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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 

 

Hallo IJselrijders, 
 
Het nieuwe motorseizoen is weer begonnen voor onze club en dat was wel te verstaan op 29 maart 
met de openingsrit die naar Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Het was een klein groepje van 9 
motoren waarvan 1 voorzien van duo, ga verder niet inwijden hier over want dat zullen jullie ter zijner 
tijd wel lezen in het clubblad. Alleen vragen over het weer is niet nodig, er was geen weer. 
 
Dan staat er onder het meer clubs overleg op 5 april de paastoertocht van MC Salland op de planning, 
misschien is het al geweest als jullie het voorwoord lezen. Dan staat er als club rit onze 30ste 
koekstadrit voor 12 april op de kalender. De rit zal gaan in de richting van Coevorden en Hoogveen en 
gaan over een afstand van 150 km of 250 km. 
Hopelijk komen er ook een hele hoop niet leden naar het evenement en is er een kans om er nog wat 
leden/gastrijders er aan over te houden. Natuurlijk hopen we ook op heel veel eigen leden die 
deelnemen. 
 
Als proef hebben we besloten voor dit jaar een drietal korte zondag ochtend ritten in te voeren die 
niet mee tellen voor de toercompetitie. Deze ritten zullen op de volgende datums gehouden worden. 
De eerste is op 03-05 en zal worden voor gegaan door de Jan Korting. 
De tweede zal zijn op 21-06 en de derde is op 09-08. Verder zal daar de info wel over verschijnen op de 
site.  
 
Rest mij verder om iedereen een goed en veilig toerseizoen te wensen met veel kilometers en 
gezelligheid. 
 

 
 
MTK de IJselrijders is een club  om trots op te zijn. 
 
Gegroet Jos Korting 
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        Bestuursvergaderingen     2015 

 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
 
April geen vergadering 
8 mei     20:00 uur  Peter Wolsing 
Juni geen vergadering 
30 oktober ALV      De Lindeboom 

 ---------            ------- 

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende 
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad. 

 ---------            ------- 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
  Autobedrijf Slagter:    10% korting 

  De korting is op arbeidsloon en APK. 
 

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 

 ---------            ------- 

 
KM-vergoeding 2015 

 

De km-vergoeding voor 2015 is vastgesteld op € 0,11 per km 
 

Vergoedingsfaktor km-vergoeding is vastgesteld op €  1,70. 
Dit komt neer bij een verbruik van 1:15 met een literprijs van 1,70  

op een vergoeding van 0,11 cent per kilometer.  

 

 
           

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm


 April 2015 Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 3 

  



 April 2015 Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 4 

 

Theorie avond speciaal voor de IJselrijders 
 

 
 
MTK de IJselrijders heeft de verkeersveiligheid hoog in 
het vaandel staan.  
 
Wederom heeft Verkeersschool Joop Hagen geheel 
belangeloos, zich bereid verklaard een theorie avond 
speciaal voor de IJselrijders te willen organiseren, 
waarvoor bij voorbaat dank. 
  
De invulling van deze avond zal zijn op: 
 
Vrijdag 24 april 2015 
  
- 18.45 uur inloop en ontvangst 
- 19.00 uur start van de theorieavond 
- 20.00-15 uur pauze  
- 21.30 uur einde van de avond 
  
Verkeersschool Joop Hagen  
Brinkgrevenweg 62 
7413 AD Deventer 
   
Opgaaf vooraf bij ondergetekenden. 
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
PR commissie 
Peter Wolsing 
Ronald van de Klooster 
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Thema avond MOTORKLEDING  

 
 
 
 
MTK de IJselrijders organiseert in samenwerking met onze adverteerder Motor Oost een thema avond 
motorkleding. Nieuwste ontwikkelingen op gebied van motorkleding helmen en communicatie 
middelen komen hierbij aan bod.  
 
Deze thema avond zal plaatsvinden op: 
 
28-5-2015 bij Motor Oost te Rijssen. 
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur. 
 
Tevens zal die avond de werkplaats geopend zijn en zal er daar worden verteld hoe er met storingen 
onderweg moet worden om gegaan. Ook het plakken van een band wordt uitgelegd met behulp van 
een reparatie-set. 
 
Speciaal voor deze avond is er voor de IJselrijders een 
extra korting te verkrijgen van 20% op de aan te 
schaffen kleding en of aanverwante zaken, alleen 
geldig op deze avond!! 
 
Datum: 28-5-2015 
Tijd: 19.30uur vertrek naar Motor Oost. Met motor 
en/of auto. 
Locatie: Parkeerplaats Lindeboom, Aldi zijde. 
 
Verplicht aanmelden voor 20-5-2015!! dit in verband 
met de personele bezetting bij Motor Oost. 
 
 
Gastrijders, leden en gezinsleden zijn van harte 
welkom!  
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Aanleveren kopij 

 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand 
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij 
doen de opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat 
aanleveren.  

 
 

In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt, 
niet verwerkt worden in het clubblad. 

 
 
 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad  

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 april 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 5 7 mei 2015 

20 mei 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 6 7 juni 2015 

20 juni 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 7 7 juli 2015 

20 juli 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 8 7 augustus 2015 

20 augustus 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 9 7 september 2015 

20 september 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 10 7 oktober 2015 

20 oktober 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 11 7 november 2015 

20 november 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 12 7 december 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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jarigen APRIL 

Louise Vierhouten-Fock van Koppenaal   
Henk Holmer    
Anton van Kesteren   
Bart Antonissen    
Bert Neuteboom    
Berna Pasman     
   
    
 
  

Van harte gefeliciteerd met 
jullie verjaardag 

 

 ---------            ------- 

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden? 

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
of een clubactiviteit.  
 
 
 

 ---------            ------- 

 

LID ZIEK??? 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
 
 
 
 
 

BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus 2014   

 

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Dingen die fout kunnen gaan......... 
Het rijden op de motor is door de medeweggebruikers soms al gevaarlijk genoeg. Ze zien je over het hoofd, 
schatten je snelheid verkeerd in etc. Maar ook als motorrijder kun je behoorlijk veel dingen fout doen.  
Bijvoorbeeld door te langzaam te rijden. Wat?? Te langzaam? Maar er wordt toch altijd gewaarschuwd voor te 
hard rijden? Dat klopt helemaal, maar toch zijn er ook situaties waar te langzaam rijden gevaar oplevert.  
 
Dat geldt dan voornamelijk bij het rijden in de bergen, want daar speelt de zwaartekracht een grote rol. Rijd je 
bergopwaarts en gooi je het gas dicht, dan vermindert je snelheid razendsnel. Zelfs als je 100 km/uur rijdt en de 
weg loopt steil omhoog, dan is verrassend hoe snel je afremt door alleen het gas dicht te gooien. 
Rijd je dus al met een lagere snelheid bijvoorbeeld een beklimming met haarspeldbochten, dan moet je goed 
opletten dat je vooral in bochten naar rechts niet te langzaam rijdt. De bochten naar links zijn ruimer en dat gaat 
meestal wel goed. Bovendien kun je die bocht zo groot mogelijk maken zonder dat je op de weghelft van de 
tegenliggers hoeft te rijden. Maar bij een haarspeld naar rechts, vooral op smalle wegen, is het altijd oppassen 
geblazen. 
 
Zorg er voor dat je niet samen met een 
tegenligger in de bocht naar rechts zit. 
Dat beperkt de mogelijkheden sterk. 
Normaal zul je redelijk lang voor de 
rechterbocht al links gaan rijden. 
Daarmee vergroot je het zicht op de weg 
na de haarspeldbocht en kun je al zien of 
er tegenliggers aankomen. 
Komt er niets aan, dan maakt dat de zaak 
makkelijker. Want dan kun je de 
haarspeldbocht naar rechts helemaal links 
van de weg (dus niet van jouw weghelft, 
maar echt helemaal links) inzetten. De 
bocht wordt daardoor ruimer en 
makkelijker te nemen. Als je wel 
tegenliggers aan ziet komen, is het verstandig om je snelheid zo danig aan te passen (versnellen of vertragen) 
dat je niet samen met de tegenligger in de bocht zit. 
Maar soms loopt het net even anders dan gepland. De tegenligger rijdt net wat langzamer of sneller dan je hebt 
ingeschat of remt opeens af voor de bocht.  
En dan zit je met het feit dat je voor de haarspeldbocht naar rechts dan toch uitsluitend je eigen weghelft ter 
beschikking hebt. Bij een smalle weg mag je blij zijn als die twee meter breed is. Dat is voor een bocht van 180 
graden, die ook nog omhoog loopt niet veel.  
Daar is techniek EN snelheid voor nodig. Want rijd je in zo'n situatie te langzaam, dan kom je pijnlijk tot de  
ontdekking dat het in evenwicht houden van een balans - voertuig (dat is de motor) zijn grenzen heeft.  
Als je op dat moment niet de goede techniek en tactiek toepast, kom je in de problemen.  
Terug naar de 1e versnelling, voet op de achterrem, en vooral niet kijken naar de tegenligger, maar wel naar de 
ruimte rechts van de tegenligger (want daar moet je heen rijden).  
Motor doorkantelen en de motor trekkend houden. Voel je dat de motor naar binnen dreigt te vallen, dan is er 
maar één oplossing:  
Gas bijgeven. Want als je gas bijgeeft, richt de motor zich op. Gooi je op zo'n moment je gas dicht, lig je een 
halve seconde later met je motor op het asfalt.  
Het is best moeilijk om die ingebouwde reactie als het fout gaat van "gas dicht en remmen" te onderdrukken. Je 
kunt die reflex minder maken, door te oefenen. Zet op een stille parkeerplaats drie voorwerpen neer, om te 
beginnen met een onderlinge afstand van drie meter. Rijd tussen de linkse en de middelste door en maak een 
zodanige krappe bocht naar rechts dat je 180 graden keert en tussen de rechtse en middelste weer terug rijdt. 
Lukt het niet meteen, leg dan om te beginnen de voorwerpen wat verder uit elkaar. Op die manier oefen je op 
korte bochten naar rechts en als het lukt krijg je zelfvertrouwen. En al je zelfvertrouwen hebt, dan blijft die 
reflex van gas dicht en remmen misschien weg als je een keer in een krappe haarspeldbocht verzeild raakt 
samen met een tegenligger. 
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12 open deuren over inbraakpreventie 

Dieven afschrikken: we weten allemaal hoe het moet. Toch slaan inbrekers dagelijks nog vele 

honderden keren toe in huizen, schuren en garages. Daarom, als opfrisser: 12 open deuren over 

inbraak- en diefstalpreventie in en rond het huis.  

 Neem een hond! Geen inbreker riskeert graag een blaffende (of bijtende) oppas.  

 Woon je buitenaf? Ook tamme ganzen en eenden zijn effectieve ‘alarmbellen’. 

 Zorg voor voldoende buitenverlichting, 

liefst met bewegingssensoren. 

 Zorg voor goedgekeurd hang- en sluitwerk 

op deuren en ramen. 

 Parkeer je motor zo mogelijk altijd binnen, 

uit het zicht. 

 Zet ook binnen je motor altijd op slot. 

Stuurslot en schijfremslot. Makkelijker moeten we het ze zeker niet maken! 

 Beveilig ook lichtkoepels, bovenverdieping en garage of berging. 

 Zet ladders en kliko’s weg van de gevel; inbrekers gebruiken die graag als ‘opstapje’. 

 Laat geen sleutels aan de binnenzijde van sloten zitten. 

 Sluit bij het weggaan altijd alle deuren en ramen, ook van toilet, schuur en/of garage. 

 Verstop geen sleutels onder deurmat of bloempot; die weet zelfs een amateur-inbreker te 

vinden. 

 Hang geen adreslabel aan je sleutelbos. Bij verlies of diefstal maak je het inbrekers dan wel heel 

makkelijk. 

 Heb je een schuifpui of –deur in huis, garage of schuur? Leg een balkje aan de binnenkant op de 

rails tussen deurpost en schuifdeur. Dan is van buitenaf openschuiven onmogelijk. 

Bron: KNMV 
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Inschrijving 2e editie KNMV Motordag geopend! 

Deelnemers aan de Mini-VRO tijdens de KNMV Motordag in 2014. Foto: KNMV.  

De tweede editie van de KNMV Motordag komt eraan! Op 2 mei is er voor motorrijders weer van alles 
te beleven op het oefencircuit van de politie in Lelystad. Nadat KNMV-leden al even de kans hebben 
gehad om zich in te schrijven, kunnen nu ook niet-leden zich gratis voor dit evenement registreren. 

Workshops 
De eerste editie van de KNMV Motordag vond in 2014 plaats en was met zo’n 2500 bezoekers een 
groot succes. Daarom gaan de poorten van de KNMV Motordag dit jaar al om 10.00 uur open. 
Motorrijders en hun eventuele passagiers kunnen op 2 mei volgens het inmiddels beproefde recept tot 
en met 17.00 uur op het evenemententerrein in Lelystad deelnemen aan diverse doe- en 
kijkactiviteiten. Volg bijvoorbeeld een mini-VRO, maak een proefrit op een BMW, ga offroad of leer de 
basisbeginselen van het trialrijden.  
 
Kijk voor alle workshops op www.knmv.nl/motordag. Het is niet nodig om je voor deze workshops 
apart in te schrijven. Regel op de KNMV-website je gratis ticket voor de KNMV Motordag, kom in 
Lelystad naar de workshop(s) van jouw keuze en sluit aan in de wachtrij. 
 

Heerlijk rondneuzen 
Naast de workshops is er 2 mei aanstaande uiteraard ook van alles te zien. Zo is er opnieuw een 
Motormarkt met nu nog meer standhouders. Niet shoppen maar wel rondneuzen kun je bij de 
Klassiekertentoonstelling waar diverse classic motoren glimmend en wel staan te pronken. 
 
Inschrijven 
Wacht niet totdat het te laat is en regel nu je gratis kaarten voor de KNMV Motordag. 

 

  

http://www.knmv.nl/Toeren/knmv-motordag/
http://www.knmv.nl/Toeren/knmv-motordag/inschrijven/
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Verslag openingsrit 
 

 

Het was ‘s morgens tegen de verwachting in droog en we kwamen klokslag 9:00 uur aan (was voor 
mijn gevoel nog 8:00 uur) bij De Lindeboom en hadden nog net tijd om ons in te schrijven en 
vertrokken daarna meteen.  
De opkomst was matig namelijk, Jan en Jos Korting , Harry en Tonny Koolhof , Halit Aydin, Henk Put, 
Ronald v/d Klooster, Jan Amelink, Jose en Francis Maatman.  
 
 

We reden een klein stukje A1 en daarna binnendoor 
naar Soesterberg naar het nationaal militair museum. 
Daar aangekomen om  ±10.15 uur werden we versterkt 
door Ruud Maatman (onze zoon) per auto. Hij houdt 
namelijk niet van motorrijden maar wel van Tanks.  Later 
volgden Cor en Elly Dalhuizen (ook per auto i.v.m. 
familie bezoek). Cor was bijna onherkenbaar in zijn colbertje.  

 

Na een gezamenlijke kop koffie in het 
museumrestaurant, gingen de meesten 2 aan 2 het 
museum verkennen.  
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Het was een bijzonder interessant museum zeker voor de oude hap ( 77 – 5  voor de insiders) want aan 
het einde van het museum was de afdeling koude oorlog en hier staan de voertuigen uit mijn diensttijd 
zoals de DAF 328. De een tonner, de vierling mitrailleur en de Leopard luchtafweer tank en meer van 
dat soort fraais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De afspraak was om ca. 13:00 uur in het restaurant te gaan 
lunchen. Dit was echter niet bij iedereen goed doorgekomen 
zodat we goed gefaseerd hebben geluncht.  
 
Ca. 15:00 uur werd de terugreis aanvaard. Nu was het echter 
niet meer droog en konden we onze pakken op waterdichtheid testen. Het kwam namelijk met bakken 
uit de lucht. Jose maakte van de gelegenheid gebruik om de terugweg bij onze zoon in de auto te 
aanvaarden (de verrader). Na een rustige maar natte rit waren we om +/- 16.15 uur terug in 
Schalkhaar. 
 
Al met al een interessante dag!  
 
Groetjes Francis Maatman. 
 
PS: 
Rats kuch en bonen, Is het soldatendiner. 
Rats kuch en bonen, doe daar je maaltje maar 
mee. 
Vree is ons streven, vrijheid van grenzen tot 
strand, Hollandse soldaten leven voor het 
Vaderland. 
(Rats heeft betrekking op stamppot van enkele 
dagen oud, kuch is munitiebrood, brood van 
enkele dagen oud en bonen zijn de aanvulling 
op het menu)  
Bron: Wikipedia 
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TIPS VOOR HET RIJDEN IN EEN GROEP 
 
1. Vertrekken 

1.1. De voorrijder wacht tot iedereen op de motor zit en de weg vrij is om gezamenlijk te vertrekken. 
Iedereen, ook elke passagier, schrijft zich in op de deelnemerslijst. 
Elke deelnemende motorfiets begint met een volle tank brandstof.  
De voorrijder informeert even naar de minimale afstand voordat er gestopt moet worden voor een 
tankbeurt. (Denk aan kleine tankjes, grote verbruikers en niet volle tanks) 
Als er routebeschrijvingen zijn uitgedeeld dan zorgt eenieder ervoor dat hij die tijdens de rit kan lezen, 
zodat hij op elk moment weet waar op de routebeschrijving de groep is. Dit is nuttig voor het geval de 
groep uiteenvalt. Is er geen routebeschrijving dan is een lijstje met wat plaatsnamen en de adressen van 
pauzeplaatsen en of tankstopplaatsen aan te bevelen. 
Verder is het hebben van een mobile telefoon bij de voorste en de achterste rijder erg nuttig waarbij zij 
elkaar’s nummer in het geheugen hebben geprogrammeerd. 
1.2. Volgorde:  
Vooraan rijden de minst ervaren en/of langzaamste rijders 
Achteraan rijdt een ervaren rijder die zomogelijk de route kent 

 
2. Rijden in een groep vereist concentratie en discipline 

Omdat elke deelnemer medeverantwoordelijk is om de groep bijeen te houden, dient hij of zij zich aan 
de regels voor het in een groep rijden te houden.  
Hij of zij dient ten alle tijde te weten wie er vóór - en wie er achter hem of haar rijdt; dit is vooral 
belangrijk wanneer de groep door een andere groep wordt ingehaald of andersom. Weet wie er bij 
horen en wie niet 

 
3. Volgen van de rijder voor je. 

3.1. Afstand tot de 1e motor (dit is de eerste die op iets onverwachts reageert) 
De 1e motorrijder is degene die als eerste moet inspelen op het overige verkeer en tevens de juiste 
navigatie moet voeren. Hij (of zij) moet dat onafhankelijk van de overige groepsleden doen. Houd 
daarom iets meer afstand tot de eerste rijder dan dat u gewend bent tot een rijder elders in de groep. 
De bekende 2 seconden regel moet voldoende zijn. Wees er ook bedacht op dat de 1e rijder plotseling 
tot de conclusie komt dat hij (of zij) verkeerd gereden is en wil stoppen of omkeren. 
3.2 Afstand tot je directe voorganger. 
Net als in het autoverkeer geldt ook hier de zgn. 2-sec regel. Echter doordat je “baksteensgewijs” rijdt zit 
er schuin rechts of links nog een motorrijder tussen. De 2 sec regel betreft dan ook motor die in rechte 
rijrichting voor je rijdt. Dit is ook de motor waar je tegen op rijdt, mocht die plotseling stoppen, bv 
omdat die onverwacht iets op de weg vóór hem of haar waarneemt. 
3.3 Kijk verder dan één rijder voor je. 
Door ook de rijders die vóór je directe voorganger rijden in de gaten te houden kun je beter anticiperen 
op wat er komen gaat. B.v. een afslag (richtingaanwijzer) of een obstakel (drempel of punaise) 

 
4. Positie op de weg 

4.1 Baksteensgewijs, maar niet in de dode hoek; kijk in spiegel van je voorganger. 
En nu bedoel ik met voorganger de rijder die schuin voor je rijdt.  Over de 2-sec-afstand  hebben we  het 
al even gehad. Nu moet je via de spiegel van de schuin voor je rijdende motor in de ogen van diens 
berijder kunnen kijken. Als dat niet het geval is dan zit je kennelijk in zijn of haar “dode hoek” en dat 
betekent dat die voorganger jou mogelijk niet ziet, in ieder geval jouw ogen niet.  

Het is duidelijk dat ook de stand van de spiegel van die voorganger erg belangrijk is. Het is dus een 
samenspel tussen die 2 motoren en de spiegel van de voorste. 
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Baksteensgewijs betekent ook dat wanneer de voorganger van positie op de weg verandert, b.v. omdat 
zijn voorganger uit de rij gaat, alle volgers ook van positie veranderen opdat het oorspronkelijke 
baksteenverband weer hersteld is.  

 
5. Snelheid waarmee de groep kan rijden 

In principe bepaalt de “voorrijder” de snelheid en de rest volgt met dezelfde snelheid. Echter omdat elke 
verstoring, ergens in de groep, de overige rijders doet afremmen zullen zij daarna weer moeten 
versnellen om de “voorrijder” weer in te halen. De rijders in de groep ervaren dus, dat naarmate zij 
verder achterin de groep rijden, zij harder moeten rijden dan de “voorrijder”. De “voorrijder” moet dus 
via zijn spiegels in de gaten houden of de rijders achter hem of haar voldoende meekomen en zal zijn 
snelheid zonodig neerwaarts moeten bijstellen. 
Voor één of meer achter geraakte rijders geldt: Even snel inhalen alleen op de rechte stukken als die vrij 
zijn en nooit zonder meer achter iemand aan rijden; je bent zelf verantwoordelijk, zelfs voor diegenen 
die weer achter jou aan komen. 
5.1 Snelheid en plaats in de groep 
Iemand die nog weinig ervaring in het groepsrijden heeft of zo langzaam mogelijk wil rijden doet er goed 
aan om zo ver mogelijk voorin de groep te rijden. 

 
6. Signalen van de voorrijder 

Verbale communicatie van de “voorrijder” naar de groep en andersom is tijdens de rit vrijwel niet 
mogelijk. Het moet dus gebeuren d.m.v. signalen. Signalen zijn afgesproken tekens en hebben dus voor 
alle leden van de groep een eenduidige betekenis. Omdat er geen “weksignaal” bestaat, of het moet het 
gebruik van de claxon zijn (wat overigens voor dat doel wettelijk niet toegestaan is), moet iedereen 
gewoon de voorrijder als ware het een dirigent in de gaten houden.  
Signalen die op mogelijke gevaren wijzen, zoals obstakels, slipgevaar, een paard, een loslopende hond, 
of een onverwachte tegenligger moeten zoveel mogelijk aan elkaar doorgegeven worden . 
Via een internetsite trof ik een aantal plaatjes met signalen waarvan ik de hier onderstaande voor ons 
relevant acht: 

    
  

 
 
 
 
 
Ik ga omkeren   Obstakels op de weg  Ga maar voorbij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pas op gevaar   Richtingaanwijzers uitdoen  Ik ga stoppen 
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7. Inhalen en ingehaald worden 

Inhalen kun je onderverdelen in 
7.1 Inhalen op een weg met enkele rijstrook en inhalen op een weg met meer rijstroken. 
7.1.1 Enkele rijstrook: 
Voor de voorrijder geldt steeds: haal alleen in als er een aanmerkelijk snelheidsverschil is met het in te 
halen voertuig EN er moet een geruime kans zijn dat de gehele groep kan inhalen vóórdat de volgende 
afslag bereikt wordt. Haalt de voorrijder een groot voertuig in (bus of vrachtauto) dan is de kans groot 
dat de rijders achter dat voertuig hun directe voorrijder niet meer kunnen zien. De rijder direct achter 
het grote voertuig zal ook direct meer afstand tot dat voertuig moeten maken, met als gevolg dat de 
groep uit elkaar gedreven wordt. Als de rijder die achter het “vreemde” voertuig moest blijven rijden, 
omdat die rijder nog even niet inhalen kon, een “rechtse baksteen rijder” was dan zal die naar de linker 
plaats willen opschuiven om zo beter langs het “vreemde” voertuig te kunnen kijken. Om voldoende 
tussenafstand te blijven houden moeten dus alle volgende rijders van positie wisselen. 
Natuurlijk kijkt elke rijder op zijn beurt uit of die veilig kan passeren. 
7.1.2 Dubbele rijstrook: 
Zodra de voorrijder wil gaan inhalen, dan maakt hij of zij dat kenbaar door één of twee keer met de 
linker richtingaanwijzer te knipperen, maar gaat nog niet naar links. De achterste rijder reageert, zodra 
die gezien heeft dat de linkerbaan voldoende vrij is, door eveneens de linker richtingaanwijzer uit te 
steken en tevens naar de linker rijstrook te gaan. Dit is het signaal voor de gehele groep om en-bloc naar 
links te gaan en eventueel te versnellen om het inhalen niet langer te laten duren dan nodig. Zodra de 
gehele groep gepasseerd is gaat de achterste rijder weer naar rechts en dit is tevens het signaal voor de 
overige rijders om en-bloc weer naar rechts te gaan. Op deze manier blijft de formatie van de groep 
behouden terwijl tevens voor de overige weggebruikers duidelijk is dat het een “gesloten” groep 
motorrijders betreft waar je maar beter niet tussen kunt gaan rijden. 
7.2 Ingehaald worden op een weg met enkele rijstrook. 
Als de groep de onderlinge afstand niet groter laat worden dan de 2 sec tot de 
voorganger in rechte lijn dan zal een eventuele inhaler de groep als zodanig 
herkennen en proberen de groep in één keer in te halen. Gebeurt dit niet, werk 
dan zoveel mogelijk mee om de inhaler te laten passeren. Geef de inhaler zonodig 
even een seintje zodat hij zich gezien weet en van hem verlangd wordt dat hij gaat 
inhalen. Is de inhaler een (vreemde) motorrijder, pas dan op dat je die niet volgt, 
denkende dat het iemand uit de groep is. Je zou zomaar met een verkeerde groep 
kunnen gaan meerijden. 
7.3 Elkaar niet inhalen. 
Tenzij iemand naar voren wil rijden om bv de voorrijder te laten stoppen omdat ergens in de groep een 
probleem is ontstaan, moeten de deelnemers elkaar niet  inhalen.  
Ook na een pauze is het nuttig om weer de oorspronkelijke volgorde aan te houden. Iedereen weet dan 
direct dat alle deelnemers weer aanwezig zijn. 

 
8. De weg niet kwijt raken 

8.1 Weet wie er voor - en wie er achter je rijdt. 
Zorg ervoor dat je steeds achter dezelfde motor rijdt, je voorkomt dan dat wanneer er een “vreemde” 
motor in de groep komt je per abuis deze motor volgt en je zo het contact met de groep kwijt raakt. 
Iets dergelijks geldt ook  voor degene die je via je spiegels in de gaten moet houden; ook daar kan een 
“vreemde” motor rijden waardoor je onterecht de conclusie kan trekken dat de rest van de groep 
correct volgt. 
8.2 Als de volger niet meer volgt. 

 8.2.1 Bij verkeerslicht heeft de volger “rood” 
Als je door het oranje verkeerslicht rijdt is de kans erg groot dat de volger voor rood komt te staan en 
dus niet mee komt. Houdt in dat geval je spiegel in de gaten om vast te stellen of dat inderdaad zo is.  
 
Kan niet iedereen tegelijk meekomen, dan zit er voor de doorrijders niets anders op dan dat de 
eerstkomende veilige haven wordt opgezocht om het achteropkomende overige verkeer voorbij te laten 
en te wachten op de achterblijvers. Volgt er eerst een afslag, voordat een  “veilige haven” gevonden 
werd, dan geldt hetgeen staat bij punt 8.2.5. 
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Bedenk wel dat er eerst een serie andere voertuigen komen, omdat de overige verkeerslichten eerst 
“groen” hebben gehad. Hier licht dus een zware taak voor de voorrijder; deze moet goed opletten of de 
laatste rijder is meegekomen, wat erg moeilijk te zien is als bij het verkeerslicht rechtdoor gereden 
werd. 
Voor de voorrijder geldt dus: Probeer steeds bij het begin van de “groen-periode” door het verkeerslicht 
te rijden en stop altijd voor “oranje”. 
8.2.2 Bij afslaan kan volger niet mee omdat voorrang verleend moet worden. 
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het verkeerslicht 
8.2.3 De volger blijkt er op een doorgaande weg niet meer te zijn. 
Zoals al eerder vermeld is het belangrijk dat een ieder uit de groep regelmatig via zeen spiegels 
controleert of de volgers nog volgen. Als dat over een langere afstand zonder afslagen al niet meer het 
geval is, mag je aannemen dat er wat aan de hand is, iemand kan pech krijgen, waardoor zijn volgers ook 
stoppen. Als je dan ook stopt en een ieder vóór je kijkt ook frequent in zeen spiegel dan moet 
automatisch binnen niet al te lange tijd ook de voorrijder stoppen 
8.2.4 Waar stoppen om als wegwijzer voor de volger te dienen. 
Zodra een volger niet meer volgt en de groep neemt ergens een afslag dan heeft de ontbrekende volger 
een aanwijzing nodig omdat die anders onherroepelijk de groep mist. 
De achterste van de nog complete groep blijft bij die afslag wachten op de ontbrekende rijder(s). Hij 
moet daarvoor een, voor de ontbreken rijder(s),  goed zichtbare plaats uitzoeken; zonodig zwaaiend met 
een arm opdat de volger(s) hem niet over het hoofd zien. Vlak vóór of vlak na de afslag is dus een goed 
punt, maar hij mag daarbij zichzelf of het overige verkeer niet in gevaar brengen. 
8.2.5 En ander voertuig ontneemt het zicht naar achteren 
Als er een “uitzicht belemmerend voertuig(en)” in de groep zit dan kan het gemakkelijk gebeuren dat de 
achterste van de nog complete groep zijn volger onmogelijk kan zien. Deze achterste moet zich er dan 
van bewust zijn dat de volgende zijn richtingaanwijzer niet ziet en dus de afslag kan missen. Hij moet 
dan proberen bij de afslag de aandacht van de volger te trekken. Ook die volger moet weten dat hij zeen 
voorganger niet kan zien vanwege dat “uitzicht belemmerende voertuig(en)”. Hij moet dus sterk 
opletten of er mogelijk door de groep links of rechts afgeslagen wordt! 
8.3 Wie rijdt er naar voren om de voorrijder te informeren? (de op één na achterste?) 
8.4 Adres van stopplaats, tankstop en/of lunchpauze vooraf  bekendmaken. 
Als er gereden wordt in een groep zonder dat er voor iedereen een routebeschrijving is dan moet er op 
zeen minst een lijstje met plaatsnamen zijn en adressen van stopplaatsen en tankstops zijn zodat ieder 
die punten zelfstandig kan vinden. Ook een lijstje met gsm-nummers van de overige rijders in de groep 
kan zeer nuttig zijn. 

 
9. Stoppen met een groep 

9.1 Hoe opstellen bij stoppen voor VKL of VRW 
Bij een verkeerslicht, of stoppen voor een voorrangsweg is het doorgaans nuttig om met twee-aan-twee 
naast elkaar op te stellen. Zodra er weer gereden kan worden volgen er zo veel mogelijk rijders van de 
groep. Natuurlijk is iedereen steeds zelf verantwoordelijk voor het veilig weer doorrijden 
9.2 Waar wel en waar vooral niet stoppen 

Met name de voorrijder zal zich 
moeten realiseren dat als hij of zij 
ergens wil gaan stoppen (zonder 
dat dat verkeerstechnisch 
noodzakelijk is) de overige rijders 
datzelfde achter hem of haar gaan 
doen. Daar moet dan wel zoveel 
ruimte zijn dat er niemand op de 
rijweg tot stilstand hoeft te komen. 

  
Is die stopplaats bv een parkeerhaven dan moet zover mogelijk doorgereden worden om dan weer 
schuin naar de weg toe tot stilstand te komen. Op die manier passen er zo veel mogelijk motoren op die 
parkeerhaven. Voorwielen in vertrekrichting 
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9.3 Parkeren 
Voor het parkeren op stopplaatsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de parkeerhaven. Rijdt achter de 
voorrijder aan tot deze zijn motorfiets kennelijk ergens gaat parkeren en ga daar parallel naast staan 
enz, steeds met de voorwielen in dezelfde richting als de voorrijder. Makkelijk als er straks weer 
weggereden wordt en het geeft naar buiten toe een gedisciplineerde indruk. 

 9.4 Tanken 
Realiseer je dat degene met de kleinste tankinhoud daarop ongeveer 150km kan rijden. Dat betekent 
dat de groep en met name de voorrijder er vanuit gaat dat er na een tankstop zoeen 150km gereden kan 
worden alvorens weer te tanken. Iedereen moet zich tijdens een tankstop dus afvragen of hij met de 
resterende tankinhoud die 150km kan rijden en zo niet dan moet hij dus ook tanken 

 9.5 Omkeren 
Als de voorrijder, of iemand anders uit de groep, zich realiseert dat hij een afslag 
gemist heeft dan moet hij dat zo snel mogelijk kenbaar maken met teken voor 
OMKEREN. 
Af en toe een keer oefenen “keren op de weg” is altijd nuttig. 
Ben je nog niet gevolgd in de foute weg, wacht dan geduldig vóór de afslag tot de rijder vóór je weer op 
de goede route zit; houd de oorspronkelijke volgorde aan. 
Zit er een zijspan in de groep, houd er dan rekening mee dat die altijd “over de bak” moet keren, dus 
met een rechtse bak rechtsom; geef hem die ruimte. 

 
10 Rijden op de autoweg 

10.1 Rijdt niet te ver uit elkaar; houdt zo mogelijk de groep “gesloten” 
Op de autoweg met dubbele rijbanen kan een groep motorrijders gemakkelijk als groep in zeen geheel 
ingehaald worden, waardoor onderling zichtcontact binnen de groep behouden kan blijven. Zorg er dan 
ook voor dat inhalende weggebruikers de groep als één geheel zien. Dit kan door er voor te zorgen dat 
de onderlinge afstanden, zoals al eerder besproken niet te groot worden. Op deze wijze kan er ook 
gemakkelijk door de groep ingehaald worden zoals reeds besproken bij “Inhalen op wegen met een 
dubbele rijstrook” 

  10.2 Door de file rijden 
Motorrijders mogen, zij het met een gering snelheidsverschil tussen de auto’s in een file doorrijden. Als 
groep is dit ondoenlijk en zodra een groep dus bij een file aansluit en de voorste rijder besluit om door 
de file heen te rijden dan is het verstandig dat een ieder op een veilige afstand volgt en zelfstandig 
oplettend door de file rijdt. Eenmaal door de file kan een ieder met gematigde snelheid doorrijden tot 
de groep zich weer geheel heeft geformeerd. 
Zit er een zijspancombinatie in de groep, blijf dan als groep bij elkaar en sluit je aan in de file; een zijspan 
kan niet tussen de auto’s doorrijden. 

 
11 Rol van de achterste rijder 

De achterste rijder vormt het sluitstuk van de groep. Zodra, meestal na elke afslag, de voorste rijder de 
achterste kan zien is dat voor de voorste rijder het signaal dat de groep nog steeds compleet is en hij 
dus kan doorrijden. Maak daar dus als voorrijder gebruik van!  
Omdat de achterste rijder doorgaans een ervaren rijder is kan hij ook de rijstijl van de rijders vóór zich 
beoordelen en zonodig, tijdens een stop, aanwijzingen geven. 
In geval van een probleem, bv een pechgeval, is het erg nuttig dat zowel de voorste als de achterste 
rijder over een ingeschakelde gsm-telefoon beschikken, waarbij zij elk het telefoonnummer van elkaar in 
het geheugen hebben opgeslagen.  
Natuurlijk wordt een pechvogel niet alleen achtergelaten als de groep verder moet en de pechvogel niet 
verder kan. 
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 Toerkalender 2015
 Datum & Tijd Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

2 12-apr-15    10:00 uur Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250  € 6,00 Koekstad commissie 

3 26-apr-15     Lenterit     RAM Raalte 

 03-mei-15     Korte Zondag Ochtendrit     Jan Korting 

4 10-mei-15     Promotierit     Het Bestuur 

5 14-mei-15 t/m 17-mei-15 Hemelvaartweekend     Henk Pasman 

6 20-mei-15     Avondrit     Henk Put 

 25-mei-15     Voorjaarstocht     MC FreeWheels 

7 31-mei-15           Jos Korting 

 08-jun-15 t/m 11-jun-15 Avondvierdaagse     MC FreeWheels 

8 14-jun-15           Halit Aydin 

 21-jun-15     Korte Zondag Ochtendrit       

9 22-jun-15 t/m 26-jun-15 A4D IJselrijders 3 x 100 +  
2 x 125 

€ 5,00 A4D Commissie 

 01-jul-15 t/m 03-jul-15 Avonddriedaagse     MTC Dalfsen 

10 05-jul-15     Regiorit     Regio overleg 

 06-jul-15 t/m 09-jul-15 Avondvierdaagse (Voorlopig)     MC Salland 

11 19-jul-15     Bevrijdingsrit     Ton Korting 

12 02-aug-15           Jan Korting 

 09-aug-15     Korte Zondag Ochtendrit       

13 16-aug-15           Cor Dalhuisen 

 29-aug-15     Stoppelhaene     RAM Raalte 

14 30-aug-15           Harry Koolhof 

15 12-sep-15     Advertentierit     Advertentiecomm. 

 13-sep-15     Herfsttoertocht       

 20-sep-15     Blauwe Bogen Rit 
(Voorlopig) 

    MTC Dalfsen 

 20-sep-15     Ponytoertocht     MC FreeWheels 

16 27-sep-15           Jaap v.d Berge 

17 11-okt-15           Cor Dalhuisen 

18 25-okt-15     Sluitingsrit     Voorzitter 

 
Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens. 


