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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.

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 

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 

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.

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

Zondag 27 oktober 2013 Twentecup cross Hele dag

Zaterdag 12  Noabercross Hele dagen

Kosten toertochten leden Niet leden

Klompenrit € 4,00 € 6,00

Zaterdagmiddagrit € 3,00 € 4,00

Zompenritjes € 2,00 € 3,00



Zoals Altijd

Van de voorzitter 3

Van de redactie  5

6

Inhoud 7

Colofon 33

Intervieuws         

32

              

Activiteiten & Travel

Geweldige noten 

Uitstapje EMC 

Wat is een dag Enterrun? 

Enterrun 2013 

Kidsmiddag + BBQ 

Supermoto 23

Hoera! Een meisje! 23

Motorweekend Duitsland

Noabercross

Inhoud

7



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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Geweldige Noten!!!

Woår is de rest’da? Is een van de eerste vragen. Of is dit de hele groep?

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.

toekomst en visie van het bedrijf, wat zijn ouders hebben opgezet, uit de doeken gedaan 

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 

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. 

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 

het ander machinaal, sommige producten werden gestoomd, andere gebraden. Er wordt snel 

Ook de aspecten van energie gebruik, verbruik 

en besparing door hergebruik van warmte, die 

wordt opgewekt door de machines die de enorme 

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, 

bestellen.



Hierna vervolgden we onze weg naar de Grolsch bierbrouwerij. Hier werden we met open 

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 

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 

ontkrat, gewassen en vervolgens gevuld en weer ingekrat werden. Na de 

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 

gebrouwen producten. Een heerlijk helder biertje!

klaar stonden voor de hongerige en dorstige EMC’ers, die een drukke dag achter de rug 

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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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.

de laatste gast nog net op tijd in de bus kon springen ging het richting Enschede.

Onze eerste halte: Bolscher meer dan vlees.

Eerst moesten wij ons allemaal “verkleden”. Een niet al te charmant mutsje, dito slofjes en 

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 

te merken.

Ook verrassend is de veelzijdigheid van de producten. Enigszins verbaasd zien wij zelfs de 

worden de slechte stukken eraf gesneden en wat er dan over blijft is een heel mals stuk 

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 

Ga naar de volgende bladzijde...



een dag drink je geen bier meer....  of Vakmanschap is Meesterschap.

De productielijn voor de pijpjes Grolsch draaide op volle toeren, een geheel geautomatiseerd 

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 

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!

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.

Marco en Daniële







Wat is ‘n dag Enter Run

Vrogopstaon, de veugel voeren en de hond vertellen dat ie een dag allene is. Het Span, 

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.

eerste ronde. De achterblijvers zwaaien en zien ons gaan en ’n Oma pikte een traan.

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 

gaan we snel weer een eindje jagen. Na weer een mooie snelle route, maken we een stop om 

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 

stilstand en was het sprintje van de machinist maar kort. Ik denk dat de rails waren weggehaald 

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.

Helaas kwam er een Engelse-Nederlander met verkeerd gemonteerd stuur de stoet tegemoet 

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?)

Tot ziens

Antoon uutd’n Achterhook





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’.

nu als één stichting gezamenlijk gebruik van de fonkelnieuwe manege aan de Wierdense weg. 

komen om een keertje mee te gaan met de Enterrun. Dit jaar dus geen kinderen van de 

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 

pauze. Daarna ging het verder en kwamen we weer aan in Enter bij Café De Kröl, waar we 

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 

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 

zijspanrijders een mooie groot formaat foto van henzelf tijdens de rit uitzoeken. Deze foto’s 

Harry Wolters



O N D E R N E M E N D  T O T  A C H T E R  D E  K O M M A W W W . B O R D A N . N L

Ondernemers en omstandigheden verschillen. Daarom zijn er 

geen standaardantwoorden op uw ondernemersvragen. Zeker niet 

als het gaat om specifieke uitdagingen die u zelf bewust opzoekt 

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

begint alles daarom met een goede persoonlijke relatie. 

Onze specialisten zijn niet alleen vertrouwd met uw bedrijf en uw 

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

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

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

dat vertrekpunt komen we samen verder.  

Accountants

Belast ingadviseurs

Bedri j fsadviseurs

P&O-adviseurs

Vest ig ingen in  Ri jssen, 

Enschede en Almelo



K I D S M I D DAG  &  B B Q !
Zaterdag middag 14 september is het weer zo ver. We beginnen om ongeveer 

NIET voor op te geven.

L E T  O P :  O P G AV E  V E R P L I C H T  V O O R

1  S E P T E M B E R  A A N  D E  B A R / M A I L

De prijs is voor de heren € 20.-/pp 

De beheerscommissie.

L a d y  s  N i g h t   2 0 1 3
Op vrijdag 27 september 2013 organiseert

EMC  weer de beroemde dames avond.

Je moet je hier wel voor OPGEVEN aan de bar bij Manita en 

Hapjes en drankjes zijn inclusief.

Groeten organisatie.



Verkoop - alle topmerken, zowel nieuw

  als gebruikt, van personenauto’s tot

  bedrijfswagens

Schadeafhandeling - Complete

  afhandeling van uw schade, inclusief

  het administratieve gedeelte

werkplaats - ruime en moderne werk-

  plaats voor onderhoud, reparaties en

  A.P.K. keuringen voor alle merken

tel 0547 38 1775
info@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

 ”

www.oudemulders.nl s ha r i ng  t he  beau t i fu l  l i fe

1

2

3

 ...   Adres  .........................................
  RIJSSENSEWEG 47        7468 AB   ENTER

facebook.com/oudemulders

www.oudemulders.nlWeb

Email

ZEKERHEID

DESKUNDIGHEID

BETROUWBAARHEID
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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 

enduro motor kan aangepast worden aan het supermoto regelement. De grootste kostenpost 

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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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 

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 

weekend niet uit te kunnen rijden en deze wilden vernieuwen bij een BMW dealer die toch min 

bleek deze niet bereid om de banden erop te leggen.

Ga naar volgende bad



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 

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 

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



-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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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. 

wordt uitgezet door de landerijen en de wedstrijden enkele uren duren.

 

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 

gezamenlijk gestart, net als bij een gewone cross, terwijl bij een reguliere enduro sprake is 

start toegepast.

Met ingang van dit jaar is er ook een KNMV Jeugd Enduro competitie, nadat vorig jaar 

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 

het 8 km lange parcours. Dit was een 2 uurs wedstrijd met veel toppers uit het ONK Enduro 

diverse EMC-ers namen uiteraard deel. Henk Spenkelink bleek de snelst EMC-er te zijn, met 

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. 

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 

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 

Schreijer, twee rijders die ook bij het ONK Enduro vooraan zijn te vinden. Of eigenlijk 

nekblessure, maar kennelijk dus toch niet helemaal.

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.

inclusief oprij-platen en accessoire kist met slot

per dag € 30

weekend € 50

midweek € 80

week  € 100

Borg  € 250   Contant

Standaard  7-polige aansluiting!

06-50248539    motortrailerverhuur.nl

info / huren:
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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 

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 

`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 

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 

het wel een hoop gedoe. Maar deze kou is uit de lucht, dus voorlopig kunnen we nog wel 

klassiekerritten blijven organiseren.

het zo niet meer precies, maar er waren geloof ik toch al met al ca 120 deelnemers komen 

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. 



Loawt eris oaver hebn, 
      De vrouw achter..
Over de vrouw van 

Hilde Slagers (43 jaar)

(45 jaar)

Kinderen:

Wie ben jij in een paar woorden?

Creatief, behulpzaam, onzeker, fanatiek, streng maar 

ook lief.

Mijn familie.

Wil je oordelen, oordeel dan over wie ik ben. Niet over 

wat men zegt wat of wie ik ben.

gaan richting het Gemeentehuis in Wierden of de 

Brandweerkazerne in Hengelo. Ik ben medewerker 

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?

 Brandweer Twente

 voor Stichting Kika.

werk.

Gezellig borrelen en snacken!

Hengelsportvereniging ’t Zumke toen we heel jong 

bij Pasatimiqua (’t Boerderijtje). De vonk sprong echt 

over toen ik mijn 17e verjaardag vierde bij De Zon, 

daar kreeg ik mijn eerste zoen.

Zonder na te denken antwoord ze lachend: “voor een 

Wat is Antoon’s lievelingseten?

gevulde salade!



Colofon
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Voorzitter

 E. Brok Brinkstraat 6 7468 CZ, Enter 06-47056628

 D. Pruim Pr. Bernhardlaan 28 7468 BE, Enter 06-11006036 

Leden

 H. Wolters Brinkstraat 4 7468 CZ, Enter 0547-383072

 P. Kuipers Van Uitertstraat 44 7468 EE, Enter 0547-380746

*Een gezindslidmaatschap is ouders + minderjarige 

kinderen. Wordt je na 1 september lid dan geldt de 

betaling voor het hele volgende jaar.

Postadres

Postbus 53, 7468 ZH Enter

Internet

www.entersemotorclub.nl

Redactie

H. Wolters  0547 - 383072

Openingstijden t’ Kluphoes

Adres t’ Kluphoes

Tour

 J. Nuitermans 0548 - 456356

 N. Hovenier 06 - 14560053

 N. Hovenier 06 - 14560053

Enduro

 M. Vos 0547 - 381814

Cross J. Slagers 0547 - 383787

 H. Wolters  0546-383072

 B. Slaghekke  06-55152850

 T. Ellenbroek  06-13437820

Veteranen 

 B. Westerik 0546 - 573012

 J. Hinseveld 06 - 51565584

 B. Oude Mulders 06 - 21287422

Enterrun

 H. Beverdam 0547 - 381661

Beheer  

Kluphoes 




