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INHOUD
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;
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VOORWOORD
Hallo IJselrijders,
Het jaar schiet alweer op. Nu ik dit stukje schrijf sta ik op het punt om af te reizen naar Frankrijk
(zonder de motor maar met de caravan). Ik realiseer mij dat als dit stukje gelezen wordt het clubblad
van augustus alweer gemaakt is en dat ik dan tevens weer terug ben van vakantie. Dan zit het goede
leven van ontspanning en even niks er weer op.
Bij ons thuis begint het verenigingsleven weer wat vaak inhoudt dat de zaterdag gevuld is met de
sportactiviteiten van de kids. Als dat allemaal weer begint is dat voor mij een teken dat het
motorseizoen bijna ten einde is. Gelukkig is het nog niet zover; er staan nog aardig wat ritten op de
agenda. De rit van 17 augustus wordt zelfs afgesloten met een BBQ met hopelijk goed weer!
Ook in september en oktober staan er nog verschillende activiteiten op de planning met als klapper
natuurlijk onze jubileumfeestavond op 22 november. De vooruitzichten na de vakantie zijn dan ook
goed te noemen!
Ik wens een ieder die op vakantie gaat een fijne vakantie!
MTK de IJselrijders een club om trots op te zijn,

Pieter-Jan Fledderus
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Verslag Dobbelsteenrit d.d 29-06
.

De Dobbelsteenrit is het resultaat van de samenwerkende clubs in de regio
Salland en is nu voor de vijfde keer gehouden. Het is opgezet als een
individuele rit waarbij degene met het minst aantal kilometers de winnaar
is. Met een dobbelsteen wordt steeds bepaald naar welk volgende
meldpunt, meestal een restaurant, gereden moet worden. De berijder
zoekt zelf dan de kortste weg. Als alle stempelposten bezocht zijn stopt de
km telling en gaat de berijder terug naar het beginpunt, nl het clubhuis van
MC Salland. Tot zo ver de standaardprocedure van de Dobbelsteenrit.
Om half tien 's morgens staan een negental IJselrijders klaar op hun
standaard vertrekpunt bij de Lindeboom in Schalkhaar. Het is nog droog
weer, maar de verwachtingen zijn zo hier en daar een bui. Even later
vertrekken zeven motoren als groep richting Raalte, Lemelerveld en door
naar het clubhuis van MC Salland. Als we daar aankomen blijkt dat we tot
de eersten behoren maar de organisatie is in orde, want we worden
ontvangen met koffie en kunnen vervolgens de inschrijfformulieren gaan
invullen. Inmiddels zijn er ook groepen motorrijders van de andere
deelnemende clubs, te weten MTC Dalfsen, RAM Raalte en MC
Freewheels, aangekomen om zich in te schrijven. Daarna vormen zich klein
groepjes die gezamenlijk in de diverse richtingen vertrekken, afhankelijk
van het aantal ogen wat zij met de dobbelsteen hebben gegooid. Harry en
Tonny rijden alleen en Theo rijdt met Henk en Berna mee. Halit met
Janberd en Francis rijdt met mij mee. Onze eerste rit gaat naar restaurant
Bosgoed in Heeten en als we daar aankomen blijkt dat we de eersten zijn
en dat de bezetting van de stempelpost niet aanwezig is. Geen probleem,
de uitbater is van e.e.a. op de hoogte en hanteert zelf het stempel, ook
heeft hij een dobbelsteen ter beschikking. Janberd bepaalt het volgende
doel nl. restaurant Marktzicht midden in Heino. Vanaf hier mogen we
verder naar "De Bootsman" in Stegeren. Dit is de extra stempelpost die
door MC Salland bemand wordt en ligt op ongeveer één derde aan de weg
van Ommen naar Hardenberg. Inmiddels is het middag geworden en
vinden we dat het tijd wordt voor een kop koffie met wat lekkers er bij.
Tegen de tijd dat wij besluiten om verder te gaan richting MTC Dalfsen
komen juist Harry en Tonny er aan en even later ook de overige IJselrijders.
Wij hebben bij "De Bootsman" lekker buiten op het terras gezeten, maar
als wij vertrekken begint het al wat donkerder te worden. Na zo'n 7 km
westwaarts zie ik voor mij een "gordijn" van regen vallen en tijdens het
vallen van de eerste druppels kunnen we nog net het viaduct onder de
N348, juist voorbij Ommen, halen om daar even te schuilen en wat beter
waterafstotende kleding aan te trekken, want dat er meer dan een klein
buitje valt is ons inmiddels wel duidelijk. Als het na ongeveer 10 minuten
nog steeds regent, maar niet meer zo fel besluiten we om toch maar
verder te rijden. Weer 10 minuten later komen we in Dalfsen aan, onze
voorlaatste stempelpost. Nog een keer gooien met de dobbelsteen is
overbodig geworden, want alleen Cafetaria "Paul van Gurp" in Colmschate,
waar Berta namens de IJselrijders de stempelpost bezet, moet nog bezocht
worden. Gelukkig is zij daar nog aanwezig als wij daar tegen twee uur
aankomen, want volgens het protocol behoeven de stempelposten slechts tot 13:30 uur bezet te zijn. Nadat de
km standen zijn genoteerd besluit Halit om Janberd, die toch wel behoorlijk nat geworden is, eerst maar even
naar huis te brengen. Francis en ik rijden door naar het Gulf tankstation aan de Holterweg en daar voegde Halit
zich later weer bij ons om dan gedrieën terug te rijden naar Lemele waar wij tegen drie uur aankomen.
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De andere IJselrijders zaten net tijdens de lunch bij "De Bootsman" toen
Pluvius zich meldde en hebben daardoor (en waarschijnlijk doordat de
organisatoren van de Dobbelsteenrit een te kort tijdschema hanteerden)
besloten dat zij de laatste stempelpost niet meer op tijd konden bereiken.
Daarom zijn zij maar direct terug gereden naar Lemele, waar ten behoeve van
de wachtenden een stukje trialbaan, met een heuse trial motorfiets, was
ingericht. Op de bijgaande foto's is te zien dat Henk het trial rijden nog niet
verleerd is. Helaas hebben Francis, Halit en ik daar niets van gezien, want wij
waren zo ongeveer de laatste binnenkomers.
Voor de organisatie resteerde nog het evalueren van de inschrijfformulieren
met daarop de gereden km's. Hieruit bleek dat Henk Warmelink van MC
Salland met net iets minder dan 100 km tot winnaar uitgeroepen kon worden.
Alles bij elkaar genomen denk ik dat we best een leuke dag hebben gehad.

Jaap van den Berge
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Grenslandrit 31 augustus a.s.
Beste IJselrijders,
Zondag 31 augustus heb ik beloofd om een toertocht te organiseren en ja belofte maakt schuld.
Ik heb een route uit gezet die ons via een stukje snelweg naar Buurse voert waar we ons eerste kop
koffie kunnen nuttigen, vervolgens gaan we via verschillende binnen weggetjes de grensstreek van
Duitsland onveilig maken, vervolgens kunnen we de lunch gaan gebruiken in het restaurant
“Zur Klosterpfrorte “ of in de snackbar die er vlak bij staat. We kunnen dus kiezen. Ik heb helaas nog
geen ijs stop maar als het weer meewerkt zullen we die ook nog wel vinden.
We vertrekken zoals altijd van de parkeerplaats bij de Lindeboom en wel van de kant van de Aldi.
Vertrektijd is ’s morgens om 9.30 uur en dat met een volle tank benzine en een opgewekt humeur en
als het weer ook meewerkt kan er niets meer fout gaan.
Ik heb de route Grenslandrit genoemd en is ongeveer 300 km lang.
Ik hoop op een grote opkomst en tot ziens op 31-08-2014.
Houd de site in de gaten voor de route.

Groetjes Harry en Tonny.
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Toerrit Brabant-Limburg 3 augustus a.s.
Beste IJselrijders (en evt. gastrijders c.q. belangstellenden),
De route die ik aanvankelijk op 20 juli zou voorbereiden, is inmiddels overgenomen door onze
voorzitter, Jan Korting. Elly en ik hadden per abuis op die datum een hotelovernachting in Rotterdam
geboekt en betaald. Echter op zondag 3 augustus heb ik een route samengesteld, die wordt aangeduid
met “Brabant-Limburg”. I.v.m. de te rijden afstand, 409 km, gaan we starten om 09.00 uur vanaf de
Lindeboom.
Wellicht ten overvloede, maar een volle tank is een must, al zijn er onderweg voldoende
tankmogelijkheden. Geef vroegtijdig aan wanneer je aan een tankpauze toe bent.
Het aanrijden naar het toeristische gedeelte gebeurt via resp. De A 1, A 50, A 12, A50, A59 en een klein
stukje N 65. Mooie gelegenheid om het theoretische gedeelte, v.w.b. het rijden in groepsverband op
autosnelwegen, in de praktijk te brengen. Je zult zien dat, wanneer er wat structuur in het rijden komt,
zelfs de meeste fervente tegenstander van het rijden over autosnelwegen, overstag gaat en zal
moeten erkennen dat het nog niet zo beroerd is. Voorwaarde is dan wel dat een ieder zich
conformeert aan het groepsgebeuren.
Vanaf de N 65 op de Helvoirtseweg gaan we een koffiestop inlassen bij een leuk en goed restaurant
“In ‘t-Groene Woud”. De koffie en het gebak is daar uitstekend. Tegen elven kunnen we dan normaliter
weer vertrekken en zoeken dan het toeristische Brabant op.
Restaurant In ‘t-Groene Woud
Helvoirtseweg 186
5263LV Vught
Tfn.: 073-6565382

Via allerlei slingerweggetjes en mooie dorpjes (echter wel met de nodige vervelende drempels) zijn we
dan tegen 12.30 uur in Budel, waar we gaan lunchen bij restaurant/zalencentrum “De Wielerbaan”.
Kwalitatief goed en prijstechnisch gunstig.
Augustus 2014
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Vervolg Toerrit Brabant-Limburg 3 augustus a.s.

Café-Zaal De Wielerbaan
Maarheezerweg 9
6021 CN Budel
Tfn. 0495-495539
Hierna vervolgen we onze route in de richting van Weert en gaan een klein stukje door België, waarna
we weer in de richting van de Maas “naar boven gaan”. Een klein stukje langs de Duitse grens t.h.v.
het vliegveld Weeze.
Bij goed weer zouden we dan een lekker ijsje kunnen gaan nuttigen in Ottersum (bij Gennep). Via een
relatief onbekend stukje Maas gaan we dan via Mook, Groesbeek, Berg en Dal, Ubbergen naar
Nijmegen. Via de 325 naar Arnhem en dan via de Pleijweg naar het Velperbroekcircuit. Daar kunnen
we dan beslissen, naar omstandigheden, of we de geplande route afrijden, via Dieren, Klarenbeek en
Twello, of dat we van daaruit de A 12, A 50 en A1 opzoeken om op een redelijke tijd weer thuis te
kunnen zijn. Dat laatste gebeurt uiteraard in goed overleg met de deelnemers.
Mochten er intussen nog vragen zijn, c.q. suggesties, dan horen we het graag.
Graag tot ziens op de Brabant-Limburgrit.
Met vriendelijke motorgroeten,
Elly en Cor Dalhuisen.
Vuurdoornstraat 160
8171 XE Vaassen
0578-573466
06-12809261
e-mail: elcoda@telfortglasvezel.nl
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

In augustus is er geen bestuursvergadering
12 september 2014
20:00 uur
---------

Plaats

Pieter-Jan Fledderus
-------

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 2014
De km-vergoeding voor 2014 is vastgesteld op € 0,11 per km
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Motorrit 14 september a.s.
Deze dag was oorspronkelijk op de kalender voorzien als promotierit, maar toen besloten werd dat
die promotierit gecombineerd zou worden met de jubileumrit en dus aan het begin van het seizoen
zat, werd 14 september voorbestemd voor de picknick-rit. Daarom was er ook een “voorinschrijving”
bedacht.
Nu is het zo dat een picknick doorgaans op een open plek in het bos of de heide gehouden wordt en
dat nu is toch voor motorrijders niet zo gemakkelijk, denk maar eens aan regenweer of het ontbreken
van toiletten. Daarom hebben Berta en ik toch maar afgezien van de picknick en er een gewone rit van
gemaakt. De “voorinschrijving” is dan ook niet meer nodig en we zullen op de gebruikelijke plaats en
tijd, Lindeboom om 10:00 uur vertrekken.
Het wordt een rit van ruim 200 km en gaat richting Twente. Tijdens de rit zijn 2 stops gepland te weten
voor de koffie bij Herberg de Pot in de buurt van Markelo en voor de lunch in Lutterzand bij restaurant
Florilympha.

De route zal ik tijdig op de site plaatsen.
Jaap van den Berge
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BBQ-rit 17 augustus a.s.
Deze route zal lopen in de richting van Twente-Achterhoek.
Het zal gaan over een afstand van ±240 km.
2x is er een pauze gepland en 1x een tankstop.
De rit zal eindigen bij Colin motoren waar een overheerlijke BBQ voor jullie klaar staat.
Colin-Motoren
Deventerweg 129
7418 DA Deventer
Tel.: 06-51184396
E-mail: info@colin-motoren.nl
Tot ziens op 17 augustus om 10:00 uur bij De Lindeboom
Groeten,

Jan Amelink

---------

-------

Opgave BBQ-rit
Hallo allemaal,
Wederom zal de BBQ rit gereden worden. Datum van deze rit is zondag 17 augustus. Zover nu bekend
is de lengte van de rit ±250 km. Meer info over de rit, zie verder op de site of in ons clubblad.
De start is zoals altijd bij de Lindeboom en de rit zal eindigen bij Colin motoren waar dan een
overheerlijke BBQ voor jullie klaar staat.
De geheel verzorgde BBQ wordt jullie aangeboden door de jubileum cie. en is toegankelijk voor alle
leden en gastrijders van MTK de IJselrijders 1974.
Vanwege de te bestellen aantallen eten en drinken voor deze BBQ verzoeken wij jullie je op te geven
uiterlijk vrijdag 8 augustus bij; Berna Pasman (BernaPasman@ziggo.nl) Peter Wolsing
(Wolsing034@kpnmail.nl)

Met vriendelijke groet,
Het MTK IJselrijders 1974-team

Augustus 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 9

Programma lustrumjaar 2014
Onderstaand is een indicatief programma van te organiseren bijeenkomsten en
evenementen naar aanleiding van het 40e jubileumjaar van
MTK de IJSELRIJDERS 1974.
Lees voor meer informatie het clubblad, de website en aankondigingen per mail.
Datum

Activiteit

Tijd

Zondag 17 augustus

BBQ bij terugkomst rit

September

Vrijetijdsmarkt
(promotie IJselrijders)
Workshop cupcakes bakken

November
Zaterdag 22 november
December

Feestavond
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid
Workshop schilderen Atelier Hans Kerk
Walstraat

---------

Augustus 2014

-------
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Verslag Twenterit 6 juli jl..
Op zondag 6 juli stond deze rit in de toerkalender gepland en Jan Amelink had deze rit op zich
genomen om deze voor te bereiden en te gaan uitvoeren. Jan had de nodige voorinformatie
aangegeven op de site van de IJselrijders en medegedeeld dat de rit zou aanvangen om 10.00 uur op
ons welbekende adres en dat de lengte van de rit 240 km zou zijn met ergens 2 stops voor de
inwendige mens en een tankmogelijkheid.
Aanvankelijk had ik de rit globaal gevolgd op het GPS- gebeuren en dacht het eerste deel van de route
eigenlijk wel met de ogen dicht zou kunnen rijden, maar dat is natuurlijk logisch, wanneer je na zoveel
jaren nog steeds dit soort routes rijdt. Vind dan maar eens een weg binnen een straal van 100 km waar
je nog nooit bent geweest. Maar ik was positief gestemd en mij voorgenomen mij te laten verrassen.
Aan dat laatst gestelde heeft Jan achteraf volledig voldaan.
Gelukkig waren de weersomstandigheden bij vertrek vanuit Vaassen erg positief, want Elly had al
aangegeven, dat bij veel regen, zij zou afhaken. Dit bleek niet nodig, al waren de voorspellingen, dat er
in de loop van de middag zware buien zouden zijn te verwachten. Alzo op weg naar ons welbekende
adres bij de Lindeboom, waar we even voor tienen al de nodige leden troffen die reeds hun
opwachting hadden gemaakt. De meeste aanwezigen waren “oudgedienden”, maar gelukkig ook een
relatief nieuw lid, Simon van der Linden en een “herintreder”, Johan Gras. Derhalve gingen we tegen
de geplande tijd op pad met 11 motoren en 13 deelnemers, t.w.: Jan Amelink, Halit Aydin, Marian
Martens, Johan Gras, Simon van der Linden, Pieter Jan Fledderus, Mau Pi Ferrari, Berna en Henk
Pasman, Harry en Tonny Koolhof en Elly en Cor Dalhuisen.
Zoals reeds gesteld was het eerste deel van de route nu niet bepaald vreemd, maar levert zo af en toe
toch ook wel weer wat nieuwe aspecten op. Jan had de zaterdag tevoren de route nog nagereden en
had wat mogelijke obstakels waargenomen, o.a. in de omgeving van Dalfsen, waar men nogal doende
was met het spoor. Na Ommen, Beerze etc. belandden we tegen twaalven bij Restaurant Kottink in het
Overijselse Geesteren. Hier was het, ondanks het relatief vroege uur, al best gezellig op het terras en
was er in ruime mate mogelijkheid voor het parkeren van onze motoren.

Hier werd koffie en thee geserveerd, al dan niet vergezeld van een heerlijk gebakje, hetgeen de
meesten bestelden. Toch was er een tweetal die, boven het gebak, koos voor een lekkere uitsmijter
spek, Johan en Cor en Jan himself voor een broodje gezond, mede n.a.v. een suggestie van zijn
echtgenote.

Augustus 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 11

Hierna vervolgden wij onze route, die Jan, als kenner van het Twentse landschap bij uitstek, vanwege
zijn geboortegrond, door de meest mooie en prettig te rijden wegen. Dus niet om de paar honderd
meter haakse bochten etc. . Genieten was het dus. Na de nodige omzwervingen was het inmiddels
weer tijd geworden om weer wat bij te tanken. De één met wat brandstof voor de machine en de
ander voor een eigen versnapering, dan wel een toiletbezoek. Jan had de zaterdag tevoren gezien dat
het in Benteloo goed toeven zou zijn. Echter na een poging om, in afwijking van de route, even over de
Duitse grens wat te gaan nuttigen bleek een farce. Volle parkeerplaatsen etc. Dus dan toch naar
Benteloo. Hier aangekomen bleek het aanvankelijk gekozen rustadres gesloten i.v.m. plaatselijke
festiviteiten. Wel konden we op het terras aldaar een ijsje nuttigen, waarvan door de meesten
dankbaar gebruik werd gemaakt. Nu op naar de volgende tent. We kwamen nu terecht in Hengevelde
bij bistro `de Kolenbrander`.

Hier was het een goed adres, waar mogelijk in de toekomst nog eens gebruik van gemaakt kan
worden. Een ieder heeft hier heerlijk kunnen relaxen, eten en bijpraten. Bij het vervolg van de route
toch zekerheidshalve maar even wat maatregelen getroffen t.o.v. de te verwachten buien . Dus, daar
waar nodig, regenkleding, alhoewel Harry, onze weerman, ons voorspeldde tot aan Deventer geen
noemenswaardige neerslag te kunnen verwachten. Ook dit laatste deel van de route had Jan, ondanks
het ontbreken van een navigatiesysteem, goed en fraai gepland. Jan, je mag blijven.(compliment dus).
Bij aankomst in Schalkhaar begon de lucht behoorlijk te betrekken en voordat we goed en wel afscheid
van elkaar konden nemen, begon het te stortregenen en werd aanvankelijk de bescherming van de
grote bomen opgezocht, maar kijkende naar de lucht, besloten Elly en ik, ondanks de regen, want ieder
weertype heeft z’n charme, de aftocht te blazen. Echter niet eerder dan Jan te hebben bedankt voor
zijn geslaagde inzet.
Met vriendelijke motorgroeten,

Cor Dalhuisen
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Veiligheidsvest vanaf 1 juli (niet) verplicht in Duitsland
Vanaf 1 juli 2014 wordt het in Duitsland verplicht om minimaal één reflecterend
veiligheidsvest in je voertuig bij je te hebben. Het goede nieuws is dat motorrijders zijn
uitgesloten van deze regeling. In diverse Europese landen zijn er echter verschillende
regels: Bij pech of ongeval moeten motorrijders in België, Bulgarije, Kroatië, Luxemburg,
Slowakije en Hongarije een veiligheidsvest dragen.
De boetes voor het niet bij je hebben van een veiligheidsvest kunnen hierbij oplopen tot
1.375 euro in België. Daarentegen zijn, net als in Nederland, motorrijders in Frankrijk,
Italië, Oostenrijk, Portugal, Roemenië, Servië, Slovenië en Spanje vrijgesteld van de
verplichting om deze te dragen.
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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 seizoen 2014
Deadline

Uitgave

20 augustus 2014
20 september 2014
20 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

Augustus 2014

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 41. Nr. 9
3 september 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 10
8 oktober 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 11
5 november 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 12
3 december 2014
Clubblad jaargang 42. Nr. 1
7 januari 2015
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JARIGEN juli
Berrie Bunt
Theo de Lange
Peter Wolsing
Berta van den Berge
Herman Mossink
Elly Dalhuisen-Mulder
Jan van Ginkel
Pieter Jan Fledderus

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 !!!
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Toerkalender 2014
Datum

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

11

3-aug-14

Toerrit Brabant-Limburg

409

12

17-aug-14

B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN MOTOREN"

30-aug-14

Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane

31-aug-14
6-sep-14
14-sep-14
14-sep-14

Grensland rit
300
Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-standje in de kerk
Blauwe bogen rit Dalfsen
200
Motorrit
200

13

14

14-sep-14

Herfsttoerrit

15

21-sep-14

Pony toertocht Heeten

16

5-okt-14

17

19-okt-14

Kosten Organisator

Cor Dalhuisen
Jan Amelink

90

€ 6,00

€ 5,00

RAM Raalte
Harry Koolhof
Lustrum Commissie
MTC Dalfsen
Jaap van den Berge
MC Salland

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting

Sluitingsrit

Voorzitter

Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie
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