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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 IJselrijder en IJselrijdster,
Toegegeven, het was wel een beetje een
aparte entree van mij bij de start van jullie 40jarig jubileum toerrit in Schalkhaar.
Een wat aanlopende fietsketting klinkt toch
echt minder imponerend dan de stoere
ploffen van een stevige tourmotor of het
imponerende gehuil van een “buikschuiver”.
En mijn Gazelle Impala (ja, van Piet Pelle)
stond er wat dunnetjes bij tussen al jullie
indrukwekkende motoren.

Maar leuk en gezellig was het wel. Veel
enthousiaste motorrijders (het is nog wel een echte mannenclub overigens) en een prima bak koffie.
Wat een verrassing en eer toen ik werd uitgeroepen tot beschermheer van de IJsselrijders.
En ook een prima gevoel voor humor!
Want ik kan enorm genieten van de mooie techniek en vormgeving van al die motoren. Ondanks dat
voel ik niet de aandrang om zelf een motor te kopen en rijles te nemen. Mijn zeer beperkte ervaring en
dan ook nog als brokkenpiloot, heeft daar ongetwijfeld mee te maken.
Ik zal dan ook vooral “beschermheer vanaf de zijkant” zijn.
Daarom alvast en goed bedoeld advies: Rij veilig en geniet uitbundig van jullie prachtige hobby!
Een mooi jubileumjaar gewenst!

Andries Heidema
Beschermheer MTK de IJsselrijders
Burgemeester van Deventer
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Burgemeester Heidema beschermheer IJselrijders
Burgemeester Andries Heidema was uitgenodigd om het startsignaal te geven voor de promotierit
georganiseerd in het kader van het 40-jarige jubileum van MTK de IJselrijders.
In zijn toespraak sprak hij lof uit voor de sociale karakter van de club. Samen de passie delen van het
motorrijden, al dan niet in clubverband, of met familie is, een mooie tijdsbesteding.
Na afloop van zijn toespraak werd hem de vraag gesteld of hij beschermheer wilde worden van de club.

Foto ZenZy

Na zijn volmondig ja, overhandigde voorzitter Jan Korting hem de oorkonde. Hij bedankte de burgemeester voor
het aanvaarden van zijn beschermheerschap en zijn komst.
Voor de feestavond op 22 november werd burgemeester Heidema door Ronald van de Klooster nog een
uitnodiging aangeboden.

Foto ZenZy

Na dit officiële gedeelte werd het tijd om te gaan rijden. De groep van 45 rijders werd opgedeeld in 4 groepen.
Waarna de burgemeester de vier groepen één voor één uitzwaaide.
Rond 4 uur ’s middags waren alle rijders weer terug bij de Lindeboom in Schalkhaar. Alle rijders konden terug
kijken op een geslaagde dag.
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

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

Plaats
Henk Put
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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Verslag Vechtdalrit
Op de toerkalender van de IJselrijders stond op zondag 25 mei de Vechtdalrit gepland, die werd
georganiseerd door MTC Dalfsen. Voor nadere informatie moest je “hier” klikken. Echter tot op het
laatste moment had het klikken geen resultaat, m.a.w. geen informatie. Na een mailtje in de richting
van de toercommissie werd oor Jos gereageerd met de mededeling dat hij had gepoogd om in Dalfsen
informatie, c.q. de route te ontvangen, hetgeen niet was gelukt. Ook heb ik gereageerd op de site van
MTC Dalfsen om te route te ontvangen, waarop ook geen reactie kwam.

Na een contactje met Halit besloten we op de valreep om samen dan toch maar die route te gaan
rijden en plaatsten op het laatst een oproep op onze site met de mededeling dat wij om 09.30 uur
zouden starten vanaf De Lindeboom en dat een ieder die mee zou willen rijden, welkom zou zijn.
Ruimschoots voor 09.30 uur waren we present bij de Lindeboom, alwaar de wegen waren versperd
door de plaatselijke kermis, maar waar we toch nog een hoekje vonden. Even voor half tien kwam ook
nog Jan Korting opdagen met de mededeling dat ook Jos nog zou komen. Jos had de route ontvangen
op die zaterdagavond tegen 22.00 uur.
Besloten werd om de route op te pakken bij Bathmen en daarna in Dalfsen te gaan inschrijven en
betalen.

Zo gingen we met z’n vijven van start, te weten: Jan, Jos , Halit en Elly en Cor., waarbij Jos voor ging
rijden tot Dalfsen, daarna mocht ik het stokje overnemen. Het weer was om te rijden grandioos. Na
een klein uurtje konden we dan inschrijven en een bak koffie, met naar wens een stuk krentenwegge
of cake nuttigen, om daarna de route te vervolgen. Deze liep in de richting van Ommen, Beerzerveld,
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Tubbergen etc. naar Delden, waar we besloten de lunch te gebruiken bij een fraai gelegen restaurant
“’t-Hoogspel”.
Ondanks het volle terras was er volop bediening aanwezig en werd de lunch al snel geserveerd. Nadat
we hadden afgerekend viel mijn oog op iets van een gedichtje wat tussen de menukaarten zat, met de
volgende tekst:
Ik lag met jou in hetzelfde bed
We sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit
Vandaar jouw blauwe kop
‘k Was stapel op jouw lange lijf
Dat mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuze-wijf
Gewoon om op te vreten
Laatst droomde ik de hele nacht
Aan één stuk door van jou
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit
Omdat ik van sleepasperges hou.
Plots werd mijn droom heel bruut verstoord
Want wat was nu het gekke
We werden allebei vermoord
Door zo’n hovenier, Slaghekke.
We werden in een kist gelegd
En spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom, de jouwe recht
Jij werd dus eerste klasse
Wat wreed toch van zo’n hovenier
Ons zo uiteen te rukken
‘k Heb jou daarna nooit meer gezien
Want ik lag bij de stukken
Weet je wat ik het gekke vind
Het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond begint
Is dat bij de mens net andersom.

Nadat ik deze tekst had gedeclameerd en verbaasde gezichten zag, heb ik ze uit de droom geholpen en
ontboezemd dat het hier om “De verliefde asperge” ging.
Hierna konden we nog volop genieten van het fraaie Twentse land met z’n mooie stuurweggetjes,
alhoewel er ook de nodige rechte stukken in zaten.
Om onderweg ook nog even een ijsje te eten, waren de geëigende gelegenheden erg druk bezet en
besloten we om even te pauzeren bij een goede kennis van ons bij brasserie “de Babbelaar” in
Lochem.
Na een prettige en ontspannen rit besloten we, mede met het oog op versperringen in Schalkhaar,
vanaf Bathmen, waar de rit eigenlijk begon, een ieder zijns weegs te gaan.
Met vriendelijke motorgroeten en tot een volgende rit,
Cor Dalhuisen.
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Inhalen en beslissingen nemen......
Als motorrijder kun je zo maar in een situatie terechtkomen, waarbij je in een fractie van een seconde
moet beslissen wat je doen. Wat is de beste oplossing? Remmen of juist gas geven? Uitwijken, maar
naar welke kant?
En als je achteraf nadenkt over de situatie, dan kom je vaak tot de conclusie dat de door jou gekozen
optie niet de beste was. Maar dat komt, omdat achteraf je alle tijd hebt om de opties op een rij te
zetten, van elke optie de voor en nadelen af te wegen en dan te komen tot een weloverwogen
beslissing over welke optie de beste was geweest.
Maar in de praktijk heb je die tijd niet, want je hebt vaak minder dan een seconde om te reageren. En
omdat je het in die korte tijd niet goed kan bedenken, zie je heel vaak dat er gewoon NIETS wordt
gedaan. We verstarren en ondergaan het met wijd open gesperde ogen (of met de ogen dicht onder
het prevelen van een schietgebedje).
Kun je dit voorkomen? Nooit helemaal, maar in een heleboel gevallen wel. Je gaat dan namelijk doen
wat onderzoekscommissies ook altijd doen: In alle rust nadenken over een situatie en dan de beste
oplossing uitzoeken. Onderzoekscommissies doen hun werk meestal nadat er iets is gebeurd en
hebben de onhebbelijke gewoonte om na dagen zo niet weken tot de conclusie te komen dat de
beslissingen die uitvoerenden in seconden moesten nemen toch niet helemaal de beste waren.........
Maar als motorrijder gaan we dat anders doen. Verzin eens een aantal gevaarlijke situaties waarin je in
redelijk terecht zou kunnen komen. In redelijkheid, want nadenken over een mogelijk neerstortend
vliegtuig op de weg waarop jij toevallig net rijdt, of een aardbeving waarbij de complete berg instort
waar jij toevallig net op rijdt, is interessant maar de kans dat het ooit gebeurt is wel heel erg klein.

Laten we dit eens loslaten op INHALEN.
En om het overzichtelijk te houden, het inhalen als alleen rijdende motorrijder. Inhalen met een groep
is namelijk weer een heel ander verhaal.
Wat zijn de grootste gevaren die je bedreigen als je inhaalt?
Afgezien van allerlei dingen die je kunt verzinnen, maar bijna
nooit gebeuren, zijn de twee grootste gevaren: Er verschijnt
toch opeens een tegenligger en de auto die je inhaalt gaat
opeens naar links of nog erger slaat af naar links.
In het eerste geval (tegenligger) is de oplossing duidelijk: Je
moet terug naar je eigen weghelft. Maar over het HOE, daar
heb je al weer de keuze uit 2 mogelijkheden. Namelijk: Remmen en weer achter het voertuig dat je
wilde inhalen, of juist gas en zorgen dat je voor het in te halen voertuig weer naar je eigen weghelft
kan. Welke van de twee je kiest zal afhangen van waar je je op dat moment bevindt ten opzichte van
het in te halen voertuig EN hoe dichtbij het tegemoetkomende verkeer is.
Speel deze situatie eens af in je gedachten en bedenk op welk punt JIJ gas zou geven en wanneer je
zou kiezen voor remmen en weer achter aansluiten.
Maar wat nog veel belangrijker is: Hoe zorg ik er voor dat de kans dat ik in een dergelijke situatie
terecht kom wordt verkleind of voorkomen. Over het kijken hebben we het al heel vaak gehad en dat
is ook bij inhalen zeer belangrijk. En niet gedachteloos een blik in de verte, maar bewust de weg voor
je afkijken en rekening houden met tegemoetkomend verkeer dat verstopt zit.
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Verstopt zit??? Vooral in de bergen met veel bochten en ook nog (kleine) dalletjes in de weg kan het
gebeuren, dat je denkt te zien dat de weg vrij is, maar dat in werkelijkheid er toch verkeer is. Alleen
tijdelijk buiten beeld, omdat het net in een dalletje rijdt in de weg (en zo'n dalletje hoeft maar een
meter of 2 diep te zijn en een complete personenauto is buiten beeld. En zo heb je ook van die
geniepige bochten, waardoor het net lijkt of de weg goed kan overzien, maar er zit een bocht in die je
niet opvalt, waarbij een klein stuk van die bocht niet zichtbaar is. En ook daar kan heel gemakkelijk iets
rijden.
Om je kansen te verkleinen om in een dergelijke situatie terecht te komen en je kansen te vergroten
om een probleem bij het inhalen op te lossen, moet je ALTIJD als volgt inhalen:
- Kijken of de weg over een voldoende lengte vrij is om in te halen
- Niet vlak achter het in te halen voertuig gaan rijden, maar minstens 25 meter afstand houden.
De afstand is in sterke mate afhankelijk van de snelheid die je al rijdt. Hoe harder = hoe meer afstand.
- Terugschakelen naar een versnelling waarbij je motor dat toerental maakt, waarbij het meeste
koppel levert en je dus het snelste kunt optrekken.
- In je spiegels kijken of er toevallig niet een nog snellere weggebruiker aankomt, die jou wil inhalen
- Je linker richtingaanwijzer uit, je gashendel soepel opdraaien (niet te traag) en in een
vloeiende beweging naar de linker weghelft en blijven versnellen.
- Niet vlak langs het in te halen voertuig rijden, maar de ruimte nemen
- Meestal schakel je tijdens het inhalen een versnelling op
- Zodra je de auto voorbij bent, rechter richtingaanwijzer aan en vloeiend terug naar de eigen weghelft
Als je je aanwent om ALTIJD zo in te halen, dan verklein je de kansen op een gevaarlijke situatie. Je
komt altijd wel van die "relaxte" motorrijders tegen, die op hun dooie akkertje inhalen, en niet
terugschakelen, want ze rijden "voor hun plezier". Maar als er ooit wel eens onverwachts een
tegenligger opduikt, dan zijn ze totaal niet voorbereid om te reageren. En hun reactie wordt aanzienlijk
vertraagd, omdat ze als de oplossing "gas geven" is, ze eerst nog even moeten terugschakelen.
En die tijd heb je vaak nu net niet................

Pakken we nog één andere situatie bij het inhalen: Je haalt 2 auto's in en opeens besluit de achterste
auto ook te gaan inhalen.
Daarbij kun je al weer allerlei variaties bedenken. Rijd je nog achter de twee auto's of zit je al (bijna)
naast de achterste auto. Is het een brede weg met genoeg asfalt om desnoods mee uit te kunnen
wijken naar links. Of is het een smal weggetje in de bergen, waar eigenlijk nauwelijks ruimte is voor
twee auto's naast elkaar.
En er is natuurlijk niets mis mee, als je alle scenario's eens verzint. Vervolgens ga je op je gemak
nadenken over wat je zou kunnen doen in zo'n situatie.
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Wat je zou kunnen doen is heel erg afhankelijk van jouw persoonlijke situatie, rijervaring en
beheersing van je motor. Heb je off-the-road ervaring dan zou een optie kunnen zijn, dat je uitwijkt in
de berm en een stukje gras mee pakt. Maar zit je op een motor met een volle kuip met niet al te veel
grondspeling dan wordt die mogelijk weer flink beperkt.
Als je er over na gaat denken, zijn er heel veel opties (daarom is het vaak zo moeilijk om te kiezen). Op
je gemak nadenkend kun je tot de conclusie komen dat uitwijken naar de berm voor jou niet zo'n goed
idee is. Of dat je juist toch met je volle kuip kiest voor de berm, want dat een beetje schade aan de
onderkant van je kuip te verkiezen is boven vallen en/of een aanrijding en een hoop schade.
Als je dan voor een bepaalde situatie de beste oplossing hebt bedacht, dan ga je die opslaan in
je geheugen. Een vorm van neuro linguïstisch programmeren.

Simpel gezegd je slaat op in je geheugen:
Als ik in deze situatie terecht kom, dan is de oplossing: En dan komt jouw oplossing. Of oplossingen,
want meestal is er wel meer dan één oplossing. Maar het is
een stuk makkelijker te kiezen uit 2 of 3 oplossingen, die je
bovendien al helemaal hebt uitgedacht, dan in een split
second na te moeten gaan denken over wat de
mogelijkheden zijn en dan een keuze te maken. Die tijd heb
je gewoon niet.
En om het goed vast te leggen in je geheugen, repeteer je
regelmatig in je hoofd de oplossingen die je hebt gekozen.
En dan zou het zo maar kunnen, dat als je ooit in een
dergelijke situaties terecht komt, dat je dan bijna
automatisch kiest voor de beste oplossing.
Er is een heel mooi oude spreekwoord: Regeren is vooruitzien. Bij de regering zijn ze dat inmiddels
grotendeels vergeten, maar voor ons als motorrijders blijft het een heel goed idee. Niet afwachten tot
het gebeurt en er dan over na gaan denken, maar vooruitzien en oplossingen bedenken voor
problemen, waarvan je hoopt dat je nooit last van zult hebben.
Bron: LOOT infowijzer

---------

-------

Twenterit 6 juli a.s.
Deze route zal lopen in de richting van het mooie Twente. Het zal gaan over een afstand van 240 km.
2x is er een pauze gepland en 1x een tankstop
Tot ziens op 6 juli om 10:00 uur bij De Lindeboom
Groeten,

Jan Amelink
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Verslag Pitch en Putt Bussloo.
Zaterdag 10 mei was het zo ver. Om 2 uur ’s middags zouden we met 11 deelnemers bij het restaurant Pitch en
Putt aankomen voor koffie met gebak en aansluitend de banen op te gaan. De eerste verrassing was al dat er die
dag in Bussloo ook een dance party XXlerator was georganiseerd. Bij de toegangswegen veel politie en
verkeersregelaars in de bekende oranje
hesjes. Nogal wat afzettingen, maar die
mochten we negeren en zo kwamen bij
het verzamelpunt waar Henk en Berna
ons al voor waren gegaan. Ons waren
dan Hans en Marian samen met Berta
en Jaap. Dat de dance party er gaande
was konden we goed horen. Het
gedreun van de bassen bleek later tot
over de IJssel gehoord te zijn.
Volgens de opgaven zouden we met 11
personen deelnemen aan de Pitch en
Putt en het aansluitende saté-buffet,
maar na de drie Kortings (Jan, Jos en
Ton) waren we met z’n negenen en
meer zijn er niet gekomen.

Misschien wel vanwege het
slechte weer, maar toch wel een
magere opkomst voor een
jubileum activiteit van de club.
Na het genot van de koffie met
gebak hebben we op advies van
de uitbater gewacht tot even
over half drie voordat we het
veld in gingen voor het meppen
tegen de balletjes. Op de
buienradar had hij gezien dat er
na het overtrekken van een fikse
regenbui een periode met wat
minder regen zou passeren.
Intussen konden we dan ook nog
even wachten op mogelijk nog 2
deelnemers, maar die hebben
we niet meer gezien.
Enfin, na een half uur kregen we de ballen en de clubs uitgereikt en zijn de 3 Kortings als captains aangewezen,
hetgeen betekende dat zij de score’s moesten bijhouden. Voor alle duidelijkheid wij vormden dus 3 groepen van
elk drie deelnemers. Daarna zijn we onder leiding van een instructeur naar de banen gegaan waar we uitleg
kregen over het gebruik van de clubs en de procedure van het Pitch en Putt-golfen. Afslaan met de club met het
schuine “schepje” en als je op de “green” bent dan alleen de “putter” gebruiken. Twee stokken dus en daarom
eenvoudiger dan het echte golfen. Ook heb je geen G.V.B. (Golf-Vaardigheids-Bewijs) nodig.
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De captain telt het aantal slagen tot de hole en als de deelnemers van een groep allen hebben afgeslagen, dan
mogen we verder met de bal die het dichtst bij de hole ligt. Maar ja, er is soms wel een zandbak, een
waterpartij of een groepje bomen waar de bal in terecht kan komen.

Gelukkig hoeven de drie groepen niet
op dezelfde baan te beginnen en
hoeven we dan meestal ook niet op
elkaar te wachten.
Na 19 holes loopt het al tegen 5 uur en
gaan we terug naar het restaurant. Niet
eens te vroeg, want het miezerige
regentje wat we tijdens het golfen af en
toe hadden bon plaats te maken voor
stevige buien met zelfs hier en daar een
onweersklap. Alles bij elkaar heeft dat
ons het aangerichte saté-buffet
uitstekend doen smaken, daarbij
geholpen door de warmtestralers onder
de, gelukkig waterdichte,
zonneschermen.
O ja, de punten telling: Ton dacht dat hij
met zijn groepje het minst aantal slagen
had gemaakt, totdat Jos zag dat Ton z’n groep niet alle 19 holes had gespeeld en Jan was achteraf van mening
dat Ton en Jos niet geheel eerlijk hadden geregistreerd. Ja, ja ik ken mijn pappenheimers. Maar we hebben wel
plezier gehad.
Ik denk dat die IJselrijders die hebben besloten om niet mee te doen aan de Pitch en Putt toch wel iets gemist
hebben.

Groeten,
Jaap van den Berge
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Motorrijden met Xenon – verlichting
Motorrijders moeten erop letten dat zij met het voeren van Xenon -verlichting in sommige Europese
landen in overtreding zijn en het risico op een bekeuring lopen.
Steeds meer motorrijders laten Xenon -verlichting op hun motor installeren. In Nederland worden daar
geen bijzondere eisen aan gesteld. De enige voorwaarde is dat je geen verblindende verlichting mag
voeren.
In andere Europese landen bestaat een vergelijkbare situatie, echter niet overal. Met name in
Duitsland en Oostenrijk worden wel degelijk aanvullende eisen - vooral op het gebied van
hoogteverstelling - gesteld en ben je in overtreding als je hier niet aan voldoet.
In Frankrijk is het voeren van achteraf gemonteerde Xenon -verlichting ronduit verboden als dit geen
onderdeel vormt van de typegoedkeuring. Op dit moment worden alleen enkele typen van BMW
(optioneel) af -fabriek met Xenon -verlichting geleverd en vormt het onderdeel van de type
goedkeuring.

---------

-------

23ste Motor en Scooter ‘Ride To Work Day’ op
maandag 16 juni a.s.
Op maandag 16 juni is het alweer de 23ste 'Ride to Work Day'. Op deze dag worden alle motor- en
scooterrijders opgeroepen om ter promotie van hun favoriete vervoermiddel met de motor of scooter
naar het werk te gaan. Dit traditionele evenement vindt jaarlijks plaats en kent zijn oorsprong in de
Verenigde Staten waar deze drieëntwintig jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd en
sindsdien gestaag is gegroeid.
Het doel van de initiatiefnemers is om erkenning van het grote publiek te krijgen voor de vele
voordelen die deze vorm van vervoer biedt. Volgens
de (non-profit) organisatie verbruiken motorfietsen
en scooters minder grondstoffen per km dan de auto
en nemen minder ruimte in op parkeerplaatsen en op
wegen. Voor honderdduizenden forensen zijn
motorfietsen en scooters dan ook een economische,
efficiënte en maatschappelijk verantwoorde vorm
van mobiliteit die energie bespaart, de files
vermindert en een breed scala van andere publieke
voordelen oplevert.
De FIM ondersteund dit wereldwijde evenement via haar nationaal aangesloten bonden en in
samenwerking met vele motor- en scooterclubs over de hele wereld roepen zij hun leden dan ook op
om met hun favoriete tweewieler naar het werk te gaan en dat vooral op maandag 16 juni te doen.
Extra informatie over dit evenement is te vinden op: www.ridetowork.org
Bron: LOOT Infowijzer
Juni 2014
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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 14 juni

Fiets kunstroute Okkenbroek

Maandag 16 t/m 20
juni
Zondag 17 augustus

Avond 4 Daagse
I.s.m. sponsoren / adverteerders
BBQ bij terugkomst rit

September

Vrijetijdsmarkt
(promotie IJselrijders)
Workshop schilderen Atelier Hans Kerk
Walstraat
Feestavond
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid
Workshop cupcakes bakken

1 November
Zaterdag 22 november
Winter

---------

10:30 uur

-------

Avondrit 11 juni a.s.
Deze route zal gaan over een afstand van 80 à 100 km.
Voor de rest heeft de redactie geen informatie over de vertrektijd doorgekregen. Waarschijnlijk om
19:00 uur vanaf De Lindeboom.
Indien er meer informatie wordt doorgegeven door de organisator, Gert Vierhouten, zal deze info via
de website gecommuniceerd worden.

Juni 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 12

5e Sallandse Dobbelsteenrit zondag 29 juni a.s.
Op de laatste Zondag in Juni staat de Dobbelsteenrit op het programma,
georganiseerd door 5 regionale motorclubs. De organisatie is in handen van MTK
De IJselrijders 1974, MC Free Wheels Heeten, RAM Raalte, MTC Dalfsen en MC
Salland. Dit evenement wordt dit jaar voor de 5e keer georganiseerd en t.o.v
voorgaande jaren zijn er een aantal wijzigingen in de opzet. Een stukje uitleg.
Op Zondag 29 Juni ben je tussen 10:00 en 10.30 uur welkom in het clubhuis van
MC-Salland. Vanaf 10:30 uur kunnen de deelnemers aan de dobbelrit beginnen .
Bij inschrijving ontvang je van de organisatie een deelname-stempelformulier. Men kan individueel of
als groep aan de dobbelrit deelnemen. Op het stempelformulier noteer je je naam, club en
kilometerstand van je motor. Ook wordt het formulier voorzien van een stempel van de startlocatie.
Door middel van het gooien met een dobbelsteen bepaal je het volgende adres. Dit moet je dan via de
kortste route zien te bereiken. Op deze manier probeer je voor 13:30 uur de stempelkaart vol te
krijgen. Na 13.30 uur sluiten de stempelposten. Elk van de stempelplaatsen hoeft maar 1x bezocht te
worden. ”Dobbel”je een eerder bezocht stempelpunt, dan gooi je opnieuw. Het is dus niet zo dat je de
hele middag aan het heen en weer pendelen bent tussen bijv. stempelplaats 1 en 3. Bij de laatste
stempel noteer je jouw kilometer eindstand en bereken je de afgelegde afstand.
Daarna is het nog niet afgelopen. Deelnemers met een volle stempelkaart worden verzocht deze in te
leveren bij de organisatie in het clubhuis van MC Salland.
Het wachten op de overige deelnemers en de prijsuitreiking die omstreeks 15:00 uur zal plaatsvinden
zal worden veraangenaamd met het kijken naar, of het zelf meedoen aan trial rijden. MC Salland zal
daartoe een trial-motor beschikbaar stellen en baan daarvoor opbouwen. Verder is er voor de
deelnemers het inmiddels gebruikelijke drankje met een “broodje bal” beschikbaar.
Omstreeks 15:00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Winnaar is degene die de minste kilometers
heeft afgelegd om alle stempels te verzamelen. Wint een groep dan wordt met de dobbelsteen de
groepswinnaar bepaald. De winnaar krijgt namens de clubs een wisselbeker aangereikt. Maar ook per
club bekijken we wie van de deelnemende clubleden de minste kilometers gereden heeft. Deze
persoon kan ook een presentje in ontvangst nemen.
Als organisatie doen we ons best om de 5e Sallandse Dobbelsteenrit soepel en gladjes te laten
verlopen.
Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent, want vertrek dient te gebeuren tussen 10:30 en 11:00 uur.
Na die tijd kan niet meer worden ingeschreven.
Tot slot rekenen we op goed weer en goede opkomst van vele clubleden.
Organisatie Sallandse Dobbelsteenrit.
Startplaats Dobbelrit
Clubhuis MC Salland
Korteveldsweg 18b
8141 RE Lemele
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BELADEN VAN DE MOTOR
Tegenwoordig kan bijna op elke motor bagage worden meegenomen. Hiervoor zijn per type diverse
oplossingen in
de handel te vinden. Informeer hiervoor eens bij je dealer. Een rugzak raden we ten zeerste af. Bij
lange ritten
gaan de banden in je schouders snijden. Ook bij een noodmanoeuvre zit een rugzak erg in de weg.
Nog onplezieriger wordt het bij een ongeval, want dan is de kans op zwaar rugletsel erg groot!
• Voor het beladen van de motor is er één basisregel: houdt het zwaartepunt zo laag mogelijk en
verdeel de bagage gelijkmatig over de motor.
• Zware spullen onder in de koffers of tassen doen.
• Wat je binnen handbereik moet hebben, zoals een telefoon, regenpak, fototoestel, in de tanktas
stoppen.
• Maak de tanktas niet zo hoog dat je het dashboard van je motor niet meer kunt zien.
• Heb je een bagagerol? Monteer deze zo op de motor dat hij niet kan verschuiven. Gebruik je hiervoor
spanbanden, zorg dan dat uiteinden van de spanbanden niet in de wielen of de ketting kunnen komen.
• Kijk in het instructieboekje van de motor wat je aan gewicht mag meenemen.
• Neem de tijd voor het beladen van de motor en maak een proefritje om te ervaren wat de motor
doet tijdens het rijden met volle lading. Te veel lading voor- of achterop kan een enorme invloed op
het stuurgedrag van je motor hebben.

---------

-------

MOTORCHECK
Voor je vertrekt is er een aantal technische zaken die je zelf kunt controleren.
Voorkomen is altijd beter dan (onderweg) genezen:
 Hoe is het niveau van je remvloeistof? Deze moet tenminste eens in de twee jaar vervangen
worden. Slechte vloeistof gaat zeker in de bergen bij veel remmen problemen opleveren!
 Check voor vertrek of de banden nog voldoende profiel (min. 2 tot 3 mm) hebben, zijn er
beschadigingen of zit er iets ongewenst in je band?
 Rij je met bagage, controleer dan ook de vering van je motor en/of wijzig de instelling.
 Meet je bandenspanning, deze zal iets hoger moeten zijn omdat je met bagage rijdt.
 Kijk hiervoor in je instructiehandleiding.
 Laat een ander de spanning van je ketting controleren als alle bagage en jij op de motor zitten.
• Controleer ook de stand van je koplamp, want door de belading van je motor kan deze niet
meer goed afgesteld zijn en zo tegenliggers verblinden.
 Om mee te nemen zijn de volgende zaken aan te bevelen: enkele kabelbinders, reservelampjes
hoofdverlichting, een goed slot, reservesleutels, een bandenreparatiesetje, EHBO-spullen, wat
isolatieband, duct tape.

Bron: KNMV
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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 juni 2014
20 juli 2014
20 augustus 2014
20 september 2014
20 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

Juni 2014

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 41. Nr. 7
2 juli 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 8
6 augustus 2014
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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Manifestatie tegen slecht imago trekt honderden
motorrijders
Ondanks het slechte weer kwamen er op
10 mei j.l. honderden motorrijders in
Eindhoven en Amsterdam bij elkaar om
te protesteren tegen het slechte imago
van motorclubs. De 'join the caravan'
manifestatie werd geïnitieerd door
verenigde motorclubs en werd
georganiseerd via Facebook. De
verenigde motorclubs organiseerde de
manifestatie omdat ze het vervelend
vonden dat motorrijders in een slecht
daglicht waren gekomen. Dit allemaal
naar aanleiding van de vele negatieve
berichten in de media door criminele en
rivaliserende motorclubs. Door de
negatieve berichten werden veel
evenementen gestopt en werd het voor veel motorclubs moeilijk om activiteiten te organiseren omdat
gemeenten vaak niet mee wilden werken. In Eindhoven was de opkomst rond de 1500 motoren en in
Amsterdam was de opkomst ook groot. Er zijn volgens de politie geen problemen geweest en alles is
rustig verlopen.
---------

-------

Verkeersboetes: Frankrijk weet Nederlanders te
vinden
Een gewaarschuwde motorrijder telt voor twee. Laat je vakantie niet vergallen door een hoge boete.
De eersten die doorhebben dat Franse verkeersboetes hun weg weten te vinden richting Nederland, zijn de
leasemaatschappijen. Die verzorgen voor honderdduizenden klanten het wel en wee rond de leaseauto en dus
ook de afhandeling van verkeersboetes. Sinds februari hebben deze bedrijven duizenden Franse verkeersboetes
verwerkt. De piek lag drie tot vier weken na de wintersportperiode. Na de zomervakantie verwacht ze ook weer
meer boetes uit Frankrijk te verwerken.
Koppeling kentekenregistraties
Kennelijk werkt de koppeling van kentekenregistraties van Nederland en Frankrijk. Opletten dus, maar weet ook
dat de boetes in Frankrijk over het algemeen hoger zijn dan eenzelfde overtreding in eigen land. Daarbij zijn de
verhogingen bij niet tijdig betalen fors: wordt er niet betaald binnen de termijn van 46 dagen na dagtekening,
dan wordt de boete van 45 euro verhoogd naar 68 euro. Voor het niet betalen na 76 dagen, kost dezelfde boete
maar liefst 180 euro.
Bezwaar
Maar wat moet je doen als je het niet eens bent met zo'n Franse boete? Bezwaar maken tegen een Franse
verkeersboete kan via de website van ANTAI, het Franse agentschap dat de digitale verwerking van
verkeersovertredingen verzorgt. De site biedt gedetailleerde informatie in het Nederlands, over hoe er bezwaar
gemaakt kan worden.

Bron: LOOT Infowijzer
Juni 2014
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Avondvierdaagse 2014
Datum:
Plaats:
Bedrag:
Lengte:
Start:
Pauzeplaats:
GPS:

16 t/m 20 juni 2014
De Lindeboom schalkhaar
€ 5,-3 x 100 en 2 x 125
Absoluut niet eerder dan 19:00 uur
Ja, met verrassing
Ja, ongecontroleerde route na voorinschrijving op de site per e-mail

Ook dit jaar weer onze onvolprezen, immer wederkerende avondvierdaagse en wel van 16 tot en met 20 juni
2014.
De organisatie heeft dit jaar weer gekozen voor de week rond de langste dag. We hebben dan immers het
langste licht om te rijden en veilig thuis te komen.
Het inschrijfgeld bedraagt wederom € 5,--. Voor dit bedrag mag u alle vijf de avonden meerijden, maar u kunt
natuurlijk ook kiezen voor één of meerdere dagen.
Na vier avonden krijgt u een leuke herinnering.
Inschrijven bij Partycentrum De Lindeboom in Schalkhaar. Wegens organisatorische omstandigheden kunt u
absoluut niet eerder meer starten dan tussen 19.00 en 20.00 uur.
Omdat wij het afgelopen jaar veel lovende woorden hebben gehad over onze zeer gezellige pauzeplaatsen
hebben wij gemeend om dat dit jaar voort te moeten zetten.
Let wel, de pauze is niet verplicht, er is geen stempelcontrole en uw herinnering komt niet in gevaar als u de 100
km zo snel mogelijk wilt afleggen. Wij adviseren ieder echter om wel gebruik te maken van de pauzeplaats
omdat evenals voorgaande jaren u weer een gratis consumptie krijgt aangeboden
De avondvierdaagse commissie heeft de opmerkingen van afgelopen jaren goed beluisterd en heeft er dit jaar
voor gekozen om u weer twee routes van 125 km aan te bieden en drie routes van 100 km.
Dit jaar is het wederom mogelijk om de routes per voorinschrijving via de website te ontvangen voor GPS
(Garmin).
Zaterdagavond 14 juni 2014 om 18.00 uur worden de –ongecontroleerde- routes vrijgeven voor clubleden van
de IJselrijders. De routes worden pas na inschrijven op de website en betaling per bank verstrekt. Geldt ook voor
leden!
De organisatie maakt u erop attent dat uitsluitend de gedrukte route, welke op de ochtend van de dag wordt
gecontroleerd, als enige officiële routebeschrijving geldt.
GPS-routes zijn al dagen voordien aangemaakt en dienen slechts als hulpmiddel!
Het inschrijfformulier vindt u vanaf 1 mei 2014 op de website.
LET OP: Iedereen die de GPS-routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf INSCHRIJVEN en vooraf BETALEN!
Wij wensen u een prettige Avondvierdaagse.

Avondvierdaagse commissie
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JARIGEN juni
Richard Husken
Jan Boerman
Annemarie Stoer
Janberd Aydin
Jan Amelink
Henk 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 !!!
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Toerkalender 2014
Datum

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

Kosten Organisator

8-jun-14

Pinkstertoerrit

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

Avond-4 daagse MC Freewheels

4 x 100

€ 6,00

MC Freewheels

Avondrit

80 à 100

Gert Vierhouten

Kunst-FIETS-route en Stop bij Villa Annie

25 ?

Lustrum Commissie

20-jun14

3 x 100 + 2
x 125

10-jun-14
6

t/m

13-jun14

11-jun-14
14-jun-14

7

16-jun-14

8

29-jun-14

Dobbelsteenrit

9

6-jul-14

Twenterit

240

A3D

3 x 100

7-jul-14

t/m

t/m

10-jul14

A4D IJselrijders

€ 5,00

A4D Commissie
Regio-overleg
vergadering
Jan Amelink

€ 5,00

MC Salland

10

20-jul-14

Jan Korting

11

3-aug-14

Cor Dalhuisen

12

17-aug-14

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

30-aug-14

Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane

13

14

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

Jan Amelink
90

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

14-sep-14

Herfsttoerrit

15

21-sep-14

Pony toertocht Heeten

16

5-okt-14

17

19-okt-14

€ 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
2)

Met picknick pauze en voorinschrijving
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