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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;
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.
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VOORWOORD
Beste IJselrijders,
Voor degenen die ik niet ben tegengekomen op de nieuwjaarsreceptie wens ik allen veel veilige kilometers en
een gezond 2015.
Wat de club betreft zitten we nu midden in het winterprogramma waaronder deze maand het jaarlijkse
klootschieten dat elk jaar weer voortreffelijk wordt voorbereid door Berna. Hiervoor onze dank. Want iemand
moet toch de wil hebben om zoiets weer te organiseren. Zonder organisatie geen leuke activiteiten. Hopelijk
treffen we het met het weer en wordt het een leuke middag met aansluitend lekker tafelen met z’n allen.
Januari was een drukke maand voor de club. Een bestuursvergadering, nieuwjaarsreceptie en de algemene
Ledenvergadering. Leuk om ook tijdens de winterstop betrokken te blijven bij het reilen en zeilen van de club.
Nog even geduld hebben en het motorseizoen gaat weer van start. De toerkalender was snel gevuld dus het
beloofd weer een mooi motorjaar te worden. De voorzitter is van plan om de openingsrit een cultureel tintje te
geven. Dan kun je de lunch-stop mooi combineren met iets bekijken. En wie niet wil kan rustig wat gaan drinken
en even wachten op de rest. Zo doe je niemand tekort en het voegt naar mijn in ziens wel wat toe aan de rit.
Rijden met een doel is toch leuk(er).
De club is in ledenaantal gegroeid vorig jaar en dat is gelukkig want we waren de afgelopen jaren wel wat leden
verloren. Hopelijk zet de groei ook dit jaar door. Misschien dat we wat beginnende motorrijders kunnen
interesseren voor de club. Zij kunnen dan hun voordeel doen door ervaringen uit te wisselen met onze leden die
al veel kilometers ervaring hebben.
Ik wens iedereen een mooie winterstop toe en hoop veel leden te zien bij de openingsrit want samen zijn wij de
IJselrijders, een club om trots op te zijn.

Jose Maatman
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IJSELRIJDERS VAN HET JAAR 2014:

Peter Wolsing en Hans Vermeulen
zijn IJselrijders van het jaar 2014, geworden.

Heren, van harte proficiat!
---------

-------

UITSLAG TOERCOMPETITIE
1e : Henk Pasman
2e : Harry Koolhof

3e : Berna Pasman

Van harte proficiat allemaal!
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Bestuursvergaderingen

2015

Datum

Tijd

Plaats

13 februari
13 maart
April geen vergadering

20:00 uur
20:00 uur

Jan Korting
Jose Maatman

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.
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Klootschieten, zondag 15 februari a.s.
Op ZONDAG 15 FEBRUARI a.s. gaan we weer klootschieten.
En na afloop is er een stamppotbuffet bij
De Lindeboom in Schalkhaar.
We verzamelen om 14.00 uur bij ons thuis, Huenderkolkweg
18 in Deventer, drinken een kop koffie of thee en daarna
vertrekken we om te gaan klootschieten.
Laten we hopen dat we droog en zonnig
weer hebben die middag.
Mocht het weer niet zo denderend zijn,
zorg dan voor stevige (regen)schoenen en
evt. regenkleding of een plu.
De route duurt ± 1½ uur.
Na terugkomst gaan we om
rond 17.00 uur eten.
Zowel de consumpties als het eten is voor eigen rekening.
Ik hoop uiteraard op een grote opkomst, dus geef je snel op !!!
Er geldt hiervoor een

VOORINSCHRIJVING

:

Opgeven kan tot uiterlijk 11 februari a.s.
Tot gauw, Berna Pasman
Opgave kan via tel. 0570-651137 of 06-22792696, ook via email: bernapasman@ziggo.nl
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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

20 februari 2015
20 maart 2015
20 april 2015
20 mei 2015
20 juni 2015
20 juli 2015
20 augustus 2015
20 september 2015
20 oktober 2015
20 november 2015

Februari 2015

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 42. Nr. 3
7 maart 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 4
7 april 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 5
7 mei 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 6
7 juni 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 7
7 juli 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 8
7 augustus 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 9
7 september 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 10
7 oktober 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 11
7 november 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 12
7 december 2015
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JARIGEN februari
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 !!!

BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus 2014
Februari 2015
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Openingsrit, 29 maart a.s.
Zoals misschien wel bekend wil ik met de openings- en sluitingsrit iets “cultureels” doen. Dat betekent
in eerste instantie een bezoek aan een museum, maar als iemand een ander “cultureels” idee heeft –
laat het maar horen.
Voor de openingsrit van 2015 heb ik gekozen om naar het splinternieuwe Nationaal Militair Museum
(NMM) op het voormalige vliegbasis Soeterberg te gaan.
We vertrekken om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats Lindeboom (Aldi zijde) en met een korte rit wil ik
tegen 10.30 uur bij het museum zijn. De intree bedraagt €10.00 pp en iedereen moet maar op eigen
gelegenheid het museum door sloven. De “Rats, Kuch en Bonen” kunnen we in het restaurant van het
museum gebruiken.

Ergens na 14.00 uur wil ik de terugreis naar Schalkhaar weer aanvangen. Via de ons bekende binnen
wegen wil ik terugrijden. Terugkomst zal ergens tussen 16.00 en 17.00 uur zijn. Dan hebben we er 162
km. op zitten
Tot slot kijk ook maar even op de website van het museum – www.nmm.nl.

Tot ziens op zondag 29 maart a.s.
Jan Korting
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Wist je dat: omleidingsroute op de snelweg

Foto: Rijkswaterstaat/ Harry van Reeken.

Je hebt ze misschien wel eens gezien op de snelweg ter hoogte van een afslag: de blauwe bordjes met
daarop een U en een nummer die boven of naast de richtingsborden zijn geplaatst. Wist je dat een
dergelijk bord een omleidingsroute aanduidt?
Deze route kun je volgen wanneer het verkeer op de snelweg vastloopt als gevolg van een ongeluk of
een stremming. Elke zogeheten ‘uitwijkroute’ heeft een eigen nummer. Volg de richting die de borden
aangeven en je komt via de omleiding weer terug op de snelweg.
Wanneer volgen
Als de weg is afgesloten, krijg je aanwijzingen om de uitwijkroute te volgen. Dit kan door middel van
een verkeersinformatiebericht via de radio of een bord of tekstkar in de berm. Het voordeel van het
volgen van een omleidingsroute:



Je hoeft niet zelf te zoeken naar een alternatieve route
Je rijdt alleen over wegen die bedoeld zijn voor doorgaand verkeer

Een uitwijkroute heeft een langere reistijd dan de route over de snelweg. Als je een keer als
automobilist in een ‘reguliere’ file staat zal de route via de snelweg sneller zijn. Maar als de snelweg
geblokkeerd is, is de uitwijkroute een goed alternatief.
Bron: Rijkswaterstaat.
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Even lachen……
Afschaffing Helmplicht in België:
In België is een sensationele beslissing genomen om de verkeersveiligheid te bevorderen.De helm voor
motorfiets, trike en bromfiets moet met onmiddellijke ingang worden vervangen door een wollen
muts.
De Belgische TNO heeft een onderzoek gehouden naar de veiligheid van de klassieke helm en de
wollen muts. Wat bleek uit dit onderzoek dat 10 helmen en 10 wollen mutsen omvatte? Na het gooien
van een 15 etage hoge flat waren de helmen kapot en de wollen mutsen waren nog heel.

---------

-------

Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen hij een bekende cardioloog in zijn
winkel ontwaarde.
De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar zijn motorfiets te kijken.
De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de interne delen van de motor.
De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe.
De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de cardioloog: “Kijk dokter, ik opende het
hart van deze machine, haalde de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik hem weer in elkaar. Als
ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe.
Hoe komt het dan dat ik per jaar € 39.500,= euro verdien en U € 1.600.000,== terwijl wij in feite hetzelfde werk
doen”?
De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen. Toen zei hij tegen de monteur: “Probeer
die reparatie eens uit te voeren met een draaiende motor”

---------

-------

Twee mannen zitten op een motor. De ene heeft het koud, en vraagt wat hij daar aan kan doen. De
andere motorrijder weet wel een oplossing: "Keer je jas om, dan zit je kraag wat hoger". De man doet
dat en het heeft resultaat. Maar even later botsen de mannen op een tractor. Door de klap raken ze
allebei buiten westen.
De boer in de tractor is ongedeerd en belt snel een ambulance. Als de ambulance arriveert vraagt een
van de broeders: "Leven ze nog?"
"Nou", zegt de boer. Die ene die redt het wel, maar van die ander zat zijn hoofd verkeerd om. Toen ik
het net omdraaide ging hij dood.

Februari 2015
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KNMV en MAG bundelen krachten in zaak Kooimeerplein

Het gedeelte van het Kooimeerplein met de gewraakte detectielussen. Foto: Google Maps.
Het Kooimeerplein in Alkmaar blijkt gevaarlijk te zijn voor motorrijders. Zowel de KNMV als de Motorrijders
Actie Groep (MAG) kregen veel meldingen van motorrijders die, al dan niet bijna, met hun motor onderuit zijn
gegaan op het betreffende verkeersplein in Noord-Holland. Beide organisaties trekken nu gezamenlijk op en
hebben een brandbrief gestuurd aan Rijkswaterstaat.
In de brief opperen de belangenbehartigers dat ‚gezien het grote aantal incidenten (40) en de korte periode
waarin deze plaats hebben gevonden, het waarschijnlijk is dat er sprake is van (wellicht onder specifieke
condities) gladde stukken wegdek'. Rijkswaterstaat heeft testen uitgevoerd en bestrijdt dat daar sprake van zou
zijn. Volgens hen valt de stroefheid op verschillende plaatsen op het verkeersplein ‚binnen de marges’.
Arjan Everink (KNMV) en Ronald van Westrenen (MAG) laten in de brief echter weten dat zij alle reden te
hebben om dat resultaat in twijfel te trekken. Een groot aantal van de incidenten heeft plaats gevonden op het
weggedeelte tussen de stoplichten van de A9 en de eerstvolgende stoplichten op het plein (aansluiting
Smaragdweg). De organisaties bevelen Rijkswaterstaat aan om het onderzoek op dat stuk van het plein te
concentreren. Everink en Van Westrenen: „Wij willen graag met u in overleg treden om te beoordelen of de
toegepaste meetmethodes wel afdoende rekening houden met de eisen die aan de situatie gesteld mogen
worden. Daarbij doelen wij dan specifiek op de vraag of het dynamisch gedrag van motorfietsen in bochten bij
specifieke snelheden en snelheidsveranderingen, en de eisen die dit aan het wegdek stelt, ook in het
meetprogramma naar voren komt.”
Volgens diverse motorrijders zorgen de enkele centimeters brede en verhoogde dectielussen op het
rijbaangedeelte op de rotonde ter hoogte van de Smaragdweg voor gevaarlijke situaties. De lussen zijn moeilijk
te ontwijken door de belijning. De KNMV en MAG sluiten de brief af met een aanmaning aan Rijkswaterstaat om
‚de situatie zo snel mogelijk te verbeteren zodat meer valpartijen, met het bijbehorende risico op aanzienlijk
letsel, voorkomen kunnen worden’. Want hoewel het winter is, hebben zeker niet alle motorrijders nu hun
motor in de schuur staan en zijn de risico’s juist de komende maanden door ‚kou, vocht en beperkt licht extra
groot’.

Februari 2015

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 10

Negeren rood kruis boven weg strenger bestraft

Foto: Rijkswaterstaat/ Harry van Reeken
Weggebruikers die een rood kruis boven de snelweg negeren, worden sinds 1 januari 2015 strenger bestraft.
Overtreders kunnen nu zelfs voor de rechter worden gedaagd. Dit kan omdat het negeren van een rood kruis is
aangemerkt als ‚hufterfeit’ en een dergelijk feit wordt via het strafrecht afgehandeld.
Wie voor de eerste keer wordt aangehouden krijgt een boete van 230 euro. Weggebruikers die vaker in de fout
gaan, moeten voor de strafrechter verschijnen.
Minister Schultz van Haegen neemt maatregelen op verzoek van de Tweede Kamer om de veiligheid van
wegwerkers, hulpverleners en weginspecteurs te vergroten. „Een paar minuten sneller thuis kan nooit een
reden zijn om een rood kruis te negeren”, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu. Afgelopen jaar
gebeurden er regelmatig ongelukken doordat weggebruikers het rode kruis negeerden. Zo kwam in oktober nog
een wegwerker op de A12 bij Woerden om het leven doordat een vrachtwagenchauffeur zich van een rood kruis
niks had aangetrokken en vervolgens tegen een afzetrand botste.
Intensievere handhaving
De Nationale Politie zal intensiever gaan handhaven op het negeren van het rode kruis. Ook zullen er meer
controles zijn op de maximumsnelheid bij wegwerkzaamheden. Rijkswaterstaat zal bovendien langs trajecten
waar regelmatig rode kruizen genegeerd worden, borden plaatsen met daarop een boodschap die onwenselijk
gedrag van weggebruikers moet tegengaan. De genoemde maatregelen vullen bestaande maatregelen aan,
zoals rijbaanafscheidingen, botsabsorbers en pijlwagens die wegwerkers moeten beschermen tegen ongevallen.
Daarnaast loopt er momenteel een experiment in de regio Rotterdam waarbij weginspecteurs van
Rijkswaterstaat als BOA (Bijzonder Opsporings Ambtenaar) de bevoegdheid hebben gekregen om weggebruikers
die het rode kruis negeren of onwenselijk gebruik maken van de vluchtstrook aan te houden.
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Toerkalender 2015
Datum

1

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

Openingsrit

06-apr-15

Paastoertocht

2

12-apr-15

Koekstadrit IJselrijders

3

26-apr-15

Lenterit

03-mei-15

Korte Zondag Ochtendrit

Jan Korting

Promotierit

Het Bestuur

Hemelvaartweekend

Henk Pasman
Henk Put

10-mei-15

5

14-mei-15

6

20-mei-15

Avondrit

25-mei-15

Voorjaarstocht

7

17-mei-15

10

€ 6,00

t/m

11-jun-15

MC FreeWheels

Avondvierdaagse

MC FreeWheels
Halit Aydin

Korte Zondag Ochtendrit

22-jun-15

t/m

26-jun-15

A4D IJselrijders

01-jul-15

t/m

03-jul-15

Avonddriedaagse

05-jul-15

11

19-jul-15

12

02-aug-15
09-aug-15

3 x 100 +
2 x 125

Regiorit
t/m

09-jul-15

Bevrijdingsrit

A4D Commissie
MTC Dalfsen
Regio overleg
MC Salland
Ton Korting
Jan Korting

Korte Zondag Ochtendrit
Cor Dalhuisen
Stoppelhaene

14

30-aug-15

15

12-sep-15

Advertentierit

13-sep-15

Herfsttoertocht

20-sep-15

Blauwe Bogen Rit
(Voorlopig)
Ponytoertocht

20-sep-15

€ 5,00

Avondvierdaagse (Voorlopig)

16-aug-15
29-aug-15

Koekstad commissie
RAM Raalte

14-jun-15

06-jul-15

13

150 / 250

Jos Korting

21-jun-15
9

Voorzitter
MC Salland

31-mei-15
08-jun-15

8

t/m

€ 10,00

Organisator

29-mrt-15

4

162

Kosten voor
inschrijving

RAM Raalte
Harry Koolhof
Advertentiecomm.
MTC Dalfsen
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.
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