaar al voor de 26e keer. Ik mag al meedoen vanaf 1991 (omdat ik in 1990
mijn motorrijbewijs pas heb gehaald). Een van de mooiste evenementen van onze
motorclub. Ongeveer 40 kinderen, 40 zijspannen, 30 motorrijders en nog zo’n 30
helpers maken elk jaar weer een prachtige dag mee. Het liefst zonder regen want op
een motor moet je dat niet hebben. In den beginne vingen wij de zijspanrijders op bij
het tankstation van Van de Riet en begeleidden ze dan naar manege het Zoekerveld
waar de kinderen al waren en van Andre een lootje kregen en hun zijspan konden
opzoeken en vanaf 1997 wordt het georganiseerd vanuit ’t Kluphoes.
Ik mag me sinds dit jaar ook een klein beetje bemoeien met de organisatie en dat valt
reuze mee hoor. Veel minder werk dan een Reggerit. En als je dan al die kinderen ziet
glunderen geeft dat een goed gevoel! Maar….ik moet even weer een belevenis
noteren….
Ik weet uiteraard niet meer welk jaar het was maar ik reed mee met m’n blackbird. Tik
had dezelfde en of Kops met zijn blackbird dat jaar ook meereed weet ik niet meer. De
laatste jaren hebben we er in ieder geval altijd politie begeleiding bij gehad. Dat was in
de beginjaren niet nodig. (nu eigenlijk ook niet, want we redden ons wel) Zoals
gebruikelijk reed Andre voorop met zijn zijspan, zich keurig gedragend en je zag nooit
een zwart streepje op de weg als er weer ergens rechts of linksaf werd geslagen ;-)
Andre wapperde geregeld met zijn linkerhandje als de motoren hem weer inhaalden.
Volgens mij bedoelde hij dan dat je het voorwiel iets van het asfalt moest laten komen.
Nou vooruit dan maar! Ik een heeeeel klein stukje op 1 wiel maar de politieagent vond
dit klaarblijkelijk niet zo’n goed idee. Hij wilde dan ook onmiddellijk die blackbird
aanspreken. Maar welke blackbird was het nou? Tijdens de middag pauze kreeg Tik er
dan ook flink de baard af van hem. Maar………Tik gaf hem te verstaan dat hij wel
graag een wheely wou maken, maar het toch echt niet kon. Vervolgens was ik dus de
klos.
Ik werd uitgesloten van verdere deelname en kon wel naar huis gaan. Beetje flauw
vond ik en de rest van de verkeersregelaars met mij. Destijds was Rolf Blank nog
voorzitter en hij suste oom agent een beetje. Ik heb die middag maar niet meer in het
zicht van hem een wheely gemaakt.
De Mas
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Oproep!
Gevraagd: vrijwilliger voor de
bardienst
Wanneer : woensdagavond
Waar: Klubhoes

Wanneer jij het leuk vindt om op
woensdag in het Klubhoes drankjes te
serveren én achter de bar te staan, meld
je dan bij Henk ter Denge (0629536751), of Hans aan de Stegge
(0547-383110).
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