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Herfst

INHOUD

Heb jij dat ook?
De kriebels om nog even je
motor uit de schuur te halen en
een stuk te toeren of te crossen?
Het is best een stuk kouder maar
met de strakke blauwe lucht, de
kleuren en de kruidige geur van
de herfst is het nog volop
genieten.
Iets minder is natuurlijk de maïs
en het blad op straat, maar
wetend dat het oktober is hou je
hier vanzelf rekening mee.
De avonden worden alweer wat
langer en hiermee associeer ik
bijna als vanzelf alle leuke dingen
van het najaar zoals Sinterklaas.
De Sint komt óók het Kluphoes
bezoeken en wil alle kindjes
verwelkomen. Dus papa’s en
mama’s, geef je kind(eren) op
voor deze leuke middag.(zie
pag.16).
Vindt je het leuk om een artikel
aan te leveren voor de Allerlei,
zelf geschreven ervaringen of
iets leuks wat je interesseert? Je
stukje is van harte welkom!
Mail of stuur het naar:
redactie@entersemotorclub.nl
waarvoor onze dank.
Veel leesplezier.

3 Van de voorzitter barpersoneel 5 EnterGibraltar belevenissen van Jop 9 Martine’s
Column Martine vertelt ons haar belevenissen 11
Familiedag 13 Ait vedan mooie verhalen van een
klassieker 16 Sinterklaas
19 Loawt er is oaver hebn interview met Laurens

De redactie

Spekreijse (Spek 1)

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!
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Tja de bladeren vallen alweer van de bomen dus de herfst doet z’n intrede.
De meeste evenementen zijn alweer achter de rug en de meesten waren een succes.
Alleen de demorace viel in ‘t water en dat is jammer.
Veel werk verzet voor niks en dat is als vrijwilliger niet leuk.
Maar misschien volgend jaar beter en op een andere locatie.
Met de crosscommissie zijn wij alweer aan het brainstormen voor volgend jaar.
Wij willen toch proberen om een dag na, of voor de drie-uurscross een
endurosprint te houden, zeg maar een mini enduro.
De endurocommissie is ook alweer bij elkaar geweest en daar kwamen de ideeën
alweer boven tafel .
Vorig jaar was de ondergrond mooi hard dus echt weinig schade aan de landerijen.
Dat maakt een nieuwe afspraak met een landeigenaar hopelijk makkelijker. De
EMC heeft de KNMV wel laten zien wat een vechters mentaliteit wij bezitten.
Daar zijn wij nu landelijk om bekend en dat is mooi. Verder zullen er in ons
Kluphoes wel weer thema avonden worden gehouden. Natuurlijk zijn alle
suggesties zijn welkom!
Voor wat betreft het Kluphoes het volgende;
We komen barpersoneel te kort voor de woensdag avonden en dat is lastig voor die
mensen die zich wèl inzetten op die avond. Ze moeten dan te vaak komen
opdraven en dat is niet leuk! Dus een oproep aan alle leden, maar vooral die leden
die elke woensdag aan de bar of tafel zitten om te genieten van een gerstenat ,
frisje of pulle water.
Je staat er altijd met z’n tweeën en wanneer je het niet redt om half 8 daar
aanwezig te zijn, of als je de volgende morgen vroeg op moet, is er altijd wel wat
te regelen met de medetapper. Ik denk dat wij het zo moeten rooien, anders hebben
we straks geen tappers meer op de woensdag.
En dat kan toch niet TIMOR!!!!!!!!
Groetjes van de voorzitter,
Antoon Slagers.
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Enter Gibraltar Enter.
Mei 2010
Na 3 dg worstelen in de bulten wordt het nu
glooiend met mooie lange bochten. Een
landschap net als op de maan. Je komt er ook
net zoveel mensen tegen. Ik zet mijn Handy op
stand-by en stop hem niet te ver weg, je weet
maar nooit. Kom in de buurt van Madrid. Dan
kun je kiezen, of uren stoplichten rijden of de
grote weg op. Op de snelweg kom ik 2
motorrijders achterop. Oei! Het zijn
motoragenten. Braaf blijf ik er achter rijden. Ze
rijden 140km/h waar je 120 mag. Ben toch wel
nieuwsgierig hoe ze reageren en met 145
km/h ga ik er langs. Niks aan de hand. Als ze
niet meer te zien zijn in de spiegels gaat het
gas er weer op. In het gebied waar ik zit stikt
het van de ooievaars. Ze hebben hun nest
gebouwd op houten palen met (geïsoleerde)
elektriciteitskabels. Om de andere paal een
nest. Wel een km lang. Het lijkt wel een straat
met rijtjeswoningen. De volgende dag zie ik
hetzelfde maar nu in hoogspanningsmasten.
Soms wel 4 nesten in één mast. Zoveel
ooievaars met jongen. Dit moet wel een
voedselrijk gebied zijn.

In alle vroegte lig ik al te draaien in mijn bed.
Heb met niemand afgesproken, dus waarom
niet nu al vertrekken. Als de zon zijn best doet
tevoorschijn te komen draai ik de A1 op
richting Oostenrijk waar de reis eigenlijk
begint. Het weer wordt slechter en slechter.
Kan zo wel mijn nieuwe motorlaarzen testen of
ze waterdicht zijn. De wegen in Duitsland
hebben ook best te lijden gehad onder de
vorst. Hele rijstroken zijn afgesloten. Mede
door het weer gaat het niet zo vlot. Bij
Kempten de snelweg af en dan gaat het over
mooie motorwegen richting Oostenrijk.
Het hotel in Oostenrijk waar ik (we) wel vaker
heb overnacht is gesloten. Het heeft een
geschiedenis van wel 200 jr. Ging van vader
op zoon. Net gerenoveerd. Jammer. De motor
maar weer gestart. Onder een stralende zon,
die mij tijdens de reis, op een enkele bui na zal
blijven volgen rij ik Zwitserland binnen. In de
buurt van St Moritz is het even zoeken naar
een hotel. Het ski seizoen is voorbij en vele
hotels zijn tijdelijk gesloten. Uiteindelijk lukt het
toch en krijg een mooie kamer met uitzicht op
de besneeuwde bergtoppen. Net als vorig jaar
zijn er weer verschillende passen “gespertt”.
Dit betekent een alternatieve route en dat je
komt in een gebied waar je nog niet eerder
bent geweest. In het grensgebied Zwitserland
Frankrijk bij Chamonix is de weg zomaar
afgesloten. Niemand weet waarom. Ik heb het
geluk maar een uur te hoeven wachten. Een ½
uur verder is de weg helemaal afgesloten
wegens een verschuiving. Via een omweg,
volgens mij nog een mooiere weg dan ikzelf
had uitgezet kom ik weer in de bewoonde
wereld. In 2 dg gaat het dwars door Frankrijk
over provinciale wegen, cols en colletjes.
Geen getoeter of een vinger naar je voorhoofd.
Het geheim is, net als in Spanje en Portugal,
ga bij een Max snelheidsaanduiding 50/70
km/h even van het gas en je bent zo vrij als
god in Frankrijk. Het is alweer zondag, dit
betekent weer veel fietsers op de weg. Voor
de meesten van hen ben je als een wesp op
een terras. Je hoort hier niet. Toch maar elke
keer weer het gas dicht en zie aan soms een
aarzelend opgestoken handje van dankjewel.

Ben aanbeland in Portugal. Zit in de “middle of
nowhere”. Het is even zoeken naar een hotel
en dan maar hopen dat ze plaats hebben. Het
dan dichtstbijzijnde hotel zit op 40 km. Wat ik
vreesde, wordt bewaarheid. Het is een resort
een soort rustoord. Een kamer kost €109,-.
Dat is wel erg duur. Nou dat vindt de
receptionist zelf ook. De manager komt er bij
en omdat ik 55+ ben krijg ik €17,- korting.
Maar dan wel incl. breakfast. Ze kijken elkaar
aan, de manager begint te lachen en zegt o.k.
Of ik dan wel even een formulier wil invullen
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hoe goed het ressort en de bediening wel niet
is. In de Zumo staan alle BMW dealers van
Europa behalve die van Portugal. De
receptionist zoekt een BMW dealer voor me
op. Deze zit in Faro op 1½ uur rijden waar ik
de volgende dag een bandenwissel doe. De
motorzaak is de naam BMW dealer onwaardig.
Ze hebben één motor meer in de showroom
staan dan ik in de schuur. Het set banden dat
ze hebben doet me denken aan mijn enduro
tijd. Wat moet je dan? Verder rijden durf ik ook
niet. Kom met een Duitser aan de praat die
lichte schade heeft aan zijn motor en ongeveer
hetzelfde rondje doet als ik. Hij heeft een
oponthoud van 2 uur. Ik zit hier 6 uur met de
kont op een krat en betaal een dikke prijs voor
de banden. Ga je hier zo met je klanten om,
dan kun je de zaak sluiten. Het toeval wil dat ik
de Duitser 2 dagen later weer tegen kom. We
komen tegelijk een tankplaats oprijden. Hij van
de ene, ik van de andere kant. ’s Avonds in het
hotel wordt mijn nieuwsgierigheid gewekt door
donderende knallen, alsof er carbid wordt
afgestoken. Er is een optocht gaande met
praalwagens. De grootste wagens worden
getrokken door een span van 6 muildieren die
achter elkaar aanlopen. Op de wagens zitten
kleurrijk geklede, klappende, zingende en
gitaarspelende mensen. Tussen de wagens,
statig geklede mannen, vrouwen en kinderen
op vurige paarden.

Ben gearriveerd in Tarifa van waaruit je
Marokko ziet liggen. Dit is mij ver genoeg.
Gibraltar ligt 50 km verderop. Hier ga je eerst
door de douane en dan kom je echt in een
heksenketel. Ben hier rap weer weg om een
uur later het binnenland in te rijden waar de
weg weer bijna voor mij alleen is. Langs de
kust gaat het nu weer terug richting
Pyreneeën. Het is hier allemaal wat drukker,
meer bij de tijd met minder mooie routes. Eten
voor 8∞ uur ’s avonds in Spanje gaat niet.
Ontbijten voor 8∞ uur ’s morgens ook niet. Als
het ontbijt dan al klaar staat. Meestal doe ik
dat dan onderweg. Dan verbaas ik me weer
hoe ze zo om 9³º uur complete maaltijden met
vlees, vis, aardappelen enz. een fles wijn op
tafel, naar binnen werken. Als ik vraag of dit
altijd zo gaat zegt een serveerster dat
Spanjaarden bij het opstaan iets drinken en
dan in de loop van de morgen een maaltijd
nuttigen. Om 14∞ uur en 20∞ uur doen ze dat
dan nog eens. Als ik dan geroosterd brood met
jam eet, zie je ze denken ”ie mön meer etn”.
Calle cortada por abras. Een bergweg ergens
onderweg is afgesloten wegens
werkzaamheden. Dit betekent van de route af
en een heel eind omrijden. Wielrenners gaan
wel de weg op en af. Dan moet dat voor een
GS geen probleem zijn. Op de top zijn
wegwerkers bezig met het monteren van
vangrails. Ze kijken héél boos. Ik zwaai héél
vriendelijk en mag doorrijden. Het is
zaterdagavond. Een paar hotels waar ik vraag
zitten vol. Via, via kom ik bij een hotel die nog
een kamer vrij heeft. Het kost niks maar het is
ook niks. Met de motor heb ik het goed voor
elkaar. Hij staat in de schuur waar een
dobberman voor de deur ligt. ’s Morgens wel
even met begeleiding van Pablo de motor
opgehaald. Kom weer aardig in de buurt van
de Pyreneeën. Het is hartstikke druk op de
weg. Drommen motorrijders en nog meer
peddelaars, noestig trappend op hun pedalen.
Soms zijn er groepen motorrijders van wel 20
man, die flink de bocht omgaan. Ga dan toch
maar even van het gas af. Stel je voor dat zo’n
malloot rechtdoor schiet. De weg van de
Pyreneeën naar Castelane is een mooie
doorgaande weg en schiet lekker op.
Castelane ligt aan de voet van een col. Wat
doe ik, een kamer zoeken of…… Nee eerst
nog even die col over.
Halverwege
even stoppen voor een boer die met zijn kudde

De volgende dag raak ik verzeild in een stoet
van wel 50 wagens, elk getrokken door een
span ossen. De ossen zitten in een prachtig
bewerkt lederen tuig en zijn opgesmukt met
bloemen. De meeste wagens hebben een huif.
Op andere wagens staan Christus en
Mariabeelden in een zee van bloemen. Als ik
later navraag, blijkt het hier te gaan om een
soort bedevaart die elk jaar plaatsvindt.
Onderweg kom ik telkens weer groepen tegen
die dezelfde kant opgaan. Het loopt gesmeerd.
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schapen de weg over gaat en dan gaat hij
weer. De dag begint weer met een stralend
weertje. Dan de domper. Col de La Bonette en
Col de La Bombarde zijn gesloten. Balen. Dit
was vorig jaar ook al zo.
Wel een goede reden om hier nog een keer
terug te komen maar dan wat later in de tijd. In
een supermooi legendarisch tourdorpje blijf ik
overnachten. De reis loopt voorspoedig. Heb
een paar dagen over en ga via Zwitserland
naar de Dolomieten. In de Dolomieten zijn de
hoofdpassen doorgaans de hele winter
berijdbaar. Een achterafpas, de St Marcopas
is “gespertt”. Toch maar even proberen. In het
begin naar een paar dorpjes toe gaat het
goed. Dan raakt de weg bezaaid met keien, rul
en andere troep en wordt het landschap witter
en witter. Een shovelmachinist die in de berm
met sneeuw aan het schuiven is, moet lachen
en zegt: ga maar verder maar over 5 min is het
over. Een sneeuwblazer is met sneeuw aan
het ruimen. Hij moet nog 2 bochten zo’n 500
meter. Op de top zie ik auto’s die van de
andere kant komen.

overnachting ergens bij Würzburg, dan is het
mooi geweest en (onderweg nog een 53e keer
tanken) rij in één streep naar huis. Het was
een prachtige reis met mooie routes, vooral in
grensgebieden van landen. Indrukwekkend
waren de betoverende landschappen, de
schilderachtige dorpjes vooral in Spanje en
Portugal. Dorpjes waar bejaarden op bankjes
zitten en je met priemende ogen volgen.
Dorpjes en stadjes met smalle steegjes waar
de Zumo het ook niet meer weet en je soms 2
x op dezelfde plek komt om dan je weg te
vervolgen. Indruk maakte ook de roofvogel zo
groot als een buizerd die een duik neemt en
dan met een slang in zijn klauwen wegvliegt,
maar ook de muren van sneeuw op de passen
waar je met de motor tussendoor rijdt. Als je
de krant leest bestaat de wereld alleen maar
uit hufters en criminelen. Gelukkig zijn de
meeste mensen normaal. Sta een keer met de
kaart over de tank, stopt er zomaar iemand
met de auto en vraagt of hij kan helpen. Een
jongen rijdt zomaar met zijn brommer voor, om
mij naar een hotel te brengen. Als ik een
stortbui over me heen krijg wenkt een
garagehouder me naar binnen om even te
schuilen. Als ik in Frankrijk een
eenrichtingsweg verkeerd in rij stuurt een
agent mij met een bezwerend vingertje de
andere kant op. Als ik stop om olie bij te vullen
stopt er een motorrijder (Honda!) om te vragen
of ik een probleem heb. Als……..Nog een tip:
doe nooit een waterfles in je tanktas, vooral
niet als die waterdicht is want daar raak je echt
van onder de indruk. Wat je wel mist als je
alleen rijdt, is het gedram ‘s avonds aan tafel.
Overdag echter heb ik mij prima vermaakt en
bij leven en welzijn zal dit niet mijn laatste trip
in mijn eentje zijn. En dan de GS. Of je nu met
hoge snelheid op de snelweg zit of op een
geitenpaadje ergens in de bergen, het is een
perfect soepel sturende motor. Zijn er nog
minpunten? ’s Avonds heb je wat moeite de
sleutel er uit te trekken.

Machtig wat een gezicht. Morgen gaat de pas
open en kunnen de mürmeltieren die hier heen
en weer dartelen de weg niet meer als
speelplaats gebruiken. De Würzjoch over, dan
nog een pas/col met een Z en ik heb het hele
alfabet gehad. Na een zoveelste dag sturen zit
ik in een echt Duits hotel met gulashsoep,
rumpsteak en bratkartoffeln. Nog één

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

Vakantietijd....... heerlijk! Met de motor op vakantie nog heerlijker, maar wat
als je met het hele gezin op vakantie wilt en lekker motor wilt rijden? Dan
neem je de motor gewoon mee. Mijn papa had altijd een bus, waar vroeger
ook het zijspan van de cross in ging. Zo’n aanhanger vond ‘ie maar niks, dus
alles moest in die bus, dus motor, fietsen, tent, en heel, heel, heel veel andere,
merendeel onnodige, spullen, waar we de helft weer ongebruikt van mee
terug naar huis namen. Wie gebeurt dat niet (af en toe)?
Daar gingen we dan, eindelijk, bepakt en bezakt. Eerst ff eten, want met een
lege maag kun je niet op vakantie. We aten nooit bij de chinees, dus dat was
een goed vakatieritueel. Daarna op weg. Gelukkig hadden we een
opklaptafel voor de achterbank langs, dus konden we altijd tekenen, kleuren,
spelletjes doen en met de auto’s spelen. De reis, eigenlijk altijd naar Frankrijk,
ging dan ook voorspoedig.
De reis moest altijd onderbroken worden met een lange pitstop op een grote
parkeerplaats aan de snelweg voor een overnachting (dat was nog in de tijd
dat dat kon, zonder dat je overvallen en/of vermoord werd). Met z’n 5-en in
de bus slapen: ik op de voorstoelen, pa op een extra uitklapdeel naast de
zitting van de achterbank, boven de beenruimte, mama op de bank, zus er
boven als een soort stapelbed, welke de rugleuning was van de bank die pa
als een bubbele plank had gemaakt en omhoog kon klappen en broertje
(toen nog wel) naast zus in de ruimte bovenin de bus die schuin achter de
achterbank zit. Snappen jullie het nog??? Hahaha, ik vond het altijd heel
knap uitgedacht van papa, maar ja, papa’s kunnen toch ook alles en zijn
geweldig (in de ogen van een kind)!!
Op vakantie werd regelmatig lekker de motor gepakt, maar nooit door papa
en mama samen, want als er iets gebeurde, dan zaten de kids alleen in een
vreemd land. Dat samen op 1 motor heb ik ook nog nooit gedaan, stel je
voor.......
Op 1 vakantie hadden we een Yamaha 250 chopper mee, heel vroeger, we
zaten relatief dicht bij Le Mans op een camping en toevallig werd daar een
GP gereden en ik mocht samen met papa daar naar toe! Heel
indrukwekkend, wat een herrie! Na een lange dag moe op de weg terug in
slaap gevallen achterop de motor!
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Familiedag 2010
Zaterdag 4 september was het weer feest in en om het Kluphoes.
Er was een mooie rit uitgezet voor de toermotoren en de opkomst was mede dankzij
het mooie weer dan ook boven verwachting.
Na de motoren weggestuurd te hebben, zijn we begonnen met het opbouwen van het
luchtkussen. Deze keer een overdekte, maar dat had dus niet eens gehoeven met
het stralende weer.
Tevens hadden Daniele en Ellen Crea Zand voor de ruim 20 kids geregeld. Dit zijn
zandtekeningen, ik zag zelfs papa’s die een tekening maakten! De mooiste plaatjes
hangen nu op de slaapkamers. Uiteraard was er als afsluiting patat met een frikadel.
Voor de ouders en overige bezoekers werd de bakplaat tevoorschijn gehaald. We
hadden nog een paar hamburgers en braadworsten over van de Demo-race ;-) . Een
paar uien gesneden, een lekkere salade laten bezorgen en je hebt een feestmaal.
Dit alles gecombineerd met een lekker glas bier voor de all-in prijs van 10 euro. Het
was weer praktisch voor niks bij de EMC.
Iedereen was dan ook vol lof over de middag/avond en er werd al geopperd om dit
volgend jaar opnieuw op deze manier te organiseren.
Uiteindelijk is het toch nog redelijk laat geworden. Zo rond half 12 werden de deuren
gesloten en konden we moe maar voldaan naar bed.
De Beheerscommissie
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AIT VEDAN….ZOLANGE AST KAN.
Het woord vedan geachte lezers was mij tot een jaar of 20 geleden volledig onbekend.
Ik zag in de krant nog wel eens een afbeelding van een marskramer met de tekst “ait vedan“
daaronder. De afbeelding was geplaatst onder een advertentie van een grote zaak in textiel in Enter.
Wat de uitdrukking betekende is mij jarenlang een raadsel geweest.
Totdat ik op zekere dag eens sprak met een medewerker binnen het bedrijf die bij het heengaan de
woorden sprak: ”Kom wie goat vedan”. Wat mag dat woord vedan toch betekenen, vroeg ik hem als
westerling. ”Wel, sprak hij, gewoon weggaan/doorgaan”
Dat is Twents, sprak hij en ik heb het altijd onthouden. De firma uit Enter die de afbeelding van de
marskramer altijd in haar advertentie had gezet, heeft enige jaren geleden besloten om die
afbeelding niet meer te gebruiken. Met de tijd meegaan; een ouderwets imago/nieuw, verjongend
management? Wij zullen het nooit weten. Maar ik vond het wel jammer, er gaat al zoveel tradities
naar de knoppen. Wellicht is voornoemde firma eens ontstaan tijdens het rijke textielverleden in dit
gebied van Nederland. Het lijkt mij best aannemelijk maar verder heb ik het niet uitgezocht.
Ik zou die dag in Enter nog veel moois uit het rijke verleden van Twente kunnen aanschouwen
vanuit het zadel van mijn BSA M20 (1947). En dat, in dat deel van ons land, zeer veel bouwvakkers
wonen is helemaal niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat de vissers van de Zuiderzee eveneens
een ander vak zijn gaan uitoefenen toen hun nering droogviel. ”Brood van bakkerij het Stoepje” ….U
kent de slogan wel. En in dat kader beste lezers vond ik de slogan van de Enterse Motorclub nogal
aardig scherp bedacht.
Deze slogan was geschreven op een groot spandoek bij het clubhuis van deze club:
AIT VEDAN ZOLANGE AST KAN

Prachtig gevonden. Het kon natuurlijk slaan op de toekomst van de motorclub. Op de levensduur van
de in bezit zijnde motoren. Of op de levensduur van het zittend bestuur.
Ik heb dat niet verder uitgezocht maar vond het wel een slogan die menig motorclub in ons land
rustig mag vertalen naar eigen situatie.
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Heeft u dat nu ook gelezen in het jongste nummer van Het Motorrijwiel? Dat stukje over de invulling
van bestuursleden en vrijwilligers heden ten dage? En dan de vermoedelijke Ik-cultuur daarin
verweven?
Nou, ik had het die zaterdag prachtig voor elkaar. Onze twee schoonzoons zouden de tegels in de
tuin opnieuw gaan leggen met veel bombarie, en ik zou lekker naar Enter op de motor gaan. Ik had
er duchtig zin in die dag, zeker toen ik om 8 uur in de morgen een prachtige zon aan de hemel zag
staan, die onze verwaarloosde tuin prachtig bescheen. Uit voorzorg had ik wel een lange onderbroek
onder de leren broek aangetrokken en eveneens een winddicht hemdje onder de jas. Na enig
gevlotter en gemor sloeg de motor aan en ik op weg naar Enter. Onder de snor trok een koude lucht
naar mijn longen en halverwege Warnsveld stopte ik de motor om de kraag nog eens goed aan te
sjorren. ”Ach”, dacht Ik. Enter dat is achter Goor dat gaat lukken binnen een uurtje.
Koud kreeg ik het wel, en Enter bleek nog verder weg dan dat ik in de aardig koude kop had zitten.
Zoals altijd had de E.M.C. het weer prachtig voor elkaar. Ik had onder nummer 7 ingeschreven en er
lag keurig een enveloppe met inhoud voor mij klaar (u merkt al op hoe vaak het woordje ik al is
gebruikt)? Tegen tien uur stond het terrein rond het clubhuis al stampvol klassiekers en veteranen.
De ene nog mooier dan de andere. Om onze eigen website te kunnen aanvullen legde ik er tientallen
op de digitale plaat vast.
Wat dacht u van de Cleveland uit 1921 van Henk Heman, of de AJS-kopklepper van Wim Marsman
uit Lochem bouwjaar 1913. In totaal telde ik er een kleine 42. Ook de klassiekers waren in grote
getale komen opdraven. BMW’s, Norton’s, Italiaans, Spaans en Japans spul. Ach ja, een mooie
Kawasaki van 25 jaar oud heeft ook zijn charme.
Het ontvangen programma boekje zag er goed verzorgd uit. Er werd even uit de doeken gedaan hoe
het die dag in elkaar zou gaan zitten. En de deelnemende veteranen stonden keurig met de starttijd
vermeld. Arie, Bertus, Henk en Bennie hadden het weer eens goed voor elkaar die dag. De muzikale
omlijsting in het clubhuis werd verzorgd door een harmonicagroepje en dat soort muziek mag ik wel
graag horen. Onder het genot van een kop koffie hoorde ik het een kwartiertje aan. Om 11.01 kon de
eerste veteraan van start gaan onder de bezielende leiding van W. Jan Pieterson.
De klassiekers hadden het wat makkelijker en konden in een paar groepen vertrekken achter een
voorrijder. Als nummer 7 had ik natuurlijk in de eerste groep moeten zitten maar praten met oude
bekenden is ook wat waard dus koos ik zelf maar een aardig groepje uit.
Rond 12 uur waren wij weer terug bij het clubhuis, nadat wij genoten hadden van de fraaie
klinkerwegen rond Enter. Aan de bar nam ik mij een grote gehaktbal met majo en luisterde nogmaals
naar het harmonicagroepje.
Een deskundige jury zou gaan bepalen wie de mooiste brommer of motorfiets van de dag zou zijn.
Omdat ik de andere deelnemers ook eens een kans wilde geven om in de prijzen te vallen besloot ik
huiswaarts te keren en trapte rond half een de BSA in gang. Ik had weer genoeg gegevens kunnen
verzamelen voor een prachtig verhaal in ons clubblad.
Thuisgekomen werkten de beide schoonzoons zich in het zweet om het terras aan te leggen.
Boomstronken en wortels lagen her en der opgestapeld. Onze kleinzoon van vier was druk in de
weer met het kruiwagentje om zand aan te voeren. Vanuit de luie stoel aanschouwde ik het tafereel
en kwam tot de conclusie dat ik het weer prachtig voor elkaar had die dag in het leven.
Enterse Motorclub, ontzettend bedankt voor de prachtig georganiseerde dag. Het heeft zo als altijd
weer veel werk en inzet gekost maar het resultaat was er dan ook naar. Tot volgend jaar maar weer
en ik zou zeggen: ”Ait vedan zolange ast kan”
Ben de Koning
M.C. De Klassieker
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Sinterklaasmiddag Enterse Motorclub 2010
Beste papa’s en mama’s van de EMC,
Jullie weten het vast nog wel, vorig jaar is Sinterklaas niet geweest en dat vind hij
heel erg. Hij wil het dan ook graag goedmaken door dit jaar jullie niet te vergeten
op de motorclub. Zoals altijd wil Sinterklaas alles graag goed regelen.
Dus vraag aan je ouders of je mag komen en vul onderstaand formulier in of geef je
op via sinterklaas@entersemotorclub.nl (wel even de onderstaande gegevens
invullen).
Dan kan de Sint zijn Pieten alvast op cadeautjes tocht sturen.
Alle kindertjes tot en met groep 4 zijn van harte welkom. Wanneer je nog meer
kinderen hebt, maar die al in groep 5 of hoger zitten, kun je daar ook zelf een
cadeautje voor meenemen en dan kan de Zwarte Piet dit wel uitdelen. Dit dan graag
ook op het formulier aangeven.
Sinterklaas heeft genoteerd dat hij 27 november a.s. vanaf 15.00 uur welkom is in
’t Kluphoes.
JONGEN / MEISJE
NAAM : ………………………………………………………………….. LEEFTIJD : ……….…….
ADRES : ………………………………………………………………………………………………..
POSTCODE EN WOONPLAATS :
………………………………………………………………………..
TELEFOONNUMMER : …………………………………………………………………………..…….
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………..………
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN:
……………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………….……
JONGEN / MEISJE
NAAM : ………………………………………………………………….. LEEFTIJD : ……….…….
ADRES : ………………………………………………………………………………………………..
POSTCODE EN WOONPLAATS : ………………………………………………………………..……..
TElEFOON NUMMER : …………………………………………………………………….………….
E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………
INFO VOOR DE SINT EN ZIJN PIETEN:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

GRAAG INLEVEREN VOOR 6 november 2010
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Loawt ’t er is oaver hebn...
Laurens Spekreijse (28) Spek 1
Woont samen met Ellen Braakman (25)
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:
“Eengwies”, geinteresseed (nieuwsgierig),
hardwerkend, hulpvaardig
Hoe ziet je (werk)dag eruit?
Op dit moment ben ik elektricien
Ik ben werkzaam bij:
Hofman Installatietechnieken B.V.
te Nijverdal en ik ga 1 dag per week naar
school. Hier leer ik voor eerste monteur
sterkstroom installaties (EMSI)
Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Op tijd opstaan, daarna met een kameraad
buitenaf crossen. Zolang, tot ik helemaal
moe gereden ben, daarna een biertje met
de broers/ kameraden en in de avond een
diner voor twee met Ellen…

Laurens met zijn Husqvarna 570cc

Ben jezelf ook betrokken bij de E.M.C.
en zo ja waarmee?
Ik ben helper met verschillende activiteiten
zoals: Reggerit, 3-uurscross,
Naoberscross.
In de 3-uurscross heb ik zelf meegereden.
Ik was oa. proefhoofd, moest vlaggen,
ritten uitzetten, helpen met op- en
afbouwen en natuurlijk sleutelen aan
Truus.

Waar ben je het meest trots op?
Ons huis! Dit heb ik samen met Ellen
opgebouwd; huisje boompje, beestje.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de
E.M.C.?
Via mijn vader! Mijn vader was altijd al lid.
Hij reed offroad. Hij nam me mee naar de
woensdag avonden, feestjes en bbq.
Overal waar een benzinelucht aan zit
vinden wij mooi dus het bloed kroop waar
het niet gaan kan, ik wilde lid worden, het
rijbewijs halen en een motor kopen. Nu
ben ik in het bezit van een Husqvarna 570
cc met cross- en supermotard wielen.

Wat vind je het beste van de E.M.C.?
De EMC heeft superstrak georganiseerde
evenementen. Een heel mooi en vooral
gezellig clubhuis en lekkere gehaktballen.
Hoe zie je ideale toekomst voor de
E.M.C.?
De EMC moet vooral zo doorgaan als het
nu gaat. Ik heb nergens op- aanmerkingen
over. Wat ik wel heel erg gaaf zou vindenen niet alleen voor mezelf- het
verwezenlijken van een crossbaan in de
omgeving van Enter

.
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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 december 2010

Zaterdag 27 november 2010

Sinterklaasmiddag 15:00 uur

15 januari 2011
Reggerit
.
Data evenementen 2011 komen op de website zodra bekend.

http://www.entersemotorclub.nl/homepage/agenda_info.html

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!
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