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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
Hallo IJselrijders
Ik ben alweer aan de beurt om een voorwoord te schrijven. Alleen ik heb geen idee waar ik het eens
over zal gaan hebben. Als jullie dit lezen is het alweer maart en staan we aan het begin van het
motorseizoen van 2014.
2014 is ons Jubileum jaar “40 jaar “ en er wordt veel georganiseerd door de jubileum commissie, met
heel veel leuke evenementen, ook voor de niet motorrijders onder ons. We gaan weer genieten. Mooi
weer heb ik besteld, maar of dat ook afgeleverd wordt is nog maar de vraag.
De Nieuwjaarsreceptie was goed bezocht en erg gezellig en we hebben een leuk cadeautje van de club
ontvangen n.l. een Bidon, rood met het logo van de club, erg leuk. Dit is voor het jubileumjaar 2014.
Ook hebben we de ALV weer gehouden op 31 januari 2014, en daar hebben Peter en Jaap afscheid
genomen als bestuurslid en hebben we Pieter Jan en Henk verwelkomd als bestuurslid, veel succes.
Zaterdag 15 februari 2014 hebben we een rondleiding gehad in De Waag, een historisch pand waar
vroeger de goederen gewogen werden. Het gebouw staat behoorlijk scheef op ons mooie plein de
Brink in Deventer. Er was erg veel belangstelling voor en het was erg interessant, schilderijen van oude
meesters en natuurlijk producten van Deventer bedrijven zoals Noury van der Lande, T&D, Sensora van
de hartjes en de zeeppoeder en nog veel meer. We hadden twee groepen en de gidsen hebben ons
veel informatie verteld over de geschiedenis van Deventer. Daarna zijn de meesten vertrokken naar
“Cross Roads” en dat zal ongetwijfeld erg gezellig zijn geweest. Het was een geslaagde middag. Berta
en Jaap hartelijk dank voor het organiseren van deze middag.
En dan hebben we natuurlijk de Olympische spelen waar we het erg goed doen met het schaatsen,
met tot nu toe al 17 medailles (19-02) en we hebben nog een paar dagen te gaan. Veel van de
medailles waren wel voorspeld maar er zijn ook grote verrassingen bij wat het ook weer erg spannend
maakt.
Ik wens de jubileum commissie veel plezier toe met het regelen van alle Festiviteiten in ons Jubileum
jaar 2014.
Noteer in je agenda de openingsrit op zondag 23 maart 2014, met een lekker Turks ontbijt.
MTK De IJselrijders een club om trots op te zijn.
Groet
Marian
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TOER
REGLEMENT
Motor Toering Klub "de IJselrijders 1974"
31 januari 2014
1.

Door M.T.K. de IJselrijders 1974 kunnen worden uitgeschreven:
a. Evenementen :
Hieronder vallen die meerdaagse evenementen waar de mogelijkheid is voor minimaal één
overnachting.
b. Toerritten :
Hieronder vallen al die ritten die niet onder de evenementen vallen.

2.

a.

b.

3.

a.

b.
c.
4.

a.

b.

c.
d.

e.
5.

a.
b.

Het toerreglement is van toepassing op alle door de club daartoe aangemerkte ritten,
evenementen enz., welke m.i.v. de openingsrit t/m de sluitingsrit op de toerkalender in het
clubblad zijn vermeld.
Alleen de toercommissie dan wel het bestuur is gerechtigd de toerkalender te wijzigen.
De A.V. is gerechtigd het bestuur dan wel de toercommissie hierover ter verantwoording te
roepen.
In geen enkele rit of evenement uitgeschreven door de club zit een wedstrijdelement en een
ieder neemt er aan deel op eigen verantwoording.
Elke deelnemer is gehouden de verkeersregels in acht te nemen en zelfstandig de
verkeerssituatie en de toestand van de rijweg te beoordelen. Hij/zij is echter niet gehouden
aanwijzingen van de toerleider op te volgen.
Per rit of evenement wordt een deelnemerslijst bijgehouden waarop vermeld staat dat men
voor eigen risico rijdt.
Wil men in clubverband meerijden dan dient men deze deelnemerslijst te tekenen.
De ritten en evenementen die worden verreden dan wel bezocht, worden voorbereid door één
of meerdere personen (hierna ”de bestuursvertegenwoordiger” genoemd), die hiertoe door de
toercommissie dan wel het bestuur zijn aangesteld.
De bestuursvertegenwoordiger doet verslag in het toerboekje over het verloop van de rit of het
evenement zoals in dit toerboekje omschreven is. Hij / zij haalt genoemd toerboekje samen
met de andere bescheiden voor aanvang van de rit of het evenement bij de beheerder van
genoemde voorwerpen op (art. 6). Het toerboekje en de overige bescheiden dienen uiterlijk 3
dagen na einde rit of evenement bij de beheerder te worden ingeleverd.
Elke deelnemende motor moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en de bestuurder
dient in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte papieren.
Mochten voor of tijdens de rit aan een deelnemende motor gebreken blijken die deelname dan
wel verdere deelname onverantwoordelijk maken, dan is de bestuursvertegenwoordiger
gerechtigd de betreffende deelnemer uit te sluiten.
Tijdens de georganiseerde ritten is alcoholgebruik ongewenst.
De beheerder van het toerboekje houdt de stand van de toerritten / evenementen bij met
behulp van dit toerboekje.
Tevens draagt hij / zij er zorg voor dat het toerboekje en de overige bescheiden compleet
blijven

6.

a.
b.

Voor de drie leden met de meeste punten zijn herinneringen beschikbaar.
In geval van twee leden met een gelijk aantal punten geeft het aantal deelnames aan ritten of
evenementen de doorslag.

7.

a.

Geteld worden het aantal verreden kilometers tussen vertrek en eindpunt vice versa. Dit wordt
bepaald aan de hand van de kilometerteller van de bestuursvertegenwoordiger.
Het toegekende aantal kilometers mag echter niet meer dan 25% afwijken van het aantal
opgegeven kilometers in het clubblad.

b.
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c.
d.

e

8.

a.

b.

9.

a.
b.

c
d.

Leden;Gezinsleden en Jeugdleden die als duo deelnemen komen ook voor het aantal punten
in aanmerking zoals in art. 8a. en 8b. staat omschreven.
De uiteindelijk, volgens art. 7a. en 7b., vastgestelde kilometers worden volgens onderstaande
omrekentabel omgezet naar een aantal punten.
0
200 km
100 punten
201
300 km
110 punten
301
400 km
125 punten
401
500 km
135 punten
501
600 km
150 punten
601 en meer
200 punten
50 punten extra zijn voor de bestuursvertegenwoordiger van een rit of evenement.
50 punten extra zijn voor de deelnemer, die van de betreffende rit een verslag voor het
clubblad schrijft.
De deelnemers aan de toerritten / evenementen komen alleen in aanmerking voor punten,
tellend voor het toerreglement wanneer zij:
1. betreffende de toerritten, tijdig aanwezig zijn op het vertrekpunt en de gehele rit
meebeleven
2. betreffende de evenementen, minimaal de heen- of terugweg mee hebben gereden,
minstens één overnachting hebben gemaakt en zich hebben ingeschreven als lid van
MTK de IJselrijders.
3. een toerrit, behorende bij een evenement, telt mee als een toerrit, mits deze toerrit met
bijbehorende kilometers in het clubblad bekend is gemaakt en wanneer er gelijktijdig
vanuit ons standaardvertrekpunt een toerrit met hetzelfde aantal kilometers is
uitgeschreven.
Uitzonderingen op het bovengenoemde artikel zijn: als een deelnemer / deelneemster pech
krijgt bij terugkeer van rit of evenement ( naar het eindpunt ). De rit wordt in dit geval als
verreden beschouwd en het evenement als bezocht.
De toer / evenementen wisseltrofee is het bezit van de club en behoort in de prijzenkast van
de club aanwezig te zijn.
De wisseltrofee blijft in het bezit van de club totdat deze definitief vergeven is.
Na driemaal achtereen op deze trofee vermeld te zijn kan men hier eigenaar van worden. Dit
is ook mogelijk als men voor de 5e maal vermeld wordt op de trofee. De namen van deze
leden zullen tevens vermeld worden op een trofee of plaquette die eigendom blijft van MTK de
IJselrijders 1974. Graveringen in oude vol gegraveerde trofeeën, blijven meetellen voor deze
regeling.
De herinneringen van de toerritten / evenementen zullen op de jaarlijkse feestavond of op een
A.V. uitgereikt worden en in het clubblad gepubliceerd worden.
Leden, gezinsleden en jeugdleden, die niet kunnen deelnemen aan een rit / evenement,
vanwege de organisatie hiervan, krijgen wel het voor deze rit / evenement toegekende aantal
punten bijgeschreven.

10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toercommissie of het bestuur. Tegen
uitspraken van de toercommissie of het bestuur is enkel beroep mogelijk tijdens een A.V.
11. Ook voor toerritten en / of evenementen geldt art. 40 van het Huishoudelijk Reglement.
Aldus vastgelegd en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergaderingen van
31 januari 2014.
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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
---------

Maart 2014

-------
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Openingsrit 23 maart a.s.
In ons jubileumjaar vertrekken we nu eens niet vanaf “De Lindeboom”, maar vanaf het
huisadres van Henk en Berna Pasman aan de Huenderkolkweg 18 te Deventer.
Na het Turkse ontbijt, dat verzorgt wordt door de jubileumcommissie, vertrekken we
om 10.30 uur richting het noorden, richting
Zwolle.
Ten noorden en noordoosten van Zwolle ligt
een gebied waar wij weinig komen met de
IJselrijders.
Omdat we kort voor het vertrek hebben
gegeten wil ik de eerst (en enige) stop
houden in een eetgelegenheid die wij vaker
bezoeken, n.l. Het wapen van Ens.
Aankomst zal zijn om ca. 13.18 uur en ik plan een uur in voor de lunch.
Vertrek dus om 14.15 uur en via een klein stukje verbindingsweg wil ik via de bekende
wegen aan de westelijke oever van de IJssel weer afzakken naar Deventer.
De lengte van de rit is 193 km en dat levert voor de toercompetitie 100 punten op. Nu
hopen op goed weer en geen pekel.

Gegroet
Jan Korting

Maart 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 5

e

29 Koekstadrit
Hallo IJselrijders,
Met de ''barre winter'' achter ons en het voorjaar voor de deur is het alweer tijd voor de 29e
Koekstadrit.
Deze staat gepland op zondag 6 april a.s. op de toerkalender van MTK de IJselrijders.
Mocht je deze rit niet willen missen, dan kun je vanaf 1 maart je alvast online inschrijven op onze site.
De route krijg je dan een dag van tevoren toegestuurd om in je navigatie te laden of kun je de route rol
vast uitprinten.
Mocht je meer over de Koekstadrit willen weten, kijk dan op onze site.
Op de dag zelf kun je je natuurlijk ook tussen 10:00 uur en 12:00 uur inschrijven bij de Lindeboom in
Schalkhaar, en daar eventueel de route laden op je Garmin.
De inschrijving is 6 euro p.p. incl. kopje koffie met een Deventer bijtje.
Graag tot zondag 6 april a.s.
En dan nog iets....
Dit jaar bestaat MTK de IJselrijders 40 jaar, een
jubileumjaar, en wordt eind dit jaar afgesloten
met een feest.
De lustrum commissie is druk bezig met de
organisatie en is o.a. via diverse media op zoek
naar oud leden.
Mocht je oud lid zijn, of iemand kennen die ooit
lid is geweest dan is hij of zij is van harte
welkom.
Kijk op ons prikbord bij reünie voor meer info
over het feest en de aanmelding hiervoor.

Hartelijke groet,
Hans Vermeulen.
Koekstadcommissie MTK de IJselrijders.

http://www.ijselrijders.nl/Koekstadrit
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

14 maart 2014
20:00 uur
In april is er geen bestuursvergadering
9 mei 2014
20:00 uur
In juni is er geen bestuursvergadering
11 juli 2014
20:00 uur
---------

Plaats
Jose Maatman
Jan Korting
Henk Put
-------

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
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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
Zondag 23 maart
Zondag 6 april
Zaterdag 10 mei

Activiteit
OPENINGSRIT
Ontbijt (Turks) start van het seizoen
KOEKSTADRIT
i.s.m. sponsoren / adverteerders
Pitch and Putt, 18 holes

Zaterdag 12 april

Training bijzondere verrichtingen
I.s.m. verkeersschool Joop Hagen

Zondag 18 mei

Zaterdag 14 juni

Promotierit
Burgemeester Heidema
Media aanwezig
Fiets kunstroute Okkenbroek

Maandag 16 t/m 20
juni
Juli

Avond 4 Daagse
I.s.m. sponsoren / adverteerders
Eenden rally

Zondag 17 augustus

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
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Verslag Klootschieten
Wat hebben we het weer getroffen met het weer de afgelopen zondag, het was stralend, de zon scheen, het was niet koud
en geen drupje regen gehad. De meeste sloten waren droog met alleen blad erin, ’n enkele sloot die was wel vol met water
en dan moest er worden gedregd met de “kloten-krabber”.
Om 14.00 uur werden we verwacht in de Lindeboom, we werden ontvangen met koffie en appelgebak, aangeboden door
de door MTK de IJselrijders i.v.m. ons 40 jarig jubileum dit jaar. En Berna heeft zoals ze dit al zo vele jaren achter elkaar
doet, het geheel georganiseerd. Dit is dan ook altijd perfect tot in de puntjes. Om 14.30 uur hadden alle leden die zich
hadden opgegeven dat ze mee deden de koffie of thee op, dit waren er 19 en gingen we met de auto’s naar de startplek
waar het parcour voor het klootschieten begint, We waren in 4 groepjes verdeeld en startten met de 1e twee groepen.
Team 1: Jan Amelink, José Maatman, Dries Broekhuis, Berta van den Berge en Jos Korting
Team 2: Ton Korting, Tonny Koolhof, Zenna Aydin, Janbert Aydin en René Joldersma.
Team 3: Berna Pasman, Jaap van den Berge, Rikie Amelink, Francis Maatman en Harry Koolhof.
Team 4: Halit Aydin, Dirk Welgraven, Annemarie Stoer en Henk Pasman.

Nadat de 1e twee groepen al ‘n eind vooruit waren gespeeld startten de andere 2 groepen, zodat je elkaar niet in het
vaarwater liep. Omdat we al heel wat jaren meedoen met deze activiteit wisten we dat je ver vooruit moet lopen, voor dat
diegene die dan roept: “ daar komt ie “ de kloot laag over de grond gooit, zodat je dan precies kunt zien waar de kloot in de
sloot terecht komt en je geen kloot kwijtraakt.
Mocht hij dan toch nog heel ver doorrollen dan kon je er nog hard achter aan lopen. Want de sloten waar water in lag daar
ligt ook veel drek in en dan zakt de zware kloot die van ’n houten bal is gemaakt waar gaten in zijn geboord, waar weer loot
in is gegoten, doordat deze dan heel zwaar is geworden flink in de modder wegzakt. En zie hem dan maar terug te vinden
als je niet weet waar deze terecht is gekomen.
Gelukkig hadden we ’n kloten-krabber bij ons, ’n hark waar je mee in de sloten kunt krabben in de hoop dat je de kloot
weer vindt, ook was deze hark wel fijn als de kloot net wat het weiland was ingerold, dan hoefde je niet onder of over het
prikkeldraad te klauteren. Ik hoorde dat in groep 3 zo intensief werd meegedaan dat zelfs deelnemers er bij aan het zweten
kwamen.
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Bij groep 1 en 2 werd er 2x over een aanslag gepleegd op Zenna maar gelukkig zonder schade. Er gebeurde nog niets. Zenna
ging op tijd aan de kant en José beurde wel haar ene voet op maar vergat de andere voet waardoor ze de kloot tegen haar
enkel kreeg, dat voel je wel. Ze kon nog wel gewoon doorlopen en meespelen. Daarom moet er ook worden geroepen
“daar komt ie”, zodat iedereen kan kijken naar diegene die gooit en zo de kloot zelf in de gaten kan houden dat je niet
gewond raakt.
Dankzij het mooie aangename zonnige weer was het werkelijk zalig om deel te nemen. De bedoeling van het klootschieten
is om de gehele afstand van het parcour, we weten nog niet precies hoeveel kilometer of dit is, Henk gaat dit met zijn GPS
nog eens controleren, om dit dan met zo weinig mogelijke worpen af te leggen. Weet je wat het leuke onderweg was, dat
er al weer van heel veel struiken en bomen de knopjes van de bladeren al weer uitkwamen en er zelfs al weer vergeet-mijnietjes in het weiland stonden, zouden we nog winter krijgen ?

Nadat alle vier de groepen klaar waren reden we naar de Lindeboom om daar te genieten van het stamppottenbuffet.
Tegen 16.30 uur kwamen we daar aan, maar eerst de handen wassen want deze waren van het drek wel erg vies geworden.
De tafels waren al weer gezellig gedekt en we mochten plaats nemen in de Lindezaal. Dries at niet mee omdat hij nog
moest studeren voor zijn toets, maar Jan Korting kwam wel mee eten, hij kon niet mee doen met het kloot schieten. Onder
het genot van ’n drankje maakte Berna de uitslag bekent, team 2 had de minste keren met de kloot geworpen dit was 96
keer en 45 meter, team 1 had 99 keer gegooid en 25 meter, team 4 105 keer gegooid met 10 meter en team 3 had 106 keer
gegooid met 17 ½ meter. Dus team 2 had gewonnen, bij deze van harte gefeliciteerd.
Het stamppottenbuffet werd inmiddels op de tafels gezet en het rook al heerlijk. Er was zuurkool, boerenkool en hutspot,
casselerrib, rookworst, spek, goulash, runder rookworst, Halal-vlees, jus, uitgebakken spekjes, zure uitjes, mosterd,
augurken, ananas. Het smaakte weer overheerlijk, de kok van de Lindeboom heeft het weer geweldig klaar gemaakt. Er
werd meerdere malen opgeschept, en ook weer bijgevuld want het was zo lekker. Na de stamppot was er nog ’n
mogelijkheid om ’n sorbet of koffie of thee te nemen. Tegen 19.00 uur ging iedereen weer naar huis. We hebben weer
enorm genoten van het gezellige klootschieten en na afloop van het stamppottenbuffet.
Berna bij deze wil ik je namens alle deelnemers bedanken voor het organiseren van deze winteractiviteit, het was weer
gezellig en goed georganiseerd, ik hoop dat we het volgend jaar weer kunnen gaan klootschieten.
Groetjes,

Tonny Koolhof.
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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 maart 2014
20 april 2014
20 mei 2014
20 juni 2014
20 juli 2014
20 augustus 2014
20 september 2014
20 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

Maart 2014

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 41 nr. 4
6 april 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 5
7 mei 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 6
4 juni 2014
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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TIPS VOOR HET RIJDEN IN EEN GROEP
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

Het is duidelijk dat ook de stand van de spiegel van die voorganger erg belangrijk is. Het is dus een
samenspel tussen die 2 motoren en de spiegel van de voorste.
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Baksteensgewijs betekent ook dat wanneer de voorganger van positie op de weg verandert, b.v. omdat
zijn voorganger uit de rij gaat, alle volgers ook van positie veranderen opdat het oorspronkelijke
baksteenverband weer hersteld is.
5.

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

6.

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

Ik ga omkeren

Obstakels op de weg

Pas op gevaar

Richtingaanwijzers uitdoen
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7.

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

8.

De weg niet kwijt raken
8.1
Weet wie er voor - en wie er achter je rijdt.
Zorg ervoor dat je steeds achter dezelfde motor rijdt, je voorkomt dan dat wanneer er een “vreemde”
motor in de groep komt je per abuis deze motor volgt en je zo het contact met de groep kwijt raakt.
Iets dergelijks geldt ook voor degene die je via je spiegels in de gaten moet houden; ook daar kan een
“vreemde” motor rijden waardoor je onterecht de conclusie kan trekken dat de rest van de groep
correct volgt.
8.2
Als de volger niet meer volgt.
8.2.1 Bij verkeerslicht heeft de volger “rood”
Als je door het oranje verkeerslicht rijdt is de kans erg groot dat de volger voor rood komt te staan en
dus niet mee komt. Houdt in dat geval je spiegel in de gaten om vast te stellen of dat inderdaad zo is.
Kan niet iedereen tegelijk meekomen, dan zit er voor de doorrijders niets anders op dan dat de
eerstkomende veilige haven wordt opgezocht om het achteropkomende overige verkeer voorbij te laten
en te wachten op de achterblijvers. Volgt er eerst een afslag, voordat een “veilige haven” gevonden
werd, dan geldt hetgeen staat bij punt 8.2.5.
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Bedenk wel dat er eerst een serie andere voertuigen komen, omdat de overige verkeerslichten eerst
“groen” hebben gehad. Hier licht dus een zware taak voor de voorrijder; deze moet goed opletten of de
laatste rijder is meegekomen, wat erg moeilijk te zien is als bij het verkeerslicht rechtdoor gereden
werd.
Voor de voorrijder geldt dus: Probeer steeds bij het begin van de “groen-periode” door het verkeerslicht
te rijden en stop altijd voor “oranje”.
8.2.2 Bij afslaan kan volger niet mee omdat voorrang verleend moet worden.
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het verkeerslicht
8.2.3 De volger blijkt er op een doorgaande weg niet meer te zijn.
Zoals al eerder vermeld is het belangrijk dat een ieder uit de groep regelmatig via zeen spiegels
controleert of de volgers nog volgen. Als dat over een langere afstand zonder afslagen al niet meer het
geval is, mag je aannemen dat er wat aan de hand is, iemand kan pech krijgen, waardoor zijn volgers ook
stoppen. Als je dan ook stopt en een ieder vóór je kijkt ook frequent in zeen spiegel dan moet
automatisch binnen niet al te lange tijd ook de voorrijder stoppen
8.2.4 Waar stoppen om als wegwijzer voor de volger te dienen.
Zodra een volger niet meer volgt en de groep neemt ergens een afslag dan heeft de ontbrekende volger
een aanwijzing nodig omdat die anders onherroepelijk de groep mist.
De achterste van de nog complete groep blijft bij die afslag wachten op de ontbrekende rijder(s). Hij
moet daarvoor een, voor de ontbreken rijder(s), goed zichtbare plaats uitzoeken; zonodig zwaaiend met
een arm opdat de volger(s) hem niet over het hoofd zien. Vlak vóór of vlak na de afslag is dus een goed
punt, maar hij mag daarbij zichzelf of het overige verkeer niet in gevaar brengen.
8.2.5 En ander voertuig ontneemt het zicht naar achteren
Als er een “uitzicht belemmerend voertuig(en)” in de groep zit dan kan het gemakkelijk gebeuren dat de
achterste van de nog complete groep zijn volger onmogelijk kan zien. Deze achterste moet zich er dan
van bewust zijn dat de volgende zijn richtingaanwijzer niet ziet en dus de afslag kan missen. Hij moet
dan proberen bij de afslag de aandacht van de volger te trekken. Ook die volger moet weten dat hij zeen
voorganger niet kan zien vanwege dat “uitzicht belemmerende voertuig(en)”. Hij moet dus sterk
opletten of er mogelijk door de groep links of rechts afgeslagen wordt!
8.3
Wie rijdt er naar voren om de voorrijder te informeren? (de op één na achterste?)
8.4
Adres van stopplaats, tankstop en/of lunchpauze vooraf bekendmaken.
Als er gereden wordt in een groep zonder dat er voor iedereen een routebeschrijving is dan moet er op
zeen minst een lijstje met plaatsnamen zijn en adressen van stopplaatsen en tankstops zijn zodat ieder
die punten zelfstandig kan vinden. Ook een lijstje met gsm-nummers van de overige rijders in de groep
kan zeer nuttig zijn.
9.

Stoppen met een groep
9.1
Hoe opstellen bij stoppen voor VKL of VRW
Bij een verkeerslicht, of stoppen voor een voorrangsweg is het doorgaans nuttig om met twee-aan-twee
naast elkaar op te stellen. Zodra er weer gereden kan worden volgen er zo veel mogelijk rijders van de
groep. Natuurlijk is iedereen steeds zelf verantwoordelijk voor het veilig weer doorrijden
9.2
Waar wel en waar vooral niet stoppen
Met name de voorrijder zal zich
moeten realiseren dat als hij of zij
ergens wil gaan stoppen (zonder
dat dat verkeerstechnisch
noodzakelijk is) de overige rijders
datzelfde achter hem of haar gaan
doen. Daar moet dan wel zoveel
ruimte zijn dat er niemand op de
rijweg tot stilstand hoeft te komen.
Is die stopplaats bv een parkeerhaven dan moet zover mogelijk doorgereden worden om dan weer
schuin naar de weg toe tot stilstand te komen. Op die manier passen er zo veel mogelijk motoren op die
parkeerhaven. Voorwielen in vertrekrichting
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9.3
Parkeren
Voor het parkeren op stopplaatsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de parkeerhaven. Rijdt achter de
voorrijder aan tot deze zijn motorfiets kennelijk ergens gaat parkeren en ga daar parallel naast staan
enz, steeds met de voorwielen in dezelfde richting als de voorrijder. Makkelijk als er straks weer
weggereden wordt en het geeft naar buiten toe een gedisciplineerde indruk.
9.4
Tanken
Realiseer je dat degene met de kleinste tankinhoud daarop ongeveer 150km kan rijden. Dat betekent
dat de groep en met name de voorrijder er vanuit gaat dat er na een tankstop zoeen 150km gereden kan
worden alvorens weer te tanken. Iedereen moet zich tijdens een tankstop dus afvragen of hij met de
resterende tankinhoud die 150km kan rijden en zo niet dan moet hij dus ook tanken
9.5
Omkeren
Als de voorrijder, of iemand anders uit de groep, zich realiseert dat hij een afslag
gemist heeft dan moet hij dat zo snel mogelijk kenbaar maken met teken voor
OMKEREN.
Af en toe een keer oefenen “keren op de weg” is altijd nuttig.
Ben je nog niet gevolgd in de foute weg, wacht dan geduldig vóór de afslag tot de rijder vóór je weer op
de goede route zit; houd de oorspronkelijke volgorde aan.
Zit er een zijspan in de groep, houd er dan rekening mee dat die altijd “over de bak” moet keren, dus
met een rechtse bak rechtsom; geef hem die ruimte.
10

Rijden op de autoweg
10.1 Rijdt niet te ver uit elkaar; houdt zo mogelijk de groep “gesloten”
Op de autoweg met dubbele rijbanen kan een groep motorrijders gemakkelijk als groep in zeen geheel
ingehaald worden, waardoor onderling zichtcontact binnen de groep behouden kan blijven. Zorg er dan
ook voor dat inhalende weggebruikers de groep als één geheel zien. Dit kan door er voor te zorgen dat
de onderlinge afstanden, zoals al eerder besproken niet te groot worden. Op deze wijze kan er ook
gemakkelijk door de groep ingehaald worden zoals reeds besproken bij “Inhalen op wegen met een
dubbele rijstrook”
10.2 Door de file rijden
Motorrijders mogen, zij het met een gering snelheidsverschil tussen de auto’s in een file doorrijden. Als
groep is dit ondoenlijk en zodra een groep dus bij een file aansluit en de voorste rijder besluit om door
de file heen te rijden dan is het verstandig dat een ieder op een veilige afstand volgt en zelfstandig
oplettend door de file rijdt. Eenmaal door de file kan een ieder met gematigde snelheid doorrijden tot
de groep zich weer geheel heeft geformeerd.
Zit er een zijspancombinatie in de groep, blijf dan als groep bij elkaar en sluit je aan in de file; een zijspan
kan niet tussen de auto’s doorrijden.

11

Rol van de achterste rijder
De achterste rijder vormt het sluitstuk van de groep. Zodra, meestal na elke afslag, de voorste rijder de
achterste kan zien is dat voor de voorste rijder het signaal dat de groep nog steeds compleet is en hij
dus kan doorrijden. Maak daar dus als voorrijder gebruik van!
Omdat de achterste rijder doorgaans een ervaren rijder is kan hij ook de rijstijl van de rijders vóór zich
beoordelen en zonodig, tijdens een stop, aanwijzingen geven.
In geval van een probleem, bv een pechgeval, is het erg nuttig dat zowel de voorste als de achterste
rijder over een ingeschakelde gsm-telefoon beschikken, waarbij zij elk het telefoonnummer van elkaar in
het geheugen hebben opgeslagen.
Natuurlijk wordt een pechvogel niet alleen achtergelaten als de groep verder moet en de pechvogel niet
verder kan.
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JARIGEN maart
Marcel Put
Francis Maatman
Jos Korting
Jose Maatman
Aad Holthuis
Marijn van der Giesen
Hans Korten

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 !!!

Maart 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 17

Spontaan ritje.
Op zaterdag 15 februari kregen we als IJselrijders een rondleiding voorgeschoteld door onze
Lustrumcommissie, hetgeen als leerzaam en prettig werd ervaren.
Na afloop gingen de meesten van ons nog even mee naar café Cross Roads om daar nog even koffie te
drinken of een andere versnapering te nuttigen. Nadat ook hier de meesten inmiddels waren
opgestapt bleef er nog even een groepje aan de bar hangen en werd onder het genot van een wijntje
en een pilsje het idee, door Ronald en René, geopperd om de volgende dag samen een stukje te gaan
rijden. Hierop vrijwel gelijktijdig de vraag aan mij: “ Cor, heb jij misschien ook zin om mee te gaan?”
Aldus werd besloten om de volgende dag, zondag 16 februari, om10.30 uur vanaf de Lindeboom te
starten. En dus gingen we even na half elf met drie man, René Joldersma, Ronald v/d Klooster en
ondergetekende, Cor Dalhuisen van start. De weersomstandigheden waren, gerelateerd aan het
jaargetijde, hartstikke goed. Bij thuiskomst de vorige avond had ik nog even een routetje
opgescharreld en deze aan Ronald en
René toegestuurd.
Vanaf Deventer reden we via De Vecht en
de Beemte naar Apeldoorn en van daaruit
via de Soerenseweg naar Assel-Hoog
Buurlo-Hoenderloo, kop van DeelenSchaarsbergen en Arnhem naar de
Posbank, waar we even de benen hebben
gestrekt. Vervolgens via een prachtig
IJsselpanorama naar Doesburg, Wehl,
Beek, ’s-Heerenberg, Netterden, de
Heurne-Dinxperloo en via de rustieke
plaatsjes Kotten en Meddo naar
Vragender. Hier wer even de tijd
genomen om een lekkere bak koffie met
een bijna traditionele gehaktbal te
nuttigen. Na de pauze gaf Ronald aan dat
hij binnen niet al te lange tijd even moest
tanken. Na een aantal kilometers was ik
ineens mijn gezelschap kwijt en ben dus
gekeerd. Na ongeveer 1 km trof ik de
beide heren op de hoek van een straat,
ergens in de binnenlanden, met de
mededeling dat de motor de geest had
gegeven, als gevolg van benzinegebrek. Ik
dacht dus meteen aan de fiets van Ronald. Echter bleek dat zelfs een BMW niet zonder benzine kan,
want het bleek in dit geval de GS van René te zijn.
Het nabij gelegen tankstation was ongeveer 1 km verder. Heel mooi dus, alleen bleek deze niet
bemand en was er ook geen jerrycan te zijn. Ook niet bij een nabij gelegen woning. Het volgende
station was 5 km verder weg. Dus ging ik daar naar toe, maar bleek ook deze niet bemand. Hier was
echter een garagebedrijf aan verbonden en ging ik naar de overkant van de straat naar een prachtig
woonhuis, waarbij op de oprit een bestelauto stond met de initialen van dat bedrijf.
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Op mijn vraag dook de garagehouder zijn privégarage in en kwam terug met een gevulde jerrycan, die
bestemd was voor zijn privémotor. Totaal geen probleem. Typisch Achterhoekse mentaliteit. Hierna
konden we onze terugtocht afronden, zij het een klein uurtje later dan ik Elly had voorspeld.
Terug in Twello en nadat we samen hadden
vastgesteld prettig te hebben gereden, ging hier
vandaan een ieder “zijns weegs” en was ik tegen
half vijf thuis, na een leuk ritje van 325 km. Met
het vorenstaande hoop ik en ga ervan uit, de
kriebels om weer te gaan rijden, bij een ieder weer
wat aangewakkerd te hebben en kunnen we in de
nabije toekomst deze rit ook nog eens gebruiken
in clubverband.
Graag tot ziens op onze aanstaande openingsrit.
Met vriendelijke groeten

Cor Dalhuisen

---------

-------

Nieuw Lid
Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Frank Boekholz die zich als nieuw lid
heeft aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom heten!
Ik hoop dat je heel veel plezier aan zowel jouw motor
als aan onze club zal beleven.
Wij als MTK de IJselrijders willen daarin bijdragen en
hopen zo gezamenlijk met jou te genieten van onze
mooie hobby!
Veilige kilometers en tot binnenkort!
Jan Korting
Voorzitter MTK de IJselrijders
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Zelfoverschatting................
Bij veel mensen is er sprake van onrealistisch optimisme. Narigheid overkomt altijd een ander, toch?
Mensen schatten de kans op prettige gebeurtenissen groter in dan de kans dat hun narigheid
overkomt. Mensen hebben gauw de neiging hun talenten te overschatten en te denken dat een
situatie controleerbaar is. Ze nemen te veel risico, met het gevoel dat ze de situatie goed hebben
ingeschat en het genomen risico verantwoord is. Mensen stellen zich regelmatig bloot aan meer risico
dan verstandig is en nemen onvoldoende preventieve maatregelen voor die al die dingen waarvan we
weten dat ze geregeld verkeerd gaan.
Een van de meest voorkomende eenzijdige ongevallen met een motor is te wijten aan en te hoge
snelheid in combinatie met zelfoverschatting.
In de wereld van het motorrijden, waar alles wel lijkt te draaien om snelheid, de ware helden diegenen
zijn die de hoogste snelheid maken en de motoren steeds sneller worden, is het moeilijk om niet
meegesleept te worden door de gedachte dat hier snelheid alles is. Onze competitiedrang doet er
vervolgens nog een schepje bovenop. Wie wil er niet sneller zijn dan een ander?
Aan de andere kant worden we constant gewaarschuwd dat snelheid, en dan vooral een te hoge, een
slechte zaak is. Er wordt ons voorgehouden dat elke keer als we de denkbeeldige lijn overschrijden dit
catastrofale gevolgen kan hebben.

Het lijkt niet te rijmen met ons gevoel, maar vooral niet met onze ervaring. We zien mensen
onderuitgaan bij lage snelheid. Maar de wereld aan kennissen, vrienden, die al decennia lang
motorrijden, zetten het gas er regelmatig flink op en hebben nog nooit één schrammetje opgelopen,
zelfs niet aan hun motor.
Wie motorrijdt, stelt zich bloot aan bepaalde risico's, risico's die horen bij de sport. Maar diegenen die
bewust hun grenzen opzoeken door flink te gassen, vergroten het risico op een ongeval. Hoe vaker dit
gebeurt, hoe groter de kans dat het werkelijk fout gaat.
Waarom zijn er dan toch motorrijders die de vaart er behoorlijk in hebben en na duizenden kilometers
nog nooit één keer een ongeluk hebben gehad? En waarom zijn er motorrijders die met een beduidend
lager tempo regelmatig hun motor in de prak rijden? Of heeft het misschien niet alles met snelheid te
maken maar meer met andere factoren?
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Iedereen heeft het weleens meegemaakt. Op een vrije zaterdag lekker een flink eind rijden met je
maten. De oude vertrouwde weg die je al honderd keer gereden hebt. Iedereen goedgeluimd en met
een heerlijke adrenalinekick. Die kick zorgt ervoor dat je het gas er flink ophoudt. Op zich niets mis
mee. Beetje bij beetje komt echter de klad erin. Je laat je meeslepen door dat lekkere gevoel, sneller
en sneller door de bochten, terwijl je langzamerhand steeds meer het gevoel krijgt de controle te
verliezen. Je hebt het wel door. Je bent boven je eigen grens uitgestegen. Het voelt meteen anders. De
lijn in de bocht is niet meer zo strak, je moet vaker remmen en maakt kleine inschattingsfoutjes. En in
plaats van dat gelukzalige gevoel van het bochtenrijden dat je nog maar even daarvoor nog had, zit je
nu gevangen tussen twee bochten, de korte stukjes tijd waarin je wanhopig probeert je fouten te
corrigeren. Het lijkt steeds sneller te gaan, de bochten en de fouten, en het lijkt wel alsof je steeds
minder tijd hebt om alles weer recht te zetten. Je soepele rijgedrag is veranderd in grillig en hoekig.
Langzamerhand vergaat het lachen je terwijl je je weg probeert te volgen. Steeds vaker maak je jezelf
verwijten bij elke nieuw gemaakte fout. Tot het onvermijdelijke gebeurt. Je rijdt te snel een bocht in
en vanaf dat moment ben je overgeleverd aan wat er ook maar te gebeuren staat. Het is niet anders.
Haastig een schietgebedje. Met een beetje geluk kom je er zonder kleerscheuren vanaf en beloof je
jezelf dat je nooit, maar dan ook nooit meer de controle zult verliezen.
Wat is er nu fout gegaan? Dit heeft te maken met de keuze die je maakt. Er is altijd het besef dat we
de controle over iets hebben. En dat heeft niet te maken met die ene bocht of die ene weg. Het is de
algehele controle die we over een rit hebben. Soms beheersen we dit perfect, we zijn ons bewust van
onze eigen vaardigheden en blijven binnen de grens. Maar op een dag besluiten we de grenzen op te
zoeken en hebben we het gevoel dat we tot alles in staat zijn. Het gevoel wel ja, maar niet het
bewustzijn. In ons achterhoofd weten we best wat onze limiet is, maar we laten ons leiden door ons
gevoel. We verliezen langzamerhand de controle, tot het ontaardt in één grote chaos.
Een goede, ervaren motorrijder die zijn grenzen kent, zal dit nooit overkomen. Die laat zich niet
meeslepen door een adrenalinekick of een onbestemd avontuurlijk gevoel. Door ervaring en de
feedback die hij in de loop der jaren heeft opgebouwd volgt hij een vloeiende lijn over de weg. Voor
iedereen voelt het anders. Soms verschilt het van dag tot dag, van uur tot uur, afhankelijk van hoe
we in ons vel zitten. Maar rijd je binnen je eigen grenzen, dan rijd je veilig. Kom je boven die grens,
dan is er sprake van zelfoverschatting.

Het overkomt ons allemaal, het hoort bij de sport. De meesten van ons leren ervan en vermijden het
in het vervolg. Kom je vaker in moeilijkheden, dan vergroot dat de kans op een ongeval.
Iedereen kent ze wel, die motorrijders die altijd even soepel, snel en ontspannen hun weg gaan.
Uitermate in balans en altijd 'in control'. De meesten hebben een bepaalde mate van wijsheid, na
zuurverdiende kilometers, waardoor ze respect hebben gekregen voor hun eigen grenzen. Zij weten
waar hun grens ligt en hebben besloten aan de goede kant van die grens te blijven. Constant in
controle over hun motor, de weg en de omgeving. Ook zij hebben weleens de behoefte toe te geven
aan hun impulsen. Op zo'n moment zul je ze hoogstwaarschijnlijk tegenkomen op het circuit. Ook dat
is een stukje wijsheid: weten waar en wanneer je je grenzen kunt verleggen.
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Het kennen van je eigen grenzen is de beste remedie tegen zelfoverschatting. Zelfoverschatting leidt
bijna altijd tot het rijden boven je limiet. En die limiet heeft bijna altijd met snelheid te maken.
Het is soms niet eenvoudig om de zelfdiscipline en beheersing op te brengen om je motor binnen je
eigen grenzen te rijden. Maar de beloning is groot: de wetenschap dat je alles wat in je vermogen ligt
aanwendt om heelhuids op de plek van bestemming te arriveren. Het besef dat je de controle hebt,
en zult houden, over je motor en je rijomgeving. Het besef dat je relaxed en ontspannen een
heerlijke rit rijdt.

Het verband tussen snelheid en ongevalkans kan het best beschreven worden met een machtsfunctie:
de kans op een ongeval stijgt bij een snelheidstoename meer naarmate de snelheid hoger is en vice
versa. Nou is dit vooral het geval bij automobilisten. Bij motorrijders liggen de zaken nog veel
gecompliceerder. Hier hebben we namelijk nog veel eerder en meer de gevolgen van onder andere
zelfoverschatting te incasseren. Fatalistische risicobereidheid, oftewel de illusie van onschendbaarheid,
voert hier altijd tot de fatale uitslag volgens de formule: ongeval waarschijnlijkheid x hoogte van de
schade. Alleen wie de risico's goed inschat, die binnen zijn grenzen en die van de rijfysica blijft, begeeft
zich veilig op weg.

Bron: LOOT infowijzer
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EHBO voor motorongevallen
We geven hier de absolute basisregels van het Oranje Kruis voor hulp bij een ongeval waar een motorrijder bij
betrokken is:
1. let op gevaar,
2. ga na wat er is gebeurd en wat het slachtoffer mankeert,
3. stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting,
4. zorg voor deskundige hulp,
5. help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt.
We werken deze regels hierna verder uit.
1. Let op gevaar
Denk eerst even rustig na en kijk om je heen, voor je iets doet. Het gevaar kan jou zelf betreffen, maar ook
omstanders en het slachtoffer.
Voorbeeld: een motorrijder is ten val gekomen op de linker rijstrook van een snelweg. Dan is het veel belangrijker
om het achterop komende verkeer te waarschuwen (op een veilige manier!), dan dat je meteen probeert de
motorrijder te helpen.
Let op!!! Ren er niet zonder meer heen, maar kijk eerst om je heen en
denk rustig na: waar en voor wie loert er gevaar? Hoe lossen we dit op?
2. Ga na wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert
Voor een goede hulpverlening is het belangrijk te weten wat er is
gebeurd: met welke snelheden reden motorrijder en botspartner?
Hoe verliep de botsing precies?
Ook als je geen medische- of EHBO-training heb gehad kun je vaak wel
bepalen wat een slachtoffer mankeert. De gemakkelijkste manier is dat
gewoon te vragen aan het slachtoffer als hij of zij bij kennis is.
3. Stel het slachtoffer gerust en zorg voor beschutting
Het slachtoffer zal onrustig en angstig zijn; je helpt al door hem of haar te vertellen “Ik blijf bij je tot de
ambulance er is”. Zorg dat het slachtoffer je kan blijven zien.
Zorg voor beschutting tegen kou, wind, regen, felle zon etc.
4. Zorg voor deskundige hulp
Bel 112, het gratis noodnummer voor alle EU lidstaten.
Vertel waar je bent, leg de situatie kort uit en vertel in ieder geval hoeveel gewonden er zijn en de aard van het
letsel.
5. Help het slachtoffer op de plaats waar hij ligt
Ook getrainde EHBO-ers kunnen vaak erg weinig doen bij een ongeval. Gewoon aanwezig blijven is al
geruststellend voor het slachtoffer.
Wachten op hulpverlening na een ongeval lijkt altijd heel lang te duren. Daarom is het belangrijk te blijven
praten met het slachtoffer.
Door te blijven praten met het slachtoffer kun je ook beoordelen hoe het is met zijn of haar bewustzijn.
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Als je 112 al had gebeld, maar de situatie daarna verslechtert (het slachtoffer zakt weg, lijkt in slaap te vallen,
geeft onduidelijke antwoorden), bel dan meteen weer 112 en geef de verandering in de situatie door.

Het slachtoffer heeft een helm op. Blijf van de helm af!!!
Ga zonder noodzaak niet aan de helm prutsen, neem deze zeker niet af!!
Iemand die al een beetje nekletsel heeft opgelopen bij het ongeval, kun je daarmee aan een dwarslaesie helpen!
De enige uitzondering hierop is wanneer de helm op de één of andere manier de ademhaling in gevaar kan
brengen.
U kunt eventueel wel (voorzichtig!) het vizier openen.
Als het slachtoffer zelfstandig zijn of haar helm open of af wil doen, dan is dat geen bezwaar.
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Toerkalender 2014
Datum

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

1

23-mrt-14

ca 193

2

6-apr-14
12-apr-14

3

13-apr-14
20-apr-14
27-apr-14
10-mei-14

Openingsrit met Turks
ontbijt
Koekstadrit IJselrijders
Cursus bijzondere
verrichtingen
Twenterit
Paastoertocht
Lenterit
Pitch & Put Bussloo

18-mei-14

Promotie / Jubileumrit

Ca 130

25-mei-14

14e Vechtdalrit

250

Hemelvaart weekeinde

Harz

Pinkstertoerrit

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

Avond-4 daagse MC
Freewheels
Avondrit

4 x 100

€ 6,00

MC Freewheels

80 à 100

Gert Vierhouten

Kunst-FIETS-route en
Stop bij Villa Annie
A4D IJselrijders

25 ?

Lustrum
Commissie
A4D Commissie

4
5

29-mei-14

t/m 1-jun-14

8-jun-14
10-jun-14
6

t/m 13-jun14

11-jun-14
14-jun-14

7

16-jun-14

8

29-jun-14

9

6-jul-14
7-jul-14
12-jul-14

10

20-jul-14

11

3-aug-14

12

17-aug-14
30-aug-14

13

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

14

t/m 20-jun14

150 / 250

Kosten voor
inschrijving

€ 6,00

Ca. 240
200

3 x 100 + 2
x 125

€ 5,00
€ 6,00
€ 14,00

€ 5,00

€ 5,00

1)

Koekstad cie
Verkeersschool
Joop Hagen
Jan Amelink
MC Salland
RAM Raalte
Lustrum
Commissie
Jos Korting

3)

MTC Dalfsen

Regio-overleg
vergadering
Jan Amelink

A3D

3 x 100

Eenden-Rally met
afsluitend diner

Diner op
eigen
kosten
> 400

€ 5,00

MC Salland
Lustrum
Commissie
Cor Dalhuisen
Jan Korting

B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN
MOTOREN"
Oldtimer-rit (>25 jr.)
Stoppelheane

Jan Amelink
90

Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervingsstandje in de kerk
Blauwe bogen rit
200
Dalfsen

€ 6,00

RAM Raalte

€ 5,00

Harry Koolhof
Lustrum
Commissie
MTC Dalfsen

14-sep-14
14-sep-14

Herfsttoerrit

15

21-sep-14

Pony toertocht Heeten

16

5-okt-14

17

19-okt-14
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Voorzitter

Halit Aydin

Dobbelsteenrit

t/m 10-jul14
of
26-jul14

Organisator

Jaap van den
Berge
MC Salland
150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting

Sluitingsrit
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2)

Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie
1)
2)
3)

Met Turks ontbijt bij fam. Pasman en met voorinschrijving
Met picknick pauze en voorinschrijving
Met medewerking van Deventer Burgemeester Heidema
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