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Van de voorzitter
Het EMC weekend was een succes en volgens mij voor herhaling vatbaar. Sterke verhalen
waren s ’avonds overal te horen, bier vloeide rijkelijk en het eten was voortreffelijk. Iets beter
weer had voor de crossers wel gemogen maar ach, iets meer gas erbij en het ging wel.
Wij hadden met de ledenvergadering nog uitgebreid gedebatteerd over hoe we een deel bij
ons clubhuis aan wilden bouwen voor de jeugd, maar het bestuur heeft er nu unaniem de
stekker uit getrokken. Over hoe en waarom? Vraag een keer als je het wil weten aan één van
de bestuursleden, die kunnen het één en ander wel uitleggen.
De voorbereiding voor de supermoto is in volle gang en het lijkt een spektakel te worden. Wel
moet er nog veel werk worden gezet, maar gezien de mentaliteit van de EMC-ers moet dat
goed komen.
,NZLOJUDDJHHQSHWLWFRPPLVVLHLQKHWOHYHQURHSHQRPHHQSODQYRRUHHQ¿HWVWULDOHQRI
cross parcours voor elkaar te krijgen in Enter. Elektrische trial en crossmotoren zie je steeds
meer en wellicht is er een opening om dit het voor elkaar te krijgen dat er een plek komt waar
ZHPHW¿HWVHQHQPRWRUHQNXQQHQRHIHQHQ$OVHULHPDQGLVGLH]LFKKLHUJHVFKLNWYRRUYRHOW
om dit op te pakken en goed uit te werken laat het mij maar weten, dan kunnen wij als EMC
dit aan gaan pakken. Je ziet, de EMC is weer volop in beweging en zo hoort het ook. Veel
vermaak met dit blad.
Antoon Slagers
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Van de redactie,
Diverse artikelen over de afgelopen EMC activitetiten in deze editie, maar we hebben dan
ook net de periode met de meeste EMC evenementen per maand achter de rug. Ganzenrit,
Zompenrit (waarvan geen verslag) Veteranen- en Klassiekerrit, Noabercross, EMC Weekend
Duitsland en de Enterrun vonden plaats in afgelopen periode. Het meest heb ik zelf moeten
VFKULMYHQPDDUZHNUHJHQRSGHYDOUHHSQRJHHQDPXVDQWYHUVODJYDQ$QWRRQXXW¶Q$FKWHUKRRN
over de Enterrun. Daarnaast staan er uiteraard nog activiteiten aan te komen, zie hiervoor de
agenda en oproepen om je aan te melden in deze editie. Dit geldt vooral voor de dames, leden
met een cross- of enduromotor en liefhebbers van de jaarlijks BBQ.
In deze editie staan geen betogen over het gedoe over de plannen voor een jeugdhonk een
nieuw jeugdhonk. De redenen waarom het bestuur het voorstel voor een aanbouw heeft
ingetrokken is al een tijdje te lezen op onze website. De jeugd blijft in elk geval welkom in ons
Kluphoes, wat dat betreft is er niets veranderd.
0DDUOHHVHHUVWHGH]H(0&$OOHUOHLHQPDDNPHWMHPRWRUJHEUXLNYDQGHPRRLH]RPHUGLHZH
hopelijk nog tegoed hebben.
Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 15 juni 2013

Zaterdagmiddagrit

13:00 uur

Zondag 7 juli 2013

Klompenrit

10:00 uur

Zondag 25 augustus 2013

Supermoto

Hele dag

Zaterdag 7 september 2013

Zaterdagmiddagrit

13:00 uur

Zaterdag 14 september 2013

Kidsmiddag + BBQ

13:00 uur

9ULMGDJVHSWHPEHU

/DG\¶V1LJKW
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Zondag 27 oktober 2013

Twentecup cross

Hele dag

Zaterdag 12
=RQGDJ$SULO

Noabercross

Hele dagen

Kosten toertochten

leden

Niet leden

Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenritjes

€ 4,00
€ 3,00
€ 2,00

€ 6,00
€ 4,00
€ 3,00

Inhoud

Zoals Altijd
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Van de redactie
$JHQGD
Inhoud
Colofon
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33
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/RDZWHULVRDYHUKHEQ
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Activiteiten & Travel
Geweldige noten
Uitstapje EMC
Wat is een dag Enterrun?
Enterrun 2013
Kidsmiddag + BBQ
/DGLHVQLJKW
Supermoto
Hoera! Een meisje!
Motorweekend Duitsland
Noabercross
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MOTORSERVICE TWENTE
Kryptonstraat 23 - Rijssen - Tel. 0548-540160
Uw adres voor:

* Nieuwe motoren
* Occasions met bovaggarantie
* Goed uitgeruste werkplaats
* Snelle levering onderdelen
* Snelle service
* Uitgebreide kledingshop

MOTO GUZZI DEALER
VOOR OOST NEDERLAND

* Banden op voorraad
* Alarm inbouw

Voor onze occasions zie: www.motorservicetwente.nl

Geweldige Noten!!!
'RQGHUGDJDSULOXXU'ULH¿HWVHQYRRUµW.OXSKRHVHQGHNRI¿HLV
EUXLQ'ULHPDQDDQµWVFKDSHQZLMVWDSSHQPHWRQVHQELQQHQ
Woår is de rest’da? Is een van de eerste vragen. Of is dit de hele groep?
1HHGHEXVPHWFKDXIIHXU-DQYDQ&RUU\YHUWUHNWSDVRPXXU2RRKGDQ]DOGHUHVW]R
QRJZnONRP¶Q(QLQGHUGDDGGHEDULQµW.OXSKRHVYXOW]LFK]RK HQLJnQ$OVKHWELMQD
uur is roep er al iemand, half elwne is half elwne, dus kwart vuur elwne jaage vie! Zo gezegd
zo gedaan, iedereen was er nét op tijd en rijden maar, met zo’n 22 man en een vrouw, op naar
een rondleiding in het familie bedrijf van Bolscher meer dan vlees.
1D RRN KLHU HHQ ¿MQ EDNNLH WH KHEEHQ JHQXWWLJG ZHUG RQV GRRU 5R\ %ROVFKHU GH KLVWRULH
toekomst en visie van het bedrijf, wat zijn ouders hebben opgezet, uit de doeken gedaan
GRRUPLGGHOYDQHHQPRRLHSUHVHQWDWLHLQKXQHLJHQNODVORNDDO$DQVOXLWHQGZHUGHQHUWZHH
productielijnen op scherm getoond. Dit omdat deze vandaag niet draaiden, maar wij op deze
manier toch konden zien hoe deze functioneerden. Heel indrukwekkend om te zien hoe men
daar te werk gaat, het water liep menigeen al in de mond bij het zien van al dit lekkers.
Vervolgens gingen we in twee groepen door het bedrijf, na een verkleed partij zagen we
HU DOOHPDDO DOV µELMQD¶ YROOHHUGH YOHHVJURRWKDQGHOSURGXFWLHPHGHZHUNHUV XLW ,N YRQG KHW HUJ
interessant om te zien, en gezien de reacties, verbijsterd, geanimeerd, geïnteres-seerd en
verlekkerd, bij de deelnemers van de rondleiding, was ik niet de enige die het mooi vond.
7H ]LHQ KRH 5R\ YRO SDVVLH YHUWHOGH RYHU KXQ EHGULMI GH SURGXFWLH GH SURGXFWHQ HQ GH
benodigde technieken die ze daarbij gebruiken om alle logistiek strak geplande transporten en
leveringen in goede banen te leiden.
We hebben gezien hoe de producten binnen komen, en hoe dit verschillende trajecten volgde om
XLWHLQGHOLMNVOHFKWVNRUWHWLMGODWHUNODDUWHOLJJHQYRRUDÀHYHULQJ+HWppQZHUGKDQGJHVQHGHQ
het ander machinaal, sommige producten werden gestoomd, andere gebraden. Er wordt snel
LQJHYURUHQLQHHQVRRUWYULHVWXUELQHPHWWRUHQÀDWWUDQVSRUWEDQGYRRUGHVNXQGLJHQRRNZHOGH
J\URYULH]HUJHQRHPG(QKHWQHXVMHYDQGH]DOPRIVWHDNZDVZHOGHGU\DJHNRHOLQJZDDU
RQGHUSHUIHFWHOXFKWYRFKWLJKHLGVRPVWDQGLJKHGHQKHW¿MQVWHYOHHVODJWHULMSHQ
Ook de aspecten van energie gebruik, verbruik
en besparing door hergebruik van warmte, die
wordt opgewekt door de machines die de enorme
JHNRHOGH UXLPWHV NRHOHQ ZHUG GRRU 5R\ PRRL
XLWJHOHJG HQ ZDDU QRGLJ DDQJHYXOG GRRU $GUL
YDQ $ NRHO HQ YULHVWHFKQLHN GRRU ZLH GLW KHOH
ZDUP ZDWHU WHUXJZLQ V\VWHHP ZHUG EHGDFKW HQ
JHUHDOLVHHUG $O PHW DO ]HHU LQGUXNZHNNHQG KRH
ze daar met 85 mensen per jaar 2,5 miljoen kilo
vlees verwerken. En als aanvulling werd ook nog
vermeld dat Bolscher ook wel particulier levert,
HQ MH JHZRRQ KHW ¿MQVWH YOHHV YLD LQWHUQHW NDQ
bestellen.
(0&$//(5/(,9

Hierna vervolgden we onze weg naar de Grolsch bierbrouwerij. Hier werden we met open
DUPHQRQWYDQJHQGRRUGHOLHIWDOOLJH/L]XLW*URHQORGLHYURHJHURRNQRJWHQQLVWHYODNELMGH
brouwerij in Groenlo, alwaar ze de bierlucht goed kon ruiken. Dit was in Enschede echter niet
aan de orde. Waarschijnlijk hebben ze daar geen tennisbaan in de buurt van de brouwerij! Of
/L]WHQQLVWQLHWPHHUVLQGV]HLQ(QVFKHGHZRRQW
Hoe dan ook, ze heeft ons keurig het hele brouwproces uitgelegd, en rondgeleid door de
high tech fabriek en opslagruimte. Waarbij ook de gehele historie van het merk uitvoerig werd
YHUWHOGJHYROJGGRRUPHQLJUHFODPHVSRWMH¿OPSMHVHQVIHHULPSUHVVLHV7HYHQVYHUWHOGH]H
GDW 6$% 0LOOHU GH HLJHQDDU YDQ *UROVFK PDDU OLHIVW RS  FRQWLQHQWHQ DFWLHI LV LQ GH EURXZ
EXVLQHVV 1D KHHO ZDW PHWHUV WH KHEEHQ DIJHOHJG ODQJV GH YXOOLMQHQ YDQ ÀHVMHV GLH HHUVW
ontkrat, gewassen en vervolgens gevuld en weer ingekrat werden. Na de
EOLNMHVOLMQGHYDWHQOLMQGHVSHFLDOOLWHUÀHVVHQOLMQHQGHEHXJHOOLMQNZDPHQZHXLWHLQGHOLMN
in de, zoals zij het noemde, hemel op aarde, de opslag ruimte. Pallets vol kratten, blikken en
vaten die allemaal stonden te wachten op transport richting de gelukkigen die hun mogen
QXWWLJHQ$OVDIVOXLWLQJYDQGH]HURQGOHLGLQJPRFKWHQZHHYHQSURHYHQYDQGHGRRUGH*UROVFK
gebrouwen producten. Een heerlijk helder biertje!
,QVWDSSHQ HQ JDXZ YHUGHU QDDU KHW 7H[DV 5LEKRXVH LQ %RHNHOR DOZDDU GH WDIHOV UHHGV
klaar stonden voor de hongerige en dorstige EMC’ers, die een drukke dag achter de rug
KDGGHQ+LHUPRFKWHQZHJHQLHWHQYDQHHQKHHUOLMNHVRHSGLHRQVGRRU7H[DV5LEKRXVHZHUG
DDQJHERGHQZDDUQDZLMXLWHLQGHOLMNNHQQLVPDNHQPHWHHQKHHUOLMNVWXNGU\DJHVWHDNXLWGH
stal van Bolscher. Oh ja, en er stonden ook nog doppinda’s op tafel!
Bedankt voor deze leuke dag, en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zeg,
geweldige noten!!!
Jarno kuipers.
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8LWVWDSMH(0&DSULO9RHGVHOHQ'UDQNSURGXFWLH7ZHQWH
7LMGHQV GH OHGHQYHUJDGHULQJ YDQ IHEUXDUL MRQJVWOHGHQ ZHUG GH (0& GRRU 5R\ %ROVFKHU
uitgenodigd voor een excursie-dag “Voedsel en drank productie in Twente”.
Dat klinkt goed moeten veel EMC-ers gedacht hebben! Na ook nog een oproep op de
Facebookpagina van de EMC hadden zich in no time een mooi aantal mensen opgegeven.
+HWHYHQHPHQWYRQGSODDWVRSDSULO2PKDOIZHUGHQZLMYHUZDFKWELMµW.OXSKRHV'H
WD[LEXVYDQ.RUQHJRRUVWRQGDONODDUPDDUHHUVWQRJHYHQHHQEDNMHNRI¿HGULQNHQ(QWRHQ
de laatste gast nog net op tijd in de bus kon springen ging het richting Enschede.
Onze eerste halte: Bolscher meer dan vlees.
:LM ZHUGHQ KDUWHOLMN RQWYDQJHQ GRRU 5R\ 1D HHQ NRUWH LQWURGXFWLH LQ GH VWXGLH]DDO YDQ KHW
NDQWRRURQGHUKHWJHQRWYDQHHQNRSMHNRI¿HJLQJKHWULFKWLQJGHSURGXFWLH
Eerst moesten wij ons allemaal “verkleden”. Een niet al te charmant mutsje, dito slofjes en
HHQ ZLWWH ZHJZHUS RYHUMDV DDQ YRRU GH K\JLsQH XLWHUDDUG 2RN QRJ HYHQ GH KDQGHQ JRHG
ontsmetten. En daar gingen wij in 2 groepen door de productiehallen van Bolscher
Bij de introductie hadden wij al wat van het proces gezien. Maar door het met eigen ogen te
]LHQNUHJHQZHHHQJRHGEHHOGYDQGHSURGXFWLHDOKLHU$OOHVGUDDLWRPK\JLsQHGDWLVJRHG
te merken.
Ook verrassend is de veelzijdigheid van de producten. Enigszins verbaasd zien wij zelfs de
+HNVHQNDDVLQGHVFKDSSHQVWDDQ=RDOV5R\RRNDOJH]HJGKDGPHHUGDQYOHHV
(HQVSHFL¿HNSURGXFWZDDUZLMODWHURSGHGDJQRJQDGHUNHQQLVPHH]RXGHQPDNHQZDVKHW
³'U\$JHG 0HDW´ 'LW YOHHV ZRUGW RQGHU JHFRQWUROHHUGH RPVWDQGLJKHGHQ JHGURRJG 'DDUQD
worden de slechte stukken eraf gesneden en wat er dan over blijft is een heel mals stuk
YOHHV:LMZDUHQDOYDVWEHQLHXZGQDDUGHFRQIURQWDWLHODWHUGLHGDJELMKHW7H[DV5LEKRXVHLQ
Boekelo.
Na de middag werden wij verwacht bij
Grolsch. Een enthousiaste dame stond
ons al op te wachten. Dat Enterse kwartier
ook altijd .....
Er werd het een en ander verteld over de
geschiedenis van Grolsch en ook de intro
video vertelde over het ontstaan van dit
heerlijke bier.
De dorstige mede EMC-ers moesten toch
nog even wachten met proeven, want
eerst volgde een rondleiding door de hele
fabriek. Deze ging langs grote tanks, even
proeven van de gerst en het bronwater dat
YDQXLW/RQQHNHUZRUGWDDQJHYRHUG
'DWZDVQRJODQJJHHQ%,(5
Ga naar de volgende bladzijde...
(0&$//(5/(,3

/DQJVGHJDQJPHW*UROVFKUHFODPHVGRRUGHMDUHQKHHQ3XUHQRVWDOJLH:LHNHQW]HQLHW2S
een dag drink je geen bier meer.... of Vakmanschap is Meesterschap.
De productielijn voor de pijpjes Grolsch draaide op volle toeren, een geheel geautomatiseerd
SURFHV(Q]RZRUGHQHULHGHUXXUÀHVMHVDIJHYXOG
De overige productielijnen lagen stil of liepen op halve kracht. Er was voldoende voorraad
aanwezig, door het uitblijven van het mooie weer.
Na een blik in de “voorraadkamer” was dat ook wel te zien. Een ruimte ter grootte van een
aantal voetbalvelden volgepakt met heeeeeeeel veel soorten bier.
Nog snel even langs de machine die de beugels maakt. Daar komt geen mensenhand meer
aan te pas.

En dan was daar eindelijk de beloofde “productconfrontatie” (mooi woord voor bierdrinken!!).
Er zaten een paar soorten op de tap. Waarvan er al 1 leeg was. Beetje jammer! Net tijd genoeg
om 2 biertjes te proeven. Voor sommige EMC-ers ook jammer, maar wij werden om 5 uur
YHUZDFKWELMKHW7H[DV5LEKRXVHLQ%RHNHOR
Gelukkig was het te proeven vlees van Bolscher hier net gearriveerd. Dus mooi op tijd. En nu
eindelijk relaxed met een biertje wachten op de 2e productconfrontatie!
1DHHQNRSVRHSYRRUDIZHUGKHW³'U\$JHG0HDW´JHVHUYHHUG2PMHYLQJHUVELMDIWHOLNNHQ
+HWVPDDNWH]RDOV5R\JH]HJGKDGHQPLVVFKLHQQRJZHOEHWHU(HQSDDU(0&HUVNRQGHQHU
geen genoeg van krijgen, dus werd er nog een stuk vlees op de grill gegooid. Die scheen nog
beter te smaken dan de eerste!
Tot slot nog een heerlijk toetje en toen was onze dag toch echt voorbij.
1DPHQVGH(0&GDQNHQZLM5R\%ROVFKHUYRRUGH]HIDQWDVWLVFKHGDJ:LMKHEEHQJHQRWHQ
Marco en Daniële
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Wat is ‘n dag Enter Run
Vrogopstaon, de veugel voeren en de hond vertellen dat ie een dag allene is. Het Span,
VSLNHQVSDQHQGDQNRPPHZLHG¶UDQ$OGDJHQYDQWHYRUHQDOOHZHHUEHULFKWHQYROJHQHQ
DQDO\VHUHQZHORIJHHQZDWHUGLFKWHNOHUHQ2PXXUZRUGHQZHELM¶W.OXSKRHVYHUZDFKW
GH EDNNHU KHHIW GDQ GH EURRGMHV DO JHEUDFKW (HQ OHNNHU EURRGMH PHW NRI¿H GRHW KHW DOWLMG
goed en er worden weer vele bekenden begroet. Ondertussen wordt er door de organisatie
gepuzzeld en geloot, wie komt er in de klomp (?) en wie in de boot.
$OVLHGHUHHQHHQSOHNKHHIWJHYRQGHQHQGHKHOPHQ]LMQYDVWJHERQGHQVWDUWHQZHYRRUGH
eerste ronde. De achterblijvers zwaaien en zien ons gaan en ’n Oma pikte een traan.
1D HHQ PRRLH URXWH PDNHQ ZH ELM ³+HW $QNHU´HHQ NRUWH SDX]H YRRU ODGHQ HQ ORVVHQ RP
zodoende over- of onderdruk te voorkomen. Na wat stramme ledematen rekken en strekken
gaan we weer vertrekken. Weer is het een mooie afwisselende route en goed schoon geveegd
door de snelle verkeersregelaars. Op naar café “De Kröl” ook daar is niks te dol, ’t ette’n is
GRRUDOWLHGZHHUJURRWHQHFKWJHHQZDWHUHQEURRG$OVLHGHUHHQZHHUJRHGKHHIWLQJHVODJHQ
gaan we snel weer een eindje jagen. Na weer een mooie snelle route, maken we een stop om
YHUGHUWHJDDQPHWKHWRSHQEDDUYHUYRHUYDQ³+HW/HHPVSRRU´LQ5LMVVHQ
Dit openbaar vervoer was echt open en wat barbaars. Na wat wisselen en koppelen begonnen
de motoren te tokkelen en het geheel zette zich in beweging.
Een mede reiziger die aan de buitenkant van het treinstel hing te balanceren, ik dacht dat de trein
overvol was en wilde hem een krap plaatsje tussen ons aanbieden. Was het de “railwisselaar”
die er voor zorgde dat we steeds de goede afslag namen door de rails te verschuiven en ik
altijd denkende dat de machinist daar een stuurwiel voor had, dus mooi niet. Ook de handrem
kan onze machinist niet vinden, want plotseling lagen er geen rails meer en toen hij uitstapte
om te kijken waar ze waren gebleven, begon ons treinstel achteruit te lopen. Gelukkig was er
tweede treinstel mee gereden die achter ons was gestopt en wel op de handrem stond. Maar
JRHGGDWGH]HRXGMHVHFKWHEXPSHUVKHEEHQ]RNZDPHQZHVQHOPHWHHQÀLQNHGUHXQWRW
stilstand en was het sprintje van de machinist maar kort. Ik denk dat de rails waren weggehaald
ELMGHDDQOHJYDQGH$GLHMHYHUGHURSYRRUELM]DJÀLWVHQ+LHUYDQKDGGHQ]HZHOHYHQHHQ
berichtje mogen doen via twitter, feestboek of eipad en anders een berichtje in de krant. Na
spoedoverleg met de railwisselaar keerden we maar niet en reden dus achterwaarts weer
terug naar het vertrekpunt alwaar we weer overstapten in ons eigen vertrouwde vervoer.
Maar al met al een hele ervaring hoe deze vrijwilligers die oudjes aan het lopen houden.
$OOHQLQVWDSSHQHQYHUGHUJLQJZHZHHUGRRUKHWPRRLH7ZHQWVH6DOODQGULFKWLQJ³GH0DQHJH´
Helaas kwam er een Engelse-Nederlander met verkeerd gemonteerd stuur de stoet tegemoet
HQYHURRU]DDNWHGDDUHHQDDQULMGLQJPHWJHOXNNLJDOOHHQPDWHULsOHVFKDGH
*HOXNNLJZDV*HUULWppQZHHNODWHUDOZHHULQ%DDUQELMGH1LHXZHQRRUG5XQHQGHVFKULNZHHU
WHERYHQ2RNELMGH0DQHJHZDVGHRQWYDQJVWZHHUDSDUWHQVWRQGHQEURRGMHVHQNRI¿HNODDU
om bij muzikale klanken de dag door te nemen.
Na het afscheid nemen van passagier, vrienden en kennissen ging een ieder zijns weegs.
We werden heen gezonden, niet met een kluitje in het riet, maar met een heerlijke droge worst.
(Is dit met ’n wost nao ’n zie’j spek gooi’n?)
$OOHQKDUWHOLMNGDQNHQHHQJRHGPRWRUMDDU
Tot ziens
Antoon uutd’n Achterhook
(0&$//(5/(,

(QWHUUXQ
=HOI ZDV LN KHW PLM QLHW EHZXVW PDDU GLW MDDU ZDV KHW YRRU GH H NHHU GDW ZLM DOV (0&
de Enterrun organiseerden. Dus volgende jaar een jubileum editie. Maar eerst over dit jaar.
Zaterdagmorgen 18 mei was het weer een drukte van belang bij ’t Kluphoes, want de Enterrun
werd weer verreden. Een kleine 40 zijspanrijders waren weer bereid gevonden om geheel
belangeloos naar Enter te komen om een dag mee te rijden met een minder bedeeld medemens
in de bak. Hier betekent `in de bak’ niet `in de nor’ maar `in het zijspan’.
+HW=RHNHUYHOGLVJHIXVHHUGPHWPDQHJHµW0|OQEHOWXLW:LHUGHQHQEHLGHVWLFKWLQJHQPDNHQ
nu als één stichting gezamenlijk gebruik van de fonkelnieuwe manege aan de Wierdense weg.
(U]LMQQXGXVYHHOPHHUUXLWHUVHQDPD]RQHVFTNLQGHUHQYROZDVVHQHQGLHLQDDQPHUNLQJ
komen om een keertje mee te gaan met de Enterrun. Dit jaar dus geen kinderen van de
%ODXZH5HLJHUVXLW$OPHORDDQERRUG
Het was gelukkig droog en mede daardoor een geslaagde dag. Om 10 uur vertrok de stoet bij
’t Kluphoes met als absolute publiekstrekker Johan va de Keurne, die zijn zijspan inmiddels
heeft voorzien van een tweede klomp en dus letterlijk met een paar klompen rijdt. De route
JLQJULFKWLQJKHWC0RUJHQODQG¶HQZHDUULYHHUGHQELMFDIp+HW$QNHUQDELM6DDVYHOGYRRUHHQ
pauze. Daarna ging het verder en kwamen we weer aan in Enter bij Café De Kröl, waar we
UHHGV YDQDI KHW EHJLQ WH JDVW ]LMQ 'DW -RODQGH HQ $QGUp GH]H WUDGLWLH KHEEHQ YRRUWJH]HW
toen zijn het café overnamen waarderen wij nog steeds. Ook nu werden zowel de kinderen,
begeleiders, zijspanrijders en marshalls weer getrakteerd op een uitstekende warme maaltijd
met snitzel, frites, groentes, drankje en een ijsje na. Vervolgens weer instappen en reed de
FRORQQHYLDNOHLQHZHJJHWMHVQDDUKHW/HHPVSRRUELM5LMVVHQDOZDDUPHWKHWWUHLQWMHHHQULW
door de bossen werd gemaakt. Gelukkig was hierbij de snelheid laag en de treintjes stevig
want er waren wat kleine botsingen, die er kennelijk bij horen. Na de treinreis weer in de bakjes
HQWRHUGHQZHPHWHHQRPZHJQDDUPDQHJH¶W/HLMHUZHHUGZDDUHHQPX]LNDDORQWKDDOYROJGH
GRRUGH'ZDUVOLJJHUV7HUZLMOKLHUGHGDJZHUGDIJHVORWHQPHWNRI¿HHQEURRGMHVNRQGHQDOOH
zijspanrijders een mooie groot formaat foto van henzelf tijdens de rit uitzoeken. Deze foto’s
ZHUGHQJHVSRQVRUGGRRU-RKDQYDGH.HXUQHYDQ(I¿QN5LRRO7HFKQRORJLHZHUGHQJHPDDNW
GRRU%HQQLH6ODJHUVHQDIJHGUXNWGRRU'$(HQPRRLHDNWLH
Harry Wolters
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Accountants
B el asti ngadvi seur s
B edr i jfsa dvi seur s
P&O-advi seur s
Vest i g i ng en i n Ri jssen,
Enschede en A l m el o

Ondernemers en omstandigheden verschillen. Daarom zijn er

Onze specialisten zijn niet alleen vertrouwd met uw bedrijf en uw

geen standaardantwoorden op uw ondernemersvragen. Zeker niet

cijfers, maar ook met de voor u relevante ontwikkelingen in de

als het gaat om specifieke uitdagingen die u zelf bewust opzoekt

markt, met uw visie en uw ambities en met hoe u het liefst uw koffie

(en dat doet u, want daar bent u ondernemer voor). Bij Bordan

drinkt. Voor ons is het simpel: kunnen begint met kennen. Vanuit

begint alles daarom met een goede persoonlijke relatie.

dat vertrekpunt komen we samen verder.

ONDERNEMEND TOT ACHTER DE KOMMA

WWW.BORDAN.NL

K I D S M I D DA G & B B Q !
Zaterdag middag 14 september is het weer zo ver. We beginnen om ongeveer
ϭϱ͘ϬϬƵƵƌĞŶũĞŚŽĞŌũĞǀŽŽƌĚĞŬŝĚƐŵŝĚĚĂŐNIET voor op te geven.
sŽŽƌĚĞŬůĞŝŶĞƌĞůĞĚĞŶǌŝũŶĞƌƵŝƚĞƌĂĂƌĚǁĞĞƌĚŝǀĞƌƐĞƐƉƌŝŶŐŬƵƐƐĞŶƐĞŶĂŶĚĞƌĞ
ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶǌŽĂůƐůŝŵŽŶĂĚĞĚƌŝŶŬĞŶĞŶǀĞĞůƉĂƚĂƚĞŶĨƌŝŬĂĚĞůůĞŶĞƚĞŶ͘
͚ƐǀŽŶĚƐŽŵϭϵ͘ϬϬƵƵƌŝƐĞƌĚĞǁĞůďĞŬĞŶĚĞďďƋ
ǀŽŽƌĂůůĞŐƌŽƚĞƌĞůĞĚĞŶǀĂŶĚĞD͘

L E T O P : O P G AV E V E R P L I C H T VO O R
1 SEPTEMBER AAN DE BAR/MAIL
De prijs is voor de heren € 20.-/pp
ĞŶǀŽŽƌĚĞĚĂŵĞƐΦϭϬ͘ͲͬƉƉĚŝƚŝƐŝŶĐůƵƐŝĞĨĚƌĂŶŬũĞƐ͘
De beheerscommissie.

Lady s Night 2013
Op vrijdag 27 september 2013 organiseert
EMC weer de beroemde dames avond.
:$7+(7*$$7:25'(1,612*((19(55$66,1*
0DDUMHZRUGRPXXUYHUZDFKWELMGH(0&ZDDUGH
NRI¿HWKHHNODDULVHQGHUHVWYROJWZDDUVFKLMQOLMNYDQ]HOIZHO
Je moet je hier wel voor OPGEVEN aan de bar bij Manita en
5LHWRIPDLOYRRUVHSWQDDUULHWNURDNV#KRWPDLOFRP
(LJHQELMGUDJHLVPLVVFKLHQ¼SS
Hapjes en drankjes zijn inclusief.
Groeten organisatie.
(0&$//(5/(,

tel

0547 38 1775

Email info@oudemulders.nl

... Adres .........................................
RIJSSENSEWEG 47 ¸ 7468 AB ENTER
Web

www.oudemulders.nl

Autobedrijf OUDE MULDERS heeft
“
onlangs haar intrek genomen in een geheel
nieuw onderkomen met een ruime, moderne
werkplaats. Kom gerust een kijkje nemen aan de
&29/9:9*?&//39,D%90!+ý93301,J

”

1

Verkoop - alle topmerken, zowel nieuw

ZEKERHEID

als gebruikt, van personenauto’s tot
bedrijfswagens

2

DESKUNDIGHEID

Schadeafhandeling - Complete

3

BETROUWBAARHEID

erkplaats - ruime en moderne werkwplaats
voor onderhoud, reparaties en

afhandeling van uw schade, inclusief
het administratieve gedeelte

A.P.K. keuringen voor alle merken
facebook. com/oudemulders

www . oudemulders. nl

s h a ri n g t h e b e a u t i fu l l i fe

6XSHUPRWRDXJXVWXVDDQVWDDQGH
Zoals jullie weten houden wij op 25 augustus aanstaande voor de eerste keer een supermoto
wedstrijd die meetelt voor het Open Nederlands Kampioensschap (ONK). Er moet nog van
alles gebeuren, maar de vergunning is binnen en de commissie is druk bezig. Behalve de
wedstrijden voor het ONK zullen er ook wedstrijden worden verreden in de Nationale en Euro
klassen. Daarnaast zijn we bezig met een speciale klasse voor EMC leden. Uiteraard kan
een ieder die geen startlicentie heeft deelnemen in de Nationale klasse, maar daarnaast
willen wij EMC leden de mogelijkheid bieden te starten in een EMC klasse. Deze is bedoeld
voor die EMC leden die wel een keer een supermoto wedstrijd willen rijden, wel een cross
HQRIHQGXURPRWRUKHEEHQPDDUQLHWRYHUHHQVXSHUPRWRPRWRUEHVFKLNNHQ(ONHFURVVRI
enduro motor kan aangepast worden aan het supermoto regelement. De grootste kostenpost
GDDUELM]LMQGHEDQGHQHQZLHOHQ5HJXOLHUHVXSHUPRWR¶V]LMQYRRU]LHQYDQ´WXEHOHVVVOLFNV
of regenbanden. Voor één wedstrijd deze wielen plus banden aanschaffen is een dure grap.
Daarom zijn voor de EMC klasse deze banden en wielen niet toegestaan, maar dient gebruik
gemaakt te worden van cross of enduro velgen voorzien van straatbanden. Welke banden
precies zijn toegestaan zal nog worden beslist en getracht zal worden dit centraal te regelen
voor een beperkt budget. De overige aanpassingen die nodig zijn om te voldoen aan het
supermoto reglement zijn beperkt. Uiteraard dient een geschikt leren pak gedragen te worden
e.d., maar dat heeft men vaak wel of kan wel geleend worden. Er is al een redelijk aantal
EMC –ers die hebben aangegeven te willen deelnemen. Heb je belangstelling, neem dan even
contact op met iemand van de organisatie.
Daarnaast verwachten wij natuurlijk de overige EMC leden als helper of toeschouwer op 25
augustus.
Harry Wolters

Wij feliciteren
Joyce en Bjorn Schreijer
met hun dochter

Liv,

die op 22 april is geboren.
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0RWRUZHHNHQG'XLWVODQG
Nadat ik twee jaar niet mee was geweest met het Weekend Duitsland was ik dit jaar gelukkig
weer van de partij. De reis ging dit keer naar Hotel Haus Krone in het plaatsje Bexbach in het
Saarland, een Bundesland wat grenst aan Frankrijk. Voor deze locatie was gekozen omdat
zich in deze contreien enkele mooie bergachtige crossbanen bevinden, zowel in het Saarland
als in Frankrijk. Want ook de crossers gingen mee. Het streven was eigenlijk een mooi enduro
gebied, maar die zijn er niet meer dus werden het crossbanen. Met een enduro motor kun je
prima crossen, dus waren ook diverse enduro rijders van de partij.
Ik reeds met mijn Duc uiteraard mee met de toerrijders en donderdagmorgen vertrokken we
YDQDI¶W.OXSKRHV:HUHGHQRYHU+DDNVEHUJHQRP1RUEHUWRSWHSLNNHQ+LMZRRQWLQ$PHULND
PDDUZDVCWRHYDOOLJ¶LQGHEXXUWHQKDGHHQ%0:655JHKXXUGYRRUGLWZHHNHQG=RGUD
we de autobahn opreden begon het te miezeren. Na 1 km was er een parkeerplaats, dus ik
dacht daar gaan we op om de regenpakken aan te trekken. Maar er werd doorgereden en het
leer werd langzaam maar zeker nat. Na ca 150 km werd er al getankt, maar toen klaarde het
op dus lieten we de regenpakken toch maar uit. Inderdaad werd het droog toen we even later
de autobahn af reden en het genieten op de mooie wegen begon. Na mooi gereden te hebben
kwamen we dus toch droog in Bexbach aan en konden we douchen een aanschuiven aan het
bier en warm buffet. Het was weer eens goed geregeld en niet duur. Dat hebben ze daar in
Duitsland goed voor elkaar.
De volgende morgen vertrokken we voor een route door de Franse Vogezen c.q. het Elzas
gebied. Naar mijn idee een van de mooiste gebieden om te rijden. Mooie brede wegen met
overzichtelijke vloeiende bochten met vaak vrij grof asfalt wat niet meteen spekglad wordt
als het regent. Maar wij hadden het gelukkig ook deze dag droog. Tijdens de middagstop
belandden we bij een restaurant midden in de bossen wat van binnen vrij klein bleek, zodat
Ben en Herrold maar buiten op het houten terras gingen zitten. Toen wij naar buiten kwamen
hadden zij echter nog niks gekregen. De bediening was ook enigszins gestrest en kennelijk
ging het in de keuken met de Franse slag. Maar uiteindelijk kwam het goed en konden we
daarna verder in het bochtenparadijs. Na deze dag van ca 500 km waren we weer in Bexbach
en toe aan een gele Duitse rakker. Ook de crossers waren ondertussen gearriveerd en hadden
zich moe gecrost op een baan in de buurt.
Zaterdagmorgen bleek mijn ketting een hard stuk te hebben. Met spannen bleek het niet op te
lossen en de betreffende schakels zaten zo vast dat rijden niet mogelijk bleek. Gelukkig was
er een motorzaak vlakbij die een nieuwe ketting erop heeft gezet. Normaal wissel ik ketting
en tandwielen gelijktijdig, maar dit moest nu zo maar even. Terug bij het hotel bleken Norbert
HQ 5RE 6FKURRWHQ  YRRUXLW WH ]LMQ JHUHGHQ RPGDW ]LM YUHHVGHQ PHW KXQ DFKWHUEDQGHQ KHW
weekend niet uit te kunnen rijden en deze wilden vernieuwen bij een BMW dealer die toch min
RIPHHURSGHURXWHODJ7RHQZLMELMGH]HGHDOHULQ.DLVHUVODXWHUQ1RUEHUWHQ5REDDQWURIIHQ
bleek deze niet bereid om de banden erop te leggen.
Ga naar volgende bad

(0&$//(5/(,25

.HLQ7HUPLQNHLQH5HLIHQEDVWD'XVJLQJHQ]LMRS]RHNQDDUHHQDQGHUHPRWRU]DDNHQ]RFKWHQ
wij de route weer op. Nu, de Elzas was mooi, maar deze route was ook mooi, misschien nog
wel mooier. Hier kun je echt motorrijden, heel anders dan bij ons in de buurt met al die rechte
VWXNNHQ  7LMGHQV GH PLGGDJSDX]H NUHJHQ ZH WHOHIRQLVFK FRQWDFW PHW 1RUEHUW HQ 5RE =H
bleken vlakbij te zitten met nieuwe banden erop en even laten voegden zij zich weer bij ons bij
het afgesproken tankstation. Hoewel ook deze dag droog verliep hadden we wel mazzel, vooral
’s middags zagen we vaak donkere wolken waar duidelijk regen uit viel, maar de route liep
steeds om deze plaatselijke buien heen, dus kwamen we weer droog aan. Bij aankomst bleek
het drukte van belang, behalve wij waren er nog wat feesten in het Hotel waaronder enkele
bruiloften. Maar het was geen probleem, we kregen perfect gegrild vlees op onze borden en
konden daarnaast ook nog gebruik maken van het buffet. Dus weer een prima avond gehad.
Zondagmorgen was de lucht grijs en zouden we duidelijk regen op onze helmen krijgen. De
route ging dus maar niet over de binnenwegen, maar gelijk de autobahn op. Het was tenslotte
nog wel 500 km naar huis en als het regent wil je gewoon zo snel mogelijk thuis zijn. Bij de
HHUVWHWDQNVWRSGHHG5RE /DPPHUWLQN ]LMQUHJHQSDNXLW:HKDGGHQHQNHOHÀLQNHUHJHQEXLHQ
JHKDGPDDUYROJHQVKHPEOHHIKHWQXGURRJ,NKLHOGPLMQUHJHQSDNDDQ+HWULMGWQLHW¿MQPHW
GDWJHÀDGGHUPDDUHHQUHJHQSDNVFKHHOWRRNWHJHQGHNRXKHWZDVLPPHUVPDDUJUDGHQ
Maar na de eerste stop hebben maar enkele spetters regen gehad en tegen een uur of twee
waren we thuis. Mooi op tijd en al met al een zeer geslaagd weekend.
Harry Wolters

AL MEER DAN 25 JAAR
'N BEGRIP IN TWENTE
PARKETVLOERENBEDRIJF
-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
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1RDEHUFURVVHQDSULO
Dit voorjaar werd wederom een Noabercross georganiseerd door het samenwerkingsverband
Noabers Events uit Bornerbroek en de Enterse EMC. Deze samenwerking leidt al enkele
jaren tot motorcross wedstrijden die plaatsvinden op het terrein van Noabers Events (en
uiteraard naastliggende landeigenaren die hun akker beschikbaar stellen) te Bornerbroek.
De EMC neemt een belangrijk deel van de organisatie op zich en stelt ook materialen als
bijvoorbeeld de geluidsinstallatie en de pinnen en lint om de baan af te zetten beschikbaar.
'RRUGHOLJJLQJHQPHGHZHUNLQJYDQODQGHLJHQDUHQLVKHWGDDUGRRUPRJHOLMN]RZHOµJHZRQH
NRUWH¶FURVVZHGVWULMGHQRSHHQµNRUWHEDDQ¶YDQFDNPPHWPDQFKHVYDQFDPLQXWHQ
WHRUJDQLVHUHQDOVµHQGXURDFKWLJH¶FURVVZHGVWULMGHQZDDUELMHHQSDUFRXUVYDQjNP
wordt uitgezet door de landerijen en de wedstrijden enkele uren duren.

)HLWHOLMN]LMQGLWQRJµHFKWHUH¶HQGXUR¶VGDQGHUHJXOLHUHHQGXUR¶VZDQWKLHUULMGWPHQµFRQWLQX
tegen de klok’ en continu op onverhard terrein, terwijl bij de reguliere enduro’s sprake is
van verharde verbindingsstukken over de verharde openbare weg waarbij men zich aan
de verkeersregels moet houden en steeds even uit kan rusten van de zware onverharde
VWXNNHQ2RNTXDOD\RXW]LMQHUHFKWHHQGXURKLQGHUQLVVHQELM]RDOVHHQDDQJRUWJHVODJHQ
KXQQHEHGHQµNUXLSGRRUVOXLSGRRU¶VHFWLHV%LMGH]H1RDEHUHQGXUR¶VZRUGWZHOVWHHGV
gezamenlijk gestart, net als bij een gewone cross, terwijl bij een reguliere enduro sprake is
YDQHHQVRRUWWLMGULWDOVELMKHWZLHOUHQQHQ6RPVZRUGWELMGH1RDEHUFURVVµJHZRRQ¶JHVWDUW
PHWDOOHULMGHUVQDDVWHONDDUPHWGUDDLHQGHPRWRUHQVRPVZRUGWHHQ]RJHQDDPGH/H0DQV
start toegepast.
Met ingang van dit jaar is er ook een KNMV Jeugd Enduro competitie, nadat vorig jaar
DOHQNHOHµORVVH¶MHXJGHQGXUR¶VZDUHQJHRUJDQLVHHUG'XVHQGXURZHGVWULMGHQRSHHQ
afgesloten parcours, omdat de jeugd niet beschikt over een rijbewijs om over de openbare
weg te mogen rijden.

Op zaterdagmorgen 27 april werd de eerste KNMV Jeugd Enduro verreden tijdens de
Noaber Cross. Dat er onder de jeugd animo is voor enduro bleek uit de deelname van
32 rijders verdeeld over twee jeugklassen. Jeugdklasse 1 werd gewonnen door Dennis
9HUKRHYHQHQ-HXJGNODVVHGRRU7KLHU\3LWWHQV
=DWHUGDJPLGGDJDSULOZHUGHHQ&URVV&RXQWU\YRRU YROZDVVHQ VRORULMGHUVYHUUHGHQRS
het 8 km lange parcours. Dit was een 2 uurs wedstrijd met veel toppers uit het ONK Enduro
DDQGHVWDUW'H]HZHGVWULMGPHWGHHOQHPHUVZHUGJHZRQQHQGRRU:HVOH\3LWWHQV2RN
diverse EMC-ers namen uiteraard deel. Henk Spenkelink bleek de snelst EMC-er te zijn, met
HHQPRRLHHSOHNLQGLWVWHUNHYHOG2Q]HYRRU]LWWHU$QWRRQ6ODJHUVYHUJRRLGHHHQJRHGH
NODVVHULQJGRRUHHQWDQNVWRSWHYHUJHWHQZDDUGRRUKLMHHQµDXWRPDWLVFKHVWRS¶DDQ]LMQEURHN
kreeg.
Zondag 28 april werd een 3-uurs wedstrijd voor teams verreden. Hierbij bestaat een team
uit twee rijders die ieder met hun eigen motor rijden. Bij een wissel wordt de transponder
overgezet op de motor van de teamgenoot zodat de tijdwaarneming eenvoudig het
klassement kan opmaken. Deze dag werd gekenmerkt door enkele vervelende valpartijen.
'HPHHVWHSHFKKDG1LHN$VEURHNGLHLQGHHHUVWHURQGHYDQGHWUDLQLQJYHUYHOHQGWHQYDO
kwam toen hij op een springbult de controle over zijn Honda verloor en meerdere botbreuken
opliep.
Op zich was ook deze 3-uurs wedstrijd een succes door het grote aantal inschrijvingen
YDQPDDUOLHIVWWHDPVRIZHOULMGHUVHQGHPD]]HOPHWKHWZHHU$OWKDQVYRRUGH
rijders, de vrijdag voor de Noabercross hebben de vrijwilligers een hele dag in de regen
moeten werken om de baan af te linten en hekken te plaatsen en dergelijke. Tijdens beide
ZHGVWULMGGDJHQZDVKHWZHOGURRJ:LQQDDUZDVKHW (0& WHDP(UDOG/DPPHUWLQN%MRUQ
Schreijer, twee rijders die ook bij het ONK Enduro vooraan zijn te vinden. Of eigenlijk
GHHOVZDUHQZDQW(UDOGLVRI¿FLHHOJHVWRSWPHWHQGXURULMGHQYDQZHJHHHQKDUGQHNNLJH
nekblessure, maar kennelijk dus toch niet helemaal.
$OPHWDOHHQVXFFHVYROOH1RDEHUV&URVVPHWGHFRPSOLPHQWHQDDQGHYULMZLOOLJHUVGLHGLW
mogelijk hebben gemaakt. De volledige uitslagen zijn te vinden op onze website.
Harry Wolters
.

VERHUUR VAN MOTORTRAILER / AMBULANCE

Wil je eens wat verder weg maar geen uren over de autosnelweg met je motor rijden?
Zet dan de motoren op onze trailers kom uitgerust op de bestemming aan.

Standaard 7-polige aansluiting!

inclusief oprij-platen en accessoire kist met slot

info / huren:

06-50248539 motortrailerverhuur.nl

per dag
weekend
midweek
week
Borg

€ 30
€ 50
€ 80
€ 100
€ 250 Contant

9HWHUDQHQHQNODVVLHNHUVDSULO
Zaterdag 20 april werd voor de tigste keer de Veteranen- en Klassiekerrit georganiseerd door
de EMC. Ik heb niet nazocht voor de hoeveelste keer, maar wel staat vast dat de motoren
die tijdens de eerste editie nog nieuw in de showroom stonden nu oud genoeg zijn om mee
WHULMGHQ$OWKDQVELMGHNODVVLHNHUVGLHPLQVWHQVMDDURXGPRHWHQ]LMQRPPHHWHPRJHQ
ULMGHQ9RRUGHYHWHUDDQPRWRUHQJHOGWGDW]LMQµYDQYRRUGHRRUORJ¶PRHWHQ]LMQ'HJHPLGGHOGH
leeftijd van deze categorie loopt dus steeds op. Er komen dus ook geen nieuwe modellen
meer bij, terwijl je bij de klassiekers ziet dat dat wel zo is. Misschien moeten er binnenkort
HHQ WZHHGH FDWHJRULH NODVVLHNHUV EHGDFKW ZRUGHQ ZDQW HHQ PRWRU XLW ELMYRRUEHHOG  LV
WRFKWHFKWYDQHHQDQGHUHµJHQHUDWLH¶GDQHHQPRWRUXLWELMYRRUEHHOGGLHRYHUWZHHMDDU
`klassiek’ zou zijn.
Daarnaast is een belangrijke politieke ontwikkeling dat ons kabinet de gaten in haar begroting
wil dichten door o.a. klassieke motoren belasting plichtig te maken. De achtergrond hiervan
is dat steeds meer mensen ontdekken dat je met een b.v. een Mercedes uit de jaren ’80 nog
prima en comfortabel kunt rijden zonder dat je wegenbelasting hoeft te betalen. Om dagelijks
gebruiktvan klassieke auto’s tegen te gaan werd dus besloten om voor alle klassieke voertuigen
ZHJHQEHODVWLQJLQWHYRHUHQGXVRRNYRRUPRWRUHQ9RRUKREE\YHU]DPHODDUVYDQNODVVLHNH
motoren zou dat nogal zuur zijn. Inmiddels is echter besloten dat slechts een klein beetje
wegenbelasting betaald hoeft te worden indien in drie wintermaanden niet met de klassieker
ZRUGWJHUHGHQ'DDUQDDVWLVUHFHQWLQ%UXVVHOEHVORWHQGDWHUJHHQ$3.NRPWYRRUPRWRUHQ
9RRULHPDQGPHWppQPRWRULVHHQ$3.RS]LFKJHHQSUREOHHPPDDUYRRUYHU]DPHODDUVJHHIW
het wel een hoop gedoe. Maar deze kou is uit de lucht, dus voorlopig kunnen we nog wel
klassiekerritten blijven organiseren.
$¿MQELMGH9HWHUDQHQHQ.ODVVLHNHUULWYDQDSULOZDVGHRSNRPVWLQHONJHYDOSULPD,NZHHW
het zo niet meer precies, maar er waren geloof ik toch al met al ca 120 deelnemers komen
RSGDJHQ YHUGHHOG RYHU EHLGH FDWHJRULsQ 'XV KHW ZDV JH]HOOLJ GUXN ELM ¶W .OXSKRHV HQ KHW
evenement is goed verlopen. Wil je foto’s en een video verslag zien, kijk dan op onze website.
De laatste jaren hebben we ook de categorie klassieke brommers, maar die lieten het dit jaar
grotendeels afweten. Vermoedelijk kwam dat doordat er diezelfde dag een grote toerrit door
Twente was voor klassieke brommers.
Ik had per ongeluk een klassieke 175 cc MZ gekocht en dacht nadien, wat moet ik er eigenlijk
mee? Dus ik had hem met een bordje te koop erbij bij ’t Kluphoes gezet. Na de rit moest er
opgeruimd worden wat rondom ’t Kluphoes grondig gebeurde. Onze vutters dachten, vöt met
den oal’n pröttel, en hadden ook de MZ keurig opgeruimd. Dus ik moest even achter het hek
zoeken voordat ik hem terug had, haha. Nu nog een koper.
+DUU\:ROWHUV
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Loawt eris oaver hebn,

De vrouw achter..

Over de vrouw van
$QWRRQ6ODJHUV

:DDUKHEMHHHQKHNHODDQ"
5RGGHOHQ

Hilde Slagers (43 jaar)
*HWURXZGPHW$QWRRQ6ODJHUV
(45 jaar)
Kinderen:
5LFN6ODJHUV MDDU
0DDLNH6ODJHUV MDDU

:DDUEHQMHKHWPHHVWWURWVRS"
1DWXXUOLMNRS$QWRRQHQGHNLQGHUHQPDDURRNRSPLMQ
werk.

Wie ben jij in een paar woorden?
Creatief, behulpzaam, onzeker, fanatiek, streng maar
ook lief.

-XOOLH]LMQELMQDMDDUJHWURXZGKRHKHEMHHONDDU
OHUHQNHQQHQ"
$QWRRQHQLNNHQGHQHONDDUDOYLDGH
Hengelsportvereniging ’t Zumke toen we heel jong
ZDUHQ/DWHU]DJHQZHHONDDUELM'H=RQLQ*RRUHQ
bij Pasatimiqua (’t Boerderijtje). De vonk sprong echt
over toen ik mijn 17e verjaardag vierde bij De Zon,
daar kreeg ik mijn eerste zoen.

%HODQJULMNVWHPHQVHQLQMHOHYHQ"
Mijn familie.
:DWLVMHOHYHQVPRWWR"
Wil je oordelen, oordeel dan over wie ik ben. Niet over
wat men zegt wat of wie ik ben.
+RH]LHWMHZHUNGDJHUXLW"
1DGDWLN5LFNHQ0DDLNHXLWKHEJH]ZDDLGDOV]HQDDU
VFKRRO¿HWVHQSDNLNGHDXWRRPQDDUPLMQZHUNWH
gaan richting het Gemeentehuis in Wierden of de
Brandweerkazerne in Hengelo. Ik ben medewerker
%UDQGYHLOLJ/HYHQELM%UDQGZHHU7ZHQWH
Ik heb besprekingen of maak afspraken om
voorlichtingen te geven op scholen, verenigingen, of
bij mensen thuis. Ook ben ik vaak ’s avonds de deur
uit om bijvoorbeeld een wijkvoorlichting te geven.
Heb je hobby’s of andere bezigheden?
HHQRSVRPPLQJYROJWſ

%UDQGZHHU

0RWRUULMGHQ

2XGHUUDDG&%6'H5RHUJDQJHU

%HVWXXUVOLG695DGXJD

5HGDFWLHOLG³+HW9HU]DPHOVWXN´
Brandweer Twente

&ROOHFWDQWYRRUGH%UDQGZRQGHQVWLFKWLQJ

9RRUQHPHQVRPEHUHQWHYHUNRSHQ
voor Stichting Kika.

$OVYULHQGHQODQJVNRPHQGDQJDLNKHWOLHIVW
Gezellig borrelen en snacken!

:DDUYRRUNXQMH$QWRRQZDNNHUPDNHQ"
Zonder na te denken antwoord ze lachend: “voor een
(QGXURGDDJVHLQ7VMHFKLs´
Wat is Antoon’s lievelingseten?
,WDOLDDQVHSDVWDPHWYHHONQRÀRRNHQYLVHQHHQJRHG
gevulde salade!
:DWGRH$QWRRQKHWHHUVWHDOVKLMWKXLVNRPW"
+LMJDDWRSGHJURQGOLJJHQNQXIIHOHQPHW5DNNHU
:DDUGURRPMHYDQ"
,N]RXJUDDJKHW9UDFKWZDJHQ5LMEHZLMVZLOOHQKDOHQ
HQHHQUHLVQDDUGH&H\FKHOOHQZLOOHQPDNHQ

Colofon
Voorzitter

$6ODJHUV

'RUSVVWUDDW

&*

(QWHU



6HFUHWDULV

E. Brok

Brinkstraat 6

7468 CZ,

Enter

06-47056628

3HQQPHHVWHU

D. Pruim

Pr. Bernhardlaan 28

7468 BE,

Enter

06-11006036

Leden

)/DPPHUWLQN

%UDKPVVWUDDW

(7

$OPHOR



H. Wolters

Brinkstraat 4

7468 CZ,

Enter

0547-383072

P. Kuipers

Van Uitertstraat 44

7468 EE,

Enter

0547-380746



+DG6WHJJH

3XWPDQ&UDPHUVWUDDW

%*

(QWHU





%5LNNHUW

%RRPFDWHZHJE

%*

1LMYHUGDO





56FKURRWHQ

0XOGHUVKRI

*5

(QWHU



/LGPDDWVFKDS

%DQNUHODWLH

0LQLOLGWPMDDU

(85

%DQNUHNHQLQJQU 5DEREDQN

WPMDDU

(85

WPMDDU

(85

Redactie

YDQDIMDDU

(85

H. Wolters

*H]LQVOLGPDDWVFKDS 

(85

)/DPPHUWLQN





65XWHQIUDQV





0547 - 383072

*Een gezindslidmaatschap is ouders + minderjarige
kinderen. Wordt je na 1 september lid dan geldt de

(PDLOUHGDFWLH

betaling voor het hele volgende jaar.

UHGDFWLHFOXEEODG#HQWHUVHPRWRUFOXEQO

Postadres

Openingstijden t’ Kluphoes

Postbus 53, 7468 ZH Enter

:RHQVGDJ

XXUWRWXXU

=DWHUGDJ

XXUWRWXXU

Internet
Adres t’ Kluphoes

www.entersemotorclub.nl

.URPSDWWH$6(QWHU 



Veteranen 

05HLMHULQN



B. Westerik

0546 - 573012

J. Hinseveld

06 - 51565584

+GH:LOGH



B. Oude Mulders

06 - 21287422

%5LNNHUW



J. Nuitermans

0548 - 456356

N. Hovenier

06 - 14560053

:HHNHQG

)/DPPHUWLQN



'XLWVODQG

%5LNNHUW



N. Hovenier

06 - 14560053

Enterrun

*3RRUWPDQ



Enduro

-5XWMHV





*.DOHQNDPS





$6ODJHU





+WHU'HQJH



M. Vos

0547 - 381814

H. Beverdam

0547 - 381661

Cross

J. Slagers

0547 - 383787



+DG6WHJJH





$6ODJHUV



Beheer

*3RRUWPDQ





$.DPSKXLV



Kluphoes

0YDQGHU5LHW



6XSHUPRWR

H. Wolters

0546-383072



+DG6WHJJH





$6ODJHUV



'DUWWHDP(0& *3RRUWPDQ

B. Slaghekke

06-55152850

6SLHNHUKDUG

+6SHQNHOLQN



T. Ellenbroek

06-13437820

Tour



.ODVVLHNHUV




(0&$//(5/(,33

