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Van de voorzitter
Het Midden Oosten staat in brand doordat Amerika en bondgenoten de IS aan bestrijden zijn,
maar wij zijn toe aan het laatste grote evenement van dit jaar; de Tweedaagse Reggerit. Of
zoals ie ook wel heet, de Kampioensrit, want de kampioenen van de diverse klassen in het
(Open) Nederlandse Kampioensschap enduro zullen dan bekend worden.
Hoe een schril contrast is het om te zien hoe mensen daar moeten vluchten, en met een blik
van angst in hun ogen wat zijn weerga niet kent . En wij maken ons dan soms zorgen om kleine
details, om dingen wat eigenlijk alleen maar met luxe te maken heeft. Wij hebben het geluk
om in het goeie nest gevallen te zijn en een onbezorgd leven kunnen leiden. Laten we dat in
ons achterhoofd houden als we een probleem voor ogen krijgen. En over luxe gesproken, we
hebben dit jaar een behoorlijke volle agenda afgewerkt en over belangstelling was ook geen
klagen. Voor de kampioensrit geldt dat wij dit jaar uitwijken met alles naar De Elsmoat. Nou ja
DOOHVGHURXWHORRSWQDWXXUOLMNGRRUKHWEXLWHQJHELHGPDDUVWDUW¿QLVKKHWSDUFIHUPpHQYRRUDO
het parkeren van alle betrokkenen en publiek zal op De Elsmoat zijn. Dit om de bedrijven op
het industrieterrein De Vonder zo min mogelijk te belasten door de week. Wij gaan daar een
grote tent op zetten met alles erop en eraan.
Ook zal daar de feestavond worden gehouden. Hou de website en onze facebook pagina in de
gaten voor nieuws over dit evenement .
Verder zal er nog wel iemand bellen van de commissie om een dag, dagen of dagdeel te
helpen.
Het is een hoop werk, maar wel gezellig met al de mannen envrouwen onder elkaar.
Er doen dit jaar vermoedelijk veel Enternaren en EMC-ers mee, dus is het ook een interessant
evenement om te volgen, voor zoverl dit in de mogelijkheden ligt .
Ik zeg tot ziens in ons Kluphuis of tent.
Antoon Slagers
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Van de redactie
Wat later dan de gepland krijgen jullie deze EMC Allerlei, maar we hebben een drukke
periode achter de rug waardoor deze editie wat later is. Dat is geen excuus, maar gewoon de
oorzaak. Dit keer ontvingen we weer kopij van Jop met een zeer lezenswaardig reisverhaal
naar Azerbeidzjan. Deze reis en het verslag was voordat vlucht NH17 daar uit de lucht werd
geschoten, maar dat het toen in die contreien ook al rommelde blijkt uit het feit dat Jop zijn
route aanpaste. Ook een verslagje van een weekend tripje naar het Sauerland, dat is lekker
dichtbij, van onze supermoto wedstrijd en wat andere zaken.
Voor de volgende editie krijgen we natuurlijk weer veel kopij van alle verreden toer- en off road
tochten die jullie gemaakt hebben en de evenementen die er dan geweest zijn. Maar eerst veel
leesplezier met deze editie.

Harry Wolters
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Agenda

Zaterdag 4 januari 2014

Speedtrial

10:00 uur

Woensdag 29 januari 2014

Clubavond:
Himalaya tour
door Jan Veldhuis

20:00 uur

Woensdag 26 februari 2014

Ledenvergadering

20:00 uur

Zondag 16 maart 2014

Ganzenrit

10:00 uur

Zaterdag 5 april 2014

Darttoernooi

13:15 uur

Zaterdag 12 april 2014

Veteranen- en Klassiekerrit

Hele dag

Zaterdag 12 &
zondag 13 april 2014

Noaberscross

Hele dagen

Donderdag 1 t/m
Zondag 4 mei 2014

EMC weekend

Hele weekend

Zondag 11 mei 2014

Zompenrit

10:00 uur

Zaterdag 17 mei 2014

Enterrun

Hele dag

Zaterdag 14 juni 2014

Zaterdagmiddagrit

13:00 uur

Zondag 6 juli 2014

Klompenrit

10:00 uur

Zondag 24 augustus 2014

Supermoto

Hele dag

Zaterdag 6 september 2014

Zaterdagmiddagrit

13:00 uur

Zondag 28 september 2014

1e EMC Plearpiep’n-rit

10:30 uur

Vrijdag 28 &
zaterdag 29 november 2014

Tweedaagse Reggerit

Hele dagen

Kosten toertochten

leden

Niet leden

Ganzenrit
Klompenrit
Zaterdagmiddagrit
Zompenritjes

€
€
€
€

€
€
€
€

4,00
4,00
3,00
2,00

6,00
6,00
4,00
3,00

Inhoud
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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

Boa’s crossen elektrisch door de bossen.
Geruisloos en duurzaam door een stiltegebied surveilleren, stropers op heterdaad betrappen
en wildcrosspraktijken een halt toeroepen. De komst van de elektrische crossmotor biedt een
wereld aan nieuwe mogelijkheden voor BOA’s. BOA’s zijn personen met politie bevoegdheden
op de aan hen toegewezen wetten. Zo kan een BOA bevoegd zijn om een wildplasser te
bekeuren of om een motorrijder te bekeuren die met zijn off road motor door een gebied rijdt
waar dat verboden is.
2SGLWPRPHQWWUHNNHQ]LMPHWIRXUZKHHOGULYHYRHUWXLJHQ¿HWVHQGRIWHYRHWGH]HJHELHGHQLQ
en zijn overtreders hen regelmatig te snel af. Met een elektrische crossmotor zal dat niet snel
gebeuren. Vrijdag 25 april maakten enkele BOA’s in Noord-Brabant uitgebreid kennis met deze
elektrische crossers. De hooggespannen verwachtingen werden meer dan waargemaakt.
Deze elektrische crossers zijn schoner, stiller en zuiniger: ze stoten geen luchtvervuilende
stoffen uit, zijn maar 1 dB ‘rumoeriger’ dan het omgevingsgeluid en verbruiken minder brandstof
dan hun benzinebroeders. Ook verwachten de BOA’s dat ze hun rol als gastheer beter kunnen
vervullen. Veel wandelaars en andere recreanten stellen regelmatig vragen bij het gebruik van
de auto middenin het natuurgebied. Met deze stille en schone motoren zou dat tot het verleden
moeten behoren, nu kunnen de BOA’s immers stil door de verboden gebieden crossen.
Men gaat naar aanleiding van de enthousiaste reacties van de BOA’s bekijken welke
vervolgstappen genomen gaan worden. De tijd lijkt rijp om de elektrische crossmotoren te
introduceren in handhavend Brabant en de motoren in te zetten in de uitvoeringspraktijk. En
“Als zelfs de paarden er al niet van schrikken, dan moet het toch mogelijk zijn om hier de
handen in Brabant voor op elkaar te krijgen?”, aldus een van de enthousiaste BOA’s.
Een baan als BOA lijkt dus de manier om nog legaal off road te kunnen rijden in Brabant.
'H RIIURDG ULW LQ GH JHPHHQWHQ 0LOO HQ 6LQW +XEHUW HQ /DQGHUG JDDW GH¿QLWLHI QLHW GRRU (U
wordt geen vergunning verleend voor het evenement dat voor 28 september op de agenda
stond. Burgemeester Walraven, gemeente Mill en Sint Hubert: Voorwaarde was dat de
terreinbeheerders Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Brabants Landschap hun
medewerking zouden verlenen. Nu zij besloten hebben om niet mee te doen, wordt de
vergunning niet verleend en kan het evenement dus niet doorgaan.
Als reden voor het weigeren van de vergunning geven de terreinbeheerders op dat de off road
rit van vorig jaar geen afname van het wildcrossen is geconstateerd, dus werken zij niet meer
mee aan legale mogelijkheden om off road te kunnen rijden.
Tja, dat schiet natuurlijk niet op. Enerzijds geen mogelijkheden bieden om legaal te kunnen
rijden maar zelf wel (elektrisch) door de verboden gebieden crossen om overtreders te kunnen
pakken. Gelukkig snapt onze gemeente dit beter.
Harry Wolters
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Motortocht met de buurmannen “Kats Tieng ‘n Droat In”
Donderdag 10 juli om 10:00 uur is het weer zover de motor vrienden/buurt “Kats Tieng ‘n
Droat In” gaan een weekend naar het Sauerland met de motor. Vrouw en Kinderen blijven
achter om op de inboedel te passen.
Vrijdag avond 11 juli; 10:00 uur. Er schijnt voetbal te zijn, maar dit interesseert mij niets. Wel
jammer, zoveel spanning en emotie. Gratis en voor niets. Zou ik ook wel willen. Ik heb
het geprobeerd. Maar nee, dat was het niet. Oer vervelend en dood saai. Hebben ze bal,
schoppen ze hem weer weg. Valt me trouwens op dat er veel motorrijders (in mijn omgeving in ieder geval) niet van voetbal houden. Toeval? Geen idee, maar het valt
wel op. Het moet over motoren gaan.

De personen waar het om gaat staan hier onder;
Harrie Homan; bekend als Slingerbats, ofwel de Michelin pop.
+HQQLH(I¿QN;

bekend als Knorretje en rijdt met de handrem erop.

-RKDQ(I¿QN;

bekend als de Keurne, rijdt met een kapotte voorrem.

Gerrit Scholten; bekend als Gait v/d Triene, alles aangepast op de BMW.
Naud Kamphuis; bekend als Nolleke Kamphuis, rijdt met zijn Garmin de verkeerde kant op.
Jarno Harbers; bekend als Jarno Trulli, kun je geen 5 min. alleen laten, want dan is
ie al weg.
Harry Wolters;

bekend als de Koele, kan nog geen uur van huis, zijn Ducati gesloopt door
een steenmarter.

Daarnaast zijn er nog een stuk of 5 motorrijders(sters) in onze straat die er niet bij waren. Twee
ervan gaan hoog waarschijnlijk de volgende keer mee, dit zijn Annet Scholten oet Geesteren
en Ellen van de Brok.

EMC ALLERLEI
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Donderdagmorgen 10 juli om 9:30 uur; Slingerbats,
Knorretje, Nolleke, de Triene en de Keurne halen
de motoren uit de garage. Je kunt ze goed horen,
want wij wonen nog geen 100 meter uit elkaar in
de Brinkstraat, ook wel de motor straat genoemd
door ons. Dit is de enigste straat in het dorp waar
zoveel motoren staan gestald in de garages. 9:50
uur; afscheid v/d vrouwen en kinderen, helm op en
om 10:00 uur rijden 5 man richting Sauerland.
De route onder weg was goed te volgen achter
het Nolleke, mooi binnendoor en onderweg even
HHQEDNNRI¿HHQZDWWHURNHQYRRUGLHGDWZLOGHQ
Aangekomen om15.45 uur, de eigenaar van het hotel
kenden wij al, en die stond al klaar met de sleutel
om de motoren in de gagage te laten afkoelen tot de
volgende morgen.
Direct naar de kamer, douchen, naar buiten op
terras en sofort het grootste glas bier bestellen. Wat
was die lekker, dus we hebben er nog wel een paar
bij besteld. We konden nog eten bestellen tot 20.00
uur dat hebben we gedaan en later lekker uitrusten.
Dag 2; ontbijten om 8:30 uur, eerder kon niet. Rond 10:00 uur, toen iedereen naar de wc (de
tonne) was geweest, de route rijden van dag 2, ook door Nolleke gemaakt. Ook daar allemaal
PRRLHERFKWHQHQPRRLELQQHQGRRU2QGHUZHJHYHQNRI¿HPHWDSSHOWDDUWEHVWHOOHQPDDUGDW
GXXUGHQRJDOODQJ(ONHNHHUEDNNRI¿HHQHUZDUHQPDDUVWXNVDSSHOJHEDN
.RI¿HZDVQLHWWH]XLSHQHQZLM]DJHQGDWKHWDSSHOJHEDNQLHWJRHGZDV
Slingerbats erheen en die komt met de eigenaar terug, deze zag ook dat de schimmel erop zat
HQ]HLLN]DOKHWPLMQYURXZYHUWHOOHQ$¿MQKLHUGXVHHQSDX]HYDQNRUWHGXXU
‘s Avonds weer aan gekomen bij het hotel, weer de motor in de garage en vervolgens douchen
en een koud glas bier. Onder tussen had Knorretje een mailtje van Trulli gekregen met de
YUDDJZDDUZH]DWHQRPGDWGDWLHHUPRUJHQYURHJDDQNZDP2Np]HLGHQZLMGDWLVZHO
mooi en goed. Knorretje zou een extra kamer reserveren voor Trullie. Na even te hebben
gebabbeld kreeg Knorretje weer een mailtje; de Koele geet ook met. Ook wel goed, zeiden wij.
De Keurne had wel gemaild dat ze er voor 10:00 uur de volgende dag moesten zijn, anders
gingen wij rijden met zijn vijven. Morgens 8 uur geen telefoon, toen om 9 uur telefoon. Wij zijn
onderweg, nog 80 km. te gaan. Met een kwartier reden ze bij ons langs, wij even zwaaien,
maar ze zagen ons niet, en reden verder. Maar even later werd toch gedraaid en even met zijn
DOOHQHHQEDNNRI¿H

EMC ALLERLEI

13

De route van dag 3 kwam in beeld, mooie route,
maar wij hadden de andere kant moeten rijden. Wij,
domme boeren oet Enter, reden tegen de route in. Bij
het tanken zeiden ze, laat de Keurne maar voorop,
die heeft de route wel goed. Maar maar dat hadden
ze niet moeten doen, want na een kwartier moest
ie rechts af maar reed rechtdoor. Hij dacht, gewoon
duur jaang, da pak ik straks zoo de route wier op.
Maar dat duurde nog wel een hele poos, na een
dik uur komt Knorretje naast mij rijden en zei; man
wat dooi toch? Je bent haast alweer in Willingen
bij ons Hotel. We zaten er nog maar 14 km vanaf.
De Keurne zei, maar was dit dan geen mooie route?
Daar was iedereen het mee eens. Een eindje verder
toch maar even parkeren, roken en overleggen. We gaan eten bij Sassor een motorhotel in
die buurt, dus motoren gedraaid en rijden. De Koele, Trulli en
Knorretje even alleen laten rijden, ze wilden even afblazen daar
heen, en wij met zijn vieren rustig er heen gereden.Hotel Sassor
was dicht wegens vakantie, dus maar naar de buren, waar je ook
kunt eten.
Toen wij met zijn vieren daar aan kwamen hadden de ‘afblazers’
al 2 glazen cola op. Eten besteld en wachten, maar het kwam
niet. Ook zat er een hele club uit Bremen met kleine oude motoren
50/100 cc. Die zaten er al een tijdje voor ons en ook nog steeds
op het eten te wachten, dus het duurde nog al wat lang. Kijk ik
even naar mijn motor want de voorrem deed het niet meer. Tot
mijn verbazing zagen wij (rem)olie op de band en wiel. Er zat
een knik en gat in de remleiding. Dus het wat net of ondertussen
een rem leiding was gescheurd, ofwel geen voorrem meer voor
de Keurne. Wel geprobeerd om een garage te bellen, maar het
was een zarterdagmiddag na 14:00 uur, en da’n koomp zunnen
Duutser neer mer. De keurne; nou vroger hai ook ma ene remme,
ik redde der mi wa met. Na het eten, dat uiteindelijk toch kwam,
weer op de motor. De Koele, Trullie en Knorretje even weer apart
naar het hotel. Wij weer rustig, i.v.m. met mijn remmen, (eigenlijk
i.v.m. geen rem) ook richting hotel. Halverwege op een kruising
naar rechts, naar het hotel was linksaf, maar nog even een
rondje extra is ook leuk. Ik rechts af naar het hotel en Nolleke,
Trie’n Gait en Slingerbats nog een extra rondje.Toen wij met zijn

YLHUHQZHHUHHQEDNNRI¿HKDGGHQJHGURQNHQRSKHW
terras van het hotel kwamen die andere 3 er weer
aan gescheurd, de tank leeg en moe. Nou zei Trulli,
ik moet tanken want ik heb hem helemaal leeg. Dus
hij draait en rijdt terug om even te tanken, op nog
geen km was immers een tankstation. De Koele
en Knorretje zetten de brommers in de garage en
springen onder de douche. Wij lopen even Willingen
in. Na een uurtje telefoon van Knorretje; is Trulli bij
jullie? Antwoord, nee, hoezo dan? Nou, hij is hier
ook niet en tanken duurt geen uur. Dus wij een klein
beetje in paniek, waar zou ie zijn? Met de benen in
de lucht of in de bak. Hij nam de telefoon ook niet op.
De Koele had toen nog maar 1 glas bier gedronken
en zei, ik rij wel even naar het tankstation. De hotel eigenaar en de andere gasten hadden hem
ook niet gezien. De eigenaar besloot om op zijn kamer te kijken, kwam terug en zei, ik zie geen
Trulli. We konden de auto van de eigenaar wel mee krijgen om te zoeken. Dan, telefoon van de
Koele; hij staat hier te tanken. Trulli had had even een rondje gemaakt na het tanken en moest
dus opnieuw tanken. Wil ie betalen zegt de man achter de kassa, je hebt net ook al betaald.
Trulli eerlijk, maar ik heb hem ook alweer zowat leeg.Wij waren wel eerst kwaad omdat ie niet
wat van hem had laten horen. Knorretje zei, had mij gebeld dan was ik ook mee gegaan.
Toen wat eten met 7 personen. Dus na de tijd even wat fris drinken en om 9 uur begon de
voetbal. Ik heb een uur geslapen ben rond 10 uur weer naar buiten op terras gaan zitten en
een glas ( fris) gedronken. Heb het laatste stukje voetbal gezien tot aan de verlenging.
Laatste dag, dag 4. Allemaal tegelijk naar huis dat was niet wat. Dus zoals eerder de 3
musketiers een extra route met later nog een route wat die Knorretje daar ter plekke had
gemaakt op de nieuwe navigatie waar ie zo trots op is. Dat was een speciale route, ze kwamen
midden in een weiland bij een hek wat op slot zat. Dus een heel stuk weer terug gecrosst.
:LMRQGHUZHJHHQEDNNRI¿HHQHHQEUDDGZRUVWWRHQZHHUYHUGHUZDQWHUZDUHQHUZDWELM
die moesten nog pakken voor maandag. Vlak voor de grens werden wij ingehaald door 3
snelheidsduivels, maar die remden even later af en zagen wij dat het de 3 musketiers uit Enter
waren.Toen zijn we met zijn zevenen richting huis gegaan en hebben even nagepraat bij Trulli
in de tuin.
De geplaatste foto’s liegen er niet om.
De Keurne,
mede namens de motorvrienden van “Kats Tieng ‘n Droat In”
EMC ALLERLEI
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Op het zijspan naar Azerbeidzjan, mei 2014.
Eigenlijk zou de titel van dit verhaal anders moeten heten. Het is iets anders verlopen dan ik
graag wilde. Nog maar net terug van de vorige reis wordt er alweer gevraagd: ,,Jop woeneer
JRLZLHUYܞWQRUGLHUDUHODDQ¶G´-DKHWPRHWZHONXQQHQ
3 Dingen zijn dan weer belangrijk: geld, tijd en gezondheid. Reizen is grenzen verleggen.
Maar hoe verder je reist, hoe instabieler vaak een land is en hoe achterlijker de regels zijn.
Het aanvragen van een visum is alleen al moeilijk. Ga je met een groepsreis of op zakenreis
dan gaat dat allemaal makkelijker. Ga je individueel als toerist, dan is dat bijna onmogelijk.
Iran ligt binnen bereik maar zeker als alleenreizende wordt dit door ‘Minbuza’ Ministerie van
Buitenlandse Zaken sterk afgeraden. Toos is in ieder geval blij dat ik hier vanaf zie. Maar waar
dan naar toe? Op de motorbeurs in Utrecht kom ik in contact met ‘Motortrails.nl. Zij organiseren
avontuurlijke motorreizen over de hele wereld. Ze hebben een groepsreis in het programma
van Nederland naar Kirgizië in 3 etappes.
Reizen in een groep is niet mijn sterkste punt. Ik besluit op eigen houtje naar Tbilisi in Georgië
te rijden en me daar aan te sluiten bij 4 andere motorrijders, 3 mannen en een vrouw. In
Uzbekistan gaan zij dan richting Kirgizië en ik linksaf, althans dat was de bedoeling, naar
Kazachstan. De visa aanvragen door Motortrails is een tijdrovende bedoening. Elke keer
worden er door landen aanvullende eisen gesteld en blijft het paspoort op een consullaat
liggen.
Dan het verlossende mailtje dat alle visa binnen zijn. De groep is dan al vertrokken en iemand
van Motortrails vliegt naar Boedapest, waar de groep overnacht, om de paspoorten daar in het
hotel af te geven. Die van mij wordt aangetekend verstuurd.
Net voor het weekend als de bezorger langs komt ben ik even weg. Ook dit komt allemaal
weer goed. Was er eerst de schrik, de reis gaat misschien niet door: toen alles geregeld
was, de schrik, waar ben ik aan begonnen. Zaterdagmiddag ben ik klaar voor vertrek. Toos
LVHHQGDJMHXLWPHWGH¿HWVGDPHVHQKHHIWPHGHZDFKWDDQJH]HJGMHYHUWUHNWQLHWHHUGHU
dan zondagmorgen na het ontbijt. Om 5°°uur lig ik al te draaien in bed en om 6°°uur hou ik
het niet meer uit. Rap in de kleren en het paard van stal halen. We hebben er allebei zin in.
Ondertussen is Toos ook beneden en neemt nog een paar foto’s. Een dikke smakkerd en ‘doar
geet’t hen’.
De eerste dagen is niks. Rijden, tanken, rijden, tanken. Eigenlijk begint het voor mij pas in
Turkije. In Oostenrijk nog even een ‘rumpsteak mit bratkartoffeln’ want dat zit er voorlopig niet
meer in. Wat zijn in Hongarije de snelheidscontroles goed aangegeven. Op een parkeerplaats
aan de snelweg staat zelfs een politiewagen met duidelijk te zien een camera box op het dak,
met daar bovenop een zwaailicht(je). Wat lopen we hier toch hopeloos achter. Aan de grens
met Servië sta ik een uur in de rij voor ik verder mag. 100 Mtr verder weer in de rij voor een
stempel. Wordt het wachten toch nog beloond. Ik wissel meteen maar even geld. Voor 2 jaar
terug was het hier een heel gedoe om in euro’s te betalen.
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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

20 km voorbij de grens, met een mobiele camera, een snelheidscontrole. De weg is afgezet
en je rijd zo de fuik in. Oei, daar gaat mijn cash en een goede maaltijd. Maar ik weet zeker dat
ik niet te hard heb gereden. De agenten houden me staande, bekijken het zijspan en wensen
me een goede reis.
Achteraf kun je hier nu overal betalen met euro’s. Het hotel in het dorp waar ik overnacht heeft
zelfs Wi-Fi. Een goede zet van Toos om mijn Nokia uit de vorige eeuw te ruilen voor een Smart
Phone. Onmisbaar zo’n ding als je onderweg bent. Er is hier veel veranderd. Overal wordt er
gebouwd en nemen ze de wegen onderhanden. Maar het is ook acht geven. Als ik wil tanken,
heeft de pomphouder zelf de tank leeg. Op de laatste druppel kom ik bij de volgende tankstop.
Nog geen ramp want ik heb een kannister met 10 liter extra aan de bak gemonteerd. De grens
PHW%XOJDULMHLVHHQÀXLWMHYDQHHQFHQW
Voor de vrachtwagenchauffeurs die Servië ingaan een lijdensweg. Ik tel zo 150 vrachtwagens
die staan te wachten. Prachtig gebied waar ik doorrij. Vooral het grensgebied. Alleen zijn er
hele stukken waar je maar 60 km/h mag rijden en waar ze dan met 50 km/h overheen sukkelen.
Ik kan me niet langer inhouden, ga de doorgetrokken streep over en met een hoeraatje haal ik
de hele rij in. Dan staat daar een politiewagen net voorbij de bocht. Voordat de agenten uit de
auto zijn heb ik mijn knipperlicht al uit naar rechts. Voordat hij wat zeggen kan heb ik mijn helm
al af en zeg: ,, Ich habe einen Fehler gemacht.” We kunnen er alle drie de humor er wel van
inzien. Eerst is het: ‘waar kom je vandaan, waar ga je naar toe’. Dan gaat het over de motor.
Ze gaan even met elkaar overleggen. De oudste komt naar me toe en zegt: ,,Guter Mann,
keine Strafe” en geeft me de papieren terug, een hand en wenst een ‘gute Fahrt’.
Mooie dorpen met mooie hotels. Het is eigenlijk nog een beetje vroeg maar als ik doorrij kom
ik zo op de grote weg naar de grens en kan ik in zo’n legbatterij overnachten, dus, is de keus
niet zo moeilijk. Voor de grens met Turkije tel ik 350 vrachtwagens die staan te wachten. Wat
een ellende, wat een stress voor die mannen. Voor mij loopt het gladjes. Even een visum
(sticker) halen in een gebouwtje en ik mag door. Bij Istanbul eerst een ticket kopen anders kom
je de tolplaatsen niet door. Moest je voor 2 jaar je kaart nog in een gleuf duwen, nu gaat alles
elektronisch en rij je gewoon langzaam door. Wat een hectisch gedoe bij Istanbul.
Op het heetst van de dag kruipt het verkeer maar langzaam voorwaarts. Bij de brug over de
Bosporus gaat het van 8 rijen naar 4 rijen. Wie de dikste heeft, heeft voorrang. 50 km. verder
ga ik van de snelweg af en wordt het mooi rustig. Eerst even geld pinnen. Dat doe ik meestal
bij een bank. Als ik me niet vertrouw met zo’n automaat loop ik naar binnen en vraag of iemand
me even wil helpen. En zoals dat gaat in Turkije, eerst thee drinken en dan loopt er iemand
mee. De man legt me uit hoe het werkt en dan kan ik het zelf.
Weer een mooi hotelletje. Je kunt er alleen niet eten en de man spreekt geen woord Engels.
Na wat heen en weer gepraat, drukt hij mij zijn mobiel in handen. De man aan de lijn vraagt of
ik Engels spreek en wat ik wil. Nou, ik wil eten. Hij vraagt: ,,wat lust je allemaal” en dan gaat
er iemand van het hotel mee naar een restaurant en verteld de ober wat ik graag wil eten.
De gasten in het restaurant zitten gespannen naar een voetbalwedstrijd te kijken. Zeker de
Turken die spelen. Denk ik Nederland en het voetbal achter me te laten, achtervolgt het je hier.
Als ik met de rug naar de tv zit, komt de ober naar me toe en wijst: ,,Nederland, Nederland.”
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Blijkt Nederland tegen Australië te voetballen. ,,Nou, mooi voor jullie maar mag ik mijn bord
leegeten.”
Hoe verder van Istanbul hoe rustiger en mooier het gebied wordt. En plotseling daar staan ze
weer, de vertegenwoordigers van de wet. Wat wordt het, praten of prenten? Voor 40 jaar terug
maakte ik nog wel eens de blitz op de balzaal, maar nu heeft men meer oog voor de motor en
sta ik er meestal wat verloren bij. Juist, een hand en een goede reis.
Met het hotel tref ik het weer. Een jongen die 14 jaar in Nederland heeft gewoond werkt
hier. Naast zijn werk, doet hij een universitaire studie via Internet. Hij is blij om weer eens
Nederlands te kunnen praten en neemt daar ook alle tijd voor. Ook regelt hij de was voor mij.
Ben ik daar mooi van af. Zit al aardig in het oosten. Het gebied wordt ruiger en glooiender met
VRPV ÀLQNH EXOWHQ ZDDU YUDFKWZDJHQV HHQ GLNNH ZDOP XLWEOD]HQG ]LFK HHQ ZHJ ZRUVWHOHQ
naar boven. Een GPS heb je hier niet nodig. Aan de grafzerken in de dorpen kun je wel zien
waar het oosten ligt. Tanken, betalen en weg rijden gaat hier ook niet meer. Eerst ‘tsjaj’, thee
drinken en dan kun je verder. Het onderkomen waar ik zit, heeft zijn beste tijd wel gehad.
Wassen doe ik me met een waslapje voor de kouwe kraan. Het is wel een gezellig dorpje. Als
ik wat heb gegeten en naar buiten loop, wordt er gewenkt: ‘kom dur bie’ en proberen we een
gesprek aan te knopen.
In een dorp waar ik wil ontbijten, hebben ze alleen maar stevige kost. Gewoon een warme
maaltijd. Daar zijn Nederlandse magen op dat uur van de dag niet tegen bestand. Een jongen
loopt mee naar een winkel voor boter en beleg. Van de overkant brengt iemand een glas thee
en de baas zelf zet een bak yoghurt voor me neer. Zo is iedereen tevreden.
Dan rij ik verder door een prachtig landschap met bloeiende bermen zoals je die hier vroeger
ook had. Het begint te regenen, maar neem niet de moeite het regenpak aan te doen omdat ik
zo wel een hotel denk te vinden. Bij een ‘deftig’ hotel vragen ze €110,- voor een kamer en dat
in Turkije. Ga nog liever in het zijspan, onder het zeiltje. Het begint te plenzen en het wil nog
niet zo best lukken. Het water loopt al in mijn kraag. Als een verzopen kat kom ik een hotel
binnen van een Duits/Turkse eigenaar. Hij ziet de wanhoop in mijn gezicht. Hij vraagt €80,-.
Als ik hem zuur aankijk, doet hij het voor €70,-. Wat een schurk. Nou, voor dat geld, lig ik toch
OLHYHURQGHUHHQGHNHQ$OVLNQDDUEHQHGHQJDRPWHHWHQOLJWHUHHQÀLQNHSODVZDWHURSKHW
zeiltje van de bak, dat ik er af veeg. De kapper, die een zaak heeft naast het hotel, vraagt of ik
niets heb om de motor mee af te dekken. Nee dus. Als ik terug kom van het restaurant, heeft
hij in de tussentijd de hele motor afgedekt met dozen. Wat een bijzonder aardige man.
s ‘Morgens staat de zoon van de baas achter de receptie en zeg tegen hem dat ik wil betalen.
Hij rekent de helft van de prijs van die van zijn vader. Zo, snel weg hier. De spulletjes in de bak
en rijden. De helm zet ik wel op als ik om de hoek ben. Voor de grens met Georgië even de
laatste lira’s in de tank en dan ligt het machtig prachtige Turkije achter mij.
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Net over de grens met Georgië ligt daar een badplaats met een prachtig strand. Ja, waarom
zou ik naar het drukke Tbilisi rijden en daar op de anderen wachten. Ik besluit dan ook om 2
dagen hier te blijven. Als ik de reis voortzet op de kaart Azië klopt het niet meer. Ik heb 2 SD
NDDUWHQ(pQPHWGHNDDUWHQYDQ(XURSDHQppQPHW$]Ls2SGHNDDUW$]LsJHHIWKLMDOOHHQQRJ
maar met een peil aan welke kant ik op moet. Denk eerst dat het aan de Zumo ligt, maar dat
blijkt niet zo te zijn. Dit is wel even vreselijk balen. Nou ja, in Azerbadzjan rij ik voorlopig maar
eerst achter de anderen aan.
Op de (land)kaart rij ik over het platteland en door de bergen richting Tbilisi. Het is hier wel
een troosteloos en armoedig gedoe, waar nog met het paard wordt geploegd. Kom door
spookdorpjes waar niemand meer woont. Hoe dichter Tbilisi nadert, hoe meer welvaart en
maken de Lada’s plaats voor de Duitse auto’s. Ik moet naar het hotel en schrijf de naam met
dikke letters op een papier en vraag een taxichauffeur of hij wil voorrijden naar ‘Hotel Old
Metekhi’. Als we daar aankomen, staan we voor ‘Hotel Metechi’. Dit is het Sheraton hotel.
Ik denk nog, het zal toch niet waar zijn. En zo was het ook. Bij Sheraton komt er direct al
iemand voor mijn bagage en wordt de deur open gedaan. Eerst maar eens vragen. En, ja hoor,
verkeerd. De mensen achter de balie zijn heel vriendelijk. Ze schrijven de naam van het hotel
en de straat op een plattegrondje in het Georgisch op en 15 min. later heb ik het gevonden.
Ja, hier kan ik met de bagage, met mijn schouder een deur open duwend, de trappen op naar
mijn toch wel mooie kamer met balkon.
De volgende dag komen de andere 4, die dan eerst een rustdag hebben. Dat wordt een beetje
slenteren door de stad met toch wel mooie dingen te zien.

s ’Morgens in alle vroegte gaan we richting de grens. Het is ‘maar’ 600 km. naar Baku. Doch,
de grens passeren gaat even duren. Azerbadzjan is rijk aan gas en olie en dat is meteen te
zien als je het land binnen komt. Vooral in Baku is het een luxe. Alles wat recent gebouwd is
of in de steigers staat, straalt dit uit. Er zijn veel wegwerkzaamheden onderweg, waardoor het
niet opschiet. Waar het wel kan, wordt er niet harder gereden dan 80/90 km/h. Het stikt er van
GHSROLWLHSRVWHQ,QGHPLGGDJORRSWGHWHPSHUDWXXURSWRW&(pQNHHUPHHWLN&RS
mijn display. Het is drinken en zweten.
Ik rij in vol ornaat. Wel met een zomerjack, maar niet in spijkerbroek. Het is wel donders
uitkijken in het verkeer. Op een vierbaansweg, komt je zo iemand met knipperend groot licht
tegemoet rijden. Als ik mijn knipperlicht uit heb naar rechts, komt er zo iemand op volle snelheid
RSGHXLWYRHJVWURRNYRRUELM7HJHQGHDYRQGµNRHOW¶KHWDIQDDU&2PXXUNRPHQZH
aan in Baku. Baku is voor mij het cruciale punt op deze reis. Wel of niet doorgaan. Bij het
plannen van deze reis, was in Ukraine alles nog rustig en zou ik via Donetsk in het zuidoosten
via Roemenië terug gaan. De grens zit daar nu potdicht vanwege de onlusten. Ik stuur nog
een mail naar motortrail of de grens ter hoogte van Kiëv open is, maar krijg geen bevestigend
antwoord. In ieder geval is het daar een grote chaos. Lukt dit allemaal niet, dan moet ik vanaf
Uzbekistan jakkeren naar Letland om de grens over te kunnen. Mijn visum voor Rusland is
voor een bepaalde datum geldig. Ben ik dan niet weg dan moet ik een stempel of een papier
ergens halen om het land uit te kunnen.

De situatie is nu zo: Steek ik met de boot over naar Turkmenistan dan kan ik onder geen
voorwaarde meer terug en heb het niet meer zelf in de hand en moet de reis afmaken. Dat ga
ik niet doen. Reizen onder de paraplu van een groep gaat even iets makkelijker. Het tempo
ligt veel lager en om de 2 dagen een rustdag. Als er wat is, kun je samen overleggen. Alleen
reizen kost energie. Naar verre landen reizen kost dubbel energie. Ik vertel de anderen dat ik
afhaak en niet verder meega. Zij balen, maar baal zelf nog het meest. Als we Baku inrijden,
willen de anderen eerst naar het ‘boekingskantoor’. Het kantoor zit op een plek zo groot als
het industrieterrein van Enter. Het staat vol met troosteloze betonnen gebouwen met alleen
gaten, voor ramen en deuren, zonder straatnamen en nummers. Het enige wat je hebt, zijn de
coördinaten en een foto van een stalen deur, met talloze stickers, waar je zijn moet. De enigste
zekerheid in deze landen is, dat je geen zekerheid hebt. Zo is niet zeker wanneer een boot
gaat en of je dan wel mee kunt. Na een gebons op de deur, gaat er boven een raam open. De
jongens krijgen een telefoonnummer en moeten morgen maar eens bellen.
In Baku zijn we trouwens wel een bezienswaardigheid. Motoren en brommers zie je hier niet.
Als wij daar dan rijden met zijn vijven, gaan automobilisten van alle kanten toeteren, zwaaien,
schreeuwen en hangen uit de raampjes om met de mobiel foto’s te maken. Ik had de anderen
al gezegd dat ik een bezoek wilde brengen aan de ‘brandende’ berg, op een half uur van Baku.
Nou, dat leek hun ook wel wat. Omdat het vertrek van de boot nog niet vast staat willen ze dat
dezelfde avond nog doen.
2P  XXU ]LMQ ZH ELM KHW KRWHO HYHQ GRXFKHQ HQ RP ñXXU ]LWWHQ ZH LQ GH WD[L ZDQW
overdag naar die berg gaan heeft geen zin. Onder de berg ligt een gasbel met een opening
naar boven toe. Op de een of andere manier is het gas in de brand geraakt. Het vuur brandt al
PHHUGDQMU,QGHpZHUHOGRRUORJJHEUXLNWHQ'XLWVHMDFKWYOLHJHUVGLWYXXUDOVEDNHQDOV
oriëntatiepunt, als ze nachts onderweg waren. Het is een mooi schouwspel. Terug bij het hotel
LVKHWXXU9ODNELMLVHUQRJHHQZLQNHOWMHZDDUZHQRJHHQEURRGMH\RJKXUWHQWHGULQNHQ
kunnen kopen. Kan wel zeggen dat dit een bijzonder dagje was.
De volgende dag gaan de anderen terug naar de haven om te regelen wanneer ze mee kunnen
en ga ik rondneuzen bij een olieveld waar we onderweg langskwamen. In de middag krijgt de
groep bericht dat ze mee kunnen. Maar de boot vertrekt nog dezelfde avond. Eerst gaan we
QRJVDPHQHWHQ2PXXU]ZDDLLN]HGDQXLW'LWGRHWZHOHYHQ]HHU
,NKHEQRJppQGDJLQ%DNXHQZLOGLHJRHGEHVWHGHQHQEHVOXLWYRRUGLHGDJHHQWD[LWHKXUHQ
Op 100 km. van Baku ligt de moddervulkaan ‘Kursangi’. Het is een vulkaan die modder spuit.
Volgens het boekje wel 100 mt. de lucht in. Tegenover de poort van het ‘National Park Kursangi’
rij je daar naar toe. Het is wel even zoeken. Als de chauffeur in het dorpje Kursangi vraagt waar
de vulkaan is, gaat een jongen wel even mee om de weg te wijzen. Op het hoogste punt van de
bult, zit een gat, zo groot als een badkuip en borrelt het een beetje. Typisch weer zo’n schrijver
die wat hoort van een ander, of fantaseert, wat voor mooie dingen je ergens kunt zien. Volgens
de jongen, slaapt de vulkaan nu. Ik kan niet wachten tot hij wakker wordt want ik wil morgen
weer verder. Er zijn hier nog meer vulkanen en borrelende poelen zo groot als een voetbalveld
maar ik heb er geen vertrouwen meer in en zijn alweer op tijd terug in Baku.

Verder is Azerbadzjan dor en kaal en barstens heet, tenminste als wij daar zijn. Het is een
doorgaans land en voor een motorrijder niet boeiend. Wie daar wel boeiend zijn: ja, daar
gaat hij weer, dat is de politie. In het boek staat, de politie heeft een ‘chronisch’ tekort aan
inkomsten. Geef geen aanleiding om je aan te laten houden, vooral als je alleen reist, want
dan ben je de klos.
De hele dag heb ik geen aanleiding gegeven en heb me gedragen in het verkeer. 10 km. voor
de grens gebeurt het dan. Waarom ze me aanhouden: nou, omdat ik als westerling dollars
heb. Eerst is het papieren inleveren. Hij heeft het over radar, inhalen en dreigt met een boete
van $ 600,-. Lariekoek. Dan moet je stram staan en stropen ze het vel over je oren. Hij doet
het voor minder, voor $200,- maar dan moet je contant betalen, bij hun in de auto en die betaal
je, want ze hebben je. Protesteren helpt niet. De rest van het gajus in de controlepost deelt
mee in de buit. Het proces-verbaal wordt opgesteld op een blanco papier en met de hand
geschreven. Dan moet ik ondertekenen en onderteken met ‘klootzak’. Het helpt niets. Heb je
teveel problemen met deze praktijken, dan moet je niet naar zulke landen toegaan, want je
weet, dat je dat kan gebeuren. Er zijn mensen en er zijn soorten. Ik ben blij dat ik niet hoor bij
die soorten en elke dag weer mensen besteel.
Georgië is weer genieten. Kriskras rij ik door het binnenland, dan door een berggebied naar
de grens met Turkije. In een restaurant schuift de dochter van de baas (een tiener) aan tafel.
Ze wil alles weten over Nederland. Als ze ouder is wil ze ook gaan reizen en het prachtige
Nederland bezoeken. Ik zeg haar dat het in Nederland niet allemaal is zoals het lijkt en dat wij
ook onze problemen hebben, net als Georgië die heeft. Hoezo, vraagt ze: wat hebben we dan
voor problemen? Wat een wijsheid voor zo’n puber. Ja, je kunt ook problemen maken.
Ik hoef niet meer zuinig te rijden met de banden omdat ik toch niet de kilometers maak die
ik dacht te rijden en heb hem vandaag maar eens deftig laten gaan. Rij naar het midden van
Turkije en dan richting Istanbul. Ben altijd weer verbaast hoe mensen hier de kost verdienen.
Het lijkt wel of iedereen hier een winkeltje of een eettentje heeft. In de middag loopt de
temperatuur weer op tot boven de 30°C. Op veel binnenwegen gaat dan het teer smelten. Ze
doen dan net als bij ons als het glad is, ze gaan strooien, maar dan met zand. Het is niet prettig
rijden zo. Het tempo gaat er dan ook helemaal uit. Voor de mensen achter mij is het ook niet
prettig. Maar ik heb geen zin als ik terug ben om met een emmertje wasbenzine de hele motor
schoon te maken.
De laatste nacht in Turkije in een landelijk hotelletje, €10,- voor de kamer met Wi-Fi en €5,voor de plaatselijke bistro. Dit betekent meestal een zwembad in de douche, want, of de afvoer
zit verstopt of het putje op de verkeerde plek. Maar, het zijn wel de gezelligste stadjes. De
moskee staat recht tegenover. Wat een kabaal. Lijkt of de Imam weet dat dit mijn laatste nacht
is hier en extra zijn best doet om de boodschap er bij mij goed in te prenten.
In Bulgarije rij ik door het binnenland naar de grens met Servië. De rit gaat door prachtige
schilderachtige dorpen met ieder zijn eigen ooievaarsnest. Overal staan mensen aan de kant
van de weg om hun handel met van alles en nog wat te verkopen. Graanakkers worden
afgewisseld met uitgestrekte zonnebloemvelden die in volle bloei staan. Alsof je zit te bladeren
in het ‘Prentenboek van Rien Poortvliet’ zo gaat de dag aan je voorbij.
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Familieberichten

Wij feliciteren Frank Lammertink &
Natascha Hovenier met hun huwelijk!

Wij feliciteren Jurgen & Britt
Ekkelenkamp met hun dochter Lizzy!

2 dagen rij ik zo door de verste uithoeken van Bulgarije en Servië. Het wordt weer tijd voor
een hotel. En wat tref ik het weer. Zomaar tussen de gewassen staat daar een hotel. Het
heeft maar 6 kamers. Het is gebouwd in een oude stijl, maar wel met de luxe van het jr. 2000.
De eigenaar blij en ik blij. Als het wat minder druk wordt, kom ik met hem aan de praat en
aan de borrel. Voor zo’n gelegenheid heb ik altijd een doos sigaren bij me. We hebben het
over hoe het in het ‘Joegoslavië’ van toen, onder maarschalk Tito was, maar ook over de
vreselijke oorlog die net voorbij is. Ben al zo vaak door het voormalige Joegoslavië gecrost en
heb overal contact gehad met de mensen. Onbegrijpelijk dat mensen onderling, elkaar zo de
NRSSHQLQVODDQ(QQRJNXQQHQ]HQLHWGRRUppQGHXUPHWHONDDU0DDUZDDUMHRRNNRPWLQ
de voormalige Oostbloklanden of Sovjetstaten, van de Russen moeten ze niks meer hebben.
Maar, het gaat ook over mooie dingen. Als ik de volgende morgen bij de motor kom, heeft zijn
neef de motor een wasbeurt gegeven. En wat je dan betalen moet? ‘Nun dals’.
Als ik heb afgerekend, komt zijn vrouw nog met een zakje eten en drinken voor onderweg. Het
is nog 3 uur naar de grens met Hongarije. Wel prachtig rijden zo, maar het schiet niet op. Bij
de grens doe ik het prentenboek dicht, zoek de snelweg op en ga in de hoogste versnelling
ULFKWLQJ 2RVWHQULMN 1RJ ppQ NHHU µEUDWNDUWRIIHOQ¶ HQ GDQ ZDFKWHQ WKXLV 7RRV HQ GH QLHXZH
aardappelen. De vriendelijkheid en de gastvrijheid onderweg, was weer bijzonder om mee te
maken, vooral in Turkije. Je wordt er zo aangesproken, vooral door jongeren of door mensen
die in Duitsland of Nederland hebben gewerkt.
Bij het tanken, nodigen automobilisten me zo uit om in het naastgelegen restaurant iets te
gaan eten. Als ik in gesprek kom met weer anderen en wil betalen, is er al afgerekend. Soms
ben je wantrouwig en denk je: wat zou die van me willen. Nou, ze willen niks, dit is gewoon hun
aard. Wat ik wel gemist heb in deze reis, is het avontuur van 2 jaar geleden. Dit was toch wel
even een andere reis en daarvoor zat ik ook in het verkeerde gebied. Wat het rijden betreft,
ben ik beter aan mijn trekken gekomen.
Ik heb ontzettend gebaald dat ik mijn reis niet kon doorzetten. En nog. Maar, ik besef ook wel
dat ik een bevoorrecht mens ben om zo’n reis te kunnen maken. Hoeveel generatiegenoten
hebben om wat voor reden dan ook al afgehaakt met de motor of zijn al weg. Als je vraagt
µZRHQQHHU JR¶M ZLHU YܞW¶ ,N ZHHW KHW QLHW :HNHQODQJ  XXU SHU GDJ RS GH PRWRU ]RQGHU
rustdag, dat is voorbij. ‘Mer as’t begint te jök’n en ik heb de zeeg’n van Toos dan goak wier’.
Groet’n, Jop.
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Accounta nts
B el a sti nga dvi seur s
B edr i jfsa dvi seur s
P&O-a dvi seur s
Vesti g i ng en i n Ri jssen,
Ensch ede 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

Supermoto 24 augustus 2014

Dit jaar dus voor de 2e keer het ONK Supermoto georganiseerd door onze club en we kunnen
tevreden zijn, want het was weer een succesvol verlopen evenement. Vorig jaar was alles
nieuw, dus begonnen met een blanco vel papier en nu hadden we een draaiboek waar alle
aandachtspunten in stonden. Dit houdt niet in dat alles vanzelf wordt geregeld natuurlijk, maar
het scheelt wel. Ook hadden we natuurlijk wat verbeterpunten van vorig jaar die we nu anders
hadden ingevuld. Zo hadden we wat aanpassingen gedaan met betrekking tot de veiligheid
voor de rijders door wat obstakels langs de baan tijdelijk te verwijderen en prikkeldraad af te
schermen met houten platen en waren wat bochten wat ‘haakser’ gemaakt. De lay-out van het
off road deel was gewijzigd, nu reed met recht vanaf de straat het zand op met dan pas een
bocht, zodat er een extra uitrem mogelijkheid ontstond.
Ook aan het publiek was gedacht door een extra looppad achter langs onze loods te creëren
zodat men, zonder twee te hoeven over te steken tussen de manches door, buitenom om het
circuit kon lopen tot aan de oversteek bij A3 Koeltechniek.
Deze verbeteringen pakten goed uit en ook voor volgend jaar hebben we reeds een aantal
verbeterpunten genoteerd. Het is wel de vraag of en waar we een supermoto gaan organiseren,
want de braakliggende kavel, waarop we het off road deel van de baan hadden, is verkocht
door de gemeente. Dus als hier een bedrijfspand verrijst dan moet er een alternatief off road
deel komen. Ik heb reeds een idee voor een alternatief, maar moet dit nog in de groep gooien.
We hebben een mooie zomer achter de rug, maar wel een met steeds van die zeer heftige
buien, zodat er best veel water viel. Het resultaat was dat de off road kavel de week voor de
wedstrijden voor ca. een derde blank stond met mooi helder water. Dus vol eenden die er
rondjes zwommen, maar dat was niet onze bedoeling. Het ‘vloeibare deel’ lag achteraan, dus
daar konden we langs, maar de rest was zo vochtig wat, mede gezien de weerberichten, zou
resulteren in een modderpoel waar je je met een supermoto in vast zou rijden. We zaten niet
te wachten op rondetijden van een kwartier, dus werd besloten er 120 kuub gebroken puin
op te brengen zodat de baan in elk geval bereidbaar zou blijven. Dit bleek achteraf een juiste
beslissing.
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De reacties van rijders en publiek waren positief en
beide waren in grotere getale aanwezig dan vorige
jaar. Ofwel, de publieke belangstelling was zeer
goed zodat alle hamburgers en braadworsten zijn
verkocht. Dat er meer rijders waren dan vorig jaar,
ondanks dat er minder startbewijshouders zijn bij
de KNMV, kwam ook omdat de Interklasse dit jaar
niet alleen meetelde voor het Open Nederlandse
Kampioenschap, maar ook voor het Belgische
Super Prestige kampioenschap. Zo zat deze snelste
klasse vol met zeer snelle jongens die het publiek
trakteerden op hun rijkunsten en spannende races.
Niet alleen de snelste Belgen en Nederlanders,
maar ook een paar snelle Engelsen lieten zien
hoe je supermoto moet rijden. De Euro klasse is
opgeheven, maar nu hadden wij daarvoor in de plaats
de Belgium Cup, zeg maar de Belgische Nationale
klasse waar met alleen Belgen aan de start, zodat
het aantal klassen gelijk bleef. Maar dus wel meer
rijders door de extra Belgen. Opvallend was dat het
bijna allemaal Franstalige Belgen waren.
Uiteraard was er ook weer een EMC klasse voor onze clubleden die normaal geen supermoto
rijden, maar crossen of enduro’s rijden. In de EMC klasse zijn alleen goedkope reguliere
straatlegale banden toegestaan en geen dure supermoto banden, waarvoor je ook nog eens
andere wielen moet aanschaffen, zodat het betaalbaar blijft. Op het laatst haakten enkele
EMC rijders af, (beetje zwak) maar we stonden toch nog met 10 man aan de start. Ik stond er
zelf ook bij dankzij Chiel en Roy Bolscher meer dan vlees, de 250 cc Yamaha van Chiel werd
mij namelijk aangeboden. Dus na een kleine 30 jaar weer op een crossmotor gestapt, met de
oude botten. Het rijden over het asfalt was geen probleem, maar met die straatbanden over
dat puin, door die sporen, ging mij gewoon slecht af. Bovendien was mijn conditie nul komma
nul. Dus ik verloor wel 10 seconden per rondje in het off road deel schat ik, haha. Maar het
was meer dan leuk om weer eens een wedstrijd te rijden en supermoto rijden is meer dan leuk.
Het smaakt naar meer.
De zondag ervoor nog even geoefend met Jarno en Geert op de Elsmoat hoe je met een
supermoto over het asfalt moet rijden. Op een gegeven moment meende ik toen de techniek,
om schuin slippend de bocht in te remmen, onder de knie te hebben. Maar vervolgens ik
kwam toch soms op plekken terecht die (zacht uitgedrukt) niet echt gepland waren. Dus ik
besloot om deze rijstijl maar niet tijdens de wedstrijden te hanteren. Je schijnt dit ook met een
zogenaamde slipperclutch te moeten doen en niet met de achterrem, zoals ik dat deed.
Het leukst vond ik de start van de tweede manche, uit strategisch oogpunt had ik mij op de
DFKWHUVWHVWDUWULMJHNZDOL¿FHHUGZDQWGDQNXQMHLHGHUHHQJRHGLNGHJDWHQKRXGHQELMGHVWDUW
Dus toen ik zag dat iedereen een valse start maakte toen het derde licht aanging, je mag pas
starten als er vier branden en deze weer uit gaan, liet ik de koppeling los en gaf vol gas. Even
brutaal wurmen in de eerste bochten en ik bevond mij in de kopgroep, soepel rondde ik de
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Voor al uw
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Alle bankproducten
in huis
Heldere voorwaarden
en gunstige tarieven
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Bankieren, iDEAL
RegioBank is onderdeel
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Wij zijn de bank bij u in de buurt. Met persoonlijk advies en producten zonder poespas.

bochten aan de achterzijde. Toen doken we het off road deel in, ik gaf nu goed gas op het puin,
maar in de eerste ‘puinbocht’ schoot ik uit het spoor en hield de motor maar amper overeind.
Door dit geklungel werd ik links en rechts ingehaald. Dus weer geen beker, maar daar had ik
ook niet op gerekend, haha.
Geert Huigen liet zijn oude, maar zeer
sterke, Husky weer ouderwets brullen en
won met overmacht de eerste manche.
Maar Geert reed de tweede niet uit door
een val in het off road deel, waarna de
Husky niet weer aan de praat was te
krijgen. Antoon Slagers was tweede in de
eerste manche en won de tweede manche
en was dus de winnaar van de EMC klasse.
We hadden ook nog drie EMC leden aan de start in de klasse Nationaal. Henk Spenkelink
KHHIWHHQVXSHUPRWRVWDUWEHZLMVWHUZLMOH[VXSHUPRWRULMGHUV5HQp6DWLQNHQ-HIIUH\.DPSKXLV
met een daglicentie en hun motor voorzien van gewone straatbanden deelnamen. Dat je
met die goedkope EMC-banden best wel goed kunt meekomen, tussen al die superstroeve
supermotobanden, bewezen deze heren. Jeffrey trainde zelfs een vierde tijd. De eerst manche
Nationaal was deels in regen en dan ben je behoorlijk in het nadeel met ‘EMC-banden’. Maar
GHWZHHGHPDQFKHZDVGURRJHQWRHQVWUHGHQ5HQpHQ-HIIUH\KHIWLJRPGHYLHUGHSOHNHHQ
strijd die nipt werd gewonnen door Jeffrey.
Jeffrey reed ook nog even buiten mededingen mee met de tweede manche van de EMC
klasse. Achteraf voor het publiek wat verwarrend, want veel mensen dachten dat Jeffery de
ZLQQDDUZDVRPGDWKLMDOVHHUVWHRYHUGH¿QLVKNZDP
Zoals gezegd was de Interklasse het aanzien meer dan waard. Beide manches werden
gewonnen door de ervaren rot Marcel van Drunen, die de spectaculair rijdende Belgen Romain
Kaivers en Kevin Veillevoye en de Engelsman Asley Barber achter zich liet. De tweede manche
werd na 10 minuten afgebroken wegens een enorme regenbui, ondanks dat de race was
gestart als ‘wet race’. Maar er stond ineens zoveel water op de baan dat de wedstrijdleiding
doorgaan niet verantwoord vond. Marcel van Drunen lag toen aan de leiding. Maar ook na de
herstart wist Van Drunen te winnen.
Hierdoor konden we pas later beginnen met opruimen, maar toen was het weer droog en door
de ‘vele handen’ verliep dit goed.
Rest mij alle helpers van de EMC, EHBO, KNMV, de pitspoezen en de overige vrijwilligers te
bedanken voor hun inzet en hulp.
Harry Wolters
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BROEKHUIS OOST MOTOREN,
VOOR DE ÉCHTE MOTOR-LIEFHEBBER!
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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
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HELPERS GEVRAAGD
De voorbereidingen zijn in volle gang, maar veel werk moet natuurlijk in de laatste weken en
dagen worden verzet. Daarvoor is jullie hulp weer een nodig. De laatste zaterdagen zullen
ploegen vrijwilligers actief moeten zijn om de route en accommodaties op te bouwen en ook in
de week van het evenement zullen de nodige handjes uit de mouwen moeten worden gestoken.
Donderdag 27 november begint het evenement eigenlijk al, want moeten alle deelnemers zich
DDQPHOGHQHQKXQPRWRUODWHQNHXUHQGLHYHUYROJHQV]DOYHUGZLMQHQLQKHWSDUFIHUPp
Dan volgen op vrijdag 28 en zaterdag 29 november beide wedstrijddagen, waarbij de laatste dag
zal worden afgesloten met een feestavond. Tijdens deze feestavond wordt het enduroseizoen
2014 afgesloten en de kampioenen in de verschillende klassen gehuldigd.
Zondag 30 november kan iedereen bijkomen van de voorgaande dagen, waarna op maandag
1 december de nodige opruimwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.
Ook daarna zullen nog de nodige zalen moeten gebeuren, maar meld je aan als helper en
kom de handen uit de mouwen steken tijdens opbouw, het evenement zelf en het opruimen,
op die dagen dat je kan. Aanmelden kan op inforeggerit@entersemotorclub.nl of bij een van
de enduro commissieleden, zie bij de colofon in dit blad. Mogelijk komt er op onze website ook
nog een aanmeld formulier.
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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

Colofon
Voorzitter

A. Slagers

Dorpsstraat 79

7468 CG,

Enter

0547-384332

Secretaris

E. Brok

Brinkstraat 6

7468 CZ,

Enter

06-47056628

Penn.meester

D. Pruim

Pr. Bernhardlaan 28

7468 BE,

Enter

06-11006036

Leden

F. Lammertink

Brahmsstraat 16

7604 ET,

Almelo

0546-807811

H. Wolters

Brinkstraat 4

7468 CZ,

Enter

0547-383072
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H. a/d. Stegge

Putman Cramerstraat 7

7468 BG,

Enter

0547-383110

B. Rikkert

Boomcateweg 81b

7442 BG,

Nijverdal

0548-613189

R. Schrooten

Muldershof 17

7468 GR,

Enter

06-54713877



Lidmaatschap

Bankrelatie

0LQLOLGWPMDDU

(85

WPMDDU

(85

WPMDDU

(85

Redactie

YDQDIMDDU

(85

H. Wolters

0547 - 383072

*H]LQVOLGPDDWVFKDS 

(85

F. Lammertink

0546 - 807811

S. Rutenfrans

06 - 57333712

Bank rekening nr: 11.43.07.024 (Rabobank)

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

E-mail redactie

betaling voor het hele volgende jaar.

redactieclubblad@entersemotorclub.nl

Postadres

Openingstijden t’ Kluphoes

Postbus 53, 7468 ZH Enter

Woensdag

19.30 uur tot 23.00 uur

Zaterdag

15.00 uur tot 19.00 uur

Internet
Adres t’ Kluphoes

www.entersemotorclub.nl

Krompatte 4 7468 AS, Enter

0547-382053

B. Rikkert

0548 - 613189

Veteranen

M. Reijerink

06 - 22065346

J. Nuitermans

0548 - 456356

& Klassiekers

B. Westerik

0546 - 573012

N. Hovenier

06 - 14560053

J. Hinseveld

06 - 51565584

Weekend

F. Lammertink

06 - 29217269

Duitsland

B. Rikkert

0548 - 613189

H. de Wilde
R. Oude
Mensink
B.
Mulders

06 - 15022942
0547
- 381318
06
- 21287422

N. Hovenier

06 - 14560053

G. Poortman

06 - 51349531

J. Rutjes

0547 - 381686

G. Kalenkamp

0547 - 382986

A. Slager

0547 - 384332

H. ter Denge

06 - 29536751

M. Vos

0547 - 381814

H. Beverdam

0547 - 381661

J. Slagers

0547 - 383787

H. a/d Stegge

0547 - 383110

A. Slagers

0547 - 384332

Beheer

H. Poortman
Getkate
G.

31620890
06 - 51349531

A. Kamphuis

0547 - 382593

Kluphoes

M. van der Riet

06 - 10386910

H. Wolters

0546-383072

H. a/d Stegge

06 - 53272523

A. Slagers

0547-384332

Dartteam EMC

G. Poortman

06 - 51349531

B. Slaghekke

06-55152850

Spiekerhard

H. Spenkelink

06-51194664

T. Ellenbroek

06-13437820

Tour

Enduro

Cross

Supermoto

Enterrun
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