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Van de voorzitter

Het jaar is alweer voorbij en we kunnen terug kijken op een geslaagd jaar. De meeste 
activiteiten werden goed bezocht en de commissies zijn allemaal nog goed bezet en op volle 
sterkte. Alleen de barcommissie kan altijd wel mensen erbij gebruiken om de rest meer te 
ontlasten.

Voor volgend jaar staat al weer van alles op de concept agenda en daarbij zijn ook 2 nieuwe 
evenementen te bewonderen, te weten de een wedstrijd voor het ONK Supermoto, die 
bij ’t Kluphoes zal worden verreden, en we gaan dit jaar is weer een keer met toerrijders 
en crosser samen een weekend weg. Gewoon net als vroeger met dien verschil dat we 
niet zelf hoeven te koken en tappen. Maar s ’avonds lekker bij elkaar lekker “dram’n”. Je 
leest hier vast meer over verder in dit blad. Gelijk in het nieuwe jaar hebben we steevast 
de Reggerit en kort daar achter de ledenvergadering. Voor ieder lid is het belangrijk dat je 
komt, hier worden beslissingen genomen die het bestuur niet alleen willen en mag nemen. 
Er staat nog van alles te beslissen waar ik nu nog niet over kan uitwijden dus komt allen. 
Voor alle sponsoren, bedrijven en mensen die materialen beschikbaar stellen en natuurlijk 
de vrijwilligers, alvast bedankt voor 2012 en ik hoop dat wij weer een beroep op jullie mogen 
doen.

Antoon Slagers
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Van de redactie

Het is bijna Sinterklaas als ik dit redactievoorwoordje schrijf, dus het de motorzomer zit 
er nu echt op terwijl de motorwinter (lees Reggerit) al weer voor de deur staat. Diverse 
voorbereidingen zijn al weer getroffen, de commissie is al weer druk bezig, maar hulp is 
altijd welkom. Dus lees het opgaveformulier en geef je op als helper, voor zover dat nog niet 
gebeurd is.
Daarnaast in deze editie een uitnodiging om je op te geven voor het motorweekend van 
komend voorjaar. Het excuus dat je geen geschikte motor hebt gaat niet op, want zand of 
harde weg, alle motoren zijn welkom. De bedoeling is weer net zo’n weekend te houden als 
jaren geleden, toen ook de zandhazen en asfaltridders gezamenlijk op pad gingen.
Verder ook een stukje over de supermoto wedstrijd die we van plan zijn te organiseren, een 
verslagje over de clubavond en een mooi reisverhaal over een motortocht door Amerika.
Stephani heeft aangegeven de opmaak niet meer te kunnen verzorgen, maar gelukkig blijft 
ze nog wel de rubriek ‘Loawt eris oaver hebn’ verzorgen, dus ook in deze editie ontbreekt 
deze rubriek niet. Mijn zoon Leon en zijn kameraad Gijs hebben daarom deze keer de 
opmaak verzorgd. Als dat (van beide kanten) bevalt dan zullen ze dat blijven doen.

Harry Wolters
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Agenda

Wanneer

Woensdag 21 november 2012

Zaterdag 26 januari 2013

Woensdag 27 februari 2013

Zondag 17 maart 2013

Zaterdag 20 april 2013

laatste weekend april of 
1e weekend mei 2013

Woensdag 1 mei 2013

9 t/m 12 mei 2013

Zaterdag 18 mei 2013

Zaterdag 15 juni 2013

n.n.b. 2013

n.n.b. 2013

Zondag 7 juli 2013

Zondag 25 augustus 2013

Zaterdag 7 september 2013

Activiteit

Clubavond: Cliff Kloots

31e Reggerit

Ledenvergadering

Ganzenrit

Veteranen- en Klassiekerrit

3-uurs cross

Zompenrit

EMC weekend

Enterrun

Zaterdagmiddagrit

Familiedag+BBQ

Twentecup cross
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€4,00

€3,00
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USA trip 2012

29-8-2012 tot 9-9-2012

In het najaar van 2011 werd besloten om onze motorvakantie 2012 in Amerika te gaan 
houden. Al snel werd duidelijk dat het richting de Rockies moest. Dus vertrekken vanuit 
Seattle en dan naar het noorden.
Kontakten werden gelegd met Edwin van Delden van Travel 2 Explore, om eens een avond 
te komen praten over routes, motorhuur en al het andere wat je kunt bedenken. Kort daarop 
werden tickets gekocht en motorfietsen gehuurd. De reis werd een feit.

Johan Asbroek, Frank ten Berge, Ben Rikkert, Gerard Stamsnijder en ondergetekende 
vertrokken woensdag 29 september om 6 uur naar Schiphol. Onze vlucht bleek bij aankomst 
op Schiphol forse vertraging te hebben maar door de inspanningen van Edwin van Delden en 
heel wat heen en weer gesjouw door de vertrekhallen, lukte het om overgeboekt te worden 
naar een andere vlucht, zodat we alsnog tijdig vertrokken en dus ook onze binnenlandse 
vlucht in Amerika zouden halen. De vlucht was overgeboekt naar KLM en ruim zittend in een 
half volgeladen 747, vlogen we in pakweg 10 uur naar Houston. Daar door de douane en 
toen door naar Seattle.
Aangekomen in Seattle, bleek dat de koffers van Ben Rikkert de vlucht niet gehaald hadden. 
Dus er werd al van alles bedacht om aan kleding te komen, er zou een broek gekocht 
worden en een paar laarzen, de rest was wel voorradig bij de anderen. In Seattle stond 
Norbert Wielens ons op te wachten, hij was ingevlogen vanuit de oostkust van Amerika en 
had voor ons al wat zaakjes geregeld, zodat wij vlot in de taxi richting het hotel konden.

De eerste morgen was iedereen vroeg wakker, ondanks dat we de avond ervoor nog wel 
een redelijk glas bier hadden gedronken in het nabij gelegen casino. Het tijdsverschil met 
Nederland bedroeg 9 uur. Na een telefoontje met het vliegveld, werd duidelijk dat de bagage 
van Ben die ochtend was aangekomen, dus dat werd eerst even opgehaald. 
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-VERKOOP

-REPARATIE

-ONDERHOUD

-SCHUREN

-EN RESTAUREREN

Showroom: Beatrixlaan

Putman Cramerstraat 7

7468 BG  Enter

Tel : 0547 - 383110 Mob: 06-53272523

Fax: 0547 - 383125

Openingstijden:

Maandag - Woensdag Alleen op afspraak

Dinsdag - Vrijdag 14.00 - 18.00 uur

Donderdag 14.00 - 21.00 uur

Zaterdag     10.00 - 12.30 13.30 - 16.00 uur

AL MEER DAN 25 JAAR

'N BEGRIP IN TWENTE

PARKETVLOERENBEDRIJF
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We konden vervolgens onze koffers achterlaten in het hotel en gingen met de taxi richting 
Eagle Rider om de motoren op te halen. Er stonden 6 Harley Davidsons Road Kings klaar. 
De verzekering moest nog even aangepast worden, de navigatiesystemen werden er 
opgeschroefd en toen konden we vertrekken.
Na anderhalf uur dwars door Seattle, zijn we richting het noorden, over de interstate 5, naar 
Canada gereden. Iedereen ging daar langs de douane, behalve Norbert ( onze “emigrant”). 
Zijn paspoort was geschikt om in Canada te komen, echter vanwege het ontbreken van 

bepaalde formulieren en stempels, zou een terugkeer in Amerika niet kunnen. Dus daar 
ging ons plan om langs de Canadese Rockies te rijden. Na wat overleg hebben we besloten 
de route te verleggen langs de Amerikaans-Canadese grens richting het oosten. De eerste 
overnachting was dus niet in Canada, maar in Mount Vernon, Washington, USA.

De volgende ochtend zijn via highway 20 oostwaarts gegaan. Prachtige route langs de 
foothills van de Rockies, dwars door het North Cascades National Park. Het licht glooiende 
gebied met prachtige natuur was een voorbode voor wat komen ging. Door verschillende 
national forest parken, langs wild stromende bergrivieren, prachtige slingerwegen, kortom, 
dit is wat je wil zien. Pas tegen 19.00 uur zijn we uiteindelijk afgestapt, na een eerste 
pruts-dag qua kilometers hadden we ook wat recht te zetten. 425 miles ( = 680 kilometer ) 
verderop in Sandpoint, Idaho hebben we overnacht.

Iedere avond spraken we af dat we de volgende ochtend om 8 uur zouden gaan vertrekken. 
In praktijk was dit keer op keer om half 8 rijden. Het vroege wakker worden is de hele 
vakantie er in gebleven, ja…en wat heeft dan voor zin om pas om 8 uur te vertrekken als 
iedereen al klaar staat om kwart over 7?

Vanuit Sandpoint zijn we weggereden, langs Kalispell. We passeerden al snel een 
staatsgrens en kwamen daarmee in de derde staat van onze trip, Montana. Opnieuw 
overdonderd door de prachtige natuur. Deze dag hebben we 4 dood gereden reeën zien 
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liggen op de weg. Goed dat we regelmatig 
bij benzinepompen gewaarschuwd werden 
voor deze suïcidale dieren. We besloten, nu 
we toch meer tijd hadden om in Amerika te 
rijden, dat de route zuidelijker kon worden. 
Yellowstone National Park was haalbaar, dus 
dat moest gebeuren. We reden zuidelijk langs 
het Flathead Lake, via higway 93. De laatste 
100 miles van de dag hebben we maar even 
een verbindingsstuk gereden op interstate 90. 
We hebben overnacht in Butte, Montana. Deze 
dag sloten we af met 444 miles (= 710 kilometer 
), we hadden de schade van de eerste dag dus 
nu wel weer recht gezet. Voor de veradering 
hebben we ‘s avonds bij een Mexicaan gegeten. 
Opvallend was dat Johan zijn T-bone niet op 
kon; “eens ben je uitgetoeterd, al ben je nog zo 
muzikaal!”. Niet opvallend was dat Gerard het 
wel op kon.

Vanuit Butte zijn we ’s ochtends vertrokken 
richting Yellowstone, een uurtje interstate 
90, vervolgens via highway 191 zuidwaarts.. Om een uur of 10 namen we zoals altijd een 
bescheiden ontbijt. Altijd in een locale Amerikaanse gelegenheid. Een ham-kaas omelet van 
3 eieren, met hashbrowns ( slierten gebakken aardappelen ) en gebakken worst met spek. 
Voor Norbert en Frank kwam daar nog een dikke bruine jus bij, voor Gerard nog een extra 
stuk vlees. Want ja, we zijn hier niet om af te vallen. Frank viel op dat de meeste vrouwen 
hier dan ook “kuiten hebben zo dik als wilgen van 100 jaar oud”. 
Volgegeten vertrokken we door het Gallatin National Forest richting Yellowstone.
Rond de middag waren we dicht bij de west ingang van Yellowstone. Te laat om een heel 
rondje door het park te doen en te vroeg om aan het bier te gaan. Wel besloten we alvast 
een plek voor de nacht te regelen. Het werden een paar hutten, gemaakt van dikke ronde 
dennen. Prima ingericht en super comfortabel, direct gelegen buiten het park. Eenmaal 
ingecheckt zijn we een rondje gaan rijden rondom “Lake Earthquake”. Een tocht van 
een dikke honderd kilometer. Het landschap wederom overweldigend. Langs een brede 
bergstroom enerzijds en  langs afgebrokkelde berghellingen anderzijds weer richting de 
hutten. De ingang van West Yellowstone ligt weer precies op een staatsgrens, daarmee 
kwamen dus in staat nummer 4; Wyoming. Deze dag was voor de rest een beetje een relax 
dag, in totaal 250 miles ( = 400 kilometer ) gereden.
‘s Middags was het behoorlijk rustig verder. Johan moest een paar t-shirts hebben en 
Norbert reed nog even als een wild hog rond, zonder helm, wat in Wyoming toegestaan is. 
We zaten al tijdig aan het bier, ‘s avonds gegeten in een bistro, met opnieuw “prima op maat” 
ribeyes en t-bones. Ook werd het “Enters” hier goed verstaan. 
Voor de hut werd de genade klap toegebracht aan de mannen. Norbert regelde nog wat 
extra bier en whisky. Op zich niks mis mee. Totdat Gerard de dop van de fles weg slingerde, 
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waaruit bleek dat de fles gewoon leeg moest. Hij is leeg gegaan. De veranda voor de 
slaaphut veranderde in een slagveld. Ben Rikkert staakte de strijd voordat het begonnen 
was, Frank hield het iets langer vol, Johan was opeens vertrokken en bleek 10 minuten 
later “vol gas” te slapen. Norbert begon te knielen en wist toen ook dat het tijd werd om te 
gaan. Ondergetekende is vervolgens gevlucht, met als gevolg dat Gerard samen met een 
medewerker van het huttenpark met de fles heeft afgewerkt. Dat hij de volgende morgen nog 
zo fris was, viel ons allemaal mee.
 

We reden zoals iedere morgen rond half acht bij het slaapverblijf weg. Direct Yellowstone in. 
We moesten entree kaarten 
kopen en konden verder. 
We werden door mensen al 
wel gewaarschuwd voor het 
verkeer. Bezoekers kijken 
alleen opzij en niet op de 
weg. Ze rijden van links naar 
rechts en stoppen bij iedere 
eekhoorn die ze zien. Dus 
opletten zeiden we tegen 
elkaar. Nadat we een al een 
paar keer gestopt waren, 
om te kijken naar dampend 
gebergte, bizons en herten, stonden we ( Norbert, Frank, Johan en ondergetekende ) even 
te wachten op Gerard en Ben. Ze zaten iets achter ons. Na 10 minuten werden we door een 
Amerikaan aangesproken. Hij vroeg of we stonden te wachten op een paar vrienden, we 
antwoorden “ja”. Hij vertelde dat een paar miles terug, één van de onze mannen tegen een 
camper was gereden.
Aangekomen op de betreffende plek bleek dat Ben een beetje ongelukkig tegen de 
achterkant van een camper was gereden. De bestuurster van die camper zag opeens ook 
iets in de natuur bewegen en vond het klaarblijkelijk zo spannend dat ze plotseling naar links 
stuurde en daarbij Ben raakte.
Ben’s schouder was niet helemaal zo als het zijn moest, we dachten dat zijn sleutelbeen was 
gebroken. Later bleek dat zijn arm als het ware uit de schouder was gezakt. De hulpdiensten 
deden hun werk prima. Ben werd met een ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 
gebracht in Livingstone, Idaho.  Norbert besloot met Ben mee te gaan. De rest maakte de 
rit af en we zouden elkaar ’s avonds treffen in Livingstone.Yellowstone stond voor een groot 
gedeelte in brand. Bepaalde routes konden dus niet gereden worden, zodat we gedwongen 
werden om er aan de noord-oost kant weer uit te rijden, door de “Bears Tooth”. Achteraf 
bleek dat totaal geen straf te zijn. Rijdend via Silvergate, kwamen we door het Gallatin 
National Forest, bekend vanwege zijn prachtige bergwegen en grote koppels bizons, maar 
ook vanwege de grote hoeveelheden beren die daar rondlopen. Die middag zijn we met 
de Harley’s op hoogte stage geweest. Die dingen trekken al niet zo onbenullig hard, maar 
vanwege de ijle lucht, was de “klim kracht” er helemaal uit. Johan loste dat op door vooral 
“hoog” in de toeren te rijden, erg passend bij zo’n motor!
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Rijdend tussen de “eeuwige” sneeuw richting Red 
Lodge zijn we richting het noorden gereden tot 
aan interstate 90. Vandaar uit westwaarts, richting 
Livingstone, waar Norbert en Ben al een motel 
hadden geregeld. Duidelijk werd dat Ben zijn reis 
niet kon voortzetten. Dus we gingen verder met ons 
vijven.

Vanuit Livingstone zijn we de volgende ochtend via 
interstate 90 gereden tot iets voorbij Butte. Daar 
zijn we westwaarts gegaan via highway 1, highway 
30 noord en toen de 12 westwaarts. Iets voorbij 
Anaconda dachten we een mooi stuurstukje te 
krijgen. Dat was ook zo, alleen was de ondergrond 
niet geschikt. We hebben 50 miles zandweg 
gereden, langs afgronden en door dicht bebost 
gebied, waar zelfs een beer zich “unheimisch” voelt. 
Bij Hamilton was dat voorbij en hebben we ons 
pakken stofvrij gemaakt, ongelofelijk waar dat zand 
overal gaat zitten. Zoals Johan al zei:”aan alle 
hoeraatjes komt een einde!”.

Iets onder Missoula zijn we linksaf geslagen, de 
12 op richting Kooskia. Nadat we even waren 
gestopt om wat te drinken, bleek dat we allemaal 
moesten tanken. Dat was geen probleem, iets verderop was een pomp. Maar na een half uur 
rijden hadden we nog steeds geen pomp gezien. Lowell, het dichtstbijzijnde dorp, lag nog 
ongeveer 50 miles verderop, en we reden allemaal al op reserve. Dus gas dicht en zo zuinig 
mogelijk rijden. Tot overmaat van ramp, reed ik op een steen mijn voorwiel lek. Ik moest dus 
stoppen en samen met Johan bleef ik wachten op hulp. We hebben nog een brandweerauto 
aangehouden, die heeft nog geprobeerd contact te leggen. Maar ja, in een gebied waar ook 
je GSM niet werkt, is zonder benzine staan met een lek voorwiel nou niet helemaal de meest 
ideale situatie.
Frank, Norbert en Gerard reden door. Norbert stond als eerste iets verderop helemaal stil, 
zonder brandstof. Een paar miles verder, gaf ook de motor van Gerard geen krimp meer. 
Dus alles lag in handen van Frank “you are welcome” van’n Proot. Hij haalde de pomp 
dankzij slipstream werk achter een vrachtwagen. Met een cherrycan benzine achterop heeft 
hij op de verschillende plekken de redding gebracht. Inmiddels was vanuit het tankstation 
al geregeld dat ik opgepikt zou worden door een tow-truck. Even later werd mijn motor 
opgeladen en vertrokken we richting een motel in Kooskia, Idaho, alwaar de plaatselijke 
stukadoor ( tevens hobbyist sleutelaar ) opgetrommeld was om mijn voorband te repareren. 
Helemaal top dus, we verloren eigenlijk geen tijd. Ondanks alles hadden we deze dag ruim 
430 miles ( = 688 kilometer ) gereden. 
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De volgende ochtend reden we met ons vijven richting Lewistone en vandaaruit op de 12 
westwaarts richting Walla Walla, het was een erg warme dag. We hadden de avond ervoor 
nog contact gehad met Ben. Hij vloog richting Seattle en zou ons daar weer treffen, om 
gezamenlijk terug te vliegen naar Nederland over een paar dagen.
Eenmaal weer in de staat Washington reden we dwars door een graan gebied. We begonnen 
in het gebied waar de oogst en het stro al weg was. De percelen werden daar al opnieuw 
bemest met reusachtige combinaties. We trokken het westwaarts door en verderop kwamen 
we de “stro” combinaties achterop. Nog verder kwamen we in grote stofwolken midden 
tussen de combines te zitten die het graan aan het oogsten waren. 
Van highway 12 naar higway 780. Die bracht ons in staat nummer 5, Oregon. Een kort stukje 
maar. We zijn vervolgens westwaarts blijven rijden langs de rivier tussen de staten Oregon 
en Washington in. We hebben overnacht in Stevenson, Washington, na 375 miles ( = 600 
kilometer ) gereden te hebben.

Vanuit Stevenson vertrokken we onze 8-ste en voorlaatste motordag, richting Mountain 
st. Helens en het daarbij horende National Volcanic Monument. Een gedetailleerd 
gebiedskaartje hielp Norbert om te navigeren door het national parc. Route 26 was het. En 
die vergeet je niet weer. Grote gaten in het asfalt, stuiterend door iedere bocht, scheuren 
in het wegdek. Noem maar op. Maar wel door een prachtige heuvelachtig, bosrijk gebied. 
Richting Mount St. Helens. Deze vulkaan is vooral bekend vanwege de grote uitbarsting op 
18 mei 1980. De uitbarsting werd voorafgegaan door een beving van 5,1 op de schaal van 
richter, waarbij de top van Mount Saint Helens instortte en de berg 400 m lager werd.
We konden tot op pakweg een kilometer of 30 bij de berg zelf komen. Het gebied rondom de 
berg is volledig weggevaagd. Er staat geen boom meer. Op 15 kilometer van de berg, staan 
de eerste bomen weer, maar dat zijn allemaal tandenstokers, er zit geen blad aan. Pas op 30 
kilometer van de berg, lijkt alles weer een beetje normaal. Het was absoluut de moeite waard 
om dit eens te aanschouwen, al had Johan na een eerste aanblik van het natuurgeweld 
wel genoeg gezien. “ Ik bin hier um te jaag’n, neet um noar kapotte beume te kiek’n”. Dus 
we gingen verder. Op de afdaling van route 26 zijn we allemaal nog een paar keer flink uit 
het zadel gestuiterd, ook die weg was zeg maar verrassend. We pakten higway 12 weer 
op richten het westen, om vervolgens bij Napavine, zuidwaarts te gaan richting Longview. 
Vandaar zijn we langs de rivier Columbia richting de westkust gereden. Langs de Pacafic 
Ocean richting Aberdeen alwaar we overnacht hebben. Een lange dag, waarop we veel 
gezien hebben en 350 miles ( =560 kilometer ) verder waren.

De laatste dag was een kort ritje naar Seattle. Bij het hotel aangekomen werd we ontvangen 
door Ben Rikkert. Hij zag er al een stuk beter uit. 
‘s Middags hebben we de Harleys terug gebracht, die allemaal 4500 kilometer meer op de 
teller hadden staan. 
De avond werd afgesloten met een goed glas bier. Weliswaar even onderbroken door het 
management van de zaak ( ze dachten dat we dronken waren ), maar nadat Johan uitgelegd 
had dat we na 6 flesjes niet dronken konden zijn, maar pas na 6 kratten, konden we verder 
met bier drinken. Zaterdagochtend zijn we vanuit Seattle vertrokken, plaatselijke tijd 4 uur ‘s 
ochtends. Zondagochtend 8 uur waren we weer in Nederland.

Herrold Lammertink
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staalmark t .nl

Uw partner in metaal, 
kunststof & service

staalmarkt

Staal • Aluminium • Roestvast staal • Brons • Messing 
Koper • Gietijzer • Kunststoffen • Bevestigingsartikelen

Ook voor uw
hypotheek
natuurlijk!

Univé Oost
Tel. 088 - 3 300 345
www.univeoost.nl
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ONK SUPERMOTO 25 AUGUSTUS 2013

Als EMC hebben we reeds diverse motorevenementen georganiseerd in de jaren. Motocross, 
enduro, toerweekenden, gewone toertochten, trialwedstrijden, speedtrials, veteranen- 
en klassiekerritten, wegrace demonstraties met oude racemotoren, grasbaanraces, 
puzzeltochten, zijspanritten voor gehandicapte kinderen en misschien ben ik nog wel wat 
vergeten.
Daar komt weer een nieuwe tak van motorvermaak bij, namelijk supermoto. De feitelijk 
organisatie moet nog plaatsvinden, dus de vergunning en veel andere zaken moeten nog 
gebeuren, maar op zondag 25 augustus 2013 zal er in Enter een supermoto wedstrijd 
worden gehouden. Ook deze datum is nog onder voorbehoud, maar het circuit is 
goedgekeurd door de KNMV.
Welk circuit, zullen sommigen misschien zeggen. Nu, het circuit bestaat uit enkele wegen op 
het industrieterrein De Vonder, dus we hebben het circuit maar “De Vonder” gedoopt.
Supermoto is ontstaan in de Verenigde Staten, waar men de beste rijders uit de wegrace, 
speedway en dirttrack tegen elkaar liet racen. Dit heeft tot gevolg dat bij supermoto de beste 
allround motorsporter naar voren komt. De wedstrijden worden verreden op overzichtelijke 
circuits. Er is een vaste accommodatie in Lelystad, daarnaast wordt gebruik gemaakt van 
stratencircuits. Zo’n circuit bestaat uit ongeveer 70 procent asfalt en 30 procent onverharde 
ondergrond. In het onverharde deel kunnen springschansen worden aangebracht. Er wordt 
gereden in vier klassen:
- Open Nederlands Kampioenschap 
- Euro 
- Nationaal 
- Jeugd

De motoren zijn crossmotoren die zijn aangepast voor gebruik op asfalt. Zo zijn de 
noppenbanden vervangen door speciale supermoto banden die vergelijkbaar zijn met de 
slicks die worden gebruikt in de wegrace en zijn de vering en remmen aangepast. Met name 
de voorrem die op de ‘harde weg’ veel zwaarder wordt belast dan in het zand.
Ook dragen de coureurs leren racepakken in plaats van een motorcross tenue, dit ter 
voorkoming van het beruchte straateczeem.
De rijtechniek is een mix van cross en wegrace waarbij, met name de toppers, voor de bocht 
de motor scheef zetten om vervolgens onder een scherpe hellingshoek de bocht te nemen.

Op dit moment bestaat de organiserende commissie uit Antoon Slagers, Ben Slaghekke en 
ondergetekende.

Wordt vervolgd.

Harry Wolters
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Motorservice twente
Kryptonstraat 23  -  Rijssen  -  Tel. 0548-540160

Voor onze occasions zie: www.motorservicetwente.nl

Nieuwe motoren

Occasions met bovaggarantie

Goed uitgeruste werkplaats

Snelle levering onderdelen

Snelle service

Uitgebreide kledingshop

Banden op voorraad

Alarm inbouw

*

*

*

*

*

*

*

*

Uw adres voor:

Moto guzzi dealer 
voor oost nederland
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HELPERS GEVRAAGD voor
De VETERANEN- EN KLASSIEKERRIT
Op ZATERDAG 20 APRIL 2013.

Op de op één na laatste zaterdag van april is er weer de Veteranen- en Klassiekerrit. Naar 
verwachting zal er weer veel deelname zijn in alle categorieën.

Om alles in goede banen te leiden zijn er nogal wat vrijwilligers nodig voor:
uitzetten van de route;
parkeren;
inschrijven
voorrijden;
in en om het clubhuis;
tijdcontroles;
enzovoort.
Het is elk jaar weer een prachtig evenement, dat dankzij de vrijwilligers nog steeds mogelijk 
is.

Dus mensen, meld je aan als helper en noteer je gegevens op dit formulier en lever het in (of 
bel: 06-15022942 (Henk de Wilde)). Kun je niet de hele dag, voor een paar uur ben je ook 
zeer welkom!

Ik geef mij op als helper voor de Veteranen- en Klassiekerrit.

Voor-+achternaam: ………………………………………….

Adres:    ………………………………………….

Postcode+woonplaats:  ………………………………………….

E-mail   ………………………………………….

Telefoon:    ………………………………………….

Evt. opmerkingen:  ………………………………………….

Formulier s.v.p. inleveren in (of opsturen naar) ’t Kluphoes.
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Clubavond met Cliff Kloots

Op woensdag 21 november jongsleden heeft de 19 jarige motorcoureur Cliff 
Kloots uit Goor in ons Kluphoes een presentatie gegeven over zijn wegrace 
activiteiten in het Open Nederlands Kampioenschap Supersport 600. De 
presentatie werd door de aanwezige EMC-ers goed gewaardeerd, maar er waren 
ook wat EMC-ers die er niet waren. Ofwel, de opkomst van het publiek was 
redelijk, maar er waren nog een paar plekken vrij.
Voor diegenen die er niet waren, Cliff kreeg van zijn opa als 3 jarige een PW 50 
Yamaha minicrosser maar zocht later het asfalt op. Niet onverdienstelijk met 
podiumplaatsen in het Europees Kampioenschap (pocketbike) miniwegrace en 
zelfs het Duits Kampioenschap. Zodra zijn benen lang genoeg waren om met 
de teentjes de grond te kunnen raken werd er een Aprillia 250 cc tweetact 
aangeschaft. Ook daarmee werden goede resultaten behaald, zodanig dat het 
jaar erop werd besloten tot de aanschaf van een Yamaha R6 600 cc Supersport 
machine. Eerst werd gestart in zogenaamde CUP races maar ook daar was Cliff 
vooraan te vinden, dus werd in 2011 de stap gemaakt naar het ONK Supersport 
600. In deze klasse ligt het niveau behoorlijk hoog, toch kon ook hier Cliff goed 
meekomen. Dus in 2012 opnieuw gestart in deze klasse met als resultaat een 15e 
plaats in de eindstand met als hoogste score een 6e plaats.
Voor 2013 is het doel om bij de eerste 10 te eindigen, maar dan zal er behoorlijk 
‘geschraapt’ moeten worden vanwege het hoge niveau in deze klasse. 
Gezien zijn rijstijl is de benaming Cliff ‘Hanger’ in de krant niet zo vreemd, want 
hij hangt zodanig aan zijn motor, dat in de bochten de ellebogen over het asfalt 
schrapen.

Er komt heel wat bij kijken, ook op het gebied van techniek, zo werd door Erik 
Hoeks uitgelegd. Erik doet de data en afstelling van het rijwielgedeelte. De 
motorfiets zit vol sensoren die exact registreren hoeveel gas Cliff geeft, waar en 
hoe hard hij remt en ook wordt via een GPS verbinding vastgelegd welke lijnen 
en snelheden er bereikt worden. Het verschil in rondetijden tussen de rijders is 
marginaal, dus elk detail telt. Één seconde te langzaam en je zakt 10 plekken in 
de uitslag.

We zijn welkom om eens langs te komen op het circuit te Assen of dichterbij 
in Hengelo Gelderland. Het is ook geen bezwaar dan een extra sponsor mee te 
nemen, want echt goedkoop is deze sport niet. Een van de grootste posten is de 
banden, per seizoen van 12 wedstrijden en trainingen op circuits gaat er voor 
circa 15.000 euro aan rubber door.

Harry Wolters 
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www.rabobank.nl/rijssen-enter

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Rijssen-Enter steunt de
Enterse Motor Club

Samen bereik je meer dan alleen. 
Dat is het idee.
De Rabobank is een bank met ideeën. We staan midden in de maatschappij en hebben van oudsher

verbinding met het lokale verenigingsleven. Wij willen ze dan ook graag ondersteunen bij het realiseren

van hun doelen. ‘Samen sta je sterker en bereik je meer’. Dat is de gedachte. Dat is het idee.
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Verhalen van toen

Elefantentreffen op de Nürburgring

Het Elefantentreffen is in de jaren 1953 in stand gezet door een paar gekken die in de winter 
met een Zündapp KS 601 onder weg waren en ze deden een oproep om te kijken of er op 
deze aardbol nog meer van die gekken rondreden. Het eerste treffen werd in een van de 
jongens zijn tuin georganiseerd  bij Stuttgart. 
In 1968 gingen ze naar de ring in de Eifel en hier begon onze interesse.
De jaren dat we er waren weet ik niet zo goed meer (leeftijd). Maar dat we er veel hebben 
gezien en meegemaakt dat weet ik nog als de dag van gisteren.
De eerst keer ging ik met onze Henk en een BMW R53 met Steibzijspan er naar toe, dat was 
nog een BMW met losse cardanas.
Toen we op de ring kwamen weigerde hij om nog langer voorwaarts te gaan, het bleek dat er 
een spie in de versnellingsbak was gebroken. 
Het weer was echt miserabel natte sneeuw en mist en alles wat niet leuk was. Iedereen wil je 
wel helpen als je daar aan het sleutelen bent, het spietje moest in een andere plaats gehaald 
worden, het duurde dan ook uren voor alles weer in elkaar zat en de R53 weer voorwaarts 
wilde.
Van het hele treffen hebben we verder weinig meegekregen, ja ‘s avond bij het spraakwater 
ging alles vlot over de tong, wel iets overdreven, maar toch.
Dan zijn we er nog met de HD Liberator naar toe geweest. Onze Henk hat onze Gerrit (den 
bookhoolder) in bak en ik had de bak vol met onderdelen, zoals cilinder zuigers kabels 
kettingen enz.
Het was de traditie om ’s avonds om acht uur een minuut stilte te houden voor alle overleden 
motorbroeders, daarna ging iedereen rond met een brandende fakkel over de oude ring. Dat 
was een bijzonder mooi  gezicht.
Maar het was dat jaar zo glad, bijna onmogelijk om rond te komen. Wij kwamen bij “de Hoge 
acht” aan en hier lieten ze de motoren met een touw naar beneden zakken (doetjes).
Onze Henk vroeg aan mij “André durf jij te rijden naar beneden en als het goed gaat komt 
onze Gerrit en Ik wel na”. En wat dachten jullie, ja precies, ik durfde en kwam ook nog net 
boven, daar was het nog gladder, dus snel de HD in de berm gereden en met een fakkel 
geseind dat zij wel konden komen.
De mensen aan de kant zwaaiden met de handen om kalm aan te doen, maar onze Henk 
meende dat ze bedoelden “gas er op”. Ze kwamen dan ook met een rotgang naar boven 
waar ik hen opwachte, om te remmen was er geen tijd meer (en HD met zijspan is toch al 
niet te stoppen met die kleine trommelremmen), dus schoof de HD zo tegen een MZ (met 
zo’n groot rond achterlicht) aan en die vloog weer verder tegen een andere motor aan.
Nou de talen die toen over de ring vlogen kun je hier niet op papier krijgen, maar alles 
werd afgedaan meet veel gezwaai en gewoon opstappen en verder rijden. Dit was wel een 
ervaring voor ons. Later onder het genot van een biertje even over nagepraat.
Dan ben ik er nog een keer met een Matchless 500cc 1cinder samen met onze Gerrit en 
Henk. Nou daar heb ik die buitenlanders laten zien hoe wij met een solomotor door het 
winterlandschap rijden, ik kreeg zelfs de mensen aan het klappen (kan ook zijn dat ze het 
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koud hadden, maar daar heb ik verder niet naar gevraagd). Jongen wat een belevenissen 
waren dat.
Daarna zijn we er naar toe geweest Henk met Gerrit in de bak en ik solo met (natuurlijk 
een BMW), weinig bijzonder heden of het moet zijn dat we in een weiland de Buk en Jop 
daar zagen met een tentje en een plastic zak van de gemeente Wierden als jas. Ze hadden 
een bocht gemist en zijn daar maar gebleven. Voor iedereen die dit leest en zelf niet heeft 
meegemaakt moeten jullie maar eens praten met Jop.
Ik ben er de laatste keer naar toe geweest met Gerard van de Lore (allebei een BMW R75).
Dat was tevens het laatste treffen op de ring. Er waren ongeveer 35000 motor rijders bij 
elkaar en dan wil er wel eens wat uit de hand lopen (komt door de kou en de warme drank). 
Ze reden daar met een HD+zijspan door de tent waar zo’n duizend man aanwezig waren en 
de stoelen vlogen door de lucht. Het was wel een zooitje, of niet Jop?
Ja, we kunnen hier wel een avond over zeuren of vertellen, maar ik weet niet of jullie daar 
wel op zitten te wachten.
Ik stop er nog een paar foto’s en sluit het verhaal. 
Iedereen die dit leest wens ik een voorspoedig en gezond 2013 

André van KuukntjesDika.
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EMC weekend 2013

9 t/m 12 mei 2013

Hallo EMC’ers,  
 
Tijdens het gelopen EMC weekend bleek dat er door 
allerlei oorzaken maar weinig deelname was en de 
roep om meer deelname van EMC leden steeds meer. Daarom hebben we de laatste tijd 
de koppen bij elkaar gestoken om hoe we dat gaan aanpakken. Het idee is in ieder geval, 
om, net als lang geleden, het EMC weekend qua motorrijden niet alleen voor toerrijders 
te organiseren, maar dat we ook de crossers en enduro’s in de gelegenheid stellen om te 
rijden op crosscircuits in de buurt. Dit idee is onder de crossers al goed opgepikt en de 
toezeggingen om mee te gaan stromen dan ook binnen. 

Maar dan de locatie. De laatste jaren gingen we naar Sauerland, maar daar zijn helaas 
geen crosscircuits te vinden. In de regio Saarland zijn er blijkbaar wel genoeg circuits en 
de crossers zijn daar ook al regelmatig geweest. Ze hebben even in hun adressenboekjes 
gezocht en daar rolde hotel Haus Krone in Bexbach uit. En als EMC’ers al goede ervaringen 
hebben dan denken we daar een goede keus aan te doen en qua prijs is het volgens ons 
allemaal goed te doen. Ook dit hotel zit ook niet op het prijsniveau van Jozef en Maria, maar 
zo goedkoop als daar tref je het heel moeilijk ergens anders. Bexbach is daarnaast een 
redelijk stadje. Er is dan ook de mogelijkheid om ‘s avonds nog eens lekker de stad in lopen 
om hier of daar ergens op een terras te kunnen zitten.  

Voor de regio Saarland is wel een kleine opmerking op zijn plaats. De reisafstand zal iets 
verder zijn dan we gewend zijn van de Eifel en Sauerland. De kortste route zit rond de 460 
km. Maak je daar nog een route van zal het waarschijnlijk 500km plus zijn. Voor de crossers 
zal dit geen probleem zijn omdat ze met de bus of aanhanger gaan. Voor de meeste 
toerrijders is dit waarschijnlijk ook geen probleem, maar enkelen zullen het misschien wat 
veel vinden. Hier vind men vast een oplossing voor door bijvoorbeeld eerst een stuk snelweg 
te rijden.
 
De accommodatie is soortgelijk als de laatste jaren en bestaat uit een hotel en een Gasthaus 
iets verderop. Ruimte genoeg dus voor veel EMC’ers. Ook dit jaar is het weer mogelijk 
om verschillende soorten kamers te boeken. Je kan kiezen voor; éénpersoonskamer of 
tweepersoonskamers. Je begrijpt dat er geen 30 eenpersoonskamers zijn, dus het indelen 
gaat op volgorde van aanmelden, overleg en gezond nuchter verstand.  
In het arrangement is, volgens Duitse traditie, voorzien van een goed ontbijt, en voor één 
avond een all-inclusive buffet inclusief drank (fris, bier, wijn). De rest van de avonden is 
het eten en drinken op eigen kosten. Op de website van Hotel Haus Krone, kun je alvast 
verheugen en oriënteren: www.hotel-haus-krone.de
Na de voorgaande jaren het EMC weekend later in mei te hebben georganiseerd, gaan we 
nu toch terug naar eerder in mei. In 2013 valt Hemelvaartsdag bovendien op 9 mei en dan 
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hebben de meesten toch al een lang weekend vrij. Dus dit jaar hebben we het EMC weekend 
van 9 t/m 12 mei.  

Hierbij het programma van het motorweekend.  Uiteraard is voor de mensen die op vrijdag 
vertrekken, de vrijdag de heenrit. 

Donderdag 9-5 Vrijdag 10-5 Zaterdag 11-5 Zondag 12-5

Heenrit / Crossen
Ontbijtbuffet Ontbijtbuffet Ontbijtbuffet 

Motorrijden / Crossen Motorrijden / Crossen
Crossen / Terugrit  Eten en drinken op 

eigen gelegenheid
   Eten en drinken op 
eigen gelegenheid All incl buffet 

Zoals gebruikelijk zullen er weer mooie routes uitgezet worden. Hierin zullen we 
verschillende mogelijkheden opnemen (langere en kortere route). De routes zullen net als de 
laatste jaren alléén nog digitaal op GPS formaat aangeleverd worden. Laat bij je inschrijving 
a.u.b. wel even weten of je beschikt over een navigatiesysteem op je motor. Dan krijg je 
de routes vooraf per mail toegestuurd. We proberen zo veel mogelijk kaartmaterialen voor 
te bereiden, echter is het wel zo handig om de routes zelf te controleren. Dit voorkomt een 
hoop frustraties onderweg.   

Dus check je agenda, gooi het in de groep en schrijf in op de EMC site. 
De link hiervoor staat op de nieuwspagina van www.entersemotorclub.nl

Dan nog een paar klein opmerkingen: De opgegeven voorkeur voor het type kamer is geen 
garantie dat je die ook krijgt! De beschikbaarheid van de type kamers en de volgorde van 
inschrijving is daarbij maatgevend.

Basisprijs is voor 2 overnachtingen in een 2-persoonskamer  
(incl. 2 x ontbijt, 1 x all in avondbuffet incl. drank) voor EUR 99,-.
Meerprijs voor 2 overnachtingen in een 1-persoonskamer is dan EUR 30,- 
(dus totaal 99 + 30 = EUR 129)
Meerprijs voor aankomst op donderdag in een 2-persoonskamer is dan EUR 65,- 
(dus totaal 99 + 65 =  EUR 164,-) incl. ontbijt
Meerprijs voor aankomst op donderdag in een 1-persoonskamer is dan EUR 45,- 
(dus totaal 99 + 65 + 45 = EUR 209,-) incl. ontbijt

De kosten voor het arrangement en de bijkomende kosten dienen zelf in het hotel 
afgerekend te worden. 

Inschrijven kan tot en met  31 januari 2013, wij sturen dan de lijst door aan het hotel. 
Je hoort dan z.s.m. welk type kamer je krijgt.
Bij inschrijvingen na januari kunnen we deelname en gewenste kamer niet garanderen.
     
We verwelkomen je dan op 9 mei 2013 bij ‘t Kluphoes van de EMC, 

Met vriendelijke groeten,
De EMC Weekendcommissie. 
weekend@entersemotorclub.nl  
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Loawt eris oaver hebn

Ben Rikkert 48 jaar
Gehuwd met Marjon Rikkert- van den Berg
Esmée 18 jaar en Laurie net 17 jaar

Hoe beschrijf je jezelf in 3 woorden:
Rustig, eigenwijs, doorzetter

Mijn levensmotto is:
Geniet van het leven.
(Je weet nooit hoelang het duurt)

Hoe ziet je (werk)dag eruit:
Ik werk bij Rikkert Afbouw Groep waar ik de dekvloerenleggers van Van den Berg Afbouw en 
een groot aantal ZZP’ers mag aansturen. Het mooie van mijn werk is dat geen dag hetzelfde 
is, je niet weet wat je over een uur doet. Dat brengt ook veel vrijheid!

Waar heb je een hekel aan:
Aan mensen die niet doen of kunnen wat ze 
beloven te zeggen.

Waar ben je het meest trots op:
Op mijn bijna volwassen kinderen. 
En mijn vouw (zij helpt mij alles te onthouden 
wat ik dreig te vergeten).

Als vrienden komen ga ik het liefst…
Gezellig iets met ze drinken (draait meestal 
uit op bier) en wat zeuren over van alles 
en nog wat, zoals kinderen, werk, motoren, 

auto’s en vakanties.

Hoe ben je betrokken geraakt met de EMC en ben je nog steeds betrokken? Wat vindt 
je het beste van de EMC?
Toen ik een jaar of 10 terug weer ging motorrijden, ben ik lid geworden van de EMC. Dit om 
mee te kunnen met het EMC tourweekend en om er af en toe gezellig iets te drinken.
Omdat ik al snel een GPS systeem had (ik kan geen kaart lezen tijdens het rijden) werd ik al 
snel gevraagd als tourcommissie lid zitting te nemen binnen het hoofdbestuur.
Wat ik het beste vind van de EMC is dat er meerder mensen zijn die altijd groepen mensen 
enthousiast kunnen krijgen om samen van alles te organiseren. Zoals bv. enduro’s, 3 uurs 
cross en de tourweekenden.
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Colofon

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penn.meester: 
Leden:

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

Dorpsstraat 79 
Langevoortsweg 5 
Pr. Bernhardlaan 28 
Brahmsstraat 16
Brinkstraat 4 
Van Uitertstraat 44 
PutmanCramestraat 7 
Boomcateweg 81b 
Muldershof 17

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

Enter 
Enter
Enter
Almelo
Enter
Enter
Enter 
Nijverdal 
Enter

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

Bankrelatie: 
Bank rekening nr: 11.43.07.024 (Rabobank) 

Redactie:
H.Wolters   tel: 0547 - 383072
F. Lammertink tel: 0546 - 807811
S. Rutenfrans tel 06 - 57333712

E-mail redactie:
redactieclubblad@entersemotorclub.nl

Postadres: Postbus 53, 7468 ZH Enter

Internet: www.entersemotorclub.nl

Openingstijden t’ Kluphoes
Woensdag; 19.30 uur tot 23.00 uur
Zaterdag;  15.00 uur tot 19.00 uur
Adres t’ Kluphoes: Krompatte 4 7468 AS Enter Tel: 0547-382053

Lidmaatschap:
Minilid t/m 5jaar 
6 t/m 17 jaar 1
8 t/m 64 jaar 
vanaf 65 jaar 
Gezinslidmaatschap*

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

Colofon

*Een gezindslidmaatschap is ouders + minderjarige kinderen. Wordt je na 1 september lid dan geldt de betaling voor het hele volgende jaar.

Tour:    B.Rikkert  0548 - 613189
    E. Rotman  0548 - 517629
    N. Hovenier  06 - 14560053

Weekend Duitsland:  F. Lammertink  06 - 29217269  N. Hovenier 06 - 14560053
    B. Rikkert  0548 - 613189

Enduro    P. Kuipers  0547 - 380746  H. a/d Stegge 0547 - 383110
    A. Slagers  0547 - 384332  J. Rutjes  0547 - 381686
    M. Vos   0547 - 381814  

Cross    P. Kuipers  0547 - 380746  J. Slagers 0547 - 383787
    A. Slagers  0547 - 384332  A. Kamphuis 0547 - 382593

Demo Race   H. Wolters  0547 - 383072  P. Kuipers 0547 - 380746
    B. Westerik  0546 - 573012

Veteranen & Klassiekers  M. Reijerink  06 - 22065346  H. de Wilde 06 - 15022942
    B. Westerik  0546 - 573012  B. Oude Mulders 06 - 21287422
    J. Hinseveld  06 - 51565584  

Enterun    G. Poortman  06 - 51349531  H. Beverdam 0547 - 381661
    G. Kalenkamp  0547 - 382986   W.J. Pieterson 253 - 5364870
    H. a/d Stegge  0547 - 383110  G. Lankamp
    H. ter Denge  06 - 29536751 

Beheer Kluphoes   H. a/d Stegge   06 - 51349531

Dartteam EMC Spiekerhard G. Poortman  06 - 51349531

EMC ALLERLEI -  35




