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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,
De maand april heeft ons een mooie opening gegeven voor het motor seizoen 2014.
Allereerst was daar de contact avond bij Harrie en Tony Koolhof thuis. Het was een gezellige avond en
prima verzorgd door de gastvrouw en gastheer.
Mochten er ideeën zijn voor de invulling van de contact avond laat het horen, of plaats een oproep op
de website, kopje Leden => Oproepen.
Zondag 6 april is de 29e Koekstadrit gereden. Gezien de grote opkomst van motorrijders mogen we
zeker van een succes spreken. Dit is iets om als Koekstadcommissie trots op te zijn. Voor het verslag
van Harry Koolhof, zie verder op in het clubblad.
Bijzondere verrichtingen op de motor.
In het kader van het lustrumjaar heeft Verkeersschool Joop Hagen ons twee cursussen aangeboden.
De theorie avond is in november vorig jaar gehouden. Het 2e deel, de Bijzondere Verrichtingen, werd
12 april gehouden. Ikzelf heb deze middag als zeer leerzaam ervaren. Naast de wettelijke bijzondere
verrichtingen was er ook nog ruimte voor het stellen van vragen en een stukje theorie.
Voor de komende tijd staat de Promotie rit op de rol. De jubileumcommissie en bestuur zijn druk bezig
met het treffen van de voorbereidingen. Het startsein zal worden verricht door een prominent
persoon uit de gemeente Deventer. Laten we hopen op een geweldige opkomst, zodat dit een
onvergetelijke dag wordt. Ook hier geldt, voor details zie onze website.
Verder wens ik een ieder een mooi en veilig seizoen toe, IJselrijders een club om trots op te zijn.
Henk Put

Mei 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 1

Verslag Koekstadrit 2014
Ik heb aangeboden om ditmaal het verslag te schrijven, omdat ik ben gestopt met het mede organiseren
daarvan. Dit heb ik ongeveer tien jaar gedaan en realiseer me dan ook dat er in die tien veel is veranderd.
Ik begon er tien jaar geleden samen met toen Anton Brendel en Peter Wolsing. We begonnen in september met
het uitzetten van de route dus kwamen er in die tijd de grote stafkaarten van Anton op de tafel en werd er
gekeken welke richting we het volgende jaar zouden op gaan en Anton tekende de route dan uit op de kaart.
Dat was een tijdrovend en omslachtig werkje. De route werd gereden met de auto of de motor (dat hing een
beetje van het weer af) en op iedere hoek van de straat stonden we stil om de straatnaam te noteren en de weg
situatie te beoordelen en of we hier links af moesten of misschien naar rechts. Is dit nu een T splitsing of een Y
splitsing en als we dan na een eindeloze rit alles op papier hadden staan (dat dachten we ten minste) dan moest
de route nog wel tig maal nagereden worden om de
fouten er uit te halen want we wilden toch een zo veel
mogelijke foutloze route presenteren en dat is ons ook
vele malen gelukt en daar deed je het tenslotte voor. Een
Garmin hadden we toen nog niet, we kenden toen nog
maar 1 iemand die zoiets had.
Het jaar erop kwam Hans Vermeulen de KSR cie
versterken en die vond onze manier van werken maar
helemaal niets en hij dacht dat het allemaal veel
eenvoudiger kon, want hij had wel een beetje verstand
van de computer en begon al veel voor te bereiden op de
pc wat Anton Brendel minder aantrok want hij was het al vele jaren zo gewend en dus gingen we het eerste jaar
toch maar op zijn manier verder.
Het jaar erop nam Anton afscheid van de Ksr cie en ging de deur verder open voor de koekstad cie om de ritten
meer op de pc te maken, maar het uit schrijven van de route gebeurde nog op de op de oude manier. Door de
massale opkomst van de tegenwoordige navigatie systemen lijkt dit ook langzamerhand zijn langste tijd te
hebben gehad, want 80% van de motorrijders hebben tegenwoordig navigatie en rijden zonder routerol. Dit
maakt het in de toekomst veel eenvoudiger om een route uit te zetten want je zet de route uit op de pc, je gaat
hem rijden en je controleert de route nogmaals voor de definitieve dag om eventueel wegwerkzaamheden die
op dat moment gaande zijn te omzeilen en
je hebt hopelijk een route zonder fouten die
je aan vele motorrijders kunt presenteren.
Ook afgelopen zondag 6-04-2014 hebben we
weer kunnen genieten van een fantastische
route die ons naar de mooie stuurweggetjes
in de achterhoek leidde. Ik moet zeggen dat
in dit voorjaar eigenlijk niets fout kon gaan
vanwege het vele mooi weer de afgelopen
dagen daarom was er dus ook een zeer hoge
opkomst dit jaar, we mochten dan ook
inclusief eigen leden 165 motorrijders
verwelkomen waarvan de verste deelnemer zelfs helemaal uit België kwam. Dat wil dus wel zeggen dat de
Koekstadrit wel enige bekendheid geniet in de landen want de deelnemers kwamen ook uit Utrecht, Haarlem en
Hilversum.
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De grootste club die dit jaar kwam was Ram Raalte met 9 deelnemers die er dan ook weer een leuke herinnering
aan overhield. Helaas mochten we dit jaar ook een pechvogel noteren! Het was een kennis van Marian Martens
die helaas met haar motor was onder uit gegaan maar naar wat ik er van gehoord heb is het gelukkig allemaal
goed afgelopen. Ze had waarschijnlijk wat gekneusde ribben en een bult op haar elleboog. Maar Marian gaat
haar vast nog wel troosten met een mooie bos bloemen.
Ook de actie van de koekstad cie met de afspraak die men had gemaakt met het pannenkoek restaurant was
zeer uniek te noemen. Voor € 8,50 kon men genieten van een pannenkoek naar keuze en kon men twee
koppen koffie krijgen en ja dat gaat er wel in bij de motorrijders. Rond 12 uur stond het zwart van de
motorrijders bij het betreffende restaurant alleen we moesten wel een beetje geduld hebben want de
bediening kon het allemaal niet zo snel bijhouden en dat is ook wel een beetje logisch als er binnen een
tijdsbestek van ongeveer een uur 130 van die motorrijders je zaak komen binnenvallen. Ze hadden er wel op
gerekend, maar zoveel kwam toch wel een beetje als een verrassing. Het positieve is toch wel dat de horeca
hierbij gebaat is alsook de motorrijders.
Later kregen we nog een bedankje van het
restaurant voor de geweldige opkomst en de
uitleg dat het allemaal wat langer had geduurd in
de bediening omdat ‘s morgens helaas 2
medewerkers zich hadden ziek gemeld, maar
verder waren zij ook heel gelukkig met de
aanloop en hopen zij ook in de toekomst weer
van onze aanwezigheid te mogen genieten en
stellen zij hun restaurant weer graag beschikbaar
voor de motorrijders. Dus mensen, hebben we
weer een route die kant uit zou ik zeggen ga weer
met die mensen praten ook eventuele andere clubs kunnen hier hun voordeel mee doen.
Bij deze nog even het adres van deze mensen:
Geralda Rubens en André Oldenburg. info@pan-west.nl
't Pannekoekhuis Westendorp
T. (0315) 29 81 60

E. info@pan-west.nl

Na zoveel succes dit jaar gaan we volgend jaar voor het jubileum jaar voor de KSR cie en ik hoop dat ze er weer
iets bijzonders van kunnen maken en ik hoop ook dat we dit jaar ook nieuwe enthousiastelingen mogen
begroeten binnen de Cie want ze kunnen echt nog wel nieuwe mensen gebruiken.
Tot volgend jaar en de groetjes van:
Harry Koolhof

Mei 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 3

Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

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

Plaats
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 € 0,11 per km
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Gegevens toerrit Hemelvaart weekend 2014
29 mei t/m 1 juni 2014
Hallo allemaal,

Voor diegenen die meegaan met Hemelvaart weekend richting Harz, hierbij de planning voor dit
weekend:
Donderdag 29 mei:
Vertrek: 08:30 uur vanaf de Lindeboom
Eerst een stuk snelweg van ongeveer 87 km. Daarna binnendoor richting Goslar (276 km).
Aankomst Hotel Niedersachsen
Wiesenstraβe 12
D-38644 Goslar
Vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei.
Vrijdag en zaterdag gaan wij mooie toertochten rijden van maximaal 250 km zodat wij niet te vroeg
hoeven te vertrekken, en onderweg langs de weg af en toe een pauze kunnen houden maar ook ergens
rustig kunnen lunchen.
Zondag 1 juni:
We gaan dan eerst een stuk toeristisch rijden (ongeveer 259 km) om vervolgens het laatste gedeelte in
Nederland over de snelweg (ongeveer 131 km) naar huis te rijden.
Graag zie ik jullie op donderdag 08:30 uur bij de Lindeboom
Groetjes

Halit Aydin
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Motoronderhoud
Enkele praktische tips waarmee je kleine
onderhoudswerkzaamheden zelf kunt bijhouden:
Controle bandenspanning
Regelmatige controle van de bandenspanning is heel
belangrijk. Een goede bandenspanning zorgt voor een
betere wegligging, kortere remweg en een langere
levensduur van de banden. Houd je hierbij aan de
opgave door de fabrikant. Controleer op oneffenheden
zoals spijkers die in de band zitten. Wettelijk moet een
profiel van een motorband voldoen aan ten minste 1,0
mm diepte – nog veiliger is 1,5 tot 2,0 mm.
Verlichting
Deugdelijke verlichting en veiligheid gaan hand in hand. Controleer voor elke rit de verlichting (groot,
dim-, voor-, achter- en remlicht) en de knipperlichten van de richtingaanwijzer. Een reservezekering in
de bagageruimte kan geen kwaad.
Motoraccu
Ook de accu moet regelmatig gecontroleerd worden. De hoeveelheid accuvloeistof moet tussen het
minimum- en maximumstreepje staan. Vervang bij lekkage de accu direct. Pas op voor aanraking van
het accuzuur met huid, ogen of kleding.
Remmen
Controleer bij hydraulisch bediende schijfremmen altijd vóór een rit of er voldoende remvloeistof in
het reservoir zit. Is dit niet zo, dan kan dit wijzen op versleten remblokken. Dit kun je ook checken door
je remhendel in te knijpen. Voelt de remdruk sponzig aan, dan kan er een lekkage in het gesloten
remvloeistofsysteem zijn. Laat sowieso regelmatig de remvloeistof verversen, oude remvloeistof kan
namelijk water of luchtbelletjes bevatten en dat is funest voor de remwerking.
Kijk bij trommelremmen of de controlepunten op de trommel en het bewegende deel voldoende
afstand hebben bij het 'activeren' van de rem. Los van bovenstaande zaken, moeten de remmen
uiteraard gewoon goed werken.
Oliepeil
Check regelmatig het oliepeil. Op de meeste moderne motorfietsen kun je dit via een kijkglaasje
aflezen. Halverwege het peilglas is goed. Op de peilstok moet de olie zich tussen de minimum- en
maximummarkering bevinden. Zorg er in elk geval voor dat de motor niet warm is en recht staat (bij
voorkeur op de middenbok). Veeg voor gebruik het peilstokje schoon. Is de motor lange tijd niet
gebruikt? Laat dan de olie vervangen.
Ketting en cardan
De meeste motoren zijn voorzien van kettingaandrijving. Daarbij moet je wel in de gaten houden of
deze goed gesmeerd is. In het midden van het langste rechte stuk moet de ketting ongeveer 3 cm op
en neer kunnen bewegen. Bij regenweer en voor lange ritten is het raadzaam vaker de kettingspray te
gebruiken. Controleer bij cardanaandrijving goed of de as niet lekt.
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Koelvloeistof
Bij motoren met vloeistofkoeling moet regelmatig worden gecheckt of er nog voldoende vloeistof in
het reservoir zit. Draai nooit in één keer de dop van de radiator of het expansievat open als de motor
nog warm is! De hete koelvloeistof kan nog onder druk staan en spontaan gaan koken, waardoor je
brandwonden kunt oplopen. Bij moderne motorfietsen is het niveau direct af te lezen en hoeft het
systeem niet geopend te worden. Als je motor luchtkoeling heeft (bij oudere modellen), kijk dan of de
ribbels schoon zijn. Als er modder op zit zal de koeling minder goed werken.

Het juiste motorslot
Zorg voor een slot van het type dat de verzekeraar in
zijn voorwaarden van je eist. Is een ART-slot vereist,
gebruik dit dan ook. Anders hoef je bij diefstal niet op
vergoeding te rekenen. Wil de verzekeraar een ARTbeugelslot, gebruik dan geen schijfremslot. Anders
krijg je bij diefstal de schade niet uitgekeerd.

De motordealer
Voor de rijders die regelmatig met de motor op pad zijn of in het verleden vele kilometers hebben
gemaakt, zullen deze onderhoudstips gesneden koek zijn. Toch zijn er veel motorrijders bij wie er lange
periodes tussen hun ritten zitten, of die het niet prettig vinden de aanbevolen kleine technische
ingrepen zelf uit te voeren. Ben je niet zeker van je zaak of heb je een lange rustpauze moeten inlassen
voor je motor? Dan is het altijd het beste om je motordealer te raadplegen.
Bron: KNMV
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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 10 mei

Pitch and Putt, 18 holes

13:30 uur

Zondag 18 mei

09:15 uur

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

Mei 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

10:30 uur

pagina 8

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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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 mei 2014
20 juni 2014
20 juli 2014
20 augustus 2014
20 september 2014
20 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

Mei 2014

Verschijningsdatum
rondom
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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Verslag Leerdam route 13 april jl.
Om 9.00 uur was het vertrek vanaf de
Lindeboom, het zou ’n mooie rit worden,
dit kan ook niet anders want Jan Amelink
heeft deze voor bereid en Harry had me
al verteld dat het ’n mooie rit werd want
hij had deze met Jan en Jaap al voor
gereden op ’n mooie zondag.
Toen wij bij de Lindeboom aan kwamen
waren er al ’n aantal leden aanwezig Jan
Amelink en zijn zoon Stefan, José en
Francis Maatman Berna en Henk Pasman,
Jan, Jos en Ton Korting, Marian Martens,
Henk Put en Harry en Tonny Koolhof.
Om 9.00 uur gaf Jan aan dat hij wou gaan
vertrekken want we hebben nog ’n
mooie rit voor de boeg. We gingen richting de Koningin Wilhelminalaan richting Brinkgreverweg en
Wilhelminabrug. Gelijk over de brug rechts aan houden de Hoge Worp op langs de Bolwerkersmolen hier begint
al ’n lekker stukje om te rijden langs de IJssel. Er liepen al wat wandelaars die ook genoten van de omgeving.
Er was IJsselloop die dag en er werden al standjes neergezet en sommigen dachten dat zij de enigen waren en
parkeerden de auto midden op de mooie smalle weg, dus wij maar door het gras rijden. De zon scheen al wat
maar er was ook iets bewolking. Maar het was
lekker droog en dat is ook wel prettig rijden. Jan
heeft er ’n lekker tempo in van het rijden, hij kent
hem ook bijna uit het hoofd, hij had deze route al
zo’n keer of 4 voor gereden.
Maar toch hield hij de Garmin ook aan, de route
was al doorgestuurd naar de leden dus we konden
allemaal de route goed volgen. Via smalle wegen,
mooie stuur- weggetjes, prachtige omgeving, vele
dijken en ’n goed tempo en ’n overtocht met ’n
pontje waar alleen maar motoren op stonden voor
de overtocht, want er waren meer motorrijders die
erop uit trokken, reden we naar Buren naar hotel
restaurant De Prins aan de Peperstraat, waar we
lekker op het terras konden zitten aan het water
lekker in de zon of onder ’n parasol.
Hier was onze koffie of thee-stop.
Het was zo lekker zitten in de zon dat Jos en Ton hier al bij in slaap vielen, of zaten ze gewoon met de ogen dicht
onderuit gezakt te genieten van de zon ? Ze hebben waarschijnlijk de 2 ooievaars die hoog in de lucht over
vlogen niet gezien. Onderweg hebben we gekeken op de thermometer die op Harry zijn motor zit gekeken hoe
warm het was er werd al 14.5 graad gemeten onder het rijden door dus w’s. is het zelfs nog iets warmer
geweest. Een enkel keertje kwam ook wel ‘n wolk over maar dan was het iets koeler maar de zon overheerste
wel.
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Nadat iedereen had genoten van het
mooie plekje aan het water en de
versnapering moesten we toch weer
verder met de rit want Jan had nog meer
mooie wegen met gezellige huisjes en
dijken voor de boeg. We gingen richting
de Betuwe, waar de vele fruitbomen
prachtig in bloei stonden en ook de
koolzaad in bloei staat met de prachtige
gele bloemen.
Dan is het zo genieten van de natuur en
de smalle wegen. Ik ben door kleine
plaatsjes gekomen waar ik het bestaan
niet van wist en nog nooit van gehoord
had. Jan had er ’n lekker tempo in zitten en dat is erg prettig. Je zag onderweg lammetjes in de wei, veulens,
kalfjes, ooievaars en jonge eendjes, echt lente de natuur is geweldig mooi.
Rond 13.00 uur kwamen we aan bij Het Kleine Brughuis in Meerkerk waar we binnen zijn gaan zitten voor de
lunch daar het op dit moment net wat meer bewolkt was en het daardoor wat fris was. Er werden weer de
broodjes gezond, tosti, uitsmijters en omelet besteld, er was volop keuze, wit of bruin brood, de eierdooiers
heel of stuk, aan 1 kant gebakken of aan 2 kanten. Alleen de omelet viel wat tegen, dit was wel 4 sneetjes bruin
brood maar de omelet was alleen eieren die waren geklutst gebakken maar verder niets bij door heen, ’n beetje
kaal dit waren we wel iets anders gewend. Verder was het er wel gezellig en het smaakte verder wel goed. We
hebben lekker rustig de tijd kunnen nemen om te lunchen. Toen iedereen het eten op had en had betaald
stapten we weer op de motor om verder te gaan met deze toerrit. En dat was weer de moeite waard, mooie
bosrijke binnenwegen, smalle weggetjes,
mooie huizen, over dijken langs het water en
’n goed tempo. Het is op en top genieten van
de mooie natuur, iedereen kon ook goed
meekomen.
In Eethuys Airborne in Renkum hebben we
nog de ijsstop gehouden voor de ijsliefhebbers en voor hen die niet zo van ijs
houden namen gewoon ’n lekker kopje koffie
of thee of gewoon iets fris. Ook vanaf deze
plek was de weg verder richting de
Lindeboom net zo mooi als dit de hele dag al
was.
Tegen 18.00 uur waren we weer bij de
Lindeboom in Schalkhaar, ’n ieder bedankte
Jan voor de geweldige mooie rit, ik heb
ontzettend genoten en volgens mij iedereen
die mee is geweest. Diegene niet mee kon vandaag heeft echt ’n hele mooie rit gemist. Jan heeft goed voor
gereden en in ’n lekker tempo foutloos gereden.
Jan bedankt voor het uitzetten van deze mooie rit.

Groetjes, Tonny Koolhof.
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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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Motorbranche is criminalisering zat
foto:
Renze van Noord

De motorbranche is de criminalisering van hun klanten en activiteiten ‘meer dan zat’.
Importeursvereniging RAI Vereniging en berijdersorganisatie KNMV nemen dan ook fel afstand van het
klakkeloos verbieden van evenementen waar motorfietsen bij betrokken zijn en het in de
beeldvorming één op één verbinden van criminele organisaties met motorclubs en -evenementen.
‘Een in essentie gezonde sector wordt kapotgemaakt en een kleine miljoen berijders als criminelen
weggezet. Onacceptabel!’
De verenigingen reageren hiermee op het in toenemende mate verbieden van motorevenementen
door gemeenten. Dit gebeurt vooral nadat de korpsleiding nationale politie in maart van dit jaar bij
monde van Jannine van den Berg adviseerde om motorevenementen af te lasten. Reden voor dit
advies zijn signalen dat de rivaliteit tussen criminele motorclubs, naar schatting 1 procent van de
motorclubs, dreigende vormen aan kan nemen. De motorbranche ondersteunt iedere strijd tegen
criminaliteit, maar vindt dat het op één hoop gooien van activiteiten van criminelen die zich op een
motor verplaatsen enerzijds en van motorevenementen voor gezinnen, dealerdagen en open dagen
anderzijds ongepast. De branche heeft daarom vandaag de Vereniging Nederlandse Gemeente per
brief opgeroepen om zorgvuldigere afwegingen te maken bij het beoordelen van
vergunningaanvragen.
‘Op deze manier wordt een in essentie gezonde sector en haar kleine miljoen klanten weggezet als
crimineel. Veel motorbeurzen, - evenementen, dealer- en open dagen zijn een happening voor het
hele gezin. Er staan springkussens en suikerspinkramen voor de kinderen, terwijl de ouders zich
kunnen verlekkeren aan het moois dat onze sector en het motorrijden in het algemeen te bieden
heeft. Dat soort evenementen wordt nu verboden om criminele activiteiten op een andere schaal en in
een andere omvang te bestrijden. Wij zijn vóór criminaliteitsbestrijding, maar we moeten niet de kant
op gaan van een politiestaat waarin ‘uit voorzorg ieder evenement wordt stilgelegd’. Wij roepen
gemeenten op zorgvuldiger te handelen en treden graag met hen en de rijksoverheid in gesprek om te
bezien hoe er meer maatwerk geleverd kan worden,’ aldus de beide verenigingen.

Bron: KNMV

Mei 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 14

JARIGEN mei
Rick Wener
Simon van der Linde
Tonny Koolhof
Harry Koolhof

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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Verkeersregels buitenland

foto: KNMV

Als je naar het buitenland op vakantie gaat is het goed om te weten wat de verkeersregels per land zijn. Een
overzicht van de meest belangrijke zaken waar je in populaire vakantielanden onder meer op moet letten.
In veel landen geldt in ieder geval dat je verplicht dimlicht moet voeren. Een gebruik dat bij vrijwel alle
Nederlandse motorrijders al gemeengoed is omdat het je zichtbaarheid verhoogt. Let op: onderstaand overzicht
bevat de belangrijkste regels van de meest populaire reisbestemmingen en is daarom niet volledig.
België
Bij onze zuiderburen is het verplicht om een veiligheidsvestje bij je te hebben en dat te dragen in geval van
pech. Ook is het verplicht armen en benen te bedekken op de motor en
schoeisel te dragen waarbij de enkels zijn beschermd. De maximumsnelheid op autowegen is 120 km/u.
Kinderen onder de drie jaar mogen niet op een motor worden vervoerd.
Tussen de 3 en 8 jaar mogen zij worden vervoerd in een kinderbeveiligingssysteem
op motoren niet zwaarder dan 125 cc. Pas vanaf 8 jaar mogen zij mee als passagier op motoren met een
cilinderinhoud van meer dan 125 cc.
Duitsland
Motoren mogen in Duitsland (nog) niet tussen de file doorrijden. Alhoewel er aan een wet wordt gewerkt die dit
wel mogelijk maakt, staat er nu nog een boete op. Verder is het mogelijk om flink op te schieten op de
autobahn, mits er geen sprake is van een snelheidsbeperking. Verder geldt er op de snelwegen een
adviessnelheid van 130 km/u. Heb je een aanhanger bij je? Dan mag je maximaal 80 km/ u rijden. Op secundaire
wegen bedraagt de maximaal toegestande snelheid 100 km/u. Bij populaire motorwegen is het niet
ongebruikelijk dat er een lagere maximumsnelheid geldt. De politie controleert vooral in de weekeinden vaak en
fanatiek. Ook zijn sommige wegen op de zaterdag en zondag soms geheel afgesloten voor motoren. Tot slot ben
je als motorrijder verplicht om een reflecterend vestje bij je te hebben.
Frankrijk
De Franse wet verplicht iedere bestuurder van een motorvoertuig om een alcoholtester bij zich te hebben.
Daarbij geldt wel dat de Franse politie voorlopig nog geen bekeuringen uitdeelt. Echter, een gewaarschuwd
motorrijder telt voor twee! Alcoholtesters zijn te koop bij de ANWB en bij Franse tankstations. Als je een
navigatiesysteem hebt met een ‘verklikfunctie’ voor flitspalen mag deze in Frankrijk niet zijn ingeschakeld. Bij
slecht weer of bij rijden in de nacht is het dragen van reflecterende kleding verplicht. Op motorkleding moet
reflectiemateriaal zijn aangebracht van min. 150 cm2. Op snelwegen geldt een max. snelheid van 130 km/u, mits
anders aangegeven. Bestuurders die korter dan 2 jaar het rijbewijs bezitten mogen max. 100 km/u.
Spanje
De maximumsnelheid op snelwegen is 120 km/u, in de bebouwde kom mag je maximaal 50 km/u en op
secundaire wegen mag je niet sneller dan 90 km/u rijden. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet op de motor
worden vervoerd. Ook in Spanje wordt het aanbevolen een reflecterend hesje bij je te hebben voor
pechgevallen.In Spanje is het nog niet toegestaan om met een aanhanger achter de motor te rijden.
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Portugal
De maximumsneheid op autowegen bedraagt 120 km/u. Bestuurders die nog geen jaar het rijbewijs hebben
mogen niet harder dan 90 km/u. Deze snelheid geldt op secundaire wegen als het maximum. In de bebouwde
kom is 50 km/u de snelheidslimiet. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet mee achterop. Uniek is dat Portugal
een extra variant op het inhaalverbod kent, waarbij motorrijders (en ook brommerrijders) geen andere
motorvoertuigen mogen inhalen. Dit wordt aangegeven via een verkeersbord met daarop rechts een zwarte
auto en links een rode motorrijder.
Groot Brittannië
Behalve het links rijden is het ook even wennen aan de snelheden die volgens Brits gebruik in mijlen worden
aangegeven. Op de snelweg mag je 112 km/u (70 mph), op secundaire wegen 96 km/u (60 mph) en in de
bebouwde kom 48 km/u (30 mph).
Oostenrijk
Kinderen onder de 12 jaar mogen in Oostenrijk niet als passagier achterop. Voor de snelwegen is een vignet
vereist. Let op de snelwegen niet alleen goed op je snelheidsmeter, maar ook op je klokje: tussen 0.00 uur en
5.00 uur 's nachts wordt de overdag geldende maximumsnelheid van 130 km/u gereduceerd tot 100 km/u.
Uitzondering is de A1 van Salzburg naar Wenen en de A2 van Wenen naar Villach. Vergeet ook niet een EHBO-kit
mee te nemen; je bent verplicht om deze bij je te hebben. En draag je een bril? Dan ben je evenals in
Zwitserland verplicht om een reservebril bij je te hebben.
Zwitserland
Hoewel het nauwelijks meer wordt gecontroleerd, zijn brildragers in dit Alpenland nog altijd verplicht om een
reservebril of –lenzen bij zich te hebben. Er wordt wel actief gecontroleerd of je navigatiesysteem een
verklikfunctie voor flitspalen heeft; dit is streng verboden en wordt flink beboet. Van tevoren even verwijderen
dus. Voor de snelweg is verder een vignet verplicht en er geldt een maximumsnelheid van 120 km/u.
Italië
Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u de maximumsnelheid. Heb je echter een motor met minder dan 150cc
dan mag je niet eens op de snelweg komen, hoe snel je motor ook kan.
Denemarken
Ook in Denemarken is de maximumsnelheid op de snelwegen 130 km/u.
Noorwegen
De maximumsnelheid op de snelweg is 90 km/u. Op veel plaatsen mag er echter harder worden gereden;
verkeersborden geven dit dan aan.
Zweden
Hier mag op de snelwegen wat harder worden gereden: 120 km/u. Houd er rekening mee dat in Scandinavische
landen over het algemeen streng wordt opgetreden tegen
snelheidsovertreders.
Finland
De maximumsnelheid op de snelwegen is gelijk aan die van buurland Zweden: maximaal 120 km/u. Rijd je te
hard, dan is de boete inkomensafhankelijk.
Uit bovenstaande informatie mogen geen rechten worden ontleend. De KNMV kan niet aansprakelijk worden
gesteld als regels in een bepaald land anders zijn dan hier is vermeld. Verdiep je voor vertrek in de specifieke
verkeersregels van het land van bestemming. Veel vakantieplezier!
Bron: KNMV
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Goedkoop tanken, is het nog mogelijk?
Motorrijden is leuk, maar op het moment dat de naald van de brandstofmeter de E nadert, ga je het
liefst zo snel mogelijk terug in de tijd. Naar de jaren dat je een liter peut nog onder de € 1,20 kon
krijgen. Maar goed, feit blijft dat we gewoon nog
altijd moeten tanken om onszelf een pleziertje te
gunnen en weer de volgende kilometers op de teller
te kunnen zetten.
De gemiddelde adviesprijs voor een liter Euro95 is
momenteel vastgesteld op € 1,779 en wordt elke
dag opnieuw berekend. Dat doen ze aan de hand van
de landelijke adviesprijzen van de vijf grootste
oliemaatschappijen in Nederland. Dat zijn BP, Esso,
Shell, Texaco en Total. De prijs van benzine is
opgebouwd uit drie compenenten: producentenprijs
(29,6 %, is de prijs om ruwe olie te raffineren naar
bruikbare brandstof), heffingen en BTW (63,7 %) en distributie- en handelsmarge (6,6%). Vooral op het
laatste onderdeel kan verschil zitten. Dat is ook de reden waarom je op de snelweg meer betaald dan
op de overige wegen.
De eerste besparing op je brandstofkosten valt dus al vrij snel te behalen door niet aan te meren bij
een tankstation aan de snelweg. Dit scheelt al snel zes cent per liter en op een tankbeurt van zo’n
vijftien liter is dat dus 90 cent besparing. Dat is nog niet echt heel schokkend, maar we kunnen nog een
stap verder gaan. Tegenwoordig vind je steeds meer en meer onbemande tankstations, waar je een
stuk voordeliger kan tanken. Het verschil met de gemiddelde adviesprijs kan oplopen tot 12 cent. Plus,
dit soort stations biedt nog een groot voordeel voor motorrijders… Je kunt je helm ophouden tijdens
het tanken.
In Nederland wordt het niet snel veel goedkoper, maar wil je minder uitgeven aan benzine, dan moet
je de grens over. Steeds meer automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en motorrijders doen dit,
omdat het loont.
Het verschil is dusdanig groot (zie kader) dat een klein ommetje lonend kan zijn. De tankstations aan
de grens merken dit. Als gevolg van de hoge kosten aan heffingen en BTW draaien zij veel minder
omzet. Ten opzichte van februari 2013 is in de tweede maand van 2014 zo’n 18,5 procent minder
benzine verkocht door pomphouders aan de grens. In totaal huizen er overigens zo’n 800 tot 900
tankstations aan de grens en dreigen vele van die pomphouders om te vallen. Of de overheid in zal
grijpen om het verschil tussen onze buurlanden kleiner te maken, is nog ernstig de vraag. Tot nu toe
heeft zowel minister Kamp van Economische zaken als staatssecretaris Wiebes van Financiën
aangegeven dat de op 1 januari 2014 doorgevoerde accijnsverhoging op brandstof (alleen LPG en
diesel, dus minder van belang voor motorrijders) niet teruggedraaid wordt.
Overheid
Het grootste gedeelte van jouw brandstofkosten gaan overigens naar de overheid. In Nederland
worden we, mondiaal gezien, getrakteerd op de hoogste belastingdruk op brandstof. Twee derde van
de prijs wordt bepaald door accijnzen, wettelijke heffing en BTW. Vooral pompstations aan de grens
merken dit, doordat in omringende landen de benzineprijs een stuk lager ligt dankzij lagere heffingen
vanuit de overheid. In zowel België als Duitsland ben je per tankbeurt gemiddeld tien procent
goedkoper uit. Gemiddeld, want de prijs is gemeten ten opzichte van de landelijke adviesprijs in
Nederland. Vind je een goedkoop, onbemand station in België of Duitsland, dan kan het verschil
behoorlijk oplopen.
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In Belgische grensstreek met Nederland vind je bijvoorbeeld tankstations waar je een liter Euro95 voor
€ 1,47 kunt krijgen. Zelfs met de motor, vaak met kleine tankinhoud, bespaar je dan toch al zo’n € 4,60
per tankbeurt als je het vergelijkt met de landelijke adviesprijs van € 1,78. Moet het nog goedkoper,
dan moet je even iets verder doorrijden. In Luxemburg betaal je namelijk
een gemiddelde prijs van € 1,31.
Vergelijk
Een liter benzine is behoorlijk prijzig in Nederland, zeker als je het vergelijkt met de landen waar je het
goedkoopst tankt. Schrik niet, maar in Venezuela gooi je een litertje peut voor slechts twee eurocent in
je tank. Het land produceert zelf veel olie en daarnaast legt de regering jaarlijks miljoenen bij om de
prijs te doen laten zakken. In Europa moet je het zoeken in Rusland, echter ligt dit land gedeeltelijk in
Europa en Azië. Daar betaal je € 0,66 eurocent per liter. Dat is een verschil van meer dan een euro ten
opzichte van het duurste land in Europa. Gemiddeld betaal je in Noorwegen namelijk € 1,84 per liter
Euro95. Nederland volgt al snel op de tweede plek, met € 1,78. Een cent minder betaal je in Italië,
terwijl Denemarken op de vierde plaats staat met € 1,70. Goedkoop tanken doe je overigens niet
alleen in Rusland, ook Europese landen als Georgië (€ 0,81/liter), Oekraïne (€ 0,82/liter), Wit-Rusland
(€ 0,95/liter), Moldavië (€ 0,96/liter) en Bosnië-Herzegovina (€ 1,20/liter)
kennen lage benzineprijzen.

Bron: Infowijzer LOOT
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Online bezwaar maken tegen boete
Omdat de lente zich steeds meer begint te tonen en er vanzelfsprekend ook weer steeds meer motor wordt
gereden, zal de boetestroom voor de tweewielers ook langzamerhand weer op gang komen. Helaas, het is niet
anders.
Sinds januari kun je online bezwaar maken tegen je boete. Vond je de snelheidsmeting niet correct, heb je een
klacht over de agent of wil je de foto opvragen? Het is echt een kwestie van een paar muisklikken. Wij zetten ze
op een rijtje:

Stap 1: Surf naar https://loket.om.nl/beroep-instellen
Stap 2: Kies uit één van de vijf opties, waarbij de optie 'Ik vind dat de beschikking onterecht of onjuist is' je
eigenlijk alleen uit de brand kan helpen. Bij de vier eerste opties word je min of meer afgewimpeld, al kan het
soms natuurlijk geen kwaad om bijvoorbeeld de foto op te vragen of een klacht over een agent in te dienen.
Stap 3: Log in met je Digi - D. Die zal iedereen inmiddels al wel hebben, mocht dat niet zo zijn dan wordt het
hoog tijd om deze te regelen.
Stap 4: Je moet in het nieuwe scherm het CJIB -nummer invullen. Deze vind je rechtsboven de brief/boete die je
van het CJIB hebt ontvangen. Ook moet je de datum van de vermeende overtreding en het tijdstip invullen, deze
vind je gewoon in de boetedata op de boete zelf.
Stap 5: Je krijgt een scherm in beeld waar je moet bevestigen dat de door jou ingevulde gegevens kloppen. Hier
gaat het vaak mis, want je moet op 'Ja, de gegevens kloppen, maar ik heb andere redenen om in beroep te gaan'
klikken.
Stap 6: Er verschijnt een rijtje met mogelijke bezwaren van jouw kant. Bijvoorbeeld 'Ik had mijn voertuig
verhuurd' of 'Er staat meer dan één voertuig op de foto'. Trouwens, die laatste optie is een zeer belangrijke.
Want staat op de boetefoto werkelijk nog een andere weggebruiker, dan zal de meting bijna altijd foutief
verklaard worden. Dit omdat je 'eventueel' rechts ingehaald werd door oma in haar Suzuki Alto, zo kun je
stellen...
Stap 7: Heb je een bezwaarkeuze gemaakt, dan krijg je de kans om deze keuze toe te lichten. Doe dit uitgebreid!
Neem de tijd en maak goed duidelijk waarom de boete volgens jou niet juist is. Heb je eventuele bestanden die
als bewijsmateriaal kunnen dienen, bijvoorbeeld een contractje waaruit blijkt dat je iemand hebt laten
proefrijden of een ziekenhuisdocument waarop blijkt dat jij op het moment van overtreding op de operatietafel
lag? Die kun je onderaan de pagina bijvoegen.
Stap 8: Alles ingevuld? Klik op 'Controleer uw beroep', waarna je op de volgende pagina het gemaakte beroep
kunt downloaden als PDF - document. Als je op 'versturen' klikt zit je werk er voorlopig op. Je zult een brief thuis
krijgen waarin de 'kwestie' verder wordt afgehandeld.
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Toerkalender 2014

4
5

Datum

Soort rit / evenement

10-mei-14
18-mei-14

Pitch & Putt Bussloo
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

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

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

t/m

A4D IJselrijders

Geschatte
afstand in
km's

Kosten Organisator

€ 14,00
€ 5,00

t/m

12-jul-14

of

10-jul14
26-jul14

MTC Dalfsen

€ 5,00

A4D Commissie
Regio-overleg
vergadering
Jan Amelink

A3D

3 x 100

Eenden-Rally met afsluitend
diner

Diner op
eigen
kosten

€ 5,00

MC Salland
Lustrum Commissie

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)
3)

Met picknick pauze en voorinschrijving
Met medewerking van Deventer Burgemeester Heidema

Mei 2014

3)

Halit Aydin

Dobbelsteenrit

7-jul-14

Lustrum Commissie
Jos Korting
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