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Druk druk druk...
Alle redactieleden waren de laatste tijd
nogal druk met diverse privé zaken, maar
toch ligt er weer een EMC Allerlei op de
mat. Niet alleen dankzij de redactie, maar
natuurlijk ook dankzij degenen die kopij
hebben ingeleverd, het drukwerk van
André en het sorteer-, niet- en plakwerk
van de helpers.
Bij het schrijven van dit voorwoordje is het
nog 3 weken tot nieuwjaar, dus hopelijk is
ie nog op tijd.
Veel mensen zijn druk doende, waarvan
enkelen heel erg druk, met de
voorbereidingen van de Reggerit voor 15
januari a.s. Dit is het grootste evenement
wat de EMC organiseert en het
evenement waar de meeste tijd in gaat
zitten. Maar het beloofd weer een mooie
enduro te worden. Naar verluidt met dit
keer zeer lange proeven (zoals het hoort.)
Gesproken wordt over proeven met een
lengte van ca. 16 km!! die meerdere keren
genomen moeten worden. Nu maar hopen
dat we niet weer zo’n sneeuwstorm krijgen
als vorige keer.
Daarnaast is ook weer de nodige actie
ondernomen voor de sponsoring van EMC
en Reggerit, iets wat we zeker mogen
waarderen. Er zijn bedrijven die ons en
onze activiteiten ondersteunen met geld,
maar ook met het beschikking stellen van
materieel. Zonder deze steun kregen we
het niet rond.
Verder liggen er clubavonden in het
verschiet, AED-opleidingen en is de
nieuwe weekend commissie bezig met
een weekend ergens in het Sauerland. Zie
hiervoor de oproepen in deze EMC
Allerlei.
Ook draait ’t Kluphoes goed, veel mensen
steken er tijd in om te klussen (zo ligt er
een mooie nieuwe vloer in de hal en
toiletten) de voorraad te regelen, de
financiën te beheren of om te tappen enz,
enz. Wat dit laatste betreft zou wat meer
tappers op de woensdagavond welkom
zijn, maar ook dat zal goed komen.

INHOUD
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Oproep!
Wie mist een tanktas?
Het onderste deel van de tanktas is
achter gebleven na de Enterrun.
De tas ligt in het Kluphoes.
Bel of mail met de redactie wanneer je
je tas wilt ophalen.
redactieclubblad@entersemotorclub.nl

Bij deze allen veel leesplezier en prettige
feestdagen toegewenst.
De redactie
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Het laatste clublad van dit jaar...
Het jaar is mij voorbij gevlogen, net als andere jaren trouwens. Dat betekent dat je in het
algemeen gezond bent geweest en druk.
Ik ben van baan verandert en nu is het geen 9 til 5 shift meer. Soms kwamen m’n taken als
voorzitter een beetje in het gedrang vond ik. Maar geflankeerd met een goed bestuur komen
we er wel.
Zo ook Harry met de bouw van z’n huis. Die heeft ook een druk jaar achter de rug.
De winter heeft al vroeg z’n intrede gedaan en dat komt veel mensen nog niet uit. Hoe de
winter zich voort zet in en na januari weet niemand. Wel weet ik dat het voor veel
ondernemers slecht uitkomt als er weer een lange vorstperiode aan staat te komen. Maar één
ding is zeker, de Reggerit staat weer op het programma. Voorbereidingen worden al
getroffen en de nodige vergaderingen zijn de kalender al gepasseerd.
Het belooft weer een spektakel te worden met 2 zeer lange proeven en als het weer het
toelaat gaan we ook nog iets van een extremetest maken, tegenover Rohaan Beton in de wei.
We zullen het wel zien hoe het gaat op 15 januari 2011. De reanimatie zal deze winter ook
gegeven worden en daar zal in dit nummer ook wel het één en ander over geschreven
worden.
Verder willen we deze winter ook weer een avond houden van Way Point over de
ontwikkelingen van dit speeltje. En ja, de ledenvergadering staat er ook weer aan te komen
en dus zal ik een ieder van jullie wel weer zien. Komt allen naar deze vergadering en laat je
stem horen. En als je ideeën hebt breng ze in , we kijken dan of we er wat mee kunnen.
Als dit blad nog voor de kerst bij jullie op de mat valt voor iedereen:
Hele fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar
Antoon slagers
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Sardinië september 2010
Elk jaar weer dezelfde vraag: ‘waar gaan we deze keer naartoe’. Midden en Zuid
Europa hebben we nu wel gehad. Wat heeft Scandinavië te bieden? Rechte wegen,
minder kans op mooi weer, duur en een politiecorps dat beter met een lasergun
overweg kan dan de politie in Nederland. Niet zo’n goed idee dus. Van collega
motorrijders horen we prachtige verhalen over Sardinië. En zo gaat onze 10e motortrip
naar het grootste eiland in de Middellandse zee, een autonome regio binnen de
Italiaanse Republiek. Een eiland met een bewogen geschiedenis van oorlogvoering
en onderdrukking. Wie zijn we? Dat zijn Norbert, Ben van slaghekke, Herrold, Frank
va’n Proot en ondergetekende. Johan van de Stalgeie zegt 2 weken voor vertrek af.
Alsof ze niks kosten vertrekken we alle vijf op nieuwe motoren. Zijn we van die Ducati
van vorig jaar verlost, komt Herrold opdraven met een Ducati. Scheelt tenminste, dat
hij de kleur van een BMW heeft. Dan is het zover. Even Norbert oppikken en dan gaat
het richting Eifel, dan de Vogezen, om in de buurt van Freiburg, Duitsland weer in te
rijden waar we ergens willen overnachten. Alles gaat zo zijn gangetje, als er zich aan
de Franse zijde opeens een verkeersophoping voordoet. De politie is bezig met een
verkeerscontrole. Herrold krijgt een stopteken, dan een fluitsignaal. Hij ziet en hoort
niks. Ben, de volgende in de groep krijgt dan een stopteken. Hij heeft niks verkeerd
gedaan, maar de agent (later blijkt dit een douanier te zijn), wil dat hij zijn ‘collega’ belt
om terug te komen en dreigt met €500.- boete of in beslagname van zijn motor. Ben
zegt: ,,ik heb niks misdaan” en houdt stand. Na eindeloos wachten mag hij dan
doorrijden. Terug bij de groep, zegt hij dat hij een bekeuring heeft gehad van € 500, -.
Herrold trekt onmiddellijk de knip om dit recht te zetten. ’s Avonds onder het bier wordt
Herrold uit zijn lijden verlost en zegt Ben dat die bekeuring lulpraat is. Net voor we
naar bed gaan, krijgt Frank een sms. Een collega die de zaken waarneemt nu hij er
niet is, heeft een val gemaakt bij het mountenbiken en ligt in het ziekenhuis. Zo zie je
maar wat voor een risicovolle sport dat mountenbiken is. Lijkt me trouwens niet zo
best voor de nachtrust, om op zo’n tijdstip zo’n bericht te krijgen. De volgende dag,
het is vrijdag, rijdt Frank gewoon met de groep en laat eerst maar eens het weekend
op zich afkomen. Als we op de snelweg rijden, komt er kreunend en steunend een
Harley voorbij. Dit kunnen we niet over ons heen laten gaan en pikken aan. Na een
paar km rijden we plotseling in een dikke rookwolk. De Harley heeft het begeven.
Verbaast zit de Harleyrijder te kijken naar het motorblok van ‘wat gebeurt er, hoe is dit
mogelijk’. Ja, je hebt trekpaarden, renpaarden en circuspaarden. Wilde hij ons een
poepje laten ruiken? Hij heeft ons in ieder geval verbrande olie laten ruiken.
Via een omweg, een mooie route, willen we naar Genua rijden. Halverwege breken
we toch maar af om op tijd bij de boot te zijn. 10 Km voor Genua, trekken we en
kaartje bij een tolpoort en gaan de snelweg op. In de buurt van Genua wordt het
drukker en drukker, met talloze afslagen. We gaan sneller dan de Zumo kan rekenen.
Als er een sein komt van afslaan, zijn we al net iets te ver en op de verkeerde baan en
moeten 10 km terug naar het tolpoortje. De automaat snapt er niks van, 20 km
onderweg en 0 km gereden. De slagboom gaat op en neer en blijft dan gesloten. Dan
maar over de stoep, door het gras en rijden via een binnenweg terug naar Genua
waar we verzeild raken in een file. Ondertussen is het al knap laat geworden. Het lijkt
wel of we meedoen met een wedstrijd slalommen door de file, zoals we ons overal
tussendoor wringen. Gelukkig ligt de boot er nog, die iets later vertrekt dan staat
aangegeven. (lees verder blz 7)
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Al vroeg in de morgen gaan we bij een aangenaam temperatuurtje van de boot af. Dit
zal snel veranderen want overdag loopt de temperatuur hier op van 30 tot 35ºC.
De kust gebieden zijn groen en ogen weelderig. Het binnenland is geel verbrandt en ziet
er overal armoedig uit. Hier en daar is een boer zijn gewas aan het besproeien om er
nog iets van te maken. De eerste dag is het even schrikken, zoveel bergen afval en
autowrakken er liggen in de berm. Het lijkt of iedereen denkt, daar ligt al rommel, dat
van mij kan er mooi bij. Voor een gasfornuis of een koelkast hoef je niet naar de winkel
want die staan hier zo langs de weg. Maar we zijn hier niet om de bermen te
inspecteren, maar om te zien en te voelen hoe het asfalt en de bochten er bij liggen. Het
ligt er allemaal perfect bij. Soms zijn er zoveel bochten, dat je opgelucht bent als het 10
km rechtuit gaat. Van alle motorparadijzen waar we geweest zijn staat Sardinië zeker in
de top drie. De bevolking is ook zeer gemoedelijk. Het lijkt of niemand hier haast heeft of
zich ergens druk over maakt. Of het nu zondag of maandag is, de schaduwrijke plekjes
en de terrasjes in de dorpjes waar we doorkomen, zijn altijd druk bevolkt. De politie lijkt
alleen maar oog te hebben voor onze motoren en niet hoe je rijd. Toch…… Eén keer
ging het bijna mis. Soms, slaat in èèn keer zomaar de vlam in de pan en wordt er even
strak door gereden. Bij zo’n moment staan er opeens 3 agenten langs de kant van de
weg. Ze moeten ons van ver al hebben zien aankomen. Het lijkt alsof ze staan te
klappen. Maar ze zijn driftig aan het gebaren om gas te minderen. Vol knijpen we in de
remmen. Verbaast kijken we achterom dat we zomaar mogen doorrijden. De laatste dag
alweer in Sardinië. Het is er barstens heet. Bij iedereen is de fut er een beetje uit.
Wordt ook tijd om eens naar de motoren te laten kijken, want die hebben het ook flink
voor de kiezen gehad. Bij de ene zijn bij 3000 km de banden er af gereden, bij een
ander bij 7000 km de remblokjes en bij Ben bij 8000 km de koffer. Trouwens, is het de
verandering van de personen in de groep, slaat de vergrijzing toe of is het de warmte?
Het lijkt wel of de dagen korter worden en de avonden langer. Eenmaal weer op het
vaste land, krijgen we letterlijk een koude douche. Een mooie rit door de Alpen kunnen
we vergeten. In de middag, we zitten in Zuid Duitsland, klaart het op en kunnen we toch
nog een paar uur bochten trekken. De volgende dag is weer zo’n miezerige dag. In de
buurt van Siegen is er even overleg, wat te doen. 3 man willen naar huis. Ben en ik gaan
van de snelweg af en pakken de route op. De weg is kleddernat en de hemel staat op
losbarsten. We kijken elkaar aan en gooien dan ook de handdoek in de ring. Als we op
de snelweg tanken, zitten de anderen daar achter de braadworst. Gezamenlijk rijden we
dan naar huis toe.

Jop.
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GPS Thema avond
Op 30 maart 2011 o.v.b.zal er weer een thema avond worden gehouden door
Waypoint Notter.
Het thema is nog niet bekend, waar de meeste vraag naar is zal behandeld
worden.
Wanneer je je aanmeldt kun je ook een thema doorgeven!
Heb je vragen over de GPS, zet dit dan ook even op papier, dan kunnen we een lijst maken met
vragen die we dan e.v.t. ook behandelen .
Tijdens de ledenvergadering 2 februari krijg je nadere informatie over welk thema er zal worden
behandeld.
Je kunt je aan melden bij: Henk de Wilde h.d.wilde@home.nl

AED cursus
Op maandag 21-3-2011 zal er een cursus AED gegeven worden in het clubhuis.
De cursus duurt +/- 3 uur. Hierna kun je jezelf eventueel aanmelden voor de
sms-dienst zodat je daadwerkelijk een ander kan helpen. Dit is niet verplicht.
De cursus zal gegeven worden door dhr. Biemans. Hij doet dit ook voor de
Motorclub in Hellendoorn. Zelf is hij werkzaam voor ZGT en dus een man uit de
praktijk.
Aanvang cursus: 19.30 uur
Maximaal kunnen er 10 personen per avond deelnemen. Indien er meer dan 10 aanmeldingen
zijn kan er een extra avond georganiseerd worden.
Kosten zullen +/- € 30 p.p. zijn. (incl. Certificaat)
Voor aanmelding en informatie bel of mail Marion ter Harmsel.
Tel. 074-3842343 of marionterharmsel@kpnmail.nl
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Martine’s Column
Martine is 35 jaar, getrouwd met Maurice
en 2 kinderen: Luc van 5 en Linne van 4.

Het is allang het einde van het motorseizoen, behalve voor de ‘die-hards’ (de
échte stoere mannen), maar zelfs daar blijft bijna niets meer van over na de
kou, sneeuwval en gladde wegen van de afgelopen tijd. Ze kunnen zich
straks nog bewijzen tijdens de Reggerit. Mijn motorseizoen was kort. Ik heb
tussen mijn ellende door maar een beetje kunnen rijden, wat al meer is dan ik
had verwacht.
En juist op de dag, dat ik het minst verwachtte! Ik weet het nog goed…… Het
was juni, eerste helft……. (da’s voor de pauze). Nederland moest voetballen
op een maandag, vraag me niet waartegen, want dát kan me dus echt niets
schelen. Maar goed. Maurice komt thuis, tussen de middag, zoals gewoonlijk
en zegt: “Ik heb vrijgenomen”. Ik denk: vrijgenomen voor voetbal, natuurlijk.
Maar nee, hij vraagt gewoon of ik mee ga motorrijden!!
Wat was dat een heerlijke, mooie middag! Lekker koffiedrinken……leuke
bochtjes……
Dat was genieten! Heel lang kon ik het niet volhouden, maar dat maakte
niets uit. Ik deed gewoon weer iets wat ik leuk vond!
Volgend jaar is er weer een nieuw jaar. Ik heb grootse plannen: als eerste
koop ik een nieuwe helm (die ik eigenlijk al voor mijn verjaardag zou krijgen)
lekker veel rijden en er is al gesproken over een meidenkolonne naar de
Eifel……….
Whahahaha! Wij gaan de boel op stelten zetten!
Maar tot dat het zover is wil ik jullie allemaal een hele fijne kerst wensen en
maak er met je familie en/of dierbaren een leuke tijd van, want je weet maar
nooit hoelang je elkaar nog hebt! En ook een heel gezellig, leuk, gezond 2011
en heel veel mooie motorkilometers!!
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HELPERS GEVRAAGD voor
De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT
Op ZATERDAG 16 APRIL 2011.
Op de derde 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: 06-15022942
(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:

………………………………………….

Email:

………………………………………….

Evt. Opmerkingen:

………………………………………….

Handtekening:

………………………………………….

Formulier s.v.p. inleveren in ’t Kluphoes of mailen naar: : klassieker@entersemotorclub.nl.
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Loawt ’t er is oaver hebn...
René Nijzink (38 jaar)
Getrouwd met Ellen Nijzink (36 jaar)
Samen hebben ze 3 kinderen: Yorick 10 jaar,
Frank 8 jaar, Ilse 4 jaar.
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:
Betrouwbaar, actief,
doorzettingsvermogen.
Hoe ziet je (werk)dag eruit?
Ik ben projectleider, constructeur bij Aveco
de Bondt in Rijssen. Ik begeleid dagelijks
bouwkundige constructies van hout, staal
en beton. Ik ben 50% op kantoor en de
andere helft buiten. Wanneer ik thuis kom
uit mijn werk, speel ik graag met onze
kinderen en we eten samen. In de avond
ben ik veel op pad voor de EMC, sporten
of ik ben nog aan het werk.

Hoe ben je betrokken geraakt bij de
E.M.C.?
Via enduro’s, ik werd toen verzorgd door
het helpersteam van de EMC. In 1996 heb
ik samen met Jan Pieterson het Kluphoes
ontworpen en berekend. Mijn enduro
carriere beëindigde in 2004 en vond ik dat
ik iets moest terugdoen voor de enduro.
Nu ben ik actief betrokken bij het
organiseren van de Reggerit.

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Ontbijt, koffie en een krantje tot een uur of
half elf. Hierna met de jongens naar de
motorcross of enduro. Een bak patat is
niet te versmaden, daarna lekker douchen
en gezellige visite houden bij de
kameraden/ familie of bij ons.

Ben jezelf ook betrokken bij de E.M.C.
en zo ja waarmee?
Bij het organiseren van de Reggerit, ik
draai bardiensten en ik ga altijd kijken bij
de enduro’s

Waar ben je het meest trots op?
Gezin, ouders, ons huis en dat ik in 2001
de 6-daagse in Frankrijk heb mogen en
kunnen rijden!

Wat vind je het beste van de E.M.C.?
Dat alles kan! De EMC staat open voor
nieuwe ideeën. Zij heeft een goed bestuur
en goede commissies.
Hoe zie je ideale toekomst voor de
E.M.C.?
De EMC moet lage prijzen blijven hanteren
en de stamtafel volhouden met gasten,
hier worden namelijk de mooiste ideeën
geboren. Bovendien bindt het de jeugd. Ik
zou heel graag een motorcross circuit in
Enter gerealiseerd zien.
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Sinterklaas
Zaterdag 27 november was het dan eindelijk zover. De
Sint had tijd om toch even bij het clubhuis van de EMC te
komen. Om een uur of 15.00 zaten diversen kinderen met
hun ouders op hem en zijn pieten te wachten. Volgens mij
hadden ze problemen om Americo uit de stal te krijgen
want na enige vertraging kwam tegen 15.45 Truus de
parkeerplaats opgereden.
En ja hoor, daar was hij dan, natuurlijk op klompen in
gezelschap van 2 aardige pieten.
De kinderen waren inmiddels door het dolle heen. Om de beurt mochten ze allemaal even bij de Sint
komen om te vertellen wat ze afgelopen jaar weer hadden meegemaakt en gelukkig hoefde niemand
mee naar Spanje.
Wel merken we een beetje dat de Sint echt oud begint te worden. Hij was al vergeten dat hij die
ochtend bij Enter Vooruit was geweest!! Dat vond 1 kindje toch wel vreemd.
Nadat de kinderen (en ouders) zich misselijk hadden gegeten in de pepernoten was het dan tijd voor
de cadeaus. Zo aan alle gezichtjes te zien hadden de pieten erg goed hun best gedaan.
Al met al een heel erg goed geslaagde middag!
Bedankt Sint en pieten,
Hopelijk tot volgend jaar!
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EMC Motorweekend 2011
26 tot en met 29 mei 2011
Sauerland
Beste mede EMC’ers,
Het is weer tijd geworden om ons motorweekend te gaan plannen / boeken / reserveren, hoe je het ook maar
noemen wilt.
We hebben dit jaar besloten te kiezen voor een andere locatie. Na jaren in de Eifel door en bij Jozef & Maria
goed verzorgd te zijn geweest was het tijd voor eens iets anders. We hebben gekozen voor het dorp Willingen
in het Duitse Sauerland.
De accommodatie bestaat uit een hotel en daarbij verschillende vakantiehuizen, de verzorging hier zal iets
luxer, afwisselender, uitgebreider zijn dan wat we gewend waren. We hebben nu de mogelijkheid voor 1 groot
vakantiehuis, met uiteraard verschillende kamers, voor elk wat wils en voor meerdere budgetten.
Het is nu mogelijk om verschillende soorten kamers te boeken. Je kan nu kiezen of je alleen op een kamer wilt
liggen (voor mensen die een beetje éénkennig zijn of de zware snurkers), met z’n tweeën (de stelletjes….) of
met een groep. Financieel zal dit wel iets uitmaken.
Je begrijpt wel dat er geen 30 éénpersoonskamers zijn, dus het indelen gaat op volgorde van aanmelden,
overleg en gezond nuchter verstand.
Volgens Duitse traditie is alles voorzien van een goed ontbijt en zijn de avonden verschillend ingedeeld, grill
buffet of BBQ (weersafhankelijk), 3-gangen menu en ook nog op vrijdagmiddag de lunch.
Niet onbelangrijk is het hotel voorzien van een gezellige “Biergarten”, inclusief een kampvuur met een goed
gevulde ketel met lekkers erboven.
Willingen is een toeristische stad. Het hotel ligt ook veel minder afgelegen dan wat we in Beuren gewend
waren. We verwachten dat we ’s avonds ook lekker de stad in kunnen lopen om hier of daar op een terras te
kunnen zitten. Daarom is het weekeinde exclusief de kosten voor de drankjes.
Jullie kunnen begrijpen dat, per saldo, de kosten deze keer iets hoger zullen zijn dan de voorgaande jaren, zie
het inschrijfformulier.
Hierbij iets meer gedetailleerde indeling van het motorweekend natuurlijk de motorroutes niet te vergeten,
hierin hebben we verschillende mogelijkheden, lang of kort, snel of slingerwegen, te veel om op te noemen. En
de website van de Sauerlaender Hof, kun je alvast verheugen en oriënteren:
http://www.sauerlaender-hof-willingen.de/

Donderdag

Heenrit

Party mit rockiger
Musik und Buffet

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

Frühstücksbuffet

Frühstücksbuffet

Frühstücksbuffet

Motorrijden
Mittags
Imbiss

Motorrijden

Grillparty

3-Gänge-Menü

Terugrit

! Het zal deze keer niet het eerste weekend van mei worden, maar de datum waar wij voor gekozen hebben is
26 tot en met 29 mei 2011.

20

december
2010
Een paar weken later in het seizoen betekent:
1. Langere dagen qua zonlicht, dus meer zuivere netto motorrijtijd.
2. Iets meer richting zomer dus iets meer kans op mooier weer.
Dus: dus check je agenda, gooi het in de groep en meldt je aan door onderstaand formulier in te vullen op de
website, of anders in te leveren op het ’t Kluphoes.
Maar uiteraard kun je ook onderstaand briefje inleveren. Maar de volgorde van inschrijven is dan wel het
moment dat wij het ontvangen hebben. Voor evt vragen kun je altijd terecht bij de EMC Weekend commissie
Edwin, Frank en Natascha
weekend@entersemotorclub.nl

Inschrijven EMC Weekend 2011
Voornaam:

……………………………………………………

Achternaam :

……………………………………………………

Adres :

……………………………………………………

Postcode :

……………………………………………………

Woonplaats :

……………………………………………………

Telefoonnr vast:

……………………………………………………

Telefoonnr mobiel :

……………………………………………………

E-mail adres :

……………………………………………………

Ik ga op:

Donderdag / Vrijdag

Ik wil wel voorrijden:

Ja / Nee

Ik beschik over een navigatiesysteem :

Ja / Nee

Mijn voorkeur gaat uit naar een : meerpersoons- / tweepersoons- / éénpersoonskamer
Eventuele bijzonderheden en/of opmerkingen
om rekening mee te houden: …………………………………….
Datum:

……………………………………..

Belangrijk!
De opgegeven voorkeur voor het type kamer is geen garantie dat je die ook krijgt!
De beschikbaarheid van de type kamers en de volgorde van inschrijving is daarbij maatgevend.
De kosten voor een meerpersoons kamer bedragen € 169,De kosten voor een tweepersoons kamer bedragen € 199,De kosten voor een éénpersoons kamer bedragen € 219,Voor mensen die op vrijdag weggaan is de prijs € 30,- minder.
Je hoort dan zsm welk type kamer je krijgt, waarna je het bedrag kunt overmaken
op rekeningnummer 11.43.07.024 t.n.v. Enterse Motor Club ovv ‘EMC weekend’ en je naam. Je inschrijving is
pas definitief nadat je op het opgegeven mailadres een bevestiging van je gegevens hebt ontvangen.
Inschrijven stopt in principe op 15 januari 2011. Daarna kunnen we deelname niet garanderen.
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Varkensruggen;gevaarlijk voor motorrijders
Je ziet ze steeds meer: betonnen wegafscheidingen op rotondes en langs (provinciale) wegen.
De zogeheten varkensruggen, betonnen blokken, vormen echter een gevaar voor motorrijders.
De wegafscheidingen zoals die onder meer langs de N302 bij Harderwijk zijn aangelegd – en al
voor opschudding in de motorwereld hebben geleid – zijn bedoeld om te zorgen dat
weggebruikers niet op een naastgelegen (brom)fietspad kunnen geraken. Een groot deel van de
weggebruikers, zowel automobilisten als motorrijders, zijn niet te spreken over de toepassing
van deze betonnen afscheidingen.
Arjan Everink, hoofd Rijopleidingen bij de KNMV, maakt zich eveneens zorgen over het gebruik
van de varkensruggen door wegbeheerders: “Hebben de beheerders wel eens nagedacht over
wat het effect is als je plotseling met je motor moet uitwijken en in aanraking komt met zo’n
betonnen blok? Het resultaat zal veel heftiger zijn dan slechts schade aan je ego en aan je
velgen. Bovendien helpen deze ruggen ook niet als je als doel hebt om de (brom)fietser te
beschermen. Een alternatief zoals belijning die geluid maakt als je erover heen rijdt, of
buigbare bermpaaltjes, zou beter zijn.”

Toevoeging redactie EMC Allerlei; naast de varkensruggen vinden wij de KNMV
alternatieven ook maar niks. Elk obstakel of witte lijn (met of zonder geluid) op de
rijbaan is een gevaar voor motorrijders.
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29e REGGERIT 15 JANUARI 2011
OPROEP aan alle LEDEN
De tijd vliegt, de mais is al bijna weer van het land en over enkele weken, op 15 januari 2011 om precies te
zijn, start alweer de volgend Reggerit. De Enduro die meetelt voor het Nederlandse Kampioensschap Enduro.
Ondanks dat het wederom weer een ‘gewoon’ eendaags evenement is, moet er uiteraard wel weer enig werk
verzet worden. Vandaar dat alle hulp weer welkom is. Dus geef je op als helper zodat we er weer een gezellig
en geslaagd EMC evenement van kunnen maken.
Verstuur, breng het naar ‘t Kluphoes, Krompatte 4, 7468 AS ENTER,
of per mail: helpersreggerit@entersemotorclub.nl
zodat we weten dat we op jullie kunnen rekenen.

Naam
:
Adres
:
Postcode
:
Mobiel nummer:
Wat heb je vorig jaar gedaan?:
Met wie?
:

J

N

Zaterdag 11 december
Zaterdag 18 december
Dinsdag 28 december
Woensdag 29 december
Zaterdag 8 januari
Donderdag 13 januari
Vrijdag 14 januari
Zaterdag 15 januari 2011
Maandag 17 januari 2011
Zaterdag 22 januari 2011

De Enduro commissie
Patrick Kuipers
06-23844931
Jos Rutjes
06-53722820
Antoon Slagers
06-50828494

Mark Spekrijse
Marcel Vos
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Het automatisch antwoordapparaat
van de opa’s en oma’s van
tegenwoordig

“ Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar u kunt een
bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende
code’s:







Ben je een van onze kinderen: toets 1
Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2
Wannneer jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3
Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4
Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5
Als we de kinderen van school moeten halen:

toets 6
 Als er voor a.s. zondag een taart gebakken moet worden:

toets 7
 Als jullie allemaal naar huis komen mee-eten:

toets 8
 Als vader een klus moet komen doen: toets 9
 Als u een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw
boodschap in na de pieptoon, we bellen u terug zodra we tijd
hebben. “
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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 maart 2011

Zaterdag 15 januari 2011
Maandag 21 maart 2011
Woensdag 30 maart 2011 o.v.b.
Zaterdag 16 april 2011
Zaterdag 21 mei 2011
26 t/m 29 mei 2011
27 of 28 augustus

29e Reggerit
AED cursus
Info avond GPS
Veteranen- en Klassiekerrit
Enterrun
EMC weekend
Demo Race

Hele dag
Avond
Avond
Hele dag
Hele dag
Hele weekend
Hele dag

Typ onderstaande link over in je browser om op de hoogte te blijven van
alle activiteiten:

http://www.entersemotorclub.nl/homepage/index.php?p=agenda

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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