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Het jaar schiet al weer mooi met deze 4 EMC
Allerlei van 2012. We hadden gehoopt op wat
meer kopij, maar helaas. Zou er echt minder
gereden worden of zouden er minder motor- of
andere avonturen beleeft worden zodat er
niets te schrijven viel? We geloven daar niets
van. We hebben wel kopij gekregen van onze
‘vaste leveranciers’ en ook zelf de pen maar
ter hand genomen. Zodoende is er toch weer
voldoende te lezen in deze editie. Let ook
even op de kalender, ook in 2012 zullen weer
de nodige EMC activiteiten georganiseerd
worden. Let op, de kalender in dit blad is nog
niet erg gevuld, maar dat komt omdat nog niet
alle data bekend zijn. Dus hou ook de website
goed in gaten. De Reggerit staat voor de deur
en hier wordt al weer hard aan gewerkt, er
liggen clubavonden in ’t verschiet en
daarnaast zullen ook weer diverse andere
evenementen georganiseerd worden. Ga
erheen om te kijken, helpen of meedoen en
als dan een enkeling er een, al dan niet
sappig, verhaal over schrijft valt er volgend
jaar ook nog wat te lezen. Maar eerst veel
leesplezier in deze decembermaand!

oaver hebn interview met Patrick Kuipers 15 Rit
vanuit Iberia 23 Spanjeverhaal rit naar de
zon 29 Onze hobby! 30
agenda&mededelingen

Op 24 november 2011 is
Levi Lozeman geboren.
Zoontje van Marcel en Mariël,
broertje van Sten

Hartelijk gefeliciteerd!

De redactie
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Alweer de laatste editie van dit blad dit jaar en dan hoor je terug te blikken op het
afgelopen jaar. Vooral op EMC evenementen en z’n leden. In januari begon het al goed
met de Reggerit, “alderbassend” veel water in de sloten, over de wegen en in de
bouwlanden.
‘s Morgens toen ik bij de eerste proef kwam, die lag voor de insiders bij “n Dreihook”,
was het net Giethoorn. Ik dacht, dit gaat vandaag niet goed. Maar door vele
inspanningen van onze vrijwilligers is het toch de hele dag goed gegaan, zodat we ‘s
avonds toch een uitslag met prijsuitreiking en een gezellig feestje hadden.
De Demo Race en de Drieuurscross zijn niet doorgegaan door allerlei verschillende
redenen. Voor de Drieuurscross geldt dat wij er volgend jaar weer helemaal voor gaan.
Hoeveel uren we gaan rijden en qua randgebeuren weten we nog niet precies wat en
hoe, maar dat hoor of lees je nog wel op onze website.
Voor de Demorace geld een ander verhaal, die gaat volgend jaar zeker niet door. Een
geschikte locatie was de eerste aanzet om het over te slaan, dus wachten wij sowieso
tot het nieuwe industrieterrein bestraat is. Wel heeft zich een nieuwe commissie
opgeworpen om een te kijken of, waar en hoe wij een supermotard wedstrijd kunnen
organiseren. Tja, voor de rest van de evenementen liep het eigenlijk zoals verwacht.
Voor de eerste maanden van het nieuwe jaar hebben wij ook weer van alles op het
programma staan. Dus check het clubblad en de EMC website voor verdere info.
Landelijk doet de recessie nu echt z’n intrede, zelfs belangrijke mensen durven dit nu
ook uit te spreken. Er zullen best nog een hoop bedrijven omvallen en dat betekend
ook dat mensen thuis komen te zitten. Dat is voor deze mensen niet leuk, niet voor de
portemonnee en ook niet voor de vele vrije uren die ze dan in één keer hebben. Aan
geld kan ik deze mensen niet aan helpen, maar wel aan een invulling van die vrije uren.
En dan bedoel ik dat er nog wel van alles te doen is binnen de commissies bij de EMC.
Om in de woorden van de veelbesproken man Johan Cruijff te blijven, ” elk nadeel heb
z’n voordeel”.
De feestdagen staan weer voor de deur en de gezelligheid straalt weer door de straten.
Ik vindt de winterperiode helemaal niet verkeerd. Dit is een tijd voor rust, om weer op
te laden voor een nieuw jaar.
Ik wens iedereen fijne feestdagen en een goed nieuw jaar.
En dat wij elkaar mogen spreken in ons Kluphoes.
Antoon Slagers,
Voorzitter EMC
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Antoon 2e in Enduro Kampioenschap 2011
Vanaf wedstrijd één in Enter vecht Antoon voor het kampioenschap in de klasse NV40.
In Enter, een thuiswedstrijd, behaalt hij een mooie eerste plaats.
Na een aantal wedstrijden blijkt al snel dat Frans Daris toch net even iets sneller is.
Dertien wedstrijden lang is het een sportieve strijd tussen Daris en Slagers.

In de kampioens 2 daagse gaat het niet anders. Alleen komt daar
de ijzersterke Cees Siemons ook even om de hoek kijken.
Twee dagen achtereen wint Cees dan ook.

Antoon rijdt in de eerste dag een paaltje doormidden met zijn
grote teen.
Met veel pijn en daardoor de nodige pijnstillers rijdt hij de eerste dag uit. Bang om zijn laars uit te
moeten doen. Niet zozeer omdat hij zijn teen niet wil zien, maar meer om de angst dat hij hem de
volgende dag niet meer aan zal kunnen krijgen.
Met de nodige tabletjes en ook bruistabletten een onrustige nacht gehad.
Bruistabletten moet je overigens oplossen in water, Antoon. Dus niet zo opeten en een glas water er
achteraan drinken….maar daar ben je ondertussen ook wel achter ;-D.

De tweede dag breekt aan. Erg goed heeft Antoon niet geslapen.
Wat kunnen tenen vervelend zijn!! Goed, de laars weer
aangetrokken en toch nog maar weer even een tablet. De motor
op en rijden maar weer.

Uiteindelijk weet Antoon de tweedaagse af te sluiten met een
mooie derde plaats. In het kampioenschap eindigt hij als tweede.
Petje af voor onze 44 jarige voorzitter Antoon Slagers.

En wat betreft zijn teen….hij kan nog steeds geen schoen aan…het ziet er niet echt fraai uit.
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Enduro prestaties EMC-ers
Als EMC organiseren we al vele jaren enduro’s, voorheen betrouwbaarheidsritten genaamd. Over een dikke
e
maand (28 januari 2012) zullen we de 30 Reggerit organiseren, een mijlpaal in onze historie. Wow, de tijd
vliegt. Ik weet nog goed dat de eerste editie gehouden werd. Maar daarnaast hadden en hebben we ook veel
leden die zelf actief deze mooie sport beoefenen. Dit seizoen hebben we een record aantal enduro rijders
binnen onze gelederen die ook daadwerkelijk deelnemen aan het Open Nederlandse Kampioenschap (ONK)
Enduro. Daarnaast zijn er nog een aantal hobbyrijders die alleen z.g. Off Road ritten rijden. Hoeveel leden er
precies de ONK enduro’s rijden weet ik niet, maar “we” zijn wel in veel klassen en niveau’s vertegenwoordigd
en de prestaties zijn goed.
De grootste groep rijdt de enduro’s puur voor de hobby en speelt geen rol in het kampioenschap.
Maar er zijn ook EMC-ers die wel degelijk meestrijden om de hoogste eer. Absolute topper, wat betreft de stand
in het kampioenschap, is onze voorzitter Antoon Slagers, hij bezet de tweede plaats in de klasse NV 40. Dit is
de klasse nationaal voor rijders met een leeftijd tussen de 40 en 50 jaar, de motor is vrij. Dus je kunt met een
lichte 125 cc tweetakt rijden, maar een dikke 600 cc viertakt mag ook. Antoon wist de eerste wedstrijd van dit
jaar (onze Reggerit) te winnen, waarna hij vervolgens in alle volgende wedstrijden zeer goed scoorde, maar niet
meer won. Er zijn nu 10 wedstrijden verreden waarvan Antoon de laatste 5 keer een tweede plaats scoorde,
daarvoor een keer een derde, twee keer vierde en een keer vijfde plek en dus de overwinning in Enter scoorde.
Hij werd na de zomerstop, steeds tweede omdat ene Frans Daris hem net ietsjes te snel af is. De stand is nu
283 punten voor Daris tegen 257 voor Antoon, dus een verschil van 26 punten. De tweedaagse zegt het
reglement dat, om kampioen te worden, de tweedaagse wel uitgereden moet worden. Dus Antoon kan nog
zeker Nederlands Kampioen worden, maar dan moet Frank Daris uitvallen of zoveel pech hebben dat hij
praktisch geen punten haalt. Wanneer Antoon beide dagen wint en Frank Daris eindigt gewoon in de top 3, dan
maakt Antoon geen kans. Maar het zou mooi zijn wanneer onze voorzitter kampioen zou worden. Als dit blad bij
jullie in de bus valt dan is de tweedaagse reeds gereden. Wie weet hebben we dan een kampioen!
We hebben een oud kampioen, Jan de Wilde, die zowaar ook weer een paar keer heeft meegedaan dit jaar (op
de motor van zijn geblesseerde zoon Martin) maar Jan rijdt nog niet weer in de top. Jan behoord nu tot het
grote legioen van EMC hobbyrijders die meerijden, omdat het gewoon verrekte leuk en verslavend is om
enduro’s te rijden, maar die geen kans maken op een top klassering.
Behalve in de nationale klassen en bij de daglicenties zijn er ook een paar EMC-ers die meestrijden in de
internationale klassen. Daar gaat het een stuk harder natuurlijk, want dit zijn rijders van een aanzienlijk niveau.
Het niveau bij de inters ligt gewoon een stuk hoger dan bij de nationalen, zonder deze laatste groep te kort te
willen doen. Ook bij de nationalen wordt zeker pittig gereden. (Voor wie het niet gelooft, probeer het maar eens
een keer, zo’n enduro ritje.)
De snelste EMC-er qua rijsnelheid is zonder meer Bjorn Schreijer. Bjorn rijdt in de “snelste” klasse, de klasse
E3. Dit is de klasse waarin de absoluut snelste rijder van Nederland, Husaberg fabrieksrijder en prof, Hans
Vogels meerijdt. Hoewel Hans Vogels de enige enduro prof van Nederland en de snelste rijder is, staat hij nu
(vóór de tweedaagse) niet aan kop in het kampioenschap. Aan kop staat Mark Wassink, ook een zeer sterke
rijder die ook internationaal zeer goede resultaten haalt. Vogels heeft alle wedstrijden gewonnen behalve
Eindhoven. In Eindhoven moet ook nog de kampioensrit verreden worden,daar kunnen maximaal 60 punten
verdient worden. Daarnaast een nul scoorde. Het verschil tussen deze toppers is nog maar 3 punten, dus als
de tweedaagse “normaal” verloopt wordt Hans Vogels weer kampioen. Bjorn Schreijer is alle wedstrijden net
achter dit duo geëindigd, hij rijdt dus “gewoon” in de top drie in het ONK. Dan kun je serieus endurorijden. Maar
in de wedstrijd te Zelhem raakte hij met zijn hand een hek en brak wat middenhandsbeentjes, weg seizoen.
(Koop dan ook gewoon zo’n ijzeren beschermbeugel aan het stuur! Vraag het maar aan Jarno Harbers, die
raakte in Harfsen een boomstammetje, de beugel brak af, maar zijn hand was heel!)
Naast Bjorn zijn er nog wat EMC-ers die bij de inters rijden, Niek Asbroek en Henk Spenkeling doen het goed
en staan beide op een achtse plek in hun klasse. Rob Homan kent een wat minder seizoen en moet kennelijk
nog wat wennen aan het hoge niveau bij de inters.
Al met al leeft de enduro sport dus goed binnen de EMC, maar ook in het algemeen in het “crossen” naast de
weg populair. Bij de meeste enduro’s zijn de startvelden goed gevuld en ook bij de niet competitieve off-road
ritten is veel animo. Het schijnt dat recent bij de off-road rit te Markelo er ca. 1100 deelnemers waren.
Dus moedig onze rijders aan straks bij de Reggerit (tussendoor bij de werkzaamheden als helper).
Harry Wolters
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30e REGGERIT 28 JANUARI 2012
OPROEP aan alle LEDEN
De tijd vliegt, en over twee maanden, op 28 januari 2012 start alweer de volgende
Reggerit.
Ondanks dat het een eendaags evenement is, moet er weer enig werk verzet worden.
Vandaar dat alle hulp weer welkom is!!
Dus geef je op als helper zodat het weer een gezellig en geslaagd EMC evenement kan
worden.
Naam
:
Adres
:
Postcode
:
Tel.nr. mobiel: 06Email
:

J

N

Donderdag 29 december
Zaterdag 7 januari 2012
Zaterdag 14 januari 2012
Zaterdag 21 januari 2012
Donderdag 26 januari 2012
Zaterdag 28 januari 2012
Maandag 30 januari 2012
Zaterdag 4 februari 2012
Graag aankruisen met X

Inleveren aan de bar bij ‘t Kluphoes of mailen naar :
helpersreggerit@entersemotorclub.nl

Groeten en tot ziens,
Enduro Commissie EMC
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kerstmopjes
Op een mooie decemberdag ziet
een voorbijganger de
bosbrandweerauto achteruit de
kazerne inrijden, terwijl er een
fraaie dennenboom op de grill zit.
"Voorbereiding voor de kerst?"
vraagt de burger.
"Nee hoor", zegt de brandweerman,
"instructieritje met een nieuweling"
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Loawt eris oaver
hebn...
Patrick Kuipers (41 jaar)
Gehuwd met: Renate Kuipers ( 37jaar)
Kinderen: Marit 7jaar, Kyra 4jaar en Tim (24dec).
2jaar

Hoe ziet je meest ideale dag eruit?
‘s Morgens mountainbiken of gaan zwemmen met het
gezin. Dan ‘s middags motor- of autorace kijken en
daarna tijd met het gezin doorbrengen.
Waar heb je een hekel aan:
Aan mensen die echt helemaal niks doen en overal
commentaar op hebben en overal tegen al lopen te
schoppen.
Waar ben je het meest trots op?
M’n motor (grapje) m’n gezin natuurlijk!
Hoe ben je betrokken geraakt bij de E.M.C.?
Van jongs af aan, m’n vader zat vroeger ook al in het
bestuur, en ook m’n oom.

Hoe beschrijf je jezelf in drie woorden:
sportief, druk en altijd te weinig tijd.

Ben jezelf ook betrokken met de E.M.C. en zoja
waarmee?
Ik zit zelf nu ook al enkele jaren in het bestuur.

Hoe ziet je (werk)dag eruit:
‘s Morgens opstaan en ontbijten met het gezin, daarna
Tim naar de opvang brengen en zelf naar het werk
(Autobedrijf Wolters), wat ik daar allemaal doe schrijf ik
maar niet want dan wordt het verhaal zo lang.
Na het werk weer na huis om het avondeten te nutiggen
en daarna samen de kinderen naar bed brengen. Hierna
even tijd om nog de laatste klussen te doen thuis. We
hebben net een verbouwing achter de rug en de
afwerking moet nog gebeuren.
Hierna lekker slapen.

Wat vindt je het beste van de E.M.C.?
De betrokkenheid van de leden en alle helpers, ze
krijgen ieder evenement steeds weer voor elkaar en elk
jaar weer met de het zelfde plezier, maar ook de jeugd
wordt er goed bij betrokken.
Hoe zie je de ideale toekomst voor de E.M.C.?
Dat de jeugd keer op keer erbij betrokken blijft en het
stokje telkens weer overneemt zodat de club het heel
lang zal volhouden
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Een rit vanuit Iberia.
Dit jaar was voor mij de tweede keer dat ik
meeging
met het groepje EMC-ers wat al jarenlang de
gewoonte
heeft om er in september een weekje met de motor op uit te
trekken.
Twee jaar geleden ging de rit naar de Dolomieten in Italië dit was fantastisch. Nu begonnen we met
zeven man in het uiterste zuiden van Europa op het Iberische schiereiland. Dat wil zeggen, Jop ging
een paar dagen eerder weg en reed zo eerst naar het beginpunt van de route op zijn BMW GS,
terwijl de rest de motor met een vrachtwagen liet brengen om er met een vliegtuig achteraan te
vliegen. Dat was goed georganiseerd. De firma Mol rijdt toch al met motoren door heel Europa, dus
die van ons konden er zo bij in, en Air Berlin had nog wat plekjes over in een van haar vliegtuigen. Je
vraagt je af waarom eigenlijk niet alles per vliegtuig wordt vervoerd? Want het vervoer van de
motoren was veel duurder dan dat van de rijders. Misschien moeten we de volgende keer de
motoren ook maar laten vliegen.
Afijn, de vliegreis verliep voorspoedig en na de koude en natte zomer was het een verademing de
hitte in Malaga in te stappen. Met een taxi lieten we ons naar een of ander opslagbedrijfje rijden en
daar troffen we (gelukkig) onze motoren aan. Ze waren nog vastgesnoerd op de speciale rekken.
Snel de riemen los en op naar het hotel in Torremolinos. Ben had zijn GPS nog in de koffer zitten en
door een miscommunicatie in het drukke verkeer raakten we direct Ben al kwijt. Maar uiteindelijk
kwam Ben ook bij het hotel aan. Jop was er al en zat reeds, strak gekleed in zijn onderbroek en
motorlaarzen, in de zon. Later bleek dat ie een keer gevallen was en best pijnlijke ribben had.
De volgende morgen was het stralend weer en begonnen we aan de route. Eerst een stuk door druk
bebouwd gebied en toen kwamen we in de bergen. De sterke verhalen die ik vooraf te horen had
gekregen bleken te kloppen, mooie omgeving, mooie en brede bochtige wegen met super asfalt.
Tegen een uur of half elf gestopt voor een bak koffie. Vervolgens begon de lucht begon te betrekken.
De rest van de dag vooral regen met ook een paar giga stortbuien. Soms reden we gewoon in 10 cm
modder als gevolg van modderstromen door de giga regenbuien. Hmmm, dat was niet echt de
bedoeling van deze trip.
’s Avonds overnacht in een hotel genaamd Maria. Prima voor elkaar. Hier leerden we dat ze in
Spanje zeer lekkere jambon hebben. De hotelier bleef maar plakken snijden en wij bleven maar eten.
De volgende morgen was het weer gelukkig beter, droog met in het begin soms nog een wat vochtig
wegdek. Later werd het echt mooi Iberisch weer. Helaas lette Norbert even niet op, kwam naast de
rand van het asfalt en sloeg over de kop in de diepe greppel die zich direct naast de weg bevond.
Wel de nodige pijn, maar geen ernstig letsel. Zijn mooie BMW was echter zodanig beschadigd dat
verder rijden niet mogelijk was. Dus echt balen. Er zat niets anders op dan te regelen dat de motor
werd afgevoerd door een bergingsbedrijf en Norbert kon met een taxi naar Madrid, ca 250 km
verderop, om daar op het vliegtuig te stappen om naar huis te vliegen.
Met z’n zessen vervolgden we de route, nu met Ben als voorrijder. Weer bleken de verhalen te
kloppen, op mooie brede bochtige wegen reden we door het Spaanse land. We overnachtten ergens
ten oosten van Madrid. Weer een prima locatie waar we mooi op het terras konden zitten. Jop zijn
ribben doen pijn en er worden lachwekkende verhalen verteld. Jop vergaat van de pijn door het
lachen, dus worden er nog meer verhalen bedacht….
De volgend dag is het zondag en genieten van de route. Op een gegeven moment zitten we op een
weg van ca. 10 meter breed, super asfalt met allemaal mooie vloeiende bochten, die ook nog eens
zeer overzichtelijk zijn. Een waar walhalla voor een motorrijder. We rijden wel een uur, dus zeg maar
100 km over deze weg zonder één recht stuk. Super dat men dit soort wegen heeft aangelegd door
zo’n gebied. Waarom deze weg is aangelegd weet ik niet, want er rijdt vrijwel geen verkeer
overheen. Maar dat vinden wij natuurlijk prachtig. Afijn, Spanje is gewoon een perfect motorland. Dat
vinden ze zelf ook, want als we dichter in de buurt van Madrid komen wemelt het er werkelijk van de
motoren. Slechts af en toe zit er een auto tussen. Op een gegeven moment gaan we een stukje over
de snelweg, dit loopt enigszins uit de hand want we komen op de snelwegen om Madrid terecht.
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Daarna pikken we de route weer op en is het weer genieten geblazen. Het zoeken naar een hotel de
avond wil niet echt lukken in de stad die we uitkozen. We besluiten de wildernis weer in te rijden.
Buiten de stad stoppen we even om te overleggen. Als we weer wegrijden zie ik dat Ben stopt om
zijn jas beter dicht te doen. Maar hij verschijnt daarna niet weer in mijn spiegel, ondanks dat ik
ondertussen stapvoets rij. Hierdoor verdwijnt de rest voor mij ook uit mijn zicht. Ik stop en wacht,
maar geen Ben. Ik besluit terug te rijden. Een kilometer vanaf het ‘jasdichtdoepunt’ staat Ben bij een
afslag in de wildernis. Hij had mij rechtdoor zien rijden en de route op zijn GPS gaf linksaf aan. Dus
leek het hem, terecht, wijsheid om daar maar te blijven staan. Stel dat ik, als enige en zonder GPS,
rechtdoor zou zijn gereden. We wachten een tijdje of de anderen terugkomen, maar dat gebeurd niet.
Ben rijdt even rechtdoor en ik blijf wachten. Dit voor het geval dat de rest van de ‘linkerkant’ terug
komt rijden! Ben komt terug en meldt dat de GPS na een kilometer aangeeft dat je weer op de route
zit. Wat vreemd? Afijn, we rijden dan maar met z’n tweeën rechtdoor. Blijkt dat de ‘weg van linksaf’
min of meer parallel loopt aan de ‘rechtdoorweg’ en na enkele kilometers weer van links komt. Nog
een paar kilometers verderop is een dorpje met een hotel waar de rest zich al aan het douchen is.
De volgende dag drinken we onderweg koffie bij het plaatselijke zwembad in het dorpje La
Ginebrosa. Het zwembad is open maar er is geen kip, behalve het personeel. Terwijl we koffie
drinken onder de parasols kan het personeel de ogen niet van onze motoren afhouden. Ook senior
(of moet ik señor zeggen?) vindt het prachtig. Dus de opa van de badmeester mag even
plaatsnemen op de BMW van Jop. Hij glundert van oor tot oor en vindt het prachtig. We beloven de
foto’s hiervan te mailen. Dat is ook gebeurd.

Later komen we een bergdorpje met maar één doorgaande weg, maar die ligt eruit. Een oud vrouwtje
gebaard wild dat we terug moeten. Hoezo terug, we hebben ons nog nooit door een wegopbreking
laten tegenhouden. We rijden door, maar de rotsblokken, bergen zand, hekken en dergelijke zijn
dusdanig dat we daar niet overheen komen.
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We slaan af en rijden de kruip-door-sluip door straatjes in. Maar die zijn ook opgebroken, dus diep
los zand, en zeer stijl en smal. Draaien kan niet, want de straatjes zijn maar anderhalve meter breed.
Het lijkt wel een enduro- of trialproef. Gelukkig is mijn Ducati relatief licht, maar ik denk vooral aan de
Stalgeie met zijn BMW K1300. Die had zoveel bagage in de grote koffers en zijn tas van een kuub,
dat ie met ca 500 kg onderweg was! We worstelen en komen boven aan de andere kant van het
dorp, pfff. Maar Jop en Frank zijn er nog niet. We besluiten terug te lopen. Daar komen ze aan. Bleek
dat Jop zich vast had geworsteld en vanwege zijn pijnlijke ribben zijn BMW niet had kunnen houden
op dit trialparcours. Resultaat een afgebroken spiegel. Met hulp komen Jop en zijn BMW er ook door
en kunnen we direct even koffie drinken bij een soort van koffiehuis op de stoep. Terwijl we daar
zitten komt de plaatselijke miss langs. Althans, dat zou kunnen als ze ietsje knapper was geweest.
Jop kan goed overweg met het vrouwelijke geslacht. Ik zie nu hoe dat moet. Hij paait haar gewoon
met de afgesproken spiegel. Trots loopt ze weg met de geschonken spiegel. Hmmm, ik dacht dat ze
dit vroeger alleen in Afrika deden, de plaatselijke bevolking paaien met kralen en spiegels.

Afijn, we gaan verder en komen in de Pyreneeën waar we enkele mooie cols nemen. Op een van
die cols passeren we 2 wielrenners, dat is dus echt wel afzien op zo’n steile weg omhoog. Op de top
maken de wielrenners in het Frans een praatje met ons, dat ging dus in een soort gebarentaal, en
rijden weer verder. Even laten stappen ook wij weer op. Tot mijn verbazing halen we de wielrenners
pas in in het dal. Wow, die hebben ook wel gas gegeven. We overnachten in Hostal Piteus in Sant
Llorenç De Morunys in de Pyreneeën, prima voor elkaar. Wel iets duurder, maar Jop heeft weer flink
gepingeld, dus wij krijgen een fikse korting.
De volgende morgen is het eerste stuk wat mistig. Er is voldoende zicht, maar door de mist beslaat
mijn vizier aan zowel binnen als buitenzijde. Later wordt het beter en er volgt een mooie route door
de Pyreneeën. Mooie natuur, maar wel soms hobbelige wegen. Op een gegeven moment blijkt Jop
niet meer als laatste achter ons te rijden. We stoppen en het lukt na enige tijd om telefonisch contact
met Jop te krijgen. Hij is heel ergens anders. Omdat we vandaag toch banden moeten wisselen
spreken we af bij een BMW dealer te Perpignan, alle BMW-dealers staan in de BMW GPS-en. Dit
blijkt echter een Triumph en Kawasaki dealer te zijn.
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Het personeel draagt echter nog wel BMW-kleding, kennelijk is het BMW-dealerschap afgenomen of
zo. Daar treffen we Jop weer in het restaurant naast deze dealer. We willen banden wisselen, maar
krijgen ze niet aan het werk. Het is net 12:00 uur en ze schoften tot 14:00 uur in het restaurant, dus
wij ook maar. Om 14:00 uur gaan ze wel naar werkplaats maar lopen tot 14:30 uur wat heen en
weer, ze doen dus feitelijk niets. We overwegen maar weg te gaan, dit wordt niks. Tot men toch
begint, pffff. Maar dan, de monteur ontdekt een scheurtje onderaan in de voorvork van Herrold’s
Ducati Multistrada!! Hoe kan dit, een vrijwel nieuwe motor met nota bene een zeer exclusieve Öhlins
voorvork. Voor de niet-kenners, Öhlins is een van de duurste merken. De verkoper is zo vriendelijk
even mee te rijden naar de dichtstbijzijnde Ducati dealer, alwaar hij het probleem uitlegt. De
bedrijfsleider van deze zaak kijkt ook zeer verbaast, maar reageert verder niet. We pogen uit te
leggen dat het de bedoeling is dat dit gerepareerd wordt. Zijn reactie, wij hebben deze motor niet
geleverd dus wij doen niks, en hij gaat weer verder met wat anders!!!! Herrold ontploft bijna. We
verbazen en ergeren ons aan deze houding. Er staan wel 5 nieuwe Multistrada’s in de showroom,
dus ze kunnen zo even een vorkpoot verwisselen. Bellen naar Nederland helpt ook niet. Als Herrold
vraagt wat het kost als hij, ondanks de garantie, ter plekke een nieuwe vorkpoot koopt, is het
antwoord; een paar duizend euro. Herrold hapt niet toe en we besluiten via de snelweg naar Orange
te rijden. De hele middag is al verknoeid en dan moeten we daar maar zien hoe het verder moet.
Ondanks de barst is er nog geen gevaar dat het voorwiel eruit kan vallen, dus als we niet te snel
rijden moet dat in elk geval kunnen. We zijn nog geen kilometer weg of…… zie ik de motor van
Herrold ineens wilde bewegingen maken. Nu blijkt de versnellingsbak geblokkeerd te zijn in de
vierde!! Herrold kan er nog wel mee rijden, maar dus uitsluitend in zijn vier! Zo rijden we naar
Orange. Daar vinden we een soort van Formule 1 hotel. Dus voor het avondeten lopen we het
centrum in. Herrold besluit om de volgende dag naar huis te rijden, flink balen. Na 12 uur in de vierde
versnelling over de snelweg rijden is Herrold de volgende dag weer thuis.
Wij vervolgen dus met nog 5 man de route door de Franse Alpen. Weer een mooie route, wel met
enkele doorgaande wegen met veel verkeer. Na dagenlang vrijwel louter bochten is dat niet erg, we
waren ondertussen wel verwend. Na een lekkere lunch bij een idyllisch meertje komen we in het
hooggebergte. We rijden door Parc National de la Vanoise waar we met onze motoren o.a. de Col de
L‘Iseran “beklimmen”. Brrr, wat is het daar koud. Verkleumd maken we snel een foto op de top en
dan rap weer verder voordat we bevriezen. Het is daar op 2770 meter hoogte maar 3 graden! Tijdens
de beklimming loopt er een kudde schapen langs de weg, dus langs de afgrond. Ik zie dat een
schaap zijn collega schaap aanduwt, met gevolg dat die “wolbaal” over de rand tuimelt, de afrond in!
Als door een mirakel vindt het schaap toch weer grip en klautert toch weer omhoog. Ook zien we
boeren die met hun trekker, met een rijdende melkstal eraan gekoppeld, de bergen in rijden. Wat een
geworstel lijkt me dat voor een paar liter melk.
De afdaling van de Col de L‘Iseran gaat via de skipistes naar Val-d’Isère, waar het in het dal weer
lekker warm is. We rijden verder en passeren de Italiaanse grens, waar we ook wat mooie passen
nemen en besluiten de dag weer in de Franse Alpen. Waar we overnachten in een hotelletje in een
skigebied.
’s Morgens gaan we verder en we belanden in Zwitserland. Hier zijn ook mooie wegen, maar we
krijgen ook een zeer lange rechte weg, met vooral verkeer en stoplichten, voor onze kiezen. Het doel
is het Schwartzwald en we nemen in Zwitserland een behoorlijk stuk snelweg. Wat een Big Brother
land zeg! We worden continue gefotografeerd, geflitst en gefilmd terwijl we ons, volgens mij, keurig
aan de regels houden. In Duitsland wisselen Ben en Jop bij hun “vaste” dealer nog banden en
genieten we van Duitse lekkernijen als bier, worst en schnitzels.
De volgende dag ziet de lucht er niet goed uit, de toppen van de bergen zijn in wolken gehuld. Maar
we houden het lang droog, Ben rijdt voorop en volgt niet precies de route maar rijdt vooral via de
dalen. Dat werkt goed en de route via de dalen blijkt best wel leuk te zijn. Als we de Franse grens
passeren en de Vogezen in rijden begint het echt te regenen. We moeten een stukje over een
tolweg. Zoals gewoonlijk betaald Frank uit de pot voor alle vijf in één keer. Het meisje achter de
kassa gebaart dat we door kunnen rijden, de slagboom zwiept omhoog, Ben rijdt erlangs en ik volg.
Plots zwiept de slagboom weer omlaag en schraapt me bijna van mijn motor. Met een “stoppie” op
het natte wegdek kom ik tot stilstand met de slagboom voor mijn borst, pfff. De rest lacht zich krom.
Vanwege de regen besluiten we via “de grote weg” naar huis te rijden en de route te laten voor wat ie
is. We bellen Norbert en Herrold en we besluiten de motorvakantie die dag bij Norbert thuis met
koffie en lekkere broodjes. Jammer van de twee pechgevallen, maar verder was het weer super.
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Spanje 2011. Rit naar de
zon.
De tijd vliegt. Voor de harde kern, Norbert, Frank
en ondergetekende is het alweer voor de 11e keer
dat we gezamenlijk een trip ondernemen. Verder
gaan Ben, Harry van de Koele, Herrold en Johan
van de Stalgeië mee. Inmiddels (bijna) heel Europa
al bereisd, is het doel van de reis niet zo moeilijk en
kiezen we voor Spanje, het land van de zon, de
mooiste motorwegen met nog eens de
vriendelijkste prijzen voor overnachting eten en
drinken. De anderen, wat krap in de tijd die thuis en
op het werk nog niet gemist kunnen worden, kiezen
ervoor om op donderdag te vliegen naar Malaga.
Als half gepensioneerde tijdmiljonair vertrek ik op
maandag op de motor. Woensdag worden in bar
‘De Stalgeië’ de laatste plooien glad gestreken. De
volgende dag worden hier ook de motoren
opgehaald voor transport naar Spanje. De jongens
brengen me aan het twijfelen of het wel haalbaar is
in 4 dagen zoals ik de routes heb uitgezet en zo
vertrek ik al op zondag. Achteraf wel een goed
idee. Op zondag is er geen vrachtverkeer, de zon
staat hoog aan de hemel en zonder er erg in te
hebben zit ik al in Grenoble. Wat een prijzen
vragen ze hier voor een overnachting. Even zoeken
en dan kom ik achteraf gezien in een 1 ster hotel.
Wat heet 1 ster. Het heeft alleen het nodige, een
bed, een douche en het is er schoon. Wat wil je nog
meer. ’s Morgens een croissantje met koffie en 10
min. later gaat de poort naar de wegen waar
motoren voor gemaakt zijn open. In een half uur
heb ik al meer bochten gereden dan gisteren de hele
dag. Een wegafzetting kan voor een automobilist
vervelend zijn, voor een motorrijder echter zijn er
zo weer nieuwe dingen te ontdekken. En nu?
Linksaf, rechtsaf? Ik
kies voor een
asfaltweggetje de
bergen in. Prachtige
weg door en paar
dorpjes met hier en
daar verlaten
boerderijtjes. Enkele
daarvan zijn
gerestaureerd en zo te
zien bewoond

door rijken (financieel gezien) die hier hun laatste
levensjaren slijten. Narbonne komt in zicht. Dan de
Pyreneeën over. De routes die ik heb uitgezet gaan
over prachtige wegen ver van het stedelijk gebied
en door mooie dorpjes die vaak zijn gelegen op een
heuvel met als hoogste punt de torenspits van een
kerk die daar als een fallus bovenuit steekt. Het
hoogseizoen is voorbij. Hier en daar staat alleen
nog wat maïs te rijpen. De vlaktes zijn geel
verbrand. Zit echt in de ‘middle of nowhere’. Om te
tanken is het soms even zoeken. Eenmaal gaat het
bijna mis en kom ik op de laatste druppel bij een
pomp. De volgende keer maar net doen als Norbert
en de benzinestops in de route zetten. Zit op een
uur van Malaga als de motor wat vreemd begint aan
te voelen. Misschien een lekke band of iets mis met
de vering of het asfalt dat zacht wordt? Ik kan niets
ontdekken en rij door. Even later in en linkse bocht
schiet de voorkant ineens weg en schuif een
greppel in. Samen met een automobilist die ik net
inhaalde krijgen we de motor weer op de weg. De
schade valt mee. In een sukkeldraf met de schrik in
de benen gaat het verder naar Malaga om daar een
BMW dealer op te zoeken. Volgens de monteur
daar mankeert er niks aan de voorvering. Door de
hitte, het is er 35ºC en het intensief gebruik van de
vering wordt de olie dun en kan er schuimvorming
optreden waardoor de vering het minder doet.
Vreemd verhaal waar ik zeker op navraag als ik
terug ben. Als ik gedoucht en wel voor mijn
appartement zit komen tegen de avond de anderen
zwetend en dampend als ploegpaarden aanrijden.
Het enigste wat ze kunnen uitbrengen is ‘bier, bier’.
Met een taxi laten we ons naar de boulevard van
Torremolinos brengen waar we de maaltijd nuttigen
in een strandtent die wordt beheerd door dames,
nee dames zijn het niet, door 3 vrouwen uit
Amsterdam die zo te horen en te zien meer liggend
dan staande hun werk hebben gedaan. Onder een
strakblauwe hemel beginnen we aan onze eerste
tourdag.
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Na een half uur krijg ik weer het vertrouwen in de
motor en durf hem de bocht in te gooien. Het weer
wordt slechter en slechter. Soms vallen er hevige
plensbuien. Sommige stukken weg zijn overspoeld
met modder en stenen. Het regent hier niet zo vaak.
De wegen zijn daarom bedekt met een laagje stof
en vooral in de buurt van de bewoonde wereld met
olieprut. Samen met de regen is het de hele dag
door glibberig en oppassen geblazen. Soms denkt
iemand van de jongens dat het weer kan, maar is
dan snel weer terug op zijn plek in de groep. In de
middag trekt het in de verte ineens hartstikke dicht.
De lucht wordt gitzwart. Wolken kolken door
elkaar en het begint te flitsen. Het lijkt wel de poort
naar de hel.
We zetten de motoren in het hoogste gat om in het
dorp te geraken iets verderop waar we net op tijd
kunnen schuilen voor het weer. Als de regen iets
minder wordt gaan Ben ik op zoek naar een hotel.
De waard van het hotel is zeer ingenomen met ons
bezoek. Het een na het andere bord met ‘jamon’,
gesneden achterham wordt op tafel gezet. Hij moet
zo vaak heen en weer lopen met een glas bier dat
hij gewoon een hele vaas bier op tafel zet. Om het
ons nog meer naar de zin te maken vraagt hij of we
de motoren niet binnen willen zetten. Een poosje
later staan ze dan druipend van de regen tussen de
kratten wijn en de achterhammen in de
proviandkelder. Uitgezwaaid door de waard en zijn
vrouw gaan we
’s morgens vol goede moed op
weg voor de volgende etappe. Weldra spetten de
vliegen op het vizier en beloofd het en mooie dag te
worden. Opeens licht de weg bezaaid met keutels.
Waren het gisteren de plensbuien, nu lijkt het of het
schapenkeutels heeft geregend. Een km. verderop
loopt een herder met zijn kudde schapen. Prachtig
om te zien hoe dan de hond de dieren naar één kant
van de weg drijft zodat wij er langs kunnen. Dan,
als een donderslag bij heldere hemel schiet Norbert
van de weg af. De man die nooit fouten maakt let
even niet op en wordt genadeloos afgestraft. Een
paar tellen ligt hij op zijn buik, springt overeind en
slaat met beide vuisten op de tank. Gelukkig

mankeert hem verder niks. Materiële schade is te
overzien. De politie die inmiddels is gearriveerd
maakt proces-verbaal op. Dan gaat Norbert met de
taxi richting Madrid naar het vliegveld. Een poosje
later komt de sleepdienst om het ‘barrel’ van
Norbert af te voeren en dan verlaten wij ook de
onheilsplek. Hoe kon dit nou gebeuren? Gewoon
een toevallige samenloop van omstandigheden. Het
dal waar het gebeurde is een groene oase in een dor
landschap met iets een knik in een nagenoeg rechte
weg. Iedereen zit wat in de rondte te kijken. Zelf
kijk ik vol bewondering naar de staalconstructie
van de snelweg die over het dal is gebouwd.
Herrold wijst naar boven waar roofvogels over
elkaar heen duikelen. Een paar honderd meter
verder is er een stuwdam. Kortom alle
bezienswaardigheden in zo’n klein gebied zijn op
de goeie plek, behalve die knik in de weg. Het is
zondag. Er zijn ontzettend veel motorrijders
onderweg in flitsende motorpakken op flitsende
motoren. En …..sturen kunnen ze ook die
Spanjaarden. Onder de rook van Madrid geeft Ben,
onze nieuwe tourleider een teken dat het tijd is voor
koffie en benzine. Niet veel later rijden we de
hoofdstad van Spanje in. Nooit geweten dat Madrid
zo immens groot is. Ik tel 2 internationale
luchthavens, 3 voetbalstadions, ontelbare
flatgebouwen en een wegennet waar geen einde aan
lijkt te komen. Als we er eindelijk door zijn is het
ook alweer bijna tijd voor koffie en benzine. Het
was weer machtig sturen vandaag, maar ook een
rustig dagje want we hadden allemaal nog wel en
beetje de schrik in de ‘bokse’. Het hotel is weer uit
de kunst. Mooie kamer met een groot terras voor
€25.- pp per kamer. Durf niet te vragen of dit incl.
ontbijt is. De rit vandaag begint meteen al goed.
We rijden een bergmassief op met grillig gevormde
rotsformaties in prachtige kleuren.
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Hier en daar is de weg uitgehakt in de rotsen.
Geweldig om te zien. Soms is het moeilijk om
geconcentreerd te blijven op de weg. De top van de
berg is gehuld in een dichte nevel waar de zon als
een wazige bol doorheen probeert te prikken. Voor,
de jongens die als schimmige spookrijders door de
mistflarden schieten. Suizend gaan we bijna
geruisloos naar beneden. In het dal een dorp.
Huizen met gele muren en rode daken in een
omgeving getekend door de brandende zon. Dit is
weer zo’n moment dat je telkens weer beleefd en
voor altijd in je geheugen staat gegrift. Het schiet
alweer mooi op. De Pyreneeën over en dan is het
voor sommigen alweer tijd voor verse banden. Als
de monteur het voorwiel van Herrold eruit haalt,
laat hij een vreemd geluid horen. In de vorkpoot
waar de steekas van het voorwiel inzit, zit een
scheur. De zaak wordt weer gemonteerd waarna
een medewerker van deze motorzaak ons naar een
Ducatidealer brengt die vlak in de buurt zit. Bij de
Ducatidealer zitten ze niet op ons te wachten. Met
alle moeite wil er iemand luisteren wat er aan de
hand is. Het antwoord is kort en duidelijk: , je hebt
je motor hier niet gekocht en voor € 2000, - willen
we hem repareren’. Einde gesprek. Ben blij dat ik
BMW rij. Zou een BMW dealer waar ook in
Europa zoiets flikken dan zou hij van de importeur
op zijn minst een fikse uitbrander krijgen. Herrold
besluit in een rustig tempo naar huis te rijden om
daar de zaak verder af te handelen. Gezamenlijk
rijden we nog tot Orange waar we in het
schemerdonker aankomen en een kamer boeken.
’s Morgens zwaaien we
Herrold uit en pakken
wij de route op.

Hoe het ook zij, we zijn nu in ieder geval met
Enternaren onder elkaar. Na de klungeldag van
gisteren is het vandaag genieten. Passen rijden,
vlakke stukken met veel bochten, kortom voor
iedereen wat. In Zuid Duitsland maken we nog en
stop bij een BMW dealer waar we al eens eerder
zijn geweest. Hier laten Ben en ik in supertijd de
banden wisselen alsof we meerijden in een 24 uurs
race. Trouwens ook voor een superprijs. Een set
banden kost hier €100,- minder dan bij ons. Via de
Vogezen gaan we terug naar Nederland. Bij een
tolpoort wordt Harry bijna van zijn motor gemept.
Als de slagboom omhoog gaat en Ben groen licht
krijgt wil Harry er achteraan rijden. Op dat moment
gaat hij weer dicht en krijgt hij de slagboom vol op
de borst. Gelukkig houdt hij de zaak overeind en
kunnen we er hartelijk om lachen. Bij Norbert,
waar Herrold ook is wordt er nog even nagepraat
over de toch wel turbulente week. Ducati
Nederland heeft naar volle tevredenheid van
Herrold de zaak af gehandeld. Al met al hebben we
een machtige reis gehad. Je kunt zeggen over de
Spanjaarden wat je wilt, maar wegen met bochten
aanleggen dat kunnen ze. Beter dan die prutsers
hier in Nederland.
Jop.
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Wie hebben onze hobby eigenlijk uitgevonden?
Sinds het jaar 1867 toen de Amerikaan Sylvester Roper (vermoedelijk) de motorfiets uitvond is er veel
veranderd en verbeterd aan de motoren en het gebruik ervan. De “motor” van Sylvester Roper liep op stoom.
Op YouTube kun je zien dat je er daadwerkelijk mee kon rijden
Een paar jaar later was er al een aanzienlijke verbetering toen Gottlieb Daimler een motorfiets met
verbrandingmotor uitvond. Hoefde je tenminste geen kolen meer te scheppen onderweg. Maar deze Reitwagen
leek nog in het geheel niet op de flitsende bikes waar we nu meer rijden. Het was een lomp geval met een
houten frame en steunwieltjes, maar je kon er mee “reiten”. Niet echt snel, slechts 12 km/u want er was maar
een half pk aan boord.
In 1894 kwamen Heinrich en Wilhelm Hildebrand en Alois Wolfmüller met de eerste in serie geproduceerde
motorfiets, die dankzij een motor van 1489 cm³ een snelheid van 45 km/h haalde. Eigenlijk is dit de eerste
echte motor. Immers, de Reitwagen is eigenlijk een auto want hij heeft 4 wielen, die alleen op een wat
merkwaardige plek zitten. De stoomfiets van Roper had wel gewoon twee wielen, maar weer geen “echt”
motorblok maar een stoommotor.
De uitvinding van de gebroeders Hildebrand en Wolfmuller was een echte motor, dus gewoon twee wielen in
een frame met een echt motorblok in het midden. Deze motor was ook de eerste die Motorrad werd genoemd.
Het was wel een wat merkwaardige constructie, zo liepen de drijfstangen rechtstreeks naar het achterwiel en
werd het koelwater gekoeld in het achterspatbord. Eigenlijk best wel handig, je hebt immers geen ketting,
cardan of radiateur meer nodig! Wil er een zien rijden? Kijk dan even op Youtube op
http://www.youtube.com/user/yesterdaysnl#p/a/u/0/jbbsDds1tbU. De stoomfiets van Roper had trouwens ook
de drijfstangen rechtsteeks aan het achterwiel geknoopt.

Als je goed naar het plaatje kijkt zie je dat er men nog een cruciaal onderdeel heeft ‘wegontworpen’. Er zit
namelijk helemaal geen carburateur op. Nee, het is niet zo dat deze leperts toen al stiekem een elektronisch
benzine- of petroleum injectiesysteem hadden bedacht. Men zoog gewoon de benzinedamp rechtstreeks uit de
tank naar de cilinder. Het Youtube filmpje bewijst dat het werkt, maar het lijkt mij een linke constructie. Immers,
via deze benzinedamp zuigleiding kun je een vlamterugslag naar de benzinetank krijgen. Of er ooit een ontploft
is weet ik niet. Een bougie was ook niet nodig want de ontsteking geschiedde met een soort ontstekingsvlam.
Ondanks dat er dus ‘weinig onderdelen’ aanwezig waren, waren er wel veel technische problemen. Onder
andere veel startproblemen. Achteraf niet vreemd natuurlijk, zonder carburateur. Er waren zoveel problemen
en klachten dat veel van de klanten die er een gekocht hadden hun geld terug vroegen waardoor in 1987 de
productie al weer eindigde. Zowel in Duitsland als Frankrijk, waar ze ook gemaakte en verkocht werden onder
de naam La Pétrolette.
Harry Wolters
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28 januari 2012
15 februari
22 februari
2 maart
18 maart 2012
21 april
9 mei 2012
19 mei

16 juni 2012
8 juli 2012
1 september 2012
Nog geen data bekend van:
(Maar die komen nog wel!!)

Reggerit
Clubavond Indonesie reizen
Leden vergadering
Vrijwilligers avond
Ganzenrit
Veteranen- en Klassiekerrit
Zompenrit
Enterrun
EMC weekend info volgt nog!
Zaterdagmiddagrit/ familiedag
& Bbq
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
- EMC Weekend
- Twentecupcross
- 3 uurs cross

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 bijde redactie. Je stukje
is van harte welkom! Inleveren voor: 1 maart 2012

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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