Met o.a. in dit nummer:
Oproep voor 3 september
Interview Ria Bak
Verslag Sauerland weekend
Reisverhaal Noordkaap
Crossnieuws

No.2 – juni 2011

juni 2011

Voorzitter:
Secretaris:
Penn.meester:
Leden:

A. Slagers
M. ter Harmsel
D. Pruim
F. Lammertink
H. Wolters
P. Kuipers
H. a/d. Stegge
B. Rikkert
R. Schrooten

Dorpsstraat 79
Langevoortsweg 5
Pr. Bernhardlaan 28
Brahmsstraat 16
Reggestraat 66
Van Uitertstraat 44
Putman Cramerstraat 7
Boomcateweg 81b
Muldershof 17

7468 CG
7468 RP
7468 BE
7604 ET
7468 EN
7468 EE
7468 BG
7442 BG
7468 GR

Enter
Enter
Enter
Almelo
Enter
Enter
Enter
N’dal
Enter

Tel: 0547-384332
Tel: 0743-842343
Tel: 06-11006036
Tel: 0546-807811
Tel: 0547-383072
Tel: 0547-380746
Tel: 0547-383110
Tel: 0548-613189
Tel: 06-54713877

LIDMAATSCHAP:
Minilid t/m 5jaar
6 t/m 17 jaar
18 t/m 64 jaar
vanaf 65 jaar
Gezinslidmaatschap

Een gezinslidmaatschap is ouders +
minderjarige kinderen
Word je na 1 september lid,
dan geldt de betaling voor het
hele volgende jaar.

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

4,50
10,00
20,00
10,00
25,00

BANKRELATIE:

Bank rekening (Rabobank)

REDACTIE:

H. Wolters
F. Lammertink
S. Rutenfrans

E-MAIL REDACTIE :

redactieclubblad@entersemotorclub.nl

E.M.C.-POSTADRES :

Postbus 53, 7468 ZH Enter

INTERNET
OPENINGSTIJDEN
‘t KLUPHOES
ADRES ‘t KLUPHOES:

www.entersemotorclub.nl
Woensdag;
19.30 uur tot 23.00 uur
Zaterdag;
15.00 uur tot 19.00 uur
Krompatte 4,
7468 AS Enter
Tel: 0547-382053

TOER:

M. Wolves
A. Eeftink
N. Hovenier

0547-381287
0546-573969
06-14560053

B. Rikkert
E. Rotman

0548-613189
0548-517629

WEEKEND DUITSLAND:

F. Lammertink
E. Spoelder
P. Kuipers
A. Slagers
M. Vos

06-29217269
078-6188862
0547-380746
0547-384332
0547-381814

N. Hovenier

06-14560053

H. a/d Stegge
J. Rutjes

0547-383110
0547-382586

CROSS:

P. Kuipers
A. Slagers

0547-380746
0547-384332

J. Slagers
A. Kamphuis

0547-383787
0547-382593

DEMO RACE

H. Wolters
B. Westerik

0547-383072
0546-573012

P. Kuipers

0547-380746

VETERANEN &
KLASSIEKERS

M. Reijerink
B. Westerik
J. Hinseveld

06-22065346
06-34422170
06-51565584

H. de Wilde
B. Oude Mulders

06-15022942
06-21287422

ENTERRUN:

M. Rohaan
G. Kalenkamp
H. a/d Stegge
H. ter Denge

0547-381912
0547-382986
0547-383110
06-29536751

H. Beverdam
W.J. Pieterson
G. Lankamp

0547-381661
253-5364870

BEHEER KLUPHOES DB

H. a/d Stegge
H. ter Denge

0547-383110
06-29536751

ENDURO:

nr. 11.43.07.024

tel: 0547-383072
tel: 0546-807811
tel: 06-57333712

2

juni 2011
INHOUD
Van de redactie
De plof op de mat zal deze keer iets harder
zijn dan anders, want we kregen deze keer
goed wat kopij, mooi. Er hebben weer
diverse EMC evenementen plaatsgevonden dit voorjaar, waarvan de
verslagen in deze EMC-Allerlei te lezen
zijn. Ook zijn weer de nodige kilometers
gemaakt al dan niet in EMC-verband. Het
record voor de langste (en mooiste) tocht
van dit voorjaar is door Jop gesteld op
ruim 9.000 km, met zijn reis naar de
Noordkaap. Hij rijdt zoveel dat hij zijn
nieuwe BMW al bijna weer moet inruilen!
De komende periode zullen ook weer
EMC-evenementen georganiseerd worden
en breekt de vakantieperiode aan, zodat we
ook voor de volgende EMC-Allerlei weer
hopen op veel kopij. Dus heb je wat te
melden, laat het even weten.
Maar eerst veel leesplezier met deze EMCAllerlei.
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De redactie

Bij Rob Schrooten en
Wendy Bruns is Gijs
geboren. Gijs is het
broertje van Silke en
Bram.

Helaas geen Demo Race
Vorig jaar moest de Demo Race op de valreep
worden afgelast wegens extreme regenval. Nu
heeft de Demo Race commissie moeten
besluiten dit jaar geen Demo Race te
organiseren vanwege het ontbreken van een
geschikte locatie. We dachten het rond te
hebben, de vergunning was al aangevraagd,
maar het bleek toch niet mogelijk om het op
een door ons verantwoord beschouwde wijze
te organiseren.

Van harte
gefeliciteerd!

De Demo Race commissie

3

juni 2011

4

juni 2011

Juli dient zich al aan en de wereld staat alweer in bloei. Dat betekend dat de enduro
wedstrijden in Nederland een pauze hebben en de wegmotoren weer volop een het rijden zijn.
De crossers onder ons, en dat zijn er best veel, zijn weer volop aan het rijden op crossbanen in
de regio. De ene gaat liever naar een harde baan en de ander gaat liever naar een zanderige
baan. Weer andere EMC-ers gaan nog even een enduro rijden in het mooie Wales. Daar is een
compleet EMC enduroteam naar toe geweest, hoe dit is afgelopen zal in de volgende editie wel
komen te staan.
De vaste evenementen vinden hun weg binnen de EMC en gaan zo gewoontjes door.
Dat is natuurlijk niet zo gewoontjes, want de vrijwilligers zijn er steeds maar weer druk mee
elke keer. Ook met de steeds veranderende wetgeving wordt het een en ander er soms niet
makkelijker op gemaakt. Maar tot nu toe lukt het allemaal nog steeds.
De drukker (André) heeft het overlijden van ons drukapparaat aangekondigd en ik denk dat
deze versie van het boekje dus elders wordt gedrukt. Als er nog een lid is die ideeën heeft over
de voortgang en manier van drukken van ons boekje hoort Harry het graag.
Verder heb ik geen zinnigs te melden en volgens mij hebben de makers van dit boekje dit keer
kopij genoeg dus ik hou het kort deze keer.
Dus gegroet leden en alvast een fijne vakantie.
Antoon Slagers
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Zomaar een dag naar het strand.
Het was zeer warm die dag en dus ging de familie Kanaak naar het strand. Vader en moeder
nestelden zich in een strandzetel en de kinderen gingen, voorzien van schop en emmer, naar
de waterkant. De 12‐jarige Jeroen leek het op een gegeven moment een leuk idee om met
zijn, van zeer scherpe randen voorziene, schop een kwal in mootjes te hakken. Hij sloeg wild
met zijn schop om zich heen en raakte daarbij niet alleen de kwal, maar amputeerde en
passant ook even enkele tenen van de heer Middel. Op het gekerm van de heer Middel kwam
strandwacht Poverig, in dienst bij de stichting ‘Strand‐defensie’, af. Constaterend hetgeen
gebeurd was, greep deze Poverig, een kogelslingeraar, Jeroen bij zijn benen, liet hem, geheel
volgens de regels, enkele malen in de lucht ronddraaien en liet hem vervolgens op het juiste
moment los, zodat de jongeman met en fraaie boog richting zee vloog. Jeroen landde
overigens niet in het water, maar –welk een mirakel‐ in de boot van mevrouw Frequent. Het
gevolg van Jeroen’s landing was dat zijn ledematen niet allemaal meer in de oorspronkelijke
positie zaten. Mevrouw Frequent schrok van het geheel zodanig, dat er bij haar geestelijke
schade werd aangericht. Mevrouw stelde later dat zij, die voorheen haar Joop altijd trouw
was gebleven, van schrik nymfomaan was geworden, met een ‘score’ van ± 100 minnaars per
jaar.
Tezelfdertijd was, ondanks de hitte, de verhouding tussen vader en moeder Kanaak ook
enigszins bekoeld. Moeder oordeelde dat vader zich teveel vergaapte aan het vrouwelijk
schoon. Zij wilde uiting geven aan haar ongenoegen door vader de koelbox naar zijn hoofd te
gooien. Deze trof echter niet vader, maar de toevallig passerende heer Neuzel, die zijn giftige
zeeslang even in zee wilde uitlaten. De heer Neuzel werd slechts licht geraakt, maar was zo
ontstemd dat hij de slang op moeder wierp. Het beest kronkelde zich om haar heen en beet
moeder uiteindelijk in haar vrij omvangrijke derrière. Na de beet vertoonde moeder
kameleon‐achtige verschijnselen. D.w.z. zij werd eerst rood, toen groen en vervolgens blauw.
Gelukkig was inmiddels een ambulance gearriveerd, zodat Jeroen, moeder, de heer Middel en
mevrouw Frequent naar het ziekenhuis konden worden afgevoerd.
Tot zover dit verhaal. Als EMC‐bestuur worden we nogal eens geconfronteerd met
(dreigende) aansprakelijkheid‐ en verzekeringskwesties. Vandaar schoot mij deze case weer in
toen ik bij mijn recente verhuizing op mijn oude werkboek recht stuitte. De vraag bij deze
case luidde:
Geeft ZEER OVERZICHTELIJK aan wie door wie, waarvoor en op grond waarvan kan worden
aangesproken.
Helaas zaten de antwoorden er niet meer bij. Degene die ze weet mag zich melden en kan
ons misschien adviseren als we weer eens een echte ‘case’ hebben.
Harry Wolters
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GPS Thema avond 30 maart 2011
Woensdag 30 maart was er dan de clubavond met als thema GPS avond. Dit werd verzorgd
door Waypoint Notter. Waypoint is een begrip op GPS gebied en heeft vooraanstaande rol
gespeeld voor de ontwikkeling van de GPS apparatuur op de motor. De presentatie werd
grotendeels persoonlijk gedaan door directielid Hans Vaessen, woonachtig in Exo en als
EMC lid wou hij dat toch zelf doen.
Velen van de club hebben inmiddels een GPS en daar konden dan ook alle vragen over
gesteld worden, waar dan weer duidelijke antwoord en uitleg over werd gegeven.
Veel aandacht werd gegeven aan het maken van routes in Mapsource, over wat je beter wel
en niet kunt doen. Voor degenen die een paar jaar geleden de Mapsource cursus deden was
dit een kleine herhaling maar nog steeds erg nuttig om weer even de do’s en dont’s op te
halen. Het blijkt nog dat veel mensen eenvoudigweg een aangeboden route op het apparaat
inladen en dan herberekenen. Afhankelijk van ieders kaartmaterieel maar ook verschillende
instellingen en voorkeuren komen er dan vaak verschillende routes uit. En dat is zeker niet
handig als je in clubverband met elkaar rijdt. De belangrijkste tip hiervoor is dat de routes
vóór een rit per mail naar de deelnemers gestuurd worden. Dan in Mapsource moet de route
gedupliceerd en herberekend worden op je eigen kaartmateriaal en voorkeuren. Mocht er
dan verschil zijn met de originele route kan deze handmatig aangepast worden zodat deze
(zoveel mogelijk) gelijk wordt aan de originele route.
Maar speciale aandacht werd er gegeven voor de Onroute Motorkaart welke je als apart
kaartmateriaal op een SD kaart in je Zümo kunt laden waarna deze zelf de mooiste wegen
berekent. En dat zonder vooraf een route op de PC te hoeven maken. Ideaal dus om zomaar
eens de motor te pakken, zonder vooraf gemaakte route, en toch alleen maar mooie
motorwegen te rijden.
Waypoint heeft een maand lang een speciale EMC aanbieding gemaakt, van EUR 69,- voor
de Onroute Motorkaart Benelux. Hierop staat dan ook nog en klein deel over de grens in
Duitsland.
Frank Lammertink
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AED cursus 21 maart 2011
Op maandagavond 21 maart was er dan voor de tweede keer de cursus AED in 't Kluphoes.
De eerste was inmiddels alweer 2 jaar geleden.
De cursus werd gegeven worden door dhr. Gerard Biemans. Hij is werkzaam geweest voor
ZGT en is daar nog regelmatig te vinden. Een man uit de praktijk dus. Hij heeft zich gericht
op de AED apparatuur en geeft regelmatig cursussen aan clubs, buurten, bedrijven en noem
maar op.
Er waren 8 deelnemers, wat een mooi aantal was. De cursus begon met een presentatie en
uitleg met wat je wel en niet moet doen als iemand gereanimeerd moet worden. Daarna
mochten we het geleerde in de praktijk brengen op 2 oefenpoppen.
Als iemand buiten bewustzijn is en niet meer ademt, is het belangrijkste eigenlijk wel altijd
iets doen.
kort gezegd:
- eigen veiligheid eerst..
- bewusteloosheid en ademhaling controleren en zo niet
- alarmeren en 112 (laten) bellen, zeggen dat het om reanimatie gaat en locatie doorgeven.
- direct beginnen met reanimeren (30 x drukken, 2 keer beademen en herhalen)
- AED apparaat aanbrengen en instructies volgen
- afwisselen met reanimeren wanneer mogelijk
- doorgaan tot de ambulancepersoneel het overneemt of het slachtoffer bij kennis komt.
Een heel leerzame en zeer zinvolle avond. De deelnemers kunnen zichzelf nu aanmelden
voor de sms-dienst zodat zij daadwerkelijk een ander kunnen helpen. En nu maar hopen dat
we het nooit nodig zullen hebben, maar mocht het nodig zijn kunnen ook deze acht
deelnemers een levensreddende rol spelen in noodsituaties.
Frank Lammertink
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Zaterdag 3 september
Kids-middag, zaterdagmiddagrit en
Feestavond
Zaterdag 3 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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Loawt ’t er is oaver
hebn...
Ben jezelf ook betrokken bij de E.M.C. en
zo ja waarmee?
Ja nog steeds dus. Ik verzorg de website van
de Reggerit, maak flyers, bewerk foto’s (foto’s
met een knipoog ) Want de humor moet je erin
houden!

Ria Bak
Gehuwd met Henk Bak
Kinderen: Timo en Joey en hond Baloe
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden?
Spontaan, behulpzaam en impulsief.

Wat vind je het beste van de E.M.C.?
De saamhorigheid! Met elkaar kom je een heel
eind. Ook de leuke dingen; zo verzorgde ik
eens de prijzen voor de tweedaagse Reggerit.
Ik vond het leuk om een klomp op een sokkel
te regelen i.p.v. de standaard bekers.
Zodoende mocht ik ze ook zelf uitreiken aan
de prijswinnaars. Heel erg leuk. Natuurlijk heb
ik dit in stijl gedaan: op klompen!

Hoe ziet je (werk)dag eruit?
Allereerst ben ik moeder maar ik werk als
verkoopster bij Gram Koel- en Vriesapparatuur
(in sept. as. 25 jaar). Vooral op maandag was
ik veel sportkleding en heb dan veel zand te
vegen als Joey weer een wedstrijd heeft
gereden in het weekend daarvoor. Daarnaast
werk ik de website bij www.joeymx.com
Ik vind het leuk om alle (neven)activiteiten
tijdens zo’ n wedstrijd op de gevoelige plaat te
zetten. Op die momenten praat je veel met
ouders van de crossers en dat geeft afleiding
(omdat je zelf als ouder toch altijd angst bij je
draagt) maar je houdt er ook heel leuke
contacten aan over.

Hoe zie je de ideale toekomst voor de
E.M.C.?
De jeugd heeft de toekomst, hier moeten we
mee door! Het organiseren en al het werk wat
er bij hoort en natuurlijk horen daar ook de
leuke feestavonden bij. De vrijwilligers worden
niet vergeten.
Eigenlijk zou iedere licentiehouder een
aantekening moeten krijgen op zijn licentie om
eens 1 dag per jaar als vrijwilliger mee te
draaien om te
zien hoeveel
werk de
organisatie
heeft. Vaak
staan de beste
stuurlui aan
wal en is
sportiviteit
soms ver te
zoeken.
Doe maar
gewoon dan
doe je gek
genoeg...

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Eindelijk eens uitslapen om de regelmaat eens
te doorbreken. Eigenlijk hoef ik niets op zo’n
dag! Een terrasje pakken of heerlijk shoppen
in stad, met een massage na (op vrouwendag
haha) en een diner toe. Daarna wil ik nog wel
uit mijn dak gaan met goede muziek om
vervolgens heerlijk in slaap te vallen.
.
Waar ben je het meest trots op?
Op mijn gezin. Absoluut!
Hoe ben je betrokken geraakt bij de
E.M.C.?
Henk mijn man crosste en reed enduro’s. We
hebben samen enkele keren als routecontrole
geholpen.
Sinds 3 jaar ben ik actief met de Reggerit.
Zodoende werd ik gevraagd om de website te
maken en bij te houden, dit vind ik leuk om te
doen.
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Verslag EMC Weekend Sauerland 2011
Als medeorganisator een verslagje
schrijven van het EMC weekend.
Eigenlijk hoort het niet. Preken voor
eigen parochie zeggen ze wel eens.
Maar ja na thuiskomst is iedereen al
weer druk met van alles en nog wat dus
schrijven ho maar. Het zijn rijders die
EMC’ers, geen schrijvers…
Door drukte van de commissieleden
kwamen er compleet nieuwe leden in de
commissie en zo ook nieuwe ideeën. Na
een beetje rondvragen onder de die‐
hard‐deelnemers waren we eruit. Na jaren in de Eifel door en bij Jozef & Maria goed verzorgd te zijn geweest was het tijd
voor eens iets anders.
We hebben besloten dit jaar dan ook te kiezen voor een andere regio namelijk het Duitse Sauerland. Daar waren we als
EMC nog niet geweest en dus hoogste tijd om daar de boel te verkennen.
Na wensen van dezelfde die‐hard‐deelnemers bestond er de hartstochtelijke wens voor keus uit type kamers. Een
éénpersoonskamer voor mensen die een beetje eenkennig zijn, of de zware snurkers. Of juist een tweepersoons voor
bijvoorbeeld de stelletjes. En voor sommigen een tikje meer luxe. Je komt dan al snel terecht bij een hotel in plaats van
een pension á la Jozef en Maria en dus ook hogere prijzen. En voor anderen ook belangrijk dat het niet zo afgelegen ligt
en nog wat vertier in de omgeving te hebben. Ook bijvoorbeeld als het slecht weer is.
We kregen dus een heel wensenlijstje mee om daarmee een goed onderkomen te krijgen. Maar na wat rondpluizen op
internet en forums krijgen we een goede tip van, wat later blijkt, één van de deelnemers; Hotel Sauerländer Hof in
Willingen. Hans Politiek komt daar al jaren en heeft heel goede ervaringen. Het voldoet eigenlijk aan alle wensen en om
te proberen hebben we dat dus geboekt voor het weekend van 26 t/m 29 mei. En dus dit jaar iets later in het seizoen.
Dus dit jaar een hotel i.p.v. een pension en daardoor iets luxer, afwisselender, uitgebreider dan wat we gewend waren.
Iedereen heeft dan ook nog keus uit zijn eigen type kamer, voor elk wat wils en voor meerdere budgetten. Het kost
gemiddeld dan weliswaar ook iets meer, maar ja dat is dan zo.
Het inschrijven kon beginnen en dat deden we dit jaar via de EMC site. Dat verloopt eigenlijk heel goed en na het
doorsturen van de lijst krijgen we de bevestiging dat iedereen de opgegeven kamer heeft gekregen. T’is altijd maar
afwachten of dat lukt met zoveel..
En zo schrijven we dit jaar met 21 personen in en we vertrekken allen op donderdag. Nu nog een groepsindeling waarbij
zoveel mogelijk rekening te houden met personen die het liefst met elkaar rijden, met in elk groepje tenminste één GPS
systeem. Nou, da’s makkelijk want bijna iedereen heeft er één blijkt. Vier groepen van gemiddeld 5 man, das een mooi
aantal.
En dan de routes nog: Van routes van Norbert maken we routes van 300 tot 400 kilometer lang. Enkele routes hebben
mogelijkheid om binnendoor te rijden, zeg maar een lus over te slaan, waardoor je evt. een kortere route kunt rijden, en
toch zo veel mogelijk op de route te blijven. Dus zowel voor de kilometervreters als de langepauzerijders is gedacht. Alle
info is verstuurd en dus ready to go.
Donderdag 26 mei
En zo ‘s morgens net na acht uur komt de groep van Norbert al aan want die willen om half negen al gaan rijden. Snel
een paar potten koffie zetten dus. Het blijkt dat er meer om half negen weg willen en met hun mee rijden. En zo kan de
gemaakte groepenindeling in de prullenbak. Een aantal van de groep van Jan komen niet hier maar staan ons bij de grens
op te wachten. En dus blijven we om negen uur met één groep over. Bij de grens, waar de anderen ons opwachten,
kijken we wel verder wie met wie rijdt. Edwin komt dan aan en heeft er al 180 km op zitten vanuit Dordrecht. En dan
verdwijnt de laatste bak koffie in de gootsteen ‐Is er nog koffie?‐ en even later zwaait Ben Rikkert ons allemaal uit want
die belooft s’ avonds aan te komen.
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Bij de grens wachten de collega’s van Jan ons op; Carlo en Marco & Kathrin. En om daar niet één grote en één kleine
groep te krijgen rij ik zelf met Edwin, Jeroen en Arie mee.
Eerst nog wat vlak maar dan na middag komen de bulten van Sauerland steeds meer op ons pad.
We houden de hele dag mooi en warm weer. Het EMC Weekend is nu écht begonnen.
En dan ergens in een grote stad pakken we de verkeerde weg. En dus moeten we keren..dacht ik. Arie had ik al even niet
in mijn spiegel gezien. En na het keren was Edwin en Jeroen ineens ook in geen velden of wegen te zien. Gewoon
doorrijden tot het volgend vlaggetje en dan zullen ze daar wel staan. Niet dus. Toch maar even bellen. Ja brug over,
rechts af, bos door en na de slingerweg staan we aan de rechterkant. En Arie? Nee die is niet bij ons. Toch maar even
Arie bellen dus. Arie had dus bij het keren zijn evenwicht verloren en de motor op zijn kant laten vallen. Gelukkig niks
ernstigs maar hij had er wel de balen van en was nu al onderweg naar het Hotel. Shit, dat is balen. Elkaar kwijt raken en
dan ook nog dit. Maar wij moesten maar verder rijden.
Ja dan maar verder rijden en daar stond ik even later dus op de bult een ons te wegen, maar nog steeds geen Edwin en
Jeroen. Totdat een groep motoren voorbij trok en… hej dat is Jan met de groep. En Natas met het rooie monster. Dan rij
ik daar maar met mee. En ook nog even later Edwin en Jeroen, na de slingerweg aan de rechterkant. Ja dat zeiden we
toch?
Even wat verder kletsen en toen maar weer de groep gesplitst en wij met z’n drieën verder.
Aangekomen in Willingen is het een drukte van jewelste. Bij het Hotel zijn wij de laatsten en is iedereen al binnen. Het
Hotel is in traditionele duitse stijl gebouwd en oogt inderdaad luxer dan we gewend waren. Wij waren er ook nog nooit
geweest dus het was ook voor ons een verassing. Snel even een biertje, de boel op de kamer gooien, douchen en dan
lekker snel wat eten...
Het avondeten: Rond half acht gaan we met zijn allen aan tafel en ook de ander tafels zijn druk bezet. Er wordt een bord
met hapjes neergezet, best wel lekker. En dan na een tijdje nog een bord met hapjes, En dan na een tijdje nog een bord
met hapjes... De menukaart. Ah kijk, een 8‐gangen menu. We hebben er al 5 gehad toch? Dan komt nu het hoofdgerecht
zeker. En dan na een tijdje nog een bord met hapjes. Tis al 10 uur toch? Hey wat is die tafel daar ineens leeg. Roken
zeker.. wel erg lange rookpauze. En ja hoor daar komen de borden vol met rollades en ander heerlijk vlees. Patatjes,
aardappeltjes groenten en wat al niet meer. Of jullie nog wat lusten? Neu….geen eetlust meer.
Maar na een verder gezellige avond met de nodige biertjes, droop iedereen tegen de kleine uurtjes langzaam af naar de
kamer.
Vrijdag 27 mei
Rond acht uur komen de eersten aan het ontbijt. We zitten aan de straatkant gezellig aan kleine tafeltjes en donkere
hoekjes. Het ontbijt ziet er uit zoals wij dat van en duits ontbijt bij een duits hotel verwachten. Alles er op en eraan. Zoals
voorspeld ziet het weer er niet best uit, maar iedereen gaat toch.
Ik rij zelf met Jan mee en gezellig met Natas. En zo rijden we na een paar wegopbrekingen en wat omrijden Willingen uit
op de route. Ja, maar dan wel tegenovergesteld, blijkt op mijn Zümo. Maar Jan rijdt voorop en bepaald. En zo ist maar
net. De groep van Edwin komt ons ook achterop dus moeten we wel goed rijden toch? Ja hoor geen probleem. Na een
aardig stuk heeft mijn Zümo het eindelijk gesnapt dat wij andersom willen rijden. Bij een wegopbreking staat brandweer
en wij kunnen onmogelijk doorrijden. En dus gaan we terug en pakken we de route verderop weer op, als we tenminste
om de bergrug heen kunnen komen.. Maar dan na een tijdje zitten we weer goed. We moeten nodig tanken en zo gaan
we bij de afslag niet linksaf maar even rechtdoor naar het tankstation. Dan na het tanken rijden we terug en.. rechtdoor,
de afslag voorbij. Ben ik nou gek? Even kijken wat gebeurt maar niemand reageert. Dan maar even gas er op en de boel
inhalen en even stoppen. Hoezo verkeerd om? De pijl gaat toch die kant dus rijden we toch goed? Ja klopt, maar we
reden al verkeerd om weet je nog? Maar maakt niks uit, dan rijden we verder. Maar dan na een paar km ziet het er toch
wel verdacht bekend uit.. Hadden we dan toch andersom gemoeten? En dus gaan we andersom. En zo rijden we dit
stukje drie keer. Maakt niet uit, alle wegen zijn hier erg mooi, dus drie keer erg mooi is ook nog steeds errug mooi.
En zo komen we na een dagje mooi sturen en toch nog een paar buitjes terug bij het hotel
Het avondeten: Op het menu staat Schnitzelmenu. Kijk, dat kennen wij. En als je in Duitsland bent dan moet je eten? Ja
juist; Schnitzels, heel veel Schnitzels. Mét patat en mayonaise. Én appelmoes, zónder kers, dat dan weer niet, jammer
hoor. Voldaan van het goede eten neemt iedereen nog een paar of meer biertjes. Potje dom dramm’n en ook zo gaat
deze avond gezellig voorbij, en kruipt iedereen in z’n mandje.

19

juni 2011

Zaterdag 28 mei

20

juni 2011
Na het ontbijt stapt iedereen voor de derde dag op de motor. Het is nog een beetje fris maar het weer is stukken beter dan gisteren.
Zelf rij ik weer eens met Edwin en Jeroen mee, én Gerbrand, Ben en Hennie. De eerste bijna 100 km vliegt voorbij. Waar zijn Ben en
Hennie? Maar even later zitten ze weer vol in de spiegel. En wij hadden het gas er al aardig op.. dachten we. Een dan is het tijd voor
een bak koffie. Ja daar in het winkelstraatje. Na een dik halfuur tijd om weer op te stappen. En warempel daar is de groep van Jan ook
én Natas, met hetzelfde idee. Och ik lust nog wel een bak koffie en laat de groep van Edwin gaan. En zo na bijna anderhalf uur ga ik
verder met de groep van Jan. Mooi héénig an. Maar Marco wil ook best even vooruit en dus gaan we vaak even met z’n tweeën en
wachten we de rest weer op. Mooi héénig an.
Op ongeveer halverwege de route, na bijna 150 kilometer, en net voor half één, komen we op de Waypoint “Verassing van Walter”.
Volgens afspraak komt Walter op tijd op de afgesproken plek voor de Mittagimbiss. Walter, eigenaar van het Sauerländer Hof met een
nogal eigenaardig uiterlijk; met een lange grijze staart en idem dito baard met snor, brengt ons een heerlijke dikke goulashsoep. Ook
andere hotelgasten komen hier aan en eten gezellig een kop soep mee. Zelf miste ik een lekker duits brödchen er bij, maar omdat een
deel van de EMC’ers niet op komen dagen, iIs er soep genoeg en nemen velen nog een 2e, of zelfs 3e kop. Jammer genoeg bleek de
andere groep een pechgeval te hebben en konden daardoor helaas niet komen.
Het avondeten: op het menu “”Grillparty im Biergarten”. Achter het hotel heeft het hotel een heerlijke salade buffet met sausjes,
groenten en van alles en nog wat uitgestald. Verschillende soorten vlees worden voor ons gegrillt en kunnen naar eetlust genomen
worden, zoveel je op kunt.
Het weer speelt echter niet echt mee en er valt zelfs een klein buitje. Maar om warm te blijven trakteert Walter ons op zijn beroemde
“Zündfunken”; een soort likeur in een klein flesje. En als aandenken krijgen we van Walter ook een speldje met “Sauerländer Hof
2011”. Ik geloof niet dat wij als EMC’ers daar op zaten te wachten, maar goed, het gebaar was goed. Misschien meer iets voor de
‘bloedbroeders’ onder de motorrijders en die hebben we bij de EMC volgens mij niet.
De meesten hebben na een tijdje de buik goed vol en gaan weer naar binnen. De laatste avond alweer met z’n allen. Maar weer is het
gezellig en nemen we met elkaar het hele weekend nog eens door. Inderdaad heel wat anders dan we gewend waren maar iedereen
vond het volgens ons wel een succes. En doen we dit volgend jaar weer? Het kost iets meer. Dat wel ja…maar dat schijnen de meesten
niet zo erg te vinden.
Zondag 29 mei.
En dan 's zondags na het ontbijt rijden we zoals gewoonlijk allemaal weer terug. De één gaat zo snel mogelijk terug over de snelweg en
anderen via de route, al dan niet per groep. Ook rijden de meesten daarna direct naar huis. Hoe dan ook; Op het moment van
wegrijden is het gezamenlijke weekend voorbij en zien de meesten elkaar voorlopig niet terug.
Met onze groep van Jan, Marco & Kathrin en Natas en ik rijden we de gewone route. Nog een mooi laatste stukje Sauerland en dan na
even sturen rijden we op de B54 en besluiten deze verder te volgen tot aan Enschede. Daar zetten we Marco & Kathrin bij de afrit af
en rijden we verder naar huis. Even later zwaaien we Jan ook uit en zijn we zelf ook thuis. Het zit het er weer op. We hebben het weer
enorm naar ons zin gehad, en volgens ons de rest ook.
Omdat de terugroute naar ons idee ook bij het EMC weekend hoort is het jammer dat we daarover vaak niks horen. Ook niet of
iedereen goed thuis is gekomen. Geen bericht, goed bericht denken we dan maar. En zo is het meestal ook. En omdat we niks gehoord
hebben hopen we, en gaan wij er dan ook vanuit dan iedereen goed en veilig thuis is gekomen. Zo niet, dan horen we dat natuurlijk
ook graag.

Omdat we dit jaar iets anders dan anders deden zijn wij erg benieuwd naar wat we er allemaal van vonden. De laatste avond hebben
de meesten het er wel over gehad. En wat we er uit konden opmaken is dat de meesten het een succesvol weekend hebben
gevonden.
We hebben geprobeerd het zo veel mogelijk naar ieders wensen in te vullen. Zo hebben we dit jaar een ander gebied gekozen.
Bovendien hadden we dit jaar een luxer (motor)hotel geboekt waarbij bijvoorbeeld iedereen een keus in type kamer had. Voor velen
bleek dit een absolute must.

Maar goed, We zijn dus heel benieuwd naar jullie mening, opmerkingen of ideeën voor een volgende keer. Ook voor
diegenen die dit jaar niet meegingen maar volgend jaar misschien wel mee willen zijn we ook geïnteresseerd naar jullie
wensen en meningen.
Het mag duidelijk zijn dat we uiteraard niet aan ieders wens kunnen voldoen en ook brengt het één het ander vaak met
zich mee. Vaak bepaald bijvoorbeeld de locatie en het hotel/pension al heel veel en zijn er simpelweg weinig keuzes mogelijk... Maar
we kunnen er altijd proberen rekening mee te houden. Uit de voorlopige reacties van de meesten denken we dan ook dat we
voorlopig en onder voorbehoud volgend jaar nog een keer naar Sauerland en Sauerländer Hof gaan tenzij er veel of grote bezwaren
zijn. Daarna kijken we wel weer verder.
Groeten Frank
En uiteraard ook de rest van de commissie Natascha en Edwin.
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Enterrun 2011
Zaterdag 21 mei was weer de Enterrun. Het was alweer de 27e editie van dit evenement,
waarbij kinderen met een beperking een leuke dag wordt bezorgd door een dag met ze rond
te rijden in een zijspan bakkie. Het weer was perfect deze keer. Met mooi zonnig warm weer
is het pas echt genieten en hoeven de kinderen niet te koukleumen en te prutsen met
regenkleding en zo. Hoewel de edities met slecht weer voor de kinderen ook wel leuk waren.
Het weer was dit jaar ook belangrijk in verband met het doel van de reis. We rijden immers
niet zomaar een beetje rond, het is leuk om ook ergens naar toe te gaan. Dit jaar waren we
te gast bij de modelvliegclub in Hellendoorn. Op hun modelvliegveld kregen we een leuke
demonstratie van wat er allemaal mogelijk is met modelvliegtuigjes. Nou ja, vliegtuigjes,
sommige waren best wel groot met een spanwijdte van, naar ik schat, wel een meter of drie.
Die neem je niet zomaar mee in je autootje (of zijspan)!
Toen we aankwamen werd er gevlogen met elektrisch aangedreven vliegtuigjes, wow wat
gingen die hard. Maar je hoort ze bijna niet. (Ik hoop maar dat dit geen voorbode is van
elektrische motorfietsen….)
Vervolgens kwamen ook modelzweefvliegtuigen in actie, omhoog getrokken door een mooi
knetterend “motorvliegtuigje”. Maar daarna kwam het echte werk, er waren twee
modelstraaljagers van een meter of twee groot en voorzien van echte straalmotoren. Wow,
daar zat goed gang in, met hoge snelheid, naar het schijnt iets van 350 km/uur, bulderden
deze een voor een langs het publiek. Helaas ging het mis bij de tweede straaljager bij de
landing. Kennelijk was de landingssnelheid te hoog of zo, want hij raakte de grond pas
halverwege de landingbaan, stuiterde omhoog en stortte vervolgens neer in het
achtergelegen maisland, waarbij het toestel zeer ver doorstuiterde en in stukken uiteen brak.
De piloot was uiteraard lichamelijk ongedeerd, want die stond gewoon op de grond met zijn
afstandbesturing, maar de financiële schade was aanzienlijk. Zo’n toestel schijnt 15 à 20
duizend euro te kosten, en deze was naar mijn idee total loss. Jammer.
Behalve de vliegtuigen was er dit jaar extra
veel aandacht voor het voorste zijspan van
de kolonne. Het was namelijk Johan van de
Keurne die, hoewel met hulp van anderen,
afgelopen winter had besteed aan het
maken van een zijspanbak in de vorm van
een echte klomp. Super apart en super
strak gemaakt vond iedereen, ongeacht of
men er “verstand” van had. Hoe kom je op
het idee? Afijn, zeer zeker geslaagd. De
Keurne verklaarde trouwens pas
halverwege dit project te zijn, want ook aan
de andere kant van de motor moet nog een
(linker) klomp komen. Klompen koop je
immers per paar en niet apart! We zijn
benieuwd of ie dit waarmaakt?
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Het middageten was
weer keurig verzorgd
door zalencentrum De
Kröl. Wij zijn hier al
vanaf het begin, dus al
27 jaar, te gast en dat is
meer dan fantastisch.
Toen Jolanda en André
van de Kröl de zaak
overnamen hebben zij
deze traditie voortgezet
en zonder deze hulp, en
ook zeker de hulp van
al die andere bedrijven,
zou de Enterrun niet
zijn wat het nu is. Een
woord van dank is op
zijn plaats. Daarnaast is
er nog een groep van
“helpers” zonder wie het
gewoon niet eens kan. Dat zijn namelijk de zijspanrijders, vaak komen zij van heinde en
verre om hun span ter beschikking te stellen voor een passagier. Dit wordt wel een klein
punt je van zorg, want de gemiddelde leeftijd van de zijspanrijders stijgt. Velen komen al
jaren bij ons, maar er is gewoonweg niet veel aanwijs van zijspanrijders. Terwijl er wel
mensen afvallen. Gelukkig is De Keurne met zijn klomp een uitzondering, maar eigenlijk is ie
een soort van zijspanheropstapper. We hopen dus dat we voor de volgende jaren nog
voldoende zijspannen bij elkaar kunnen krijgen om de kinderen een leuke dag te bezorgen.
Dit jaar waren er gelukkig nog net voldoende. Maar als je iemand kent met een zijspan (of
kunt overtuigen er een aan te schaffen) laat het de EMC weten.
Harry Wolters

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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Noordkaap mei 2011.
Wil je mooie dingen doen in het leven dan zijn er 3 dingen belangrijk: tijd, geld en gezondheid. Als je
deze op een rij hebt moet je actie ondernemen. Besmet met het reisvirus en al heel wat rond gereisd
op deze aardbol was de Noordkaap nog een wit vlekje. Half mei is het dan zover! Op de Kaap vriest
het dan nog. We zien wel. Op de eerste dag is het even flink doorrijden naar Frederikshaven in
Denemarken. De volgende dag gaat het met de ‘Fast- Ferry’, een Catamaran (beladen met 100 pers.
auto’s) in de helft van de tijd in 2 uur naar Göteburg in Zweden. Ongelooflijk met wat voor snelheid
deze door het water gaat. De ontscheping gaat net zo snel als de boot. Nog eens 10 min. later zit ik
op de prachtige route. Als dit een voorbode is van wat me te wachten staat dan zit het voor de
komende weken wel goed. Hoe verder je naar het noorden komt hoe dunner bevolkt het wordt. Het
wordt tijd voor een slaapplaats. Morgen toch maar iets eerder op zoek gaan want het lukt niet zo
best, zoveel hotels zijn er niet in deze omgeving. Als ik langs een camping kom zitten daar mensen
op een terras. Even proberen of het hier lukt. Als ik vraag om een kamer is het: nee! De mensen
vieren een familiefeestje en de camping gaat pas half juni open. Ik zeg met weinig tevreden te zijn en
genoeg heb aan en bed en ja hoor het lukt. De kantine is ook nog eens gesloten en in de weide
omtrek geen eetgelegenheid. Op mijn vraag of ze niet een boterham wil smeren met een gebakken
ei begint ze te lachen en word ik uitgenodigd om samen met de familie de maaltijd te nuttigen. De
gesprekken aan tafel lopen gesmeerd. Scandinaviërs leren op de lagere school al Engels, samen
met een paar glazen bier, ja dan kan er niets meer mis gaan. Ze waarschuwen er voor niet te snel te
rijden want de boetes bij snelheidsovertredingen zijn hier niet mis en nog hoger dan bij ons. De
volgende morgen, na een stevig ontbijt en een hartelijk afscheid, gaat de reis verder. Hoe
noordelijker je komt hoe minder verkeer op de weg. De wegen zijn prachtig en nodigen om zondig te
rijden. Ik doe een “Onze Vader” en zet de vaart er in. Het schiet lekker op. De eerste rendieren
komen in het vizier wat betekent dat je toch al aardig in het noorden zit. Verder zie je veel
kraanvogels, soms wel koppels van 10 – 20 bij elkaar. Het wordt minder druk op de weg. Ga je van
de doorgaande wegen af dan zit je zo op de gravelwegen en kom je helemaal niemand meer tegen.
Ik voel me hier net de “Eenzame fietser” uit het liedje van Boudewijn de Groot. De GS heeft het hier
goed naar de zin want hier is hij voor gebouwd. Soms jeuken de handen om driftend door de bocht te
gaan. Niet verstandig want als je hier van de weg afraakt, kan het lang duren voor er iemand langs
komt om te helpen. Ben inmiddels de Poolcirkel gepasseerd en beland in Noorwegen. De wegen
slingeren hier langs bergen, meren en langs de kustlijn.
Opeens sta ik voor een veerboot. Op de boot blijkt dat er
vanaf het vertrekpunt 2 eindbestemmingen zijn. Eén van 10
min. naar de overkant en één van een uur de andere kant
op wat niet de bedoeling was en moe t zo een dik uur
omrijden om weer op de route te komen. Maar wat zou het.
Het is een mooie route door een berggebied en wordt ook
nog eens beloond, een dooie had ik onderweg al gezien,
door het zien en fotograferen van 2 elanden. Elanden zijn
prachtige elegante dieren. Als ik wat te dichtbij kom om ze
beter te fotograferen zijn ze gevlogen. Alsof het nog niet
genoeg is kom ik ook nog eens in een dorpje als uit een schilderij om de nacht door te brengen. Het
wordt frisser en frisser. De natuur is hier net bezig om uit zijn winterslaap te ontwaken. Naaldwouden
maken plaats voor berkenbossen. Een nadeel als het zo koud is, is dat je zo vaak moet pissen en dat
is een heel gedoe met zoveel kleren aan. Het begint te miezeren en gaat dan over in natte sneeuw.
De boordcomputer begint te knipperen dat het tegen het vriespunt loopt. Het is nog vroeg in de
middag maar het lijkt me beter om in Alta op 250 km. van de Noordkaap een hotel te zoeken. Hier
zijn we in januari ook nog geweest met een groep van 5 man van de Sterrenwacht Hellendoorn om
het noorderlicht te bekijken en nog andere mooie dingen te doen.
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De volgende morgen kom ik langs de plek waar we toen bij
-17ºC op een kale vlakte met een snijdende wind stonden
te kijken en foto’s maakten van het noorderlicht. Volgens
de ‘local’s’ een aangename temperatuur omdat het dan
meestal van -20 tot -30ºC is. Kwam de zon toen om 12ºº
uur in de middag net boven de horizon en begon het om
14ºº uur al te schemeren, nu wordt het al helemaal niet
meer donker.
De eerste 150 km. vanaf Alta is niet helemaal “prötelvrij”
maar goed te doen. De laatste 100 km. is een bochtige
weg langs de kust. Hier is het wat milder en is de weg
helemaal sneeuwvrij. Tot het plaatsje Honningsvãg gaat
het prima. Als iets verder de weg omhoog loopt is het mis. Op een gegeven moment ligt er een plak
ijs en harde sneeuw op de weg en dan is het over. Als ik vraag aan iemand die met de auto van de
andere kant komt hoe het daar is zegt die: ,,geen doorkomen aan met de motor, het wordt nog
slechter”. 3600 Km. gereden en bij de laatste 20 km. word ik gestopt. Als nu iemand aan mij vraagt:
Jop ben jij wel eens op de Noordkaap geweest, dan moet ik zeggen: doar zun ik nog nooint ewes.
Gruwlijk wat baaln. Bij het tankstation in Honningsvãg zegt de caissière dat er zo een bus naar boven
gaat. Nou ik heb geen zin in aapjes kijken, gooi de tank vol en ga in vliegende vaart langs de
kustweg weer terug. Net over de grens, in Finland, zoek ik een hotel. Heb nu al zoveel rendieren
gezien, wil nu wel eens weten hoe ze smaken en laat me
een flink stuk serveren, ja en dat smaakt uitstekend.
Ondanks de kou en het balen was het toch weer een
geweldige dag. Al slingerend over verharde en onverharde
wegen gaat het verder richting zuiden. De motor ziet er uit
als een beest. In de middag gaat het flink regenen en na
een paar uur ziet de motor er weer toonbaar uit. Na regen
komt zonneschijn. Als ik ’s morgens de gordijnen open
trek, lacht het zonnetje mij tegemoet. De temperatuur is
inmiddels opgelopen tot boven de 10ºC. Het thermoondergoed kan in de tas. Met de regenbroek binnen
handbereik gaat het richting Helsinki. De eerste 100 km. is
een saaie suffe weg. Ondanks de regen die is gevallen laat ik me toch verleiden de witte weggetjes
op te gaan. Eenmaal weer op de hoofdweg stop ik bij een beekje om mijn laarzen en broek weer in
het fatsoen te brengen voordat ze mij vanavond de deur wijzen. Het schiet mooi op. Helsinki komt in
zicht. De laatste 100 km. staan er meer flitspalen dan bomen langs de weg. Je zit echt met samen
geknepen billen op de motor. Had ik nog twijfels de Baltische Staten aan te doen, onderweg was een
Estlandse ober zo enthousiast aan het vertellen over zijn land dat ik hier niet aan voorbij kan. Met de
boot wil het eigenlijk nog niet zo lukken. Het is weekend. De eerste boot waar ik vraag is volgeboekt.
De boot in een terminal 10 min. verderop zit ook vol. Hier staan 2 Finnen, ook met een GS die
hetzelfde probleem hebben. De jongens weten hier de weg en daar hobbel ik mooi achter aan. In de
namiddag lukt het dan hier weg te komen en laat ik Finland, het land van de duizend meren, achter
mij om een paar uur later in Tallinn aan te komen waar ik meteen maar een kamer zoek.
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Vandaag wel een bijzondere ervaring opgedaan: 9 uur in
het pak en 20 km. gereden. Er zitten geen
kaarten van de Baltische Staten en Polen in de Zumo. De
hoofdwegen geeft hij wel aan. Zo zet ik zelf maar wat
routes op papier om dan af en toe de hoofdweg op te gaan
om kilometers te maken want je wordt toch ook wel een
keer weer thuis verwacht. Het ziet er hier allemaal wat
grijs en grauwig uit in de stadjes en dorpjes. Prachtige
historische gebouwen en veel houten huizen, cultureel
erfgoed, staan hier maar wat te verpieteren. Zien ze dat
nou (nog) niet of is er geen geld voor renovatie? Jammer.
Eternit heeft hier goud verdiend. De daken van huizen en
de keutelboerderijtjes op het platteland zijn allemaal voorzien van golfplaten. Daarentegen staan de
kerken en kerkjes er in de puntjes bij. Bij zo’n kerk stop ik en steek een kaars op, de grootste die ze
hebben. Het is nog een hele rit naar huis, je weet maar nooit. De hele dag al spookt die mop over
Polen door mijn hoofd. Zegt die ene: ,,ben jij al eens in Polen geweest”, zegt die andere: ,,ik niet
maar mijn Mercedes wel”. Ga toch even gericht op zoek naar een hotel en vind er èèn, omgeven
door een metershoog hekwerk. Het is een vakantieparadijsje voor vissers en watersportliefhebbers.
Eigenlijk ook een beetje uit nieuwsgierigheid maar eens vragen wat het kost. Als ik hier blijf, staat in
ieder geval mijn motor er morgenvroeg nog. De man schrijft een bedrag op van 170,-. Bedoelt hij nou
Zloty’s of Euro’s? Voorzichtig vraag ik hoeveel het is in Euro’s. Het vakantieseizoen is nog niet
begonnen, we zijn maar met 2 gasten en worden als prinsen bediend. De rekening, incl. eten en
drinken bedraagt
€ 52,-. Soms vraag je je af waarom iets zo duur moet en soms hoe het kan voor zo’n prijs. Het is
overal druk op de Poolse wegen, waar je ook rijdt, met ontzettend veel vrachtverkeer. Nog èèn
nachtje dan ben ik hier mooi weg. Heb een paar dagen extra gekregen van Toos en kan zo, mooi,
Tsjechië meepakken, 2 keer tanken en genieten, dan ligt ook Tsjechië achter mij. Nog een slinger
door Duitsland, om dan in Willingen even te kijken hoe het de jongens (en de meisjes) van de EMC,
die daar een weekend bivakkeren vergaat.
2 Nachtjes Willingen met nog een mooie rit door het Sauerland met de clubgenoten en dan gaat het
richting Enter. Al met al was het een machtig mooie reis. Meer dan ik verwacht had. Wat heet mooi?
Wil je mooi weer, bochten rijden en betaalbare overnachtingen, dan moet je naar het zuiden. Ben je
toerrijder, wil je om je heen kijken en zoek je een avontuur, dan is dit een ideale reis. Ga je in mei,
vergeet dan niet je lange onderbroek. Nog een tip: wil je korhoender eten, doe het dan daar. Kost
hier zo’n Sallandse kip zijn gewicht in goud, daar heb je er een voor €15,- op je bord.
Jop.
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Van de crossers
Even een bericht vanuit de offroad hoek van onze club: Aanstaande zondag 26 juni wordt
door de EMC in samenwerking met Noabers events weer een motocross wedstrijd
georganiseerd op het inmiddels beroemde circuit aan de Lange voort in Bornerbroek.In de
wedstrijd meetellend voor de Twentecup zullen weer een groot aantal Enterse en locale
rijders starten in de diverse klassen.Er wordt gereden in de klassen automaten, 65 cc, 85 cc,
MX2, openklasse, 40+ en natuurlijk de superklasse.
Training start vanaf 09.30, de eerste wedstrijden zullen starten vanaf 12.00 uur.
Er is natuurlijk weer voor iedereen wat te beleven, zoals een springkussen voor de kleintjes
en natuurlijk wordt er voor de inwendige mens gezorgd.
De toegang is uiteraard GRATIS.(Toevoeging redactie; als jullie deze EMC Allerlei krijgen is
deze cross dus al voorbij. Een verslagje zal in de volgende editie komen.)
Op zaterdag en zondag 10 en 11 september wordt op het zelfde circuit en omliggende
landerijen voor het eerst een 2x 3-uurscross gehouden. Deze was gepland voor het voorjaar,
maar vanwege vergunningsproblemen moesten we deze verzetten naar September.
Na een aantal jaren de 3-uurscross te hebben georganiseerd hebben we gedacht het
allemaal nog wat zwaarder te maken voor de teams door de wedstrijd met 3 uur te
verlengen. De wedstrijd die verreden wordt door teams bestaande uit maximaal 2 rijders is
verdeeld over 2 dagen waarbij zij per dag een wedstrijd afleggen van 3 uur!!
Ook zal er weer een deel van het circuit worden voorzien van uitdagende obstakels (vooral
voor het publiek een favoriet!!).
De zaterdag avond zal gevuld worden met spectaculaire 1 tegen 1 wedstrijden op een klein
deel van het circuit. Natuurlijk is er een feesttent waar voor lawaai en drank zal worden
gezorgd.
We hopen je te zien bij één of beide evenementen, op of langs het circuit.
Namens de crossers,
Jan Slagers
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De Hurrycross
De beste stuurlui staan “op” de wal en zijn dan gek in de helm!!?
Zaterdag 26 maart de tweede editie van de Hurrycross. Wat vorig jaar als een geintje begon
kreeg dit jaar een mooi vervolg. Bij Hurry op de akker aan de van Kregtenavenue in Notter
moest het dit jaar gebeuren. Een mooi groen veldje voor de grazers moet wijken voor tuffels
en dan moet het omgeploegd worden.
De bulten en gaten lagen er nog in van de Reggerit dus de basis was al gelegd.
Vooraf de buren afgetast, de verzekering geregeld en “even”een vergunning van 14 kantjes
aanvragen blijkt momenteel meer werk dan het uitzetten van het circuit.
Op 19 maart de kar achter Hurry’s blauwe vriendinnetje, de geheime zender aan en binnen
een paar uurtjes was het circuit uitgezet. De week erop de bulten nog even over hun bolletje
aaien, de baan besproeien en jawel een echte keuring van de KNMV. Het ontbrak nog aan
een starthek, anders kon er zo een
grandprix worden georganiseerd.

‘s Morgens bij het opdraaien van het
epicentrum wappert het lint al op en
neer, staat de inschrijftent al klaar en de muziek schalt de eerste tonen de lucht in. Prachtig
weer en een mooie opkomst bleek het geval. 5 minicrossers, 6 quads, 12 MX2 crossers en
9 man in de open klasse.
Vanaf 10.00 uur ging het stoplicht op groen en kon er getraind worden. De kleintjes
hobbelden over de omgeploegde zoden, de quads schoven de baan glad en de tweewielers
begonnen de eerste spoortjes aan te leggen en al gauw kwamen de eerste walletjes erin.
Er stonden twee manches op het programma waarin de mooiste gevechten aan de kop maar
ook verderop in het veld werden gestreden wat het kijken meer dan waard was. Onderlinge
strijd tussen vader en zoon, afslaande motoren waarbij zoonlief de motor weer moet
aantrappen voor zijn ouwe (we noemen geen namen), strijd tussen broers en gevechten
tussen Enternaren onderling gaf menig vermoeide crosser lange armen en stramme polsen.
Rond de middag ging de grote
braadpan aan en menig hamburgertje
met uitje en een zalfje gleed naar
binnen. 1 mailtje vooraf naar het
dagelijks beheer van ‘t Kluphoes was
voldoende voor een goede catering.
Ook EMC!
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Dan op naar de derde
manche. Door het
hoge tempo in de
organisatie was er tijd
over en werd
er even een manche
bij ingelast,alsof het
nog niet genoeg was.
De wallen werden
steeds hoger, de
valpartijen door
vermoeidheid steeds
spectaculairder. Een enkele quad reed niet door de wal, maar erop en stond zo op de wip
met 4 wielen van de grond. De beste stuurlui
staan op de wal en gaf de uitspraak van de dag: “ik werd gek in de helm”.
En of het nog niet
genoeg was, kon een
superklasse niet
ontbreken, waardoor
menigeen 5 keer kon
aantreden voor een
strijd van een kwartier
op het 1300 meter
lange motodrome te
Notter.
Tegen half 4 even in een straf tempo met iedereen de boel opgeruimd en hurryup met veel
ahoeaas naar tarzans boomhutte op de delle voor het broodnodige pilsje en de laatste
warme hap.
De winnaars van de verschillende klasses werden bekend gemaakt en daarmee kunnen we
terugkijken op een geslaagd evenement, ook EMC!
Hurry en de organisatie bedankt voor de mooie dag, super.
De winnaars in de verschillende klasses zijn,
Mini’s
Quads
MX2
Open

: Yorick Nijzink
: Jeroen ter Peze
: Gijs trainings bokse
: Maikel Tijhuis Trutmans

Gr. René Nijzink
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Veteranen en Klassiekers/bromfietsenrit.

Op 16 april 2011 organiseerde de EMC voor de 33e keer de Veteranenrit in
samenwerking met de Veteranen Motor Club(VMC) . Dit jaar was het een prachtige
zonnige dag, het geen ook te merken was aan het aantal inschrijvingen en aan het
publiek.
Veteranen zijn motoren gebouwd tussen de jaren 1900 en 1945. De deelnemers rijden
een gemiddelde snelheid van 30 of 36 KM/uur met een afgeplakte kilometerteller. Dus
er wordt zuiver op gevoel gereden.
Er waren dit jaar 62 deelnemers vanuit het hele land naar Enter gekomen om de rit te
rijden en tevens een zo goed mogelijk resultaat te halen voor het jaar -kampioensschap.
Er was een morgenrit met 5 tijdscontroles over een lengte van 63km. Dus is er een
berekende –en een gereden tijd. Het verschil is voor iedere minuut een strafpunt. De
rit ging dit jaar via Delden-Hengelo-Beckum richting Boekelo en weer terug via
Bentelo-Wiene-Deldenerbroek naar Enter. Nieuw dit jaar was dat de organisatie had
gekozen om de tijden bij de tijdscontroles zowel op de kaarten als ook digitaal in de
laptop intevoeren , zodat de rekenkamer een zeer uitgebreide controle had,bv. of de
rijders bij elke post binnenwaren zodat de route weer opgeruimd kon worden, dubbele
controle voor de strafpunten telling en een snellere verwerking. Er waren zeer
positieve berichten over deze manier van werken .De middagrit was ongeveer 30 km lang
en hier was het voor de rijders alleen nodig om een stempel te halen, zodat ze geen
extra strafpunten kregen. We willen nog wel even opmerken dat er toch nog een rijder
was met 0 strafpunten, en enkele met een of twee strafpunten. Geweldig.
25e Klassiekerrit. Klassiekers zijn motoren van 25 jaar of ouder.
De opkomst van de klassiekers was zeker net zo geweldig, namelijk 70stuks en tevens
waren er nog vier oude , maar zeer mooie bromfietsen, die de dezelfde rit in groepen,
onder begeleiding van voorrijders hebben gereden. Jammer was het dit jaar wel dat de
bromfietsen in zo’n kleine getale waren, maar dat kwam omdat de bromfietsclub uit
Vroomshoop dit jaar een rit organiseerde waarvan de opbrengst ten goede kwam voor
KIKA en waar veel van onze vaste gasten dit jaar na toe gingen. We hebben dan ook
overleg gevoerd met Vroomshoop dat we volgend jaar elk een andere datum hebben.
De hele dag was het in ’t Kluphoes dan ook zeer druk en gezellig, hetgeen natuurlijk ook
kwam door de vrolijke muziek van de Enterse harmonicaspelersgroep. Zoals gewoonlijk
was de catering weer in goede handen van onze bardienst van de EMC.
De organisatie wil graag hierbij iedereen bedanken die als vrijwilliger op welke manier
dan ook heeft geholpen aan het slagen van deze prachtige dag, en hopen volgend jaar
weer een beroep op hen te mogen doen.
De Organisatie.
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Veteranen 2011
Zondag 10 juli 2011
Zaterdag 27 augustus 2011
Zaterdag 3 september 2011

Zaterdag + zondag
10 + 11 september 2011

29e Klompenrit
Demo Race = AFGELAST
Zaterdagmiddagrit +
Kidsmiddag +
Aansluitend BBQ/feestavond
2 x 3 uurs cross

10:00 uu
Hele dag
Middag + avond

2 hele dagen

Typ onderstaande link over en je bent weer agendaproof:
http://www.entersemotorclub.nl/homepage/index.php?p=agenda

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 2011
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