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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 
 

Beste IJselrijders 

 

Het nieuwe clubblad komt weer uit dus het is mijn beurt om een voorwoord te schrijven. 

Dit jaar wordt een bijzonder jaar voor de club omdat het 40 jaar geleden is dat de club is 

opgericht. Waarschijnlijk zien we elkaar dit jaar wat vaker door de festiviteiten die 

georganiseerd zijn door een aantal enthousiaste medeleden die er alles aan doen om er een 

leuk jaar van te maken. 

Natuurlijk dank ik hun voor hun inzet en leuke ideeën om er voor ons allemaal een jaar van te 

maken die we niet snel zullen vergeten. We bijten de spits af met de nieuwjaarsreceptie die 

ongetwijfeld weer gezellig zal zijn en waar de IJselrijd(st)er van het jaar bekend wordt gemaakt  

Zo is er elke maand wel een leuke activiteit gepland met voor ieder wat wils. Indien jullie oud-

leden kennen maak ze erop attent dat er een groot feest wordt gehouden waar ze van harte 

welkom zijn.  Houdt daarvoor de informatie in het clubblad in de gaten. Het is natuurlijk erg 

leuk om tijdens een feestavond oud-leden te ontmoeten. Ook voor deze oud-leden is het een 

soort reünie. Er hebben zich al verschillende leden gemeld. 

Nog even de saaie maand februari door en dan starten we weer op 23 maart met de 

openingsrit. Ook deze rit start anders dan andere jaren nl. met een ontbijt bij een van de leden 

thuis met daarna de rit georganiseerd door de voorzitter net zoals andere jaren. 

 

Ik heb er zin in en hoop veel van jullie te zien tijdens deze feestjes en de ritten. Samen zijn we 

de IJselrijders, een club om trots op te zijn. 

 

Jose Maatman 

MTK De IJselrijders 1974 een club om tros op te zijn – ook na 40 jaar 
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IJSELRIJDSTER VAN HET JAAR 2013 

Over het jaar 2013 is IJselrijdster van het jaar geworden: 

Zenna Aydin 

     Van harte proficiat !!! 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

UITSLAG TOERCOMPETITIE 

1e : Halit Aydin 1695 punten  4425 km 

2e : Harry Koolhof 1595 punten 3768 km 

3e : Henk Pasman 1595 punten  4269 km 

4e : Berna Pasman 1595 punten  4267 km 

 

     Van harte proficiat !!!  

 
 
 

 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Rondleiding de Waag 
 
 

Weet u wanneer het monumentale pand “de Waag” is  
gebouwd en waarvoor het in die tijd diende? 
 
Weet u waarom de gevel zo scheef wegzakt? 
 

Weet u waarvoor de ijzeren ketel diende die al sinds mensenheugenis aan de zijkant van het 
gebouw hangt ? 
 
Weet u dat het pand met sluiting wordt bedreigd? 
 
Wilt u antwoorden op al deze vragen? 
Kom dan naar museum “de Waag”. En laat u de geschiedenis en 
opvallende gebeurtenissen door een gids vertellen en verbaas u 
over welke bijzonderheden dit monumentale pand met zich 
meedraagt!!! 
 
Hierom organiseert de jubileum commissie een rondleiding op ; 

zaterdag 15 februari 2014 
14:15 uur 

Na afloop bestaat de mogelijkheid om gezamenlijk, op eigen kosten, koffie te drinken bij 
Crossroads, Adres: De Graven 2-4 te Deventer.  
 
Kosten € 5.00 p.p. (inclusief rondleiding) 
Museumjaarkaart houders zijn natuurlijk gratis 

 
 

 
Opgaaf: vóór zaterdag 8 februari 2014 

 
Bij: Berta vd Berge, 0570 650593 
Of: Trijnie Schrik, 06 22206965  
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      Bestuursvergaderingen 2014 
 
 
 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
7 februari 2014   20:00 uur  Jos Korting    
14 maart 2014   20:00 uur  Jose Maatman   
In april is er geen bestuursvergadering 
9 mei 2014    20:00 uur  Jan Korting    

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

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 € 1,70 
 
 
 
 

 
           

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
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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 

Zaterdag 15 februari  
 

Rondleiding “de Waag” Deventer 14:15 uur 

Zondag 23 maart   OPENINGSRIT 
Ontbijt (Turks) start van het seizoen 

 

Zondag 6 april  KOEKSTADRIT  
i.s.m. sponsoren / adverteerders 

 

Zaterdag 10 mei  
 

Pitch and Putt, 18 holes   

Zaterdag 12 april  Training bijzondere verrichtingen 
I.s.m. verkeersschool Joop Hagen 
 

 

Zondag 18 mei Promotierit 
Burgemeester Heidema 
Media aanwezig 

 

Zaterdag 14 juni  
 

Fiets kunstroute Okkenbroek  

Maandag 16 t/m 20 juni  Avond 4 Daagse 
I.s.m. sponsoren / adverteerders 

 

Juli  Eenden rally 
 

 

Zondag 17 augustus   
 

BBQ bij terugkomst rit  

September  Vrijetijdsmarkt  
(promotie IJselrijders) 

 

1 November  
 

Workshop schilderen Atelier Hans Kerk 
Walstraat 

 

Zaterdag 22 november  Feestavond 
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid 

 

Winter  Workshop cupcakes bakken  
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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 Verschijningsdatum 
rondom 

20 februari 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 3 5 maart 2014 

20 maart 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 4 6 april 2014 

20 april 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 5 7 mei 2014 

20 mei 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 6 4 juni 2014 

20 juni 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 7 2 juli 2014 

20 juli 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 8 6 augustus 2014 

20 augustus 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 9 3 september 2014 

20 september 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 10 8 oktober 2014 

20 oktober 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 11 5 november 2014 

20 november 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 12 3 december 2014 

20 december 2014 Clubblad jaargang 42. Nr. 1 7 januari 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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Overzicht Verkeersboetes 2014 
motorrijders 
 
We zijn en blijven het duurste boeteland van Europa. 

Als je gaat motorrijden en je je niet aan de snelheid kan houden (wat 
met de motor niet zo vreemd is, immers leer je  
ook om vlotter door het verkeer te sturen tijdens je rijopleiding), 
heb je kans op een verkeersboete. Door af en toe ook  
in de berm te kijken naar auto's en camera's, kan je veel boetes 
besparen. Ook het af en toe checken van bijv. website 
 over flitslocaties voor je een rit gaat maken, kan een boete schelen.  
 In 
onderstaande tabel zie je de boetes voor 2014, in de tabel zijn de 
snelheden en boetebedragen opgenomen tot 
 en met 30km/u te hard, bij deze snelheden is de correctie (3km) er al af. 
Deze bedragen zijn excl. de 7 euro 
 administratiekosten voor het CJIB. Mocht je zijn geflitst, dan heb je een klein beetje een idee wat voor bedrag je kan  
verwachten, als die brief van het CJIB op de deurmat valt.  
 

 

km/u te 
hard 

 BiBeKom  BuBeKom  Snelweg 

4  € 26,-  € 23,- € 23,- 
5  € 32,-  € 29,- € 28,- 
6  € 39,-  € 35,- € 34,- 
7  € 46,- € 41,- € 41,- 
8  € 52,- € 48,- € 47,- 
9  € 59,- € 55,- € 53,- 
10  € 67,- € 63,- € 59,- 
11  € 91,- € 86,- € 82,- 
12  € 100,- € 95,- € 89,- 
13  € 109,- € 104,- € 94,- 
14  € 118,- € 113,- € 103,- 
15  € 127,- € 122,- € 112,- 
16  € 136,- € 130,- € 121,- 
17  € 147,- € 139,- € 130,- 
18  € 157,- € 149,- € 139,- 
19  € 168,- € 161,- € 150,- 
20  € 180,- € 172,- € 162,- 
21  € 193,- € 182,- € 173,- 
22  € 205,- € 194,- € 183,- 
23  € 218,- € 205,- € 194,- 
24  € 231,- € 218,- € 205,- 
25  € 244,- € 231,- € 216,- 
26  € 259,- € 244,- € 227,- 
27  € 274,- € 257,- € 238,- 
28  € 287,- € 270,- € 249,- 
29  € 301,- € 286,- € 260,- 
30  € 316,- € 301,- € 271,- 

  

 

  

http://www.flitsservice.nl/flitsers
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Overige boetes 2014 Een aantal andere boetes die we willen noemen, waar je 

zeker op moet letten onder het motorrijden, zijn de volgende:  

 
- Door rood rijden: € 230,- (ook bij een spoorwegovergang nog even snel tussendoor)  

- Inhalen over doorgetrokken streep: € 230,-  

- Rijden over een verdrijvingsvlak: € 230,-  

- Op busbaan rijden: € 140,-  

- Links blijven rijden: € 140,- , voor de autoweg/snelweg € 230,-  

- Rechts inhalen: € 220,-  

 

 

- Vluchtstrook onnodig gebruiken: € 370,-  

- Rijbewijs verkeerde categorie (denk aan rijden op een geknepen motor, die niet als 35kW op kenteken staat): € 340,-  

- Rijbewijs niet kunnen tonen: € 90,-, kentekenbewijs niet kunnen tonen: € 45,-  

- Geen verzekeringsbewijs: € 550,-  

- Claxoneren zonder geldige reden: € 90,- (alleen bij gevaar dus, niet om je oma te groeten als je weg gaat)  

- Onnodig lawaai maken: € 370,-  

- Geen goed passende helm: € 140,-  

- Rijden met versleten banden: € 140,- (1 band), € 210,- (2 banden)  

- Geen voorrang verlenen bij een zebrapad: € 370,-  

- Inhalen vlak voor of op een zebrapad: € 360,-  

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

Voorinschrijving openingsrit op 23 maart 

met Turks ontbijt 
 

Beste IJselrijders, 

 

Zondag 23 maart start het motorseizoen voor MTK de IJselrijders.  

 

Voordat jullie aan de rit beginnen kunnen jullie gebruik maken van een gezond Turks ontbijt. 

Voor dit ontbijt  kun je je opgeven middels het e-mailadres zenna55@gmail.com 

 

Bij de inschrijving verzoek ik jullie je naam en de naam van de eventuele bijrijder te vermelden. 
 

Start ontbijt 09.00 uur 

Vertrek rit 10.30 uur 
 

LET OP!! De voorinschrijving sluit op 19 maart 
 

Groet, 

Zenna Aydin  

mailto:zenna55@gmail.com
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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JARIGEN februari 

Johny Bennink 
Ina Mossink   
Sabine Hagoort   
Ton Korting   
Rudie Urbach   
MauPi Ferrari   

 
 

 
 

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 !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Opwarmen van je banden 
 

Over het opwarmen van banden gaan er altijd de mooiste verhalen rond. Daarom hieronder nog eens de zaken op een 
rij. 
De banden worden op een aantal manieren opgewarmd:  
 
1. Door de vervorming tijdens het contact met het wegdek. Het stukje band dat 
het wegdek raakt, wordt enigszins afgeplat en zodra het contact met het wegdek 
over is, wordt de band weer rond. Door het draaien van het wiel is dit een 
constant proces. Door deze continue vervorming ontstaat de meeste opwarming 
van de band (onder normale omstandigheden). Daarom is het ook zo slecht om 
met te zachte bandenspanning te rijden. Buiten een aantal andere zaken, zoals 
slechte wegligging, zorgt de grotere vervorming voor een (te) grote verwarming 
van de band. En als je denkt dat vervorming geen warmte oplevert, pak dan maar 
eens een paperclip en buig die net zo lang tot hij breekt. Voel daarna meteen aan 
de breukvlakken. De eventuele blaren op je vingers direct koelen met koud water !! 
 
2. Remmen zorgt ook voor opwarming. De energie van het draaiende wiel moet ergens heen en wordt in dit geval 
omgezet in warmte in de remschijven en remblokken, maar ook in de band, omdat er bij remmen altijd een vorm van 
doorglijden ontstaat (niet te veel in de meeste gevallen) 
 
3. Snel optrekken is ook een factor. Eigenlijk het omgekeerde van remmen. Bij (snel) optrekken slipt de band (licht) door 
en door de wrijving ontstaat warmte. 
 
4. Snel achter elkaar genomen bochten leveren ook veel warmte op. Kijk maar eens naar de banden na een sessie op het 
circuit 
  
5. Warmteafgifte van het wegdek. Is het wegdek goed warm, dan wordt deze warmte voor een deel overgedragen aan 
de band. Van natuurkunde kun je je misschien herinneren dat donkere ruwe oppervlaktes het best warmte absorberen. 
Wat dat betreft zit asfalt dus helemaal goed. Een dagje brandende zon op zo’n wegdek en je kunt er een ei op bakken. 
 
6. Constructie van de band. De ene band warmt sneller op dan de andere. Over het algemeen kan worden gesteld dat 
“sportieve” banden sneller opwarmen (en slijten) en “toer” banden minder snel opwarmen (en minder slijten) 
Belangrijkste factor voor het opwarmen van banden is dus de vervorming. Remmen doe je niet elke minuut, optrekken 
doe je ook onvoldoende en de bochten liggen in het vlakke Nederland te ver uit elkaar om echt warmte op te leveren. 
Deze factoren (remmen, optrekken en bochten) leveren alleen voldoende warmte, bijvoorbeeld op het circuit, bochtige 
weggetjes, of in de bergen. Daar volgen deze handelingen elkaar zo snel op, dat ze effect hebben. 
Wat de warmteafgifte van het wegdek betreft kunnen we kort zijn. Midden zomer helpt dit bij het opwarmen van je 
banden, maar in het voorjaar, najaar en de winter dus echt niet. Sterker nog, met een beetje pech is het wegdek kouder 
dan je band en koelt het wegdek je band dus af. Tel daarbij je rijwind op en dan blijft er weinig warmte over. 
En zo komen we dus tot het antwoord dat onder normale omstandigheden in deze tijd je banden eigenlijk NOOIT 
voldoende op temperatuur komen om een echte bijdrage te leveren aan extra grip. 
 
Blijft er nog één puntje over, namelijk de constructie van je band. En daarbij geldt het gezegde van onze grote filosoof 
Johan Cruyff: Ieder voordeel heeft zijn nadeel, en ieder nadeel heeft zijn voordeel. 
Kies je voor een zachte (sportieve) band, dan heb je door de compound meer grip (voordeel). Maar door het gebrek aan 
groeven is de grip in de regen aanzienlijk minder, vooral als je op de profielloze zijkanten terecht komt (nadeel). 
Bovendien slijten ze wat harder (nadeel) 
Kies je voor een hardere toerband, dan zorgt de hardheid van de compound, dat je veel meer kilometers kunt maken 
met deze band dan met een sportband (voordeel). De vele groeven tot aan de rand zorgen er bovendien voor, dat je ook 
in de regen voldoende grip hebt (voordeel). Maar helaas zorgt de hardere compound ook voor minder grip (nadeel) en 
zal deze band op het circuit minder goed warm worden (nadeel). 
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Bij de keuze van de band zul je dus moeten afwegen wat je van je band verwacht. Ben je een sportieve rijder, die ook 
graag het circuit opzoekt en bij regen de motor lekker binnen laat staan, dan is de logische keus om een zachtere 
sportband te kopen. 
Rijd je veel woon-werk verkeer, is snelheid in de bochten niet je passie en rijd je in weer en wind, dan kun je beter een 
hardere toerband kopen. 
En zo is het antwoord op de vraag “Hoe lang duurt het voordat in deze tijd van het jaar mijn banden voldoende zijn 
opgewarmd?” toch nog een lang antwoord geworden. 
 

Rijden in de regen 
Veel mensen mijden rijden in de regen. Ze hebben het gevoel dat een regenbui het wegdek meteen spiegelglad maakt. 
Het is goed om te bedenken dat de gemiddelde motorband in de regen nog steeds 70% van de grip heeft, die de band 
heeft bij droog weer. En aangezien de meeste motorrijders in de verste verte geen maximaal gebruik maken van de grip, 
kun je stellen dat de meeste motorbanden voor de “normale” motorrijder ook in de regen nog voldoende grip hebben, 
om in een redelijk normaal tempo te kunnen blijven rijden. 
 
Zijn er dan helemaal geen ongemakken verbonden aan het rijden in de regen? Helaas wel. Om bij de grip te blijven: Er 
zijn soorten wegdek die bij regen een stuk gladder worden. Vooral reparatieplekken en de zogenaamde plakstrips 
kunnen wat gladder worden. Maar motorrijden is nu eenmaal een vaardigheid waarbij het kijken superbelangrijk is. En 
als je goed kort en lang kijkt, dan kun je dit soort stukken asfalt voor 90% vermijden. En bedenk ook dat de plakstrips, die 
bijna allemaal in de rijrichting zijn aangebracht over het algemeen niet breder zijn dan 5 cm. Kom je dus per ongeluk toch 
op zo’n plakstrip terecht dan stapt de motorband hooguit 5 cm opzij, want dan is ie weer van de plakstrip af. Als je op 
dat moment de foute reflexen in bedwang weet te houden (in de voorrem knijpen of op de achterrem trappen) dan kom 
je 99 van de 100 weg met de schrik. Mensen die roepen dat je zijn gevallen door een plakstrip, bedoelen eigenlijk (in de 
meeste gevallen) dat ze verkeerd hebben gereageerd op een stapje opzij van de band.  
 
Zouden ze helemaal niets hebben gedaan, dan was er waarschijnlijk niets gebeurd. Hetzelfde geldt trouwens voor het 
geval dat je over een verdwaald steentje op het wegdek rijdt. Steentje onder de band, band stapt een paar centimeter 
opzij en het steentje zit niet meer onder de band. Als je op dat moment verder niets hebt gedaan, is er verder ook niets 
gebeurd. Dit geldt nadrukkelijk voor een enkele verdwaalde steen. Ligt er een plak met grind, dan gaat deze methode 
niet op. Maar goed kijkend kun je dit gevaar weer meestal vermijden…….  
In bochten moet je de zijwaartse krachten zo klein mogelijk houden. Als je remmen en gas geven vloeiend doet (dat is 
trouwens bij droog weer ook geen slecht idee) zul je merken dat het rijden in de regen eigenlijk helemaal niet zo erg is. 
Wat dat betreft is rijden in de regen heel goed voor je techniek. 

 Een verder ongemak bij het in de  regen 
rijden is het verminderde zicht. Voor een 
deel veroorzaakt door de regen en het 
opspattende water van het wegdek. Maar 
bij de motor ontbreken nog steeds de 
ruitenwissers op de helm. Sluit je vizier niet 
helemaal goed aan op de helm of rijd je met 
het vizier op een kiertje om beslaan te 
voorkomen, dan loopt er heel snel water 
aan de binnenzijde van het vizier. In 
combinatie met de regen op de buitenzijde 
van het vizier leidt dit meestal tot een stuk 
minder zicht. Is het te voorkomen? Deels 
wel.  

 

Het vizier goed schoonhouden en na afloop (of als het begint te regenen inspuiten met bijvoorbeeld “Rainex”. Dit is een 
goedje dat het vizier extra glad maakt waardoor de regen er als het ware afwaait. Zorgt bovendien dat de binnenkant 
minder snel beslaat, zodat je je vizier dicht kunt houden en stukken minder last hebt van water aan de binnenzijde van 
het vizier.  
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Als je dan bovendien handschoenen hebt met aan de bovenzijde leer of een stukje zeemleer, dan kun je onder het rijden 
makkelijk even snel het vizier schoon vegen.  natuurlijk geldt bij rijden in het regen de standaardoplossing voor bijna alle 
problemen bij het motorrijden: PAS JE SNELHEID AAN . 

 Wordt het zicht minder, vertrouw je het wegdek of je eigen reflexen niet, en verzin zo nog maar een aantal problemen 
die je bij het motorrijden kunt tegenkomen, de standaardoplossing is altijd hetzelfde: Pas je snelheid aan. Je geeft jezelf 
meer tijd om te reageren, en mocht het dan toch mis gaan, dan komt in ieder geval de klap minder hard aan……  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bron: LOOT  
 

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

 

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2014. De beurs is van  20 t/m zondag 23 
februari 2014 in Jaarbeurs Utrecht. 
 
Donderdag 20 februari 10:00 - 22:00 uur  
Vrijdag 21 februari 10:00 - 22:00 uur  
Zaterdag 22 februari 10:00 - 18:00 uur  
Zondag 23 februari 10:00 - 18:00 uur  
 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Toerkalender 2014 
 Datum Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten 
voor 
inschrijving 

Organisator  

 16-mrt-14     LOOT Jubileumtoerrit naar 
Achterveld 

  € 5,00 LOOT a) 

1 23-mrt-14     Openingsrit ca 150   Voorzitter 1) 

2 6-apr-14     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250 € 6,00 Koekstad cie   

 12-apr-14     Cursus bijzondere 
verrichtingen 

    Verkeersschool 
Joop Hagen 

 

3 13-apr-14       ca 300   Jan Amelink  

 20-apr-14     Paastoertocht   € 5,00 MC Salland  

 27-apr-14     Lenterit 200 € 6,00 RAM Raalte  

 10-mei-14     Pitch & Put  Bussloo   € 14,00 Lustrum 
Commissie 

 

4 18-mei-14     Promotie / Jubileumrit     Jos Korting 3) 

 25-mei-14     14e Vechtdalrit 250 € 5,00 MTC Dalfsen  

5 29-mei-14 t/m 1-jun-14 Hemelvaart weekeinde Harz   Halit Aydin  

 8-jun-14     Pinkstertoerrit 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels  

 10-jun-14 t/m 13-jun-
14 

Avond-4 daagse MC 
Freewheels 

4 x 100 € 6,00 MC Freewheels  

6 11-jun-14     Avondrit 80 à 100   Gert Vierhouten  

 14-jun-14     Kunst-FIETS-route en Stop 
bij Villa Annie 

25 ?   Lustrum 
Commissie 

 

7 16-jun-14 t/m 20-jun-
14 

A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 
x 125 

€ 5,00 A4D Commissie  

8 29-jun-14     Dobbelsteenrit     Regio-overleg 
vergadering 

 

9 6-jul-14           Jan Amelink  

 7-jul-14 t/m 10-jul-14 A3D 3 x 100 € 5,00 MC Salland  

 12-jul-14 of 26-jul-14 Eenden-Rally met 
afsluitend diner 

Diner op 
eigen 
kosten 

  Lustrum 
Commissie 

 

10 20-jul-14       > 400   Cor Dalhuisen  

11 3-aug-14           Jan Korting  

12 17-aug-14   B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN 
MOTOREN" 

    Jan Amelink  

 30-aug-14     Oldtimer-rit (>25 jr.) 
Stoppelheane 

90 € 6,00 RAM Raalte  

13 31-aug-14           Harry Koolhof  

 6-sep-14     Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-
standje in de kerk 

  Lustrum 
Commissie 

 

 14-sep-14     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen  

14 14-sep-14           Jaap van den Berge 2) 

 14-sep-14     Herfsttoerrit     MC Salland  

15 21-sep-14     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels  

16 5-okt-14           Jos Korting  

17 19-okt-14     Sluitingsrit     Voorzitter  
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Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie  

a)  Geen deelname MTK De IJselrijders; aanmelden bij MC'93 Nijverdal, zij organiseren een toerrit naar     
 Achterveld, hoewel die  niet op hun site staat!! 
1) Met Turks ontbijt bij fam. Pasman en met voorinschrijving  
2) Met picknick pauze en voorinschrijving 
3)  Met medewerking van Deventer Burgemeester Heidema  


