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INHOUD
Van de redactie
Deze keer o.a. een verslag van een
‘motorvakantie’ zonder motoren door de
USA, ook mooi. Daarnaast missen een aantal
verslagen van EMC evenementen, simpelweg
omdat deze door omstandigheden zijn
afgelast deze natte zomer. Er was al wat
geschoven in de motorcross wedstrijden
vanwege vergunningsperikelen, daarna kon
een cross niet doorgaan omdat de
aardappelen niet tijdig gerooid konden
worden en vervolgens moest ook nog de
cross van 11 september worden afgelast
vanwege de vele regenval. Gelukkig kon de
cross van 26 juni wel doorgaan en een (zeer)
kort verslagje hiervan treffen jullie dan ook
aan. Zoals in de vorige editie reeds vermeld,
kon de Demo Race geen doorgang vinden.
Veel mensen vroegen; waarom eigenlijk niet?
Nou, we wilden liever niet weer gebruik
maken van hetzelfde weiland voor het
rennerskwartier omdat dit bij regenachtig
weer nogal beschadigd raakt. In combinatie
met het feit dat er bij regen ook substantieel
minder inkomsten zijn was het financiële
risico te groot. We hadden een alternatief,
maar dit kon op de valreep niet doorgaan.
Ook is er serieus gekeken naar een
alternatief circuit op het industrieterrein,
maar ook dit kon niet gerealiseerd worden.
Gelukkig waren er de afgelopen periode ook
diverse geslaagde EMC activiteiten zoals
zaterdagmiddagritjes, toerritten en de
familiedag c.q. BBQ-avond. Helaas hebben
we geen kopij van deze activiteiten
ontvangen, dus als je wilt weten hoe dit ging
dan moet je maar even op ’t Kluphoes
komen op een woensdagavond of een
zaterdagmiddag. Sowieso gezellig. In de
volgende editie zal zeker een verslag komen
van de motortrip vanuit Spanje die gemaakt
is en wie weet krijgen we alsnog (hint) een
verslagje van de trip die de Enduro boys
gemaakt hebben naar Tsjechië. Maar eerst
kunnen jullie deze EMC Allerlei lezen, die
gedrukt is op onze nieuwe copy-printer. Een
rib uit ons lijf, maar de oude gaf de geest en
onze drukker (André) is na een rugoperatie
behoorlijk opgeknapt, dus hopen we nog vele
edities te kunnen maken.
Veel leesplezier.

7 Van de voorzitter 9Twents voor
beginners11 Damesweekend Vulkaan Eifel
verslag 11 Loawt eris oaver hebn interview met
Hermie Kuipers 15 Grand Tour of the West
prachtig verslag 29 Eerste open bekerwedstrijd
30 agenda&mededelingen

Op 13 juli is Gerard Mees geboren.
Zoon van Gerard en Jolanda ter
Weele, broertje van Britt, Daan en
Maria.
Boerdijk 5
7468 AP Enter

Hartelijk gefeliciteerd!

Harry Wolters
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Zo de bouwvak is weer voorbij en de meeste van ons zijn weer aan het werk.
Er zullen vast wel een paar spannende verhalen loskomen van diegene die met motor
op vakantie is geweest. Ik weet niet wie er allemaal op vakantie ging met de motor
maar ik in ieder geval wel. Ik had dit jaar een bus gehuurd die de caravan goed kon
trekken en dus ruimte om de enduromotor mee te nemen. Zo had ik de caravan en de
motor bij me en dus met het gezin naar Frankrijk getogen naar het mooie gebied “de
Ardeche”.
Ik had vorig jaar dus al vele mooie paden gezien en in het dorp zag je af en toe een
jongen rijden op een goed geprepareerde motor. Dus moest dit gebied geschikt zijn
voor deze sport. Hier heb ik een paar mooie dagen rond gereden door de heuvels/
bergen. Ik was dan wel alleen, dus voorzichtigheid was geboden en niet op snelheid
maar de “meer geniet factor” stond boven alles.
Het bleek, na een paar van de zelfde virus geïnfecteerde jongens gesproken te hebben,
dat er in dat gebied tijdens de zomer niet zo veel gereden werd. Waarschijnlijk door de
drukte van het toerisme. Maar mij werd netjes uitgelegd waar wel en waar niet met de
motor gereden kon worden. Je kon zo wel mooi het buiten gebied ontdekken en dan
kom je al gauw tot de conclusie dat als die rivier daar niet stroomde er waarschijnlijk
nog geen10% van het huidige toerisme naar dit gebied ging.
Het is er prachtig, maar meer dan druiven- en hier en daar olijven velden is er verder
niet veel te beleven.
De demorace is dus van de kalender en nu wordt er aan de stamtafel al weer gesproken
over een andere sport, namelijk supermotar. Wij moeten maar is kijken of dit te
realiseren is bij ‘t Kluphoes. Dat zou het mooist zijn natuurlijk.
De laatste Twentecup is ook in het water gevallen door de vele regen van de afgelopen
tijd.
Door die regen denk ik dat de loonwerkers er een hele klus aan hebben om alle mais
van het land te krijgen (het is overal zeiknat). Over een niet al te lange tijd beginnen de
enduro wedstrijden weer en ik hoop dat het dus nog een beetje opdroogt voor dat wij er
door moeten ploeteren.
(lees verder blz 7)
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Wij hebben een paar weken terug ook weer de jaarlijkse familie dag gehad en dat was
een succes te noemen. Overdag met de kids was het weer een drukte van jewelste en de
dames waren er maar druk mee om de kinderen een mooie dag te bezorgen.
Dat is gelukt want de kinderen gingen s’avonds moe maar voldaan naar het nestje. Het
avondprogramma was voor de groteren onder ons en die werd ook goed bezocht. Meer
dan 60 personen waren die avond precent, het was beregezellig! Het vlees was van een
zeer hoog niveau en er werd dus driftig gebakken. Dit alles kon dus buiten, want het
was een zeer zwoele avond. Een fijne avond dus om op het terras te zitten.
Ik ben behoorlijk vroeg naar bed gegaan omdat wij de volgende ochtend nog naar
Duitsland wilden om naar een crossbaan te gaan om te trainen. Volgens mij ben ik
gelijk met Rene Stoops naar huis gegaan alleen met dit verschil dat ik met een paar
minuten fietsen thuis ben en hij nog met een BMW RS naar DenHaag moest.
Ja, hij was er weer gewoon en dat wordt toch wel gewaardeerd door de aanwezige
EMC-ers.
Zoals ik dus vertelde wilden wij de volgende dag naar Duitsland gaan om op een kleibaan te trainen. Maar de volgende ochtend werd ik wakker om een uur of zeven en zag
dat het geregend had. Het bleek dat het nogal behoorlijk had geregend en dus was de
baan in Duitsland gesloten. Wij zijn toen maar naar Emmen gegaan om daar onze
trainings-ronden te rijden. Ik was hier nog nooit geweest en iedereen had het altijd over
een zware zandbak. Nou, ik moet toch trainen voor de enduro van Havelte en dit is dus
volgens hen de goede track. Daar aangekomen zag ik een prachtig groot terrein met
van alles wat maar met lawaai te maken heeft. Er wordt hier dus gecrosst op een mooi
aangelegde crossbaan. Daarnaast is er een soort autocrossbaan, een trailparcours en
wordt er nog achter een grote geluidswal op kleiduiven geschoten. Dat alles op één
groot terrein.
Met een perfecte kantine en doucheruimten erbij, gewoon helemaal af. Ik dacht toen
we weer naar huis gingen zo van: ”dit moeten wij ook hebben in of in de buurt van
Enter.” Er komt een tijd dat wij niet meer zelf rijden en dan is het goed om misschien
nu al na te denken over zoiets wat ik daar zag. De baan was trouwens wel van dat
grijze rivierzand maar er was zeer goed te rijden. Je begrijpt; een prachtig weekend
gehad met nieuwe inspiratie voor een nieuwe uitdaging. Dus als er mensen zijn die
willen meedenken over een dergelijk terrein... Alles is welkom!
Antoon Slagers
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Twents voor beginners
Jasanenrapoptoesan
Kankumuutsetn?
Stillie!
Dudut?
Neehijdutnie
Mujeenhemn?
Neekepal
Disnt
Asutiethefwaja
Knojut
Pakanat
Dawusikwa
Roekietook?
Ieda?
Löpe?
Xiewa
Kumpdurgluutuut?
Droetdroet
Wamujnoe?
Nogait?
Dasawa
Heskotnsnogdretn?
Ajmazzelhewaja
Dinie
Waffondanwa?
Peilende
Zoegn
Bloasn
Ropm
Kroekoe
Dalikmazo
Iehebthierknapdooi
Tvrösoenogopnemmer
Joajoa
Joa
Mojn
Roepnopnmoos

De jas aan snel weer naar huis
Kan ik hem uit zetten?
Wees eens stil jij!
Doet hij het?
Nee hij doet het niet
Moet je er een hebben?
Nee ik heb al
Deze
Als u tijd heeft wel ja
Knoeier
Een pak aangehad
Dat wist ik wel
Ruik jij het ook?
Jij dan?
Loopt hij?
Ik zie wel
Komt er geluid uit?
De ruit eruit
Wat moet je nou?
Nog steeds?
Dat zal wel
Heb je onlangs nog gescheten?
Als je geluk hebt wel
Die niet
Welke dan wel?
Eikel
Zuigen
Blazen
Trekken
Ik ruik jou
Dat lijkt maar zo
Het is hier lekker warm
Het is hier erg koud
Nee
Ja
Goede morgen
Rupsen op de boerenkool
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Weekend Landall Wirftal in de Vulkaaneifel
Omdat toeren met de motor door de Duitse Eifel toch wel erg fun is, maar de routes van het EMC weekend
wat aan de lange kant, was het idee ontstaan om eens met de dames een weekend op de motor te
stappen.
Helaas zijn er wat weinig dames die actief motorrijden bij de EMC. Dus om een leuk groepje bij
elkaar te krijgen kostte wat moeite. Daarom ook nog andere dames aangeschoten en de
weekendplannen besproken.
Uiteindelijk ging het dan vrijdag 20 mei richting Duitsland. Op de motor Ellen en Daniële en met de
auto Riet en Marion.
Het
weer was gunstig gestemd. Vol goede moed de eerste paar honderd km over de autobahn met de motor.
Gauw even de tank volgooien voordat wij de autobahn verlaten, hadden wij gedacht. Dat liep even wat anders. Na het
verwijderen van de Garmin van de motorsteun, was al het leven eruit. Jarno nog ff gebeld in Nederland: wat te doen? De
accu eraf draaien met een kleine imbus. Maar waar vind je die op de snelweg???? Geen nood, daar kwam een busje van
een Duitse verwarmingsmonteur. Die had vast gereedschap aan boord. Met de vriendelijkste lach en het beste Duits toch
gevonden wat wij zochten. De navigatie had weer beeld. (Niet bij stilstaan wat wij hadden moeten doen als dat niet gelukt
was, pfffff).
Mooie toerwegen gevolgd met dank aan Harry en Ben, die voor ons de routes was hadden aangepast. Uiteindelijk was het
5 uur 's middags en nog heeeeeel ver van onze eindbestemming. Laten wij dan maar weer de snelweg opzoeken. Garmin
ingesteld en gaan!
De luchten werden alleen wel erg donker in de richting die wij reden en bij Nurnberg belanden wij dan ook in een
megaplensbui! De motoren snel geparkeerd op het terras tegenover de hoofdingang. Lekker droog!
Even contact met het autoteam. Zij waren inmiddels gearriveerd en het was daar ook noodweer. Even bellen met thuis wat
er boven ons hoofd hing: Op de buienradar was het PAARS!!!!
Na ruim een half uur werd de regen minder. Regenpak aan en de laatste 40 km. Onderweg nog even gezien wat voor
megabui het was geweest. De weg was her en der nog wit van de hagel en de temperatuur viel zo hard naar beneden dat
het vizier van de binnen- en buitenkant helemaal beslagen was en de spiegels ook totaal onbruikbaar.
Het was wel bijna 9 uur, maar dag 1 zat erop. Wij zijn gearriveerd. Lekker pizzaatje gegeten, wijntje gedronken en naar
onze zelf opgemaakte bedjes.
Zaterdagochtend al voorbij half negen kwam er wat leven in ons huisje. Lekkere verse broodjes bij de parkwinkel gehaald
en wij konden er weer een paar uur tegen.
Het motorteam stapte op voor een lange rit in de richting van Trier. Het autoteam ging via de grote weg naar Trier en shoptill-you-drop en natuurlijk de mooie stad bekijken.
Het weer was de hele dag meer dan prima! Lunchen in Vianden en later op de middag een overheerlijke ijscoupe op het
terras in Cochem. Wat is het leven toch fijn!
Vandaag maar eens op tijd afstappen hadden wij bedacht. Dus om goed 6 uur terug bij onze bungalow. Riet en Marion
volgden iets later met het vlees voor de gourmet. Dit hebben wij 's avonds heerlijk opgegeten bij een glaasje wijn (alweer).
Wederom erg vervelend!?
Zondag was alweer de laatste dag. Wat gaat de tijd toch snel. Ze hadden regen voorspelt. Maar gelukkig is het in de Eifel
niet altijd goed te voorspellen. Wel viel er een druppel regen. Niet genoeg om een regenpak aan te trekken. Half 10
opgestapt richting Enter. Onderweg was de weg wel eens wat nat, maar tot Keulen ging het helemaal goed. Ergens rond
half 2, na een heerlijk afscheidsmaal in Duitsland, de motor weer op de snelweg gezet.
Lekker opschieten dachten wij. Worden wij toch nog even verrast door een bui. Geen tijd om het regenpak aan te trekken.
Je wilt niet weten waar het water allemaal langs liep!!! Gelukkig was het maar van korte duur. De spray van de auto's heeft
ons langer geplaagd. En toen kwam de zon er ook nog even bij.
Half 4 reden wij Enter weer binnen (net voor de volgende pittige bui) en zat ons tripje er weer op. De dames in de auto
waren al terug.
Wij kijken terug op een geslaagd weekend. En hopelijk gaan wij volgend jaar weer! Misschien wel met een grotere
groep…..
Groetjes,
Daniële, Ellen, Riet en Marion
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Een niet meer zo jonge man zat in het wegrestaurant te eten, toen drie
kwaadaardige Hell’s Angels binnenstapten.
De eerste Hell’s Angel gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit
in zijn bord en gaat aan de bar zitten.
De tweede komt ook op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook
aan de bar zitten.
De derde Hell’s Angel keert de man zijn bord ondersteboven en
zet zich ook aan de bar.
Zonder een woord van protest, verlaat het 'slachtoffer' even later
op zijn gemak het restaurant.
Na een poosje zegt één van de Hell's Angels tegen de dienster:
"Pff... wat een lullo, da´s toch ook maar een ventje van niks hè."
"Ja," antwoordt de dienster, "En nog een hele slechte vrachtwagenchauffeur ook,
want hij is net achteruit over drie motoren heen gereden.
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Ben jezelf ook betrokken met de E.M.C. en zoja
waarmee?
Al zolang de Enduro binnen de club bestaat doen Gerrit
en ik ieder jaar het inschrijfburo voor de Enduro. Vanaf
1988 ben ik helper bij de Enduro.

Loawt eris oaver
hebn...

Glimlachend vertelt ze een leuke anekdote: “ Toen ik
voor de eerste keer het inschrijfburo deed, moest ik het
geld innen van de rijders die deelnamen aan de Enduro
en die nog niet hadden betaald.
Want niet betalen is niet rijden! Dat is nog steeds zo!
Jan de Wilde, die ik overigens nog niet kende, had
volgens Gerrit niet betaald.
Omdat er poststaking was, was zijn betaling niet
binnengekomen maar uiteindelijk had hij wel betaald.
Ik wist dat natuurlijk niet en hield voet bij stuk! Gerrit die
inmiddels allang wist dat hij wel betaald had hield zich
van de domme en was slap van het lachen. Ik, maar ook
Jan de Wilde hebben dit nog heel lang moeten horen!”

Hermie Kuipers (61)
Gehuwd met: Gerrit Kuipers (67)
Kinderen: Patrick&Renate, Mike&Kirsten,
Jarno&Martine
Kleinkinderen: Marit, Jesse, Cas, Lara, Kyra,
Imke, Yfke en Tim.
Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:
Eerlijk, recht door zee, doorzetter.

“ Ik weet nog dat er een keer poststaking was dat ik echt
een hele dag heb zitten bellen om de rijtijden door te
geven.. Toen was er nog geen internet!
En als op zondag de inschrijvingen eindelijk afgerond
waren, ging ik het Enduro boekje met de rijtijden uittypen
alvorens het naar Andre ging om te drukken. “

Hoe ziet je (werk)dag eruit:
Ik sta altijd om 7.00 uur op om vervolgens samen te
ontbijten, dit doen we al 41 jaar op deze manier. Daarna
lees ik de krant en maak ik een Sudoku puzzel. Om 8.30
uur vertrekt Gerrit naar kantoor en dan zet ik een kopje
koffie voor mezelf om ondertussen mijn
e-mail uit te lezen. Af en toe ga ik zelf ook nog naar
kantoor. Tussen de middag eten we gezamenlijk. Naast
de huishoudelijke werkzaamheden pas ik 2 dagen per
week op onze kleinkinderen. Daarnaast maak ik graag
tijd vrij om mijn hobby te doen namelijk quilten en
machine borduren. Dit is echt mijn passie.

Wat vindt je het beste van de E.M.C.?
Dat zou ik zo niet weten, het vrijwilligerswerk wat ik doe,
komt omdat Gerrit en de jongens bij de E.M.C. betrokken
zijn. Ik ben er zo ingegroeid.
Hoe zie je de ideale toekomst voor de E.M.C.?
Dat de Enduro’s in Enter nog heel lang mogen doorgaan
met hulp van vele vrijwilligers.

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
Dat er een ontbijt voor mij klaar staat als ik wakker word.
Om vervolgens de krant te lezen en rustig op mijn laptop
de e-mail kan lezen onder het genot van een kopje
koffie. Daarna een hele tijd hobbyen en ‘s avonds
heerlijk uit eten.
Waar heb je een hekel aan:
Vaatwasser in- uit pakken.
Waar ben je het meest trots op?
Ons gezin. Dat komt op de eerste plaats.
Hoe ben je betrokken geraakt bij de E.M.C.?
Doordat ik met “ene van Kuukntjes” ben getrouwd.
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Grand Tour of the West
Na vele discussies en menige biertjes is deze keer besloten om een reis naar Amerika te maken. De
meest wilde plannen werden geopperd, uiteindelijk toch maar een georganiseerde reis geboekt. Alle
hotels al geregeld, een klein autootje om in rond te rijden en wel 17 dagen lang! Zolang zijn we nog
nooit op vakantie geweest. Alles netjes geregeld, 2x een toeslag wegens brandstofsteiging gekregen,
hoezo vroeg boeking goedkoper, ze naaien je toch! Maar dat mag de pret niet drukken en dus gaan
we gewoon op weg.
Vrijdag 22 juli de laatste werkdag voor ons allemaal en uiteraard wordt die afgesloten met een biertje.
Deze keer bij Bennie en dat loopt ook zoals gebruikelijk weer redelijk uit de hand. Zaterdagmorgen
om goed 4 uur iedereen uit bed, de een iets minder te passe dan de ander maar de sfeer is goed. Op
naar Schiphol, de auto afleveren bij een autohotel, zelf netjes voor Departurehal 3 afgezet,
boardingpassen hadden we al, dus koffers om de hoek gesmeten en op naar de Bar. Om 06.50 uur
een lekkere ijskoude Heineken naar binnen werken en de mooie verhalen rollen al weer over tafel.
Het gaat uiteraard weer over bier en de obers moeten wel een beetje glimlachen over onze
uitdrukkingen. Om 10 voor 10 de vliegmachine in en al zeg ik het zelf, de 11 uur durende vlucht gaat
betrekkelijk snel, mooie films, toch wel redelijk ruimte, de stewardessen van KLM goed geluimd dus
al met al een dikke voldoende. Aangekomen in Los Angeles een zucht van verlichting door ons
allemaal. Er waren temperaturen van rond de 40 graden beloofd. Het was er maar 25 graden op het
warmste moment van de dag. Alweer mooi dus. De douane door, een gezeur zonder einde maar het
is nu eenmaal nodig omdat sommige mensen denken dat aanslagen op gebouwen/mensen een
leuke bezigheid is. Krijg je de vraag in welk hotel je zit in Las Vegas……. I don’t know! That’s over 5
days, I will read that in 4 days!. Hij vond dat antwoord niet echt leuk. Nog langer aan de balie staan
dus. Uiteindelijk allemaal ons koffertje gevonden en naar buiten waar we opgewacht worden door de
bus van Alamo Rent a Car. Richting hun office en aldaar een autootje regelen. Het wordt een
Chevrolet Suburban LT. Een matig autootje met een 5.3 liter motor en een slordige 350 PK. We
kunnen in ieder geval de koffer er van afstand ingooien. Op naar Hollywood en Beverly Hills. De
wegen in Amerika zijn super, mooie brede wegen, links of rechts inhalen maakt niet uit. Een
standaard Interstate (Snelweg) is al gauw 7 banen breed. Daar zouden ze in Nederland is een
voorbeeld aan nemen. Maar goed, geen gepreek over dat bekrompen nederlandse beleid. De
HOLLYWOOD letters alvast bekeken, Sunset Boulevard bekeken en langs de Universal Studio’s en
weer terug naar het hotel omdat we toch wel een beetje moe waren. Ingecheckt, koffers in de kamer
en naar de bar voor een lekker koud biertje. Daar een paar biertjes genuttigd, een kleffe hamburger
naar binnen gewerkt om een uur of 7 (nederlandse tijd 4 uur in de ochtend) richting de kamer om
toch maar even iets te slapen. Sommigen van ons hadden maar 10 seconden nodig om in een diepe
ronkende slaap te komen.
Zondagmorgen half 7 ontbijt. Iedereen goed te pas! Binnen een uur zitten we in ons autootje en gaan
de Freeway op. Cruisecontrol op 65 miles/hour. Verwisselen van rijstrook is niet nodig, dus kies er
maar 1. Zo’n 2 uur gereden, de cruise er nog niet afgehad en dan de mooie slingerweg richting Lake
Arrowhead op. Oef, dat zou met een motor mooi zijn. Het slingert mooi naar boven en de uitzichten
zijn adembenemend. Een bakje koffie aan het meer. Een medium besteld maar je krijgt me toch een
zomp vol koffie. Volgende keer dus een small bestellen. Even de Wallmart in om wat fris te kopen
voor in de auto en door gaat het richting Joshua Tree National Park. Halverwege even in een mega
supermarkt K-Mart een redelijke koelbox op 12 volt gekocht om de drankjes koel te kunnen houden.
Die staat nu op de2e achterbank……we hebben die namelijk over. Bij de ingang van het park gelijk
een kaartje gekocht voor alle parken tegelijk, we moeten er namelijk nog een stuk of 4 bekijken. En
daar gaan we. De meest vreemde rotsformaties kom je hier tegen. Zie hiervoor onze foto’s/film. 
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Een stukje off-road geweest. Af en toe werd er aangegeven dat je een mijl moest lopen om iets te
bezichtigen…..dat doen we morgen wel. Op naar Palm Springs alwaar we in de Quality Inn
overnachten. Eerste indruk niet denderend. Richting het restaurant alwaar we een biertje bestellen.
Een lekkere koude Heineken wordt ons voorgezet, maar na 3 x besteld te hebben blijkt hij al leeg te
zijn. Dan maar over naar de Budweiser. Ook lekker koud! Lekker eten bestellen, smaakt gewoon
goed! Als toetje bestellen we nog een lekkere koude Bud. Maar…….bah…..alweer lauw. Die
Amerikanen weten niet wat bier koud houden is klaarblijkelijk. Een taxi besteld en een ritje naar
Downtown Palm Springs. De taxichauffeur even gevraagd naar een goede bar en ons daar laten
afzetten. Bier was koud, muziek was goed, de stemming zat er goed in. Dit gaat goed komen. Het
duurde dan ook niet lang of Pantera, Metallica, Machine Head en Sepultura knalden uit de boxen.
De eigenaar zag het wel zitten met ons en liet pizza’s aanrukken. Alleen hadden wij daar niet zoveel
zin in. “Stick to the beer” was ons motto. Voor een paar dollar genuttigd en met dezelfde
taxichauffeur weer terug naar de Inn. De beste man flink getipt omdat hij ons naar een gezellige keet
had gebracht en maar weer is een paar uurtjes de oogjes dicht doen.
Maandagmorgen weer stipt om half 7 aan het ontbijt. De koffie nog niet op of Motor Oost belt al naar
ons om te vragen hoe het ons gaat op vakantie. Dat is nog eens een zaak met hart voor z’n klanten
;-) Voor half 8 starten voor de grote rit die ons deze dag voor de kiezen staat. Om te komen bij de
Grand Canyon moeten we zo’n 680 km afleggen deze dag. We cruisen mooi op de Freeway 10 om
vervolgens op de Highway 95 naar boven te rijden. Hier gaat de weg al mooi op en neer. Vervolgens
een stuk Route 66 rijden. We vonden dat toch een beetje tegenvallen. Tijd voor het middageten. We
gaan gezond doen en bestellen allemaal een Saladeteller. Wel ligt daar dan weer ongeveer een
complete beef steak bovenop. We komen nu al tot de conclusie dat we deze vakantie wel een kilo of
100 zullen aankomen. Vervolgens nog een omweg
gemaakt via Sunset Crater en een paar oude
indianenwoningen. Vervolgens het Grand Canyon National
Park ingereden. Vandaag dus zeer veel verschillende
landschappen meegemaakt. Ondertussen stond onze
dagteller al op bijna 900 km en was het al bijna 8 uur. Dus
het hotel opgezocht. Deze keer was het de Canyon Plaza
Resort. Een stuk beter dan de Inn van gisteren maar nog
steeds geen topper. Het eten smaakte wederom zeer
goed, voor een biertje moesten we helaas weer verderop.
Niet te lang gezeten want morgen willen we de Grand
Grand Canyon
Canyon bekijken.
Dinsdag uitslapen….half 8 ontbijten. Maar het regent pijpestelen en wat doen we dan. Toch maar de
auto gepakt en een paar mooie uitzichtpunten opgezocht, helaas, het is nogal bewolkt en mistig. Dan
maar weer terug om een bak koffie te scoren en een prachtige film in de bioscoop te bekijken over de
Grand Canyon. Een lunch in ons hotel nuttigen, hier zijn ook bruine bonen bij betrokken en die
spelen later weer een rol in dit verhaal. Het blijft maar regenen dus we gaan even siesta houden op
onze kamer. De een rust wat uit, de ander hyved wat. Al met al niet onze middagbezigheid die we in
gedachten hadden. Maar…….het wordt half 3 en daar komt toch het zonnetje aan. In de auto en
weer richting de Canyon. Adembenemende uitzichten, er wordt gefilmd en foto’s gemaakt. Het is
werkelijk zeer indrukwekkend. Af en toe rolt er een gedonder door de canyon, heeft iets te maken
met bruine bonen……… Tot een uur of 6 de mooiste vergezichten gezien en weer terug naar ’t
hotel. Eerst even de auto aftanken en ze verkopen daar ook gekoeld bier in six-packs……de
verleiding is te groot. We halen er een paar en parkeren die in onze aangeschafte koelbox. We
zitten even gezellig op de kamer, de biertjes worden alvast geprobeerd. De bruine bonen doen ook
nog steeds mee. Maar de stemming is goed. Lekker gegeten, de heineken smaakt goed, maar
uiteraard hebben ze weer niet genoeg koud staan. Op maar weer naar het tankstation om een paar
six-packs te scoren en naar de hotelkamer om ze te nuttigen. 
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Woensdagmorgen wederom half 8 ontbijten, we hadden de koffers al in de auto gegooid. Want we
moeten om half 9 op t vliegveld zijn. Het vliegveld ligt op 2 minuten rijden van ons hotel, dus dat
moeten we toch wel kunnen redden. Eerst even afrekenen en uitchecken bij de balie en dan naar het
ontbijt. Dat smaakt weer goed en zo’n 10 minuten later staan we al weer buiten, tijd genoeg dus! Om
8 uur staan we dan ook al aan de balie bij de helikoptermaatschappij. De baliemedewerkster was wel
tevreden met onze vroege aanwezigheid, kon ze alles rustig regelen. We moesten allemaal op de
weegschaal, dat gaf natuurlijk een beetje commentaar zo her en der. De Mas had aangegeven dat hij
86 kilo woog. Looks like 87 werd al gezegd door de man waarbij we het vluchtje hadden geboekt.
Tik heeft het ons allemaal afgewonnen, zoals hij dat al jaren en jaren heeft gedaan. Alleen deze keer
was hij de lichtste! Even een paar dollar neertellen voor de helikopter, tevens maar even een
groepsfoto voor de helikopter en een dvd van de gehele rondvlucht erbij besteld. En een klein uurtje
wachten totdat we in de helikopter kunnen. Maar het is het wachten waard! Om het even in Kops’
favoriete Amerikaanse uitspraken te verwoorden: YEAH!!! WOOWWW!! Maar in normaal nederlands,
het is prachtig, indrukwekkend, supergaaf, adembenemend mooi! Je komt vanaf het woud de canyon
invallen, dit is met geen pen te beschrijven. We hebben de lange vlucht geboekt, dus we hebben alle
tijd om van alles te bekijken. En nog vliegt de tijd voorbij en zijn we voor we er erg in hebben al weer
bezig met de terugweg. We bedanken de piloot, halen de dvd en foto op en stappen in ons autootje
om verder te gaan naar ons volgende haltepunt. Dat is een hotel in Tuba-city wat midden in het
Indianenreservaat van de Navajo-indianen ligt. Het ziet er keurig en nieuw uit als we er langs rijden.
De eerste indruk is dus een dikke voldoende. We rijden echter eerst verder naar Monument Valley
waar we wederom worden getrakteerd op adembenemende uitzichten. Het park in om daar met onze
eigen auto een rondrit te maken langs alle “monumenten”. Prachtig en nog eens prachtig. De 4-weel
drive toch nog even ingeschakeld op het zandpad waar nogal wat hoogteverschillen inzaten. De
temperatuur was redelijk aangenaam met zo’n 30 graden. Vandaag zijn de fotocamera’s en
filmcamera druk gebruikt. Zo tegen 4 uur de terugweg ingezet
naar ons hotel voor deze nacht. We komen aan en gelijk al
problemen. We krijgen maar 1 kamer. Dat gaat dus niet door!!! 2
kamers besteld, die wil ik dus ook hebben. Dat geregeld dus op
naar de bar om een koud biertje te nuttigen. Maar……..waar is
de bar? Zoeken, zoeken, zoeken, uiteindelijk toch maar even
vragen aan het personeel. Bar? Hier is geen bar, in het gehele
reservaat wordt geen druppel alcohol geschonken of verkocht.
Dit hotel komt dus op onze zwarte lijst van aller aller
allerslechtste hotels ooit! Vanavond dus sober naar bed. En dat
op onze vakantie!
Monument Valley

Donderdagmorgen om 6 uur het bed uit, koffers weer in de auto, een klein ontbijtje in het hotel en
maken dat we wegkomen uit dit alcholvrije gebied. Op naar Bryce Canyon, maar eerst een paar
andere bezienswaardigheden bekijken. Zo komen we bij Page en bekijken eerst de Horseshoe Bend
Overlook. Het hoefijzer in de Colorado River. Je ziet van een zeer grote hoogte hoe de rivier stroomt.
Vandaar naar de Glen Canyon Dam, een van de grootste dammen in de VS daarachter ligt Lake
Powell. Vandaar naar Kanab en de Moqui Cave, die hebben we even bezichtigd. Het is daar een
constante 21 graden, dus frisjes. Vervolgens door naar Cedar Breaks National Monument en
vandaar naar Bryce Canyon. Deze hebben we van boven tot onder bekeken en de meest prachtige
vormen van de rotsen zie je daar. Ons V8-tje heeft ons overal weer probleemloos heengebracht.
Toch op hoogtes van ruim 3 km gezeten. Toch wel fijn dat je een auto bij je hebt die iets over heeft!
Vervolgens naar het hotel in Tropic, nou ja, hotel. Het is een hut waar we in kunnen overnachten.
Meer ook niet! Maar goed, in ieder geval kun je hier weer een lekker biertje krijgen. Dus op naar het
restaurant om wat te knabbelen, een paar lekkere koude Heinekens bij het eten. En dan even de
plaatselijke supermarkt vereren met een bezoek. Een paar six-packs en vervolgens op het balkon
van de schuur waar we overnachten een paar van die koude broeders naar binnen werken. 
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Vrijdagmorgen weer om half 7 aan t ontbijt. De koffers al in de auto gegooid. We bestellen een
regular amerikaans ontbijtje. Dat wordt een omelet. Nou ja wel een goed gevulde omelet dan.
Inclusief allerlei groentes en uiteraard de sausages erbij. Nou, daar kunnen we de eerste paar uur
wel op teren. Op naar Las Vegas, maar eerst nog effe wat parken bezichtigen. Eerst door Zion Nat
Park. Hier hebben we ons met een bus de canyon in laten brengen en zowaar we hebben een
wandeling van een uurtje gemaakt. Verder ging het naar de Valley of Fire State Park alwaar het lijkt
of de rotsen in brand staan. En gelijk maar even naar de Hoover Dam en Lake Mead, dat was
eigenlijk voor morgen op het schema, maar morgen willen we niet zoveel doen omdat we een goede
5-uurshow willen hebben vanavond. Zo rond half 6 komen we aan bij ons hotel in Las Vegas en yes,
hier hebben ze weer bier zoals het hoort! Gisteren namelijk bier gedronken waar maar 3,2% alcohol
in zat. Utah sucks dus op alle manieren qua biergebruik. Of ze schenken niets of het is een light
versie! Dus alvast een flinke 5-uurshow ingang gezet. De credit card aan de lieftallige dame achter
het schap gegeven.
Elke keer betalen hoeft dus ook niet meer. We rekenen aan het eind wel af. Om de beurt even onder
de gaatjes en tegen een uur of 8 eten. Daarna een taxi besteld en ons in het feestgedruis van Vegas
gestort. Eerst naar de Old Strip alwaar een lichtshow op het plafond van wel zeker 100 meter lang
wordt gegeven. De eerste Goktent in. Het bier kost hier maar $2,-- per flesje. Ha, dit gaat
goedkomen! Iets verderop dansen aan paar aantrekkelijke dames op het schap, laten we daar ook
maar een biertje halen. Prijs is direct het driedubbele. Maar dan heb je wel leuke bediening! Laten we
eens verder kijken. Richting de straat en een taxi zien te vinden. Laat er nou toevallig een grote limo
aankomen. Nou, dat is wel een taxi op stand voor ons. Bring us to the Bellagio please. We zitten als
filmsterren! Daar aangekomen ons toch iets verder laten brengen. We willen eerst naar een rocktent.
Daar worden we netjes voor de deur afgezet. We willen uiteraard gelijk naar binnen. Vraagt de
security ons netjes of we een pasje hebben. Pasje??? Hoezo? Dan svp achteraan sluiten in de rij.
Haha, dat hadden wij toch niet gezien. Entree $20,-- per man
betaald, biertje van $6,-- besteld en daar staan we dan. Hier is
geen zak aan, dus weer eruit. En richting de gokcentra’s. Even
kijken hoe er gekaart wordt, deze avond nog geen geld
uitgegeven aan het gokken. Uiteindelijk moeten we toch een
keer weer naar het hotel dus rond half 2 weer een superdeluxe
limo aangehouden alwaar we mee naar het hotel worden
gebracht. (Dat is ongeveer 2 minuten met de taxi) Hoezo te lui
om te lopen, maar het was dan ook nog steeds zo’n 35 graden
en als een ezel zweet…….. In het hotel uiteraard nog even de
bar bezocht.
Las Vegas

Zaterdagmorgen wakker worden is toch even wat anders dan in het indianenreservaat. Om 10 uur
aan ’t ontbijt. We hebben een off day dus lekker rustig en palente deze dag. De auto gestart en
richting Red Rock Canyon, daar even doorheen getoerd, daarna naar de Bonnie Springs Ranch voor
een Iced Lemonade. En weer richting het hotel voor ons middagdutje cq de zaterdagmiddagborrel.
Toch nog zo’n dikke 100km rondgereden, de V8 even afgetankt voor morgen, tevens een paar koude
six-packs gekocht. Die lekker op de hotelkamer genuttigd. Douchen, avondeten en een taxi naar de
Strip. We worden weer bij Bellagio afgezet. Eerst even genieten van de fonteinshow, daarna de
straat even aflopen en alles bewonderen wat er aan deze straat aan hotels is gebouwd. De een nog
mooier dan de ander. Even de Cosmopolitan bekijken en ons daar even een biertje laten serveren
door…..alweer een beeldschone dame met belachelijk weinig kleren aan. Het is hier zowiezo
genieten. We lopen verder naar New York New York en gaan daar weer naar binnen om alweer een
biertje te scoren. Het is me ook laf heet buiten, dan moet je het vochtgehalte wel goed op peil
houden zegt men toch? We moeten ook nog even gokken, dus wordt er een paar dollar gepind. De
speeltafel opgezocht en……een half uur later staan we broke weer op straat. Hahaha, dat hadden
we ons toch anders voorgesteld. We komen een zwerver tegen (er zitten er uiteraard wel meer) die
had wel een hele originele tekst op z’n bordje staan. “Why lie, Need Beer!” We vonden dat wel een
goed excuus, dus geef die man een paar dollar, dan kan ie een biertje kopen. Aansluiten het Hard
Rock Cafe even bezocht, uiteraard weer een biertje erbij, je moet het hoofd wel koel houden! Daar
ook nog even een paar T-shirts gescoord en deze keer maar in een gewone taxi weer terug naar ons
hotel. Het kost allemaal al zat hier en we zijn broke, weet je nog! 

21

september 2011

22

september 2011

Zondagmorgen weer fit uit ons bed en naar het ontbijt. Om goed 7 uur zaten we al weer in de auto
voor een tochtje richting Death Valley. Eerst even zoeken voordat we Las Vegas uitwaren en dan op
weg. Je rijdt me toch door een dood zootje dat wil je niet weten, voordat we Death Valley inreden
reden we eerst zo’n 160 km door een praktisch niemandsland. Er woont werkelijk geen mens.
Vervolgens het park in waar we eerst Dante’s View bekijken. Een wel zeer stijle weg naar boven die
ons autootje de nodige zweetdruppels kost, maar toch brengt hij ons weer probleemloos naar boven.
Vervolgens door naar het laagste punt in de VS. Naar Devil’s Golf Course. We zitten 88 meter onder
de zeespiegel nu. Het is er compleet bewolkt en de temperatuur is er daarom nu knap laag. Het is
maar 41 graden……. Vervolgens verder door de Vallei. Het regent daar nooit en daarom is het
gebied dus een grote woestijn. Maar wij rijden erdoor en je mag maar 1 keer raden wat het deed.
Regenen! De temperatuur zakte ook gelijk dramatisch, het was nog maar 37 graden. De Artists Drive
doorgereden, langs de zandduinen en bij Towne Pass de Death Valley weer verlaten. Onderaan
wordt met waarschuwingsborden al aangegeven dat je de airco in de auto moet uitzetten omdat de
auto ontzettend moet klimmen, wat denk je zelf. Temperatuur zo rond de 40 graden en wij de airco
uitzetten. Ik dacht ut nie!! Hij mut ’t maar doon! Of ie ut deed, de V8 deed z’n werk, wat brullen die 8
kabouters! Toen dwars door een zoutmeer gereden en ons middageten genuttigd.
Door de Panamint Valley weer richting de bewoonde wereld, dit dal is helemaal geen zak aan. Ruim
80 km door een doods dal, een compleet rechte weg, gewoon niks dus, ik viel erbij in slaap. Kops
gelukkig niet want die chauffeurde. Even tanken in Ridgecrest want we zitten toch alweer behoorlijk
aan de km’s en verder gaat het weer via Mountain Mesa en Lake Isabella naar Bakersfield waar we
overnachten, het wordt weer mooi groen om ons heen, we zien de rivier de Kern mooi naast ons
naar beneden vallen. Zo rond half 6 melden we ons bij de Quality Inn in Bakersfield, het hotel staat
middenin een industrieterrein, er is dus weinig te beleven. Even onder de douche, een taxi besteld en
ons de binnenstad in laten brengen voor het avondeten. Goed gegeten, een tankstation leeggehaald,
en weer richting ons hotel. We zitten mooi op de parkeerplaats voor onze kamers. Af en toe komt er
een bezoeker die ons een beetje vreemd aankijkt. We hebben de pedaalemmer vol gegooid met
ijsblokken en daar de biertjes ingegooid. Het is nog steeds een ruime 33 graad en ze vallen er weer
lekker in. De mas heeft een nieuwe remedie gevonden voor zijn slaapgebrek……oordoppen!
Maandagmorgen om 6 uur uit het kantje, stipt half 7 aan ’t ontbijt, nou ja ontbijt, een droog stuk
brood, scrambled eggs die knetterhard waren, droog spek en niet eens een glas jus d’orange. Het
koste niet wat, het was niet wat. Voor 7 uur al in de auto op weg naar onze nieuwe bestemming.
Oakhurst bij het Yosemite National Park. Daar waren we al om goed 9 uur. Dus we hadden mooi de
tijd om het park te bekijken. Een wel heel prachtige weg (ons voorstel was om de weg van boven tot
onder af te zetten en dan met de motor er door) met prachtige gekante bochten leid ons naar de
watervallen van Yosemite (zo’n dikke 700 meter vallen die naar beneden) en de Half Dome, even
een korte wandeling naar de waterval, daarna een paar pizza’s en/of spicy chickenwings naar
binnen gewerkt, met de parkbus richting Half Dome, die een minuut bekeken, naar boven wandelen
was ons te veel. Terug naar Mariposa Grove alwaar een paar bomen staan die wel erg dik en lang
zijn. Een boom schijnt 2700 jaar oud te zijn. Daar even op de foto en toen waren we het park
eigenlijk wel zat. Het was er zo ontzettend druk, dat is niet leuk meer. O ja, onderweg ook nog een
kleine zwarte beer gezien. Zo tegen 4 uur melden we ons in ons hotel voor deze nacht. Ziet er goed
uit. Even een paar biertjes op de kamer, douchen en even kijken wat we vanavond gaan eten. We
lopen even het stadje door en vinden een Mexiaan. Daar naar binnen en het is er erg gezellig. We
bestellen een lekker biertje en some mexican food. Daarna even aan het schap in deze mexicaanse
keet. En je begrijpt het al…..daar moet een tequila gedronken worden. Een pot zout op tafel, een
paar citroenen, en giet maar in dat bocht. De man achter het schap vond dat we er van moesten
genieten, in plaats van kiepen. Maar we hebben het toch maar even ouderwets weggewerkt. Zout op
je hand, likken, de tequila er achteraan wippen en bijten in die citroen. Brrr, het is altijd hetzelfde.
Gelukkig een koud biertje in de wachtrij staan om de smaak weg te krijgen. Nog even gezellig
nagepraat op de hotelkamer met een paar koude broeders en we sliepen weer als roosjes. 
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Dinsdagmorgen om 7 uur uit bed omdat we vandaag toch niet zover hoeven te rijden. Koffers in de
auto gegooid en richting ontbijt. Daar zat het helemaal vol. Wat doen we? Gewoon rijden, dan
ritselen we wel wat onderweg. Zo gezegd, zo gedaan. Na een uurtje rijden een tankstation
opgezocht, een lekker broodje gezond gehaald, opgepeuzeld en verder gaat het weer. We naderen
San Francisco en de temperatuur wordt hoe langer hoe beroerder, op een gegeven moment geeft de
boordcomputer nog maar 20 graden aan buiten. Bah wat koud. We rijden de Bay Bridge over en
rijden ook gelijk maar door naar de Golden Gate Bridge. Dat gezien te hebben gaan we richting
hotel. Dat zag er goed uit, alleen we konden er nog niet in omdat we er om half 12 al waren. Auto in
de parkeergarage van het hotel geparkeerd. De koffers er maar even in laten liggen en wij met de
taxi richting Fishermans Warf. We laten ons afzetten bij Pier 39 waar van alles te beleven is. Eerst
maar is wat lunchen in het Hard Rock Cafe. Vervolgens door naar de zeehonden die daar bij hopen
liggen. Even een oorlogsschip bekeken van binnen en weer door naar Lombardstreet, na dit gezien
te hebben naar ChinaTown waar we helemaal doorheen gelopen hebben. Toen was het wel weer tijd
om naar het hotel te gaan en wat
avondeten te scoren. Taxi aangehouden en naar de 8th Street laten brengen. Inchecken, de kamers
zijn keurig. Richting de bar en een lekker koud biertje bestellen. Uiteraard vragen we niet naar de
prijs, zo een paar van die broeders naar binnen gewerkt. De een na de ander even lekker onder de
douche en aansluitend willen we aan het avondeten. Het is ook al weer bijna 9 uur. In de bar even
afrekenen….hmmm een biertje kost hier $ 8,-- per stuk. Wel
aan de prijs dus. Vervolgens in de dinerroom uiteraard weer
een biertje erbij bestellen. De obers zijn een stel lamballen die
er klaarblijkelijk niet veel zin in hebben. We besluiten dan ook
om geen tip te geven. De man kijkt doodleuk in het boekje en
noemt dan even dat de tip “Not included” is. “I know” is het
antwoord van ons. Kops merkt op dat hij nu ruim een week
van huis is en de “daamp-aepels” mist. We drinken nog een
paar biertjes in de bar en tippen de barkeerper nog iets omdat
Golden Gate Bridge
hij wel vriendelijk was.
Woensdagmorgen om half 9 aan het ontbijt, kost ook weer ff $20,-- per man. Dit hotel is dan wel de
beste die we tot nu toe hebben gehad, maar het kost dan ook wel wat. Maar we hadden dan ook al
zalm bij het ontbijt. Om 10 voor 9 naar buiten, alwaar al een taxi voorstond. Pier 33 please. We
hebben vandaag Alcatraz en Angel island op het programma staan. In de boot en op weg. De mas is
over zijn bootangst heen lijkt het wel, hij wordt niet eens misselijk of groen. Op Alcatraz de hele tour
gemaakt. Er is zelfs een audio-toer in het nederlands. Dus goed voor elkaar. Aansluitend hebben we
een boottocht die doorgaat naar Angel island. Daar aangekomen krijgen we een toer van ongeveer
een uur over het eiland. Dit is een saaie rondrit. Vervolgens even een wrapje eten en om een uur of 3
worden we weer netjes afgezet op Pier 33. We lopen weer over de boulevard richting Pier 39…..en
eigenlijk hebben we wel zin aan een biertje. Het Hardrock Cafe is dan wel heel verleidelijk en we
besluiten dan ook om er hier maar eentje te nuttigen. Het worden er een paar meer. Tegen 6 uur
een taxi aanhouden, even lekker douchen en weer een taxi naar Polkstreet 1609 alwaar we het
lekkerste eten van deze vakantie hebben genuttigd. Een mix van allerlei vlees die ons werd
aangeraden door de ober, die wel bijzonder Gay was. De Mas kreeg verscheidene knipogen van
hem. Vervolgens kwamen we in een gebied die ons eigenlijk werd afgeraden door de mensen die
we gesproken hadden. We belandden in een wel erg louche bar….. het kon er wel eens erg gezellig
worden zagen we alwel maar het bier dat ze daar schonken was gewoon niet te drinken, dus we
taaien gelijk weer af. Taxi en weer richting 8th street. Een paar gaan er direct naar bed en een paar
blijven nog even hangen in het cafe van het hotel. 
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Donderdagmorgen alweer om een uur of 8 pas uit bed. Uitchecken en ontbijt scoren we wel weer
ergens onderweg. (Die $20,-- vinden we toch wel asociaal duur) We rijden de toeristische route door
San Francisco en komen uit bij de Pacific Ocean. Helaas is het een mistige bende, dus we hebben
weinig mooie uitzichten. We ontbijten in Half Moon Bay in een Subway. Lekker en niet duur! We
letten echt op de centen ;-) .Onderweg rijden we grotendeels langs de Grote Oceaan en we zien ook
nog een paar walvissen hun fontein omhoog spuiten. Helaas hebben we hier geen bewijsstukken
van, dus je moet het maar geloven. Doorrijden naar Santa Cruz waar we de Boardwalk opgaan. Hier
is het een grote kermis. We lopen de hele boulevard even over en rijden vervolgens richting
Monterey om daar de 17 mile drive en Pebble Beach bekijken. Dit is een tochtje langs de oceaan.
Aansluitend ons
hotel opgezocht de kamers bekeken, gelijk weer naar de incheckbalie om even aan te geven dat we
NIET met elkaar in 1 bed willen, er worden ons dan ook terplekke extra bedden geregeld en om een
uur of 4 zitten we alweer achter een lekkere koude broeder. We hebben ons een goed restaurant
laten aanraden en daar lopen we dan ook heen. Het is een bistro. We laten ons goed bedienen en
wat zei ik gisteren ook al weer over het lekkerste eten tot dusver. Dit overtreft het nog een keer. Wat
we nou precies hebben gegeten weet ik nog niet, het was een of andere vis. Maar het smaakte
voortreffelijk. Tot grote vreugde had het restaurant ook de nodige lekker coffee’s na. Tik en Kops
bestelden een Jamaican coffee, de Mas en Gert een Irish. Het was gewoon super, dus de tip was er
ook naar.
Vrijdagmorgen weer om een uur of 8 uit het kantje. Ontbijten en de weg naar beneden langs de kust
vervolgen. Het was wederom af en toe knap mistig, weinig moois gezien vandaag, alhoewel de weg
wel een dikke voldoende was voor motoren. Een paar zee-olifanten op de gevoelige plaat vastgelegd
was wel zo’n beetje het hoogtepunt van deze dag. We rijden Santa Maria binnen om ons hotel op te
zoeken en we maken ons alweer een beetje zorgen. De buurt lijkt niet al te proper. Uiteindelijk rijden
we voor het hotel en dit maakt de dag dan nog wel weer goed. Superdeluxe en van alle gemakken
voorzien. Een mooie bar waar we dan ook gelijk maar beginnen voor de 5-uursshow. Wederom
heerlijk gegeten en even naborrellen in de bar. Niet te laat naar bed omdat we morgen op tijd richting
Los Angeles willen.
Zaterdagmorgen 7 uur uit bed, half 8 richting een Subway voor een lekker ontbijtje. De Subway is
een toppertje! Heerlijke broodjes die je naar eigen smaak kunt laten maken. Met een goede koffie
erbij en dat voor een habbekrats. Die amerikanen hebben dus toch wel wat goeds in huis. Het was
opnieuw niet erg warm, zo’n 16 graad, en mistig. Dus we hadden de kust wel gezien en gingen in 1
streep richting LA. Tot zo’n 20 km voor LA was het nog steeds mistig en koud. Daarna rijd je LA in en
gaat de temperatuur bijna per km omhoog. Toen we bij Universal Studio’s uitstapten was het dan ook
alweer tegen de 30 graad. Lekker dus. Het park in en diverse show’s bekeken. De topper was toch
wel “Waterworld” waar we een mooie show kregen met jetski’s, veel vuur en water en mooie stunts.
Aansluitend Hollywood Boulevard met de walk of fame bekeken, LA Ink even bezocht. Rodeo Drive
bekeken en vervolgens ons hotel waar we de eerste overnachting hebben gemaakt weer opgezocht.
Zondagmorgen relaxed wakker worden, we hebben alle tijd. Rond half 9 ontbijten. Uitchecken, De
Mas z’n creditcard werd geweigerd…….. wat een armoedzaaier! Kan nog geen 17 dagen met een
creditcard rondkomen! Gert had gelukkig zijn card en alles is goed gekomen. Op naar de airport.
Auto afgeleverd en voor tienen waren we al op het vliegveld. Inchecken en daar kregen we gelijk al
te horen dat het vliegtuig een uur of 4 vertraging had. Balen dus, maar wat moet je. We lopen verder
worden weer even zwaar gecontroleerd bij de douane en komen er dan achter dat het al opgelopen
is naar 5 uur vertraging. Uiteindelijk 7 uur vertraging, een klotevlucht terug en om half 7
maandagavond waren we eindelijk weer in Enter. Het zit er weer op. De volgende vakantie is
geboekt!
Groeten,
Gert Tijink, Henk Getkate (Tik), Wim Pluimers (Kops) en Henk ter Denge (Mas)
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1e Open bekerwedstrijd:, zondag 26 juni 2011
Door de datumwijziging van de 3-uurscross is 26 juni de Twentecup wedstrijd van 4 september
verreden. Op het crosscircuit aan de Lange Voort in Bornerbroek werd de open bekerwedstrijd
motocross verreden. Dit leverde de volgende winnaars op:
50 cc automaten
65 cc kleine wielen
65 cc grote wielen
85 cc kleine wielen
85 cc grote wielen
MX 2
open (MX1 en MX3)
40+ klasse (MX1 en MX3)
Hobby klasse
Quads
Superklasse

winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar
winnaar

Sem Schuurman
Mack Bouwense
Max Schwarte
Youri van 't Ende
Donny Berfelo
Erald Lammertink
Jeffrey Zweers
Herald Kerkemeijer
Jon Roeterdink
Ingo ten Vregelaar
Joey Bak

De omstandigheden waren perfect. 's Zaterdags had het de hele dag geregend zodat de baan lekker
stevig en daardoor niet stoffig was. Wel is het zand dan hard werken voor de rijders. Maar gelukkig
was het de hele dag droog en met het heerlijke zonnetje zelfs warm. Ideaal weer dus, ook voor het
publiek wat dan ook in grote getale de rijders kwam bewonderen en toe juichen. Kortom een perfect
evenement georganiseerd door samenwerking van de Enterse Motor Club en Noabersevents.
Zie ook enkele foto's (http://entersemotorclub.nl/gallery/Twentecup2011?page=2)en twee filmpjes
van de Twentecup
Zie verder het laatste nieuws en updates en overige info op Naobers Events.
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Typ onderstaande link over en je bent weer agendaproof:
http://www.entersemotorclub.nl/homepage/index.php?p=agenda
28 januari 2012
18 maart 2012
9 mei 2012
16 juni 2012
8 juli 2012
1 september 2012

Reggerit
Ganzenrit
Zompenrit
Zaterdagmiddagrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit

Wil jij 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. Je stukje is van harte welkom!
Inleveren voor: 1 december 2011

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!
Mededeling:
De niet “merk” gebonden M.C. DE KLASSIEKER, te Harfsen (GLD)
organissert op 15-16 okt. 2011 een motorshow. U ziet dan een keur aan
motorfietsen, allemaal 25 jaar en ouder met beroemde merken uit het
verleden tussen ARIEL & ZUNDAP. De locatie is Clubhuis Buitenlust
te Harfsen. U zult zich verbazen wat deze club in verenigingsverband
op de weg weet te brengen. Het jaarlijk tourschema van deze club ligt
ruim boven de 30 ritten waar wij ontzettend
veel plezier aan beleven.
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