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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,
In het nieuwe seizoen is ook de nieuwe PR-commissie van start gegaan. Peter Wolsing en Ronald van
de Klooster en ikzelf hebben plaats genomen in deze commissie. Ons doel is om meer activiteiten te
organiseren buiten de toerkalender om.
De 1e activiteit heeft inmiddels plaatsgevonden bij onze adverteerder ‘Verkeersschool Joop Hagen’. De
theorieavond was goed bezocht, 27 deelnemers bleken toch hun kennis niet op peil te hebben. Sjoerd
Hagen heeft ons die avond mooi met de neus op de feiten gedrukt. Al met al een leerzame avond.
Mochten er ideeën zijn voor de invulling van een themavond of contact avond, laat het horen of plaats
een oproep op de website, kopje Leden => Oproepen. De PR commissie zal dit zeker oppakken.
De komende tijd staan er al een aantal leuke activiteiten op de agenda, zie hiervoor onze website en
het clubblad.
Zondag 12 april is de 30e 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. Zelfs de media is dit
evenement niet ontgaan. Deventer Radio en RTV Oost hebben aandacht besteedt aan de IJselrijders.
Op deze manier komen we als motorclub positief in het nieuws.
Voor de komende tijd, 10 mei, staat de Promotie rit op de rol. De PR commissie en bestuur zijn druk
bezig met het treffen van de voorbereidingen. De uitnodigen zijn inmiddels verstuurd. 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
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Bestuursvergaderingen

2015

Datum

Tijd

Plaats

8 mei
Juni geen vergadering
30 oktober ALV

20:00 uur

Peter Wolsing
De Lindeboom

---------

-------

Bestuursvergaderingen
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad.
---------

-------

KORTINGEN VOOR LEDEN
Autobedrijf Slagter:

10% korting
De korting is op arbeidsloon en APK.

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
---------

-------

KM-vergoeding 2015
De km-vergoeding voor 2015 is vastgesteld op € 0,11 per km
Vergoedingsfaktor km-vergoeding is vastgesteld op € 1,70.
Dit komt neer bij een verbruik van 1:15 met een literprijs van 1,70
op een vergoeding van 0,11 cent per kilometer.
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Verslag 30e Paastoertocht van MC Salland
Op deze dag, 1e Paasdag, zijn we met ’n groepje van de MTK de IJselrijders de Paastoertocht van MC
Salland wezen rijden. Om 9.30 uur was het verzamelen vanaf De Lindeboom zodat we als groepje naar
Lemelerveld konden rijden. Harry kwam met dit voorstel en was ook voorrijder Het was nog wat fris,
de auto’s en het gras waren wit bevroren maar de zon zou zeker volop schijnen.
Toen we naar de Lindeboom reden was het nog maar 4,5 graden. Toen we daar aankwamen waren
Halit en Aad er al, even later kwamen Berna en Henk er ook aan.
We zijn via de wat snellere iets wat grotere weg naar Lemelerveld gereden omdat we na afloop van de
Paastoertocht nog ’n mooie binnendoor weg wilden nemen en omdat we op tijd wilden zijn voor de
inschrijving. Dit kon vanaf 10.00 uur.
Tijdens de inschrijving kregen we gratis koffie of thee en ’n lekker gekookt ei, dit werd aangeboden
door MC Salland. Het smaakte overheerlijk. Intussen kwamen Jan, Jos en Mariska ook binnen en sloten
zich bij onze groep aan. Dus ’n groepje van 9 personen vertegenwoordigden de MTK de IJselrijders.

Voor deze rit was het mogelijk om 2 afstanden te rijden: de lange route ongeveer 210 km of de korte
route van ongeveer 165 km. Wij gingen natuurlijk voor de lange route en deze liep richting het oosten
en voor het grootste deel door het mooie Twentse land. En je moet gewoon meerijden om die
prachtige binnendoor weggetjes lekker te kunnen rijden en dan zie je toch weer stukjes waar we nog
niet eerder met de motor hebben gereden. Maar natuurlijk kom je ook wel stukjes tegen waar we op
één of andere rit toch ook al eens zijn geweest, maar dat maakt niet uit.
Harry had ’n lekker tempo in het rijden en de rest kon ook goed volgen. We genoten zo van de mooie
weg dat Harry pardoes ’n afslag voorbij reed, dus allemaal even weer keren op de weg.
We hadden wel zin in wat koffie of thee, dus maar even ’n stop inlassen bij restaurant Bolscher. Helaas
deze was dicht. Ach de zon scheen lekker dus we reden nog wel even ’n stukje door de mooie Twentse
streek.
Verder op was nog ’n hotel deze was open. Het heette De Landmarke . Er stond iets frisse wind en
Berna wou wel graag binnen zitten, maar helaas was binnen geen plek vrij want er was voor de
hotelgasten ’n champagne buffet, en wij mochten er niet bij aansluiten, dit is nou flauw toch?
Mei 2015
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Dus zijn we maar op het terras gaan zitten. Hier zaten al wat meer motorrijders ook zij mochten niet
aansluiten bij het champagne buffet. Maar we konden wel warme chocolademelk, koffie, thee of
warme melk drinken. Er was ook geen mogelijkheid om er verder iets bij te nemen. www.landmarke.nl
Dus nadat we alles op hadden zijn we maar weer verder gereden. Dan maar weer genieten van de
mooie omgeving, de leuke slingerweggetjes en de zon die door de bomen scheen. Maar eigenlijk
hadden we wel zin om iets te eten, ja daar was weer ’n restaurant, het was er wel druk veel auto’s,
kinderen en ouderen, maar helaas vol gereserveerd, dit stond al aan de weg op ’n bord. Ach er zijn
genoeg eetgelegenheden dus we zoeken wel verder op deze mooie route. We verwachten toch niet
dat met Pasen alles al vol zit, maar dit was toch wel zo.

We kwamen in Tubbergen aan en zagen daar ’n familie restaurant de Troubadour, voor we de motoren
hadden geparkeerd en eerst gevraagd of er nog plek was waar we konden lunchen, en dit was gelukkig
zo. We hebben er lekker gegeten en er was ook plek binnen, www.restauranttroubadour.nl
Nadat we hadden genoten van de lunch zijn we weer verder gereden. Intussen was het 11,5 graden
geworden wel wat bewolkt maar toch de zon er wat bij, de lucht was blauw maar het voelde wat fris
aan.
In Fegelen gemeente Tubbergen reden we ineens over de B MeenWeg ik las dit als BMWweg, ik dacht
dit is speciaal voor de vele BMW rijders onder ons. ( Grapje ). Maar we vervolgden de mooie route
verder, deze verliep probleemloos via de GPS. De wegen waren heel prettig te rijden. Harry voorop en
Jos achteraan, Aad, Mariska, Henk, Berna, Halit en Jan zaten er tussen in. Tegen 16.00 uur waren we
weer terug bij de MC Salland. We hebben heerlijk genoten van de mooie route en hebben de
organisatoren bedankt voor deze prachtige rit.
De familie Korting ging op eigen gelegenheid weer naar huis en de rest reed via ook weer ’n mooie
binnendoor route via de motorkaart terug naar Deventer achter Harry aan.
Allemaal bedankt voor de gezellig dag en tot op één van de volgende ritten.
Groetjes, Tonny.
Dank aan MC Salland voor de foto’s

Mei 2015

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 4

Avondvierdaagse 2015
Datum:
Plaats:
Bedrag:
Lengte:
Start:
Pauzeplaats:
GPS:

22 t/m 26 juni 2015
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 22 tot en met 26 juni 2015.
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 20 juni 2015 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 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 inschrijf formulier vind u vanaf 15 mei 2015 op de website.

LET OP: Iedereen die de GPS routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf INSCHRIJVEN en vooraf BETALEN!
Wensen wij u een prettige Avondvierdaagse.
A4d commissie

Mei 2015

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 5

Thema avond MOTORKLEDING

MTK de IJselrijders organiseert in samenwerking met onze adverteerder Motor Oost een thema avond
motorkleding. Nieuwste ontwikkelingen op gebied van motorkleding helmen en communicatie
middelen komen hierbij aan bod.
Deze thema avond zal plaatsvinden op:
28-5-2015 bij Motor Oost te Rijssen.
Tussen 20.00 uur en 22.00 uur.
Tevens zal die avond de werkplaats geopend zijn en zal er daar worden verteld hoe er met storingen
onderweg moet worden om gegaan. Ook het plakken van een band wordt uitgelegd met behulp van
een reparatie-set.
Speciaal voor deze avond is er voor de IJselrijders een
extra korting te verkrijgen van 20% op de aan te
schaffen kleding en of aanverwante zaken, alleen
geldig op deze avond!!
Datum: 28-5-2015
Tijd: 19.30uur vertrek naar Motor Oost. Met motor
en/of auto.
Locatie: Parkeerplaats Lindeboom, Aldi zijde.
Verplicht aanmelden voor 20-5-2015!! dit in verband
met de personele bezetting bij Motor Oost.

Gastrijders, leden en gezinsleden zijn van harte
welkom!
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Aanleveren kopij
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl
Het format is:
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij
doen de opmaak.

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat
aanleveren.
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt,
niet verwerkt worden in het clubblad.

Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad
Deadline

Uitgave

20 mei 2015
20 juni 2015
20 juli 2015
20 augustus 2015
20 september 2015
20 oktober 2015
20 november 2015

Mei 2015

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 42. Nr. 6
7 juni 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 7
7 juli 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 8
7 augustus 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 9
7 september 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 10
7 oktober 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 11
7 november 2015
Clubblad jaargang 42. Nr. 12
7 december 2015
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jarigen MEI
Tonny Koolhof
Simon van der Linde
Harry Koolhof
Loes van der Werke

Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag
---------

-------

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden?
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze
club d.m.v. een contactavond, een clubblad
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit
of een clubactiviteit.

---------

-------

LID ZIEK???
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!

BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus 2014
Mei 2015
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Verslag 30e Koekstadrit 2015
Ergens in het vroege najaar van 2014 zijn we begonnen de voorbereidingen van de Koekstadrit 2015.
Samen met Halit, en stage rijder Henk Put en ondergetekende reden we de route vast voor.
Rond een uur of tien vertrokken we vanaf de Lindeboom richting Drenthe.

Na onze bevindingen te hebben doorgegeven aan de “route master” Jan Korting, werd de route op een aantal
punten stevig aangepast. Daarna moet de route op papier worden gezet, wat elk jaar een leuk klusje is.
De gehele commissie, dit jaar aangevuld door het grootste deel van de familie Korting, is er lekker druk mee
geweest afgelopen “winter periode”.
Ook Harry en Tonnie hadden tijd gemaakt voor een controleritje.
Gezien de meeste rijders op navigatie rijden, is dit alles eigenlijk voor een kleine 15 rijders. En een aantal rijders
met navigatie heeft ook graag een extra route beschrijving.
Deze route rol werd trouwens op de dag zelf, ter plaatse uitgeprint.
En dan komt april in zicht, en loopt de spanning een beetje op. De boekjes worden afgedrukt op de nieuwe
club-printer en in elkaar gezet.
Vanaf 1 maart gaat de PR machine op volle toeren draaien en de voorinschrijving via de site wordt gestart.
Dit jaar een klein record betreft voor inschrijvingen, tegen de 65. Normaal lag dit op ruim 50 inschrijvingen.
Voordeel van voor inschrijving is geen wachttijd bij het laden van de navigatie.
Dan de dag vóór de rit, Halit, Jan en ondergetekende hebben de eer om de route voor te rijden en te
controleren op fouten en evt. omleidingen.
Jan met route rol, Halit erachter met gps, en ikzelf erachteraan op een leen BMW om aantekeningen te maken.
Voor de laatste keer pas ik me maar weer aan zodat mijn mede-rijders niet uit de toon vallen.
We begonnen de tour met zon, en na de iets te lange lunch bij toerstop de Ganzehoeve was het regenachtig
geworden. Vol goede moed doorgereden, en toen begonnen de probleempjes. Helaas was er een aardige
omleiding, die beschreven moest worden. Ook daalde de temperatuur en ging het aardig waaien.
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Ik geloof dat we iets van 325 km hebben afgelegd die dag voor de controle. Beetje verkleumd en vochtig waren
we tegen zessen terug bij de Lindeboom. Halit mocht het gps verhaal aanpassen en ikzelf de route rol.
Daarna de boel versturen aan de voorinschrijvers, waarvan een aantal zich zorgen begon te maken i.v.m. het
late tijdstip.
Bovenstaand was de jaarlijkse procedure, maar we
proberen dit aan te passen. Evt. de route laten
controleren, en eerder versturen dan de avond van te
voren. Ook de opstelling bij de Lindeboom voor een
betere doorstroming. Maar we hebben nog een poosje
om erover na te denken.
De Koekstadrit 2015 gaat de boeken in met meeste
aantal deelnemers in zeker 10 jaar.
Volgens de lijst, 197 ingeschreven deelnemers.
Veel oud-deelnemers, maar ook nieuwe gezichten.
Aantal deelnemende clubleden was 28.
Grootst deelnemende club was dit jaar de Megafoon uit
Twello met min.16 leden.
Verst komende deelnemer kwam van één van de
eilanden, Terschelling.
Ook mochten we weer, bijna jaarlijks, een aantal zuiderburen verwelkomen tijdens de rit.
Dit jaar hadden we ook weer een “biker-arrangement” bij de toerstop.
Het weer werkte dit jaar prima mee, en misschien mede dat het iets later in april was vanwege Pasen.
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En omdat het de 30e Koekstadrit
was, een jubileum, kreeg iedere
deelnemer een veiligheidshesje
met Koekstad opdruk cadeau.
Nieuw dit jaar was dat een
adverteerder met een stand
aanwezig was, in de ochtend
uren. De PR comm. had Motor
Service Twente gevraagd om
deze dag aanwezig te zijn. Ook
deelden ze kortingsbonnen uit
voor de deelnemers.
Wat mij betreft mag dit een
jaarlijks terugkerend deel
worden tijdens de Koekstadrit
met één van onze
adverteerders.

Namens de Koekstadcommissie iedereen dank voor deelname, en de helpende handen.
Vriendelijke Motorgroet,
Jan Korting, Halit Aydin en Hans Vermeulen.
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Let op: vaste koffers zijn geen “bagage”
Heel soms geeft het verwarring: als je een koffer op je motor schroeft, valt die dan onder je bagagedekking van
je reisverzekering? Heldere vraag, maar een eenduidig antwoord is hierop is lastig.
Dat zit zo: koffers die met draagbeugels, schroeven en/of bouten en moeren vast zijn gemonteerd aan je motor
worden gezien als ‘te behoren bij je motor’. Ze gelden voor de meeste polisvoorwaarden daardoor niet als
bagage, en vallen daardoor ook niet onder de bagagedekking van je reisverzekering. Schade aan de inhoud van
je koffer valt weer wel onder je bagagedekking van je reisverzekering.
Meeverzekeren als ‘accessoires’
Gelukkig is er een mogelijkheid om deze toch te verzekeren, zodat je bij een eventueel ongeval, bij diefstal van
de motor of bij vernieling toch ook de waarde van je (vaak kostbare) bagagekoffers kunt laten meetellen. Dat
doe je door ze mee te verzekeren via ‘accessoires’ op je motorverzekering.
Tanktas is wél bagage.
Schade aan tassen die niet vast aan de motor zijn verbonden valt wél onder de bagagedekking. Daarbij kun je
denken aan een rugzak of een afneembare tanktas. Die zijn - inclusief inhoud - gewoon verzekerd via je
reisverzekering.

Bron: KNMV
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Bagage op de motor
Iedereen die op vakantie gaat met de motor, zonder begeleiding van een bezemwagen, kent het ‘probleem’ om
alle bagage op een zo prettig mogelijke manier mee te nemen op de motor. In dit artikel behandelen we de
mogelijkheden en geven we een aantal tips wat betreft bagage op de motor. De eerste tip: sjouw geen dingen
mee die je niet echt nodig hebt. Nutteloze vracht kost extra brandstof en beperkt het rijplezier.
De bagagemogelijkheden
 Koffers. Vast aan de motor, vaak voorzien van een slot
 Tailpacks. Tas die achteop de motor wordt bevestigd.
 Tanktas. Wordt via magneten, zuignappen of een systeem via de tankdop aan de tank bevestigd
 Bagagerol. Grote waterdichte zak, die via een spin, spanbanden of bagagenet op het zadel wordt
bevestigd
 Zadeltassen. Tassen die "los" over het zadel worden gelegd. Denk aan de hete uitlaat.
 Rugzak
Vaak wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van bovenstaande systemen, omdat er anders simpelweg
niet genoeg bagage getransporteerd kan
worden. Er zijn leveranciers die een
totaalpakket aanbieden, soms met de
complete constructie op de motor om de
bagage op een simpele manier te
bevestigen .
Pas op met spinnen en haakjes die langs je
motor schuren en zo krassen veroorzaken.
koffers (zijkoffers en/of topkoffer) Koffers
zijn veelal waterdicht, zijn vast gemonteerd
op de motor en zijn afsluitbaar met een slot.
Vaak kun je er ook je helm in kwijt. Hoef je dus niet met je helm en spullen rond te sjouwen als je je motor
ergens hebt geparkeerd.
Waarom rijdt niet iedereen met een koffer? Nadelen van koffers zijn: de hogere kosten, beugels op je motor
gemonteerd en vaak noodzakelijke aanpassingen aan knipperlichten. Verder wordt het op veel motoren als "not
done" beschouwd. Aan jou of je je hier iets van aantrekt... Goede koffersets zijn afsluitbaar met een slot,
eenvoudig afneembaar (handig om je bagage van de motor naar bijvoorbeeld het hotel te brengen),
belemmeren het zicht in de spiegels niet, zijn stevig (in staat om een kleine valpartij zonder scheuren te
overleven), en raken het plaatwerk van de motor zo min mogelijk.
Een tailpack is een tas die geplaats wordt op het zadel van de duopassagier. Middels verstelbare banden kan
een tailpack aan het zadel of de complete achterkant van de motor worden bevestigd. Het meenemen van een
duopassagier is dus onmogelijk, tenzij je een rek achterop de motor hebt. Het grote voordeel is dat de
bestuurder van een motor minimale hinder ondervindt van een tailpack.
Vuil onder een tanktas kan schade veroorzaken. Bij magneten, kan een dunne doek tussen de tank en de tas de
schade beperken. Voor sportmodellen zijn tanktassen verkrijgbaar met een sportieve vorm, zodat je er tijdens
het rijden geen beperkingen van ondervindt. Tanktassen, zadeltassen e.d. zijn vaak niet 100% waterdicht en
worden vaak geleverd met een waterdichte hoes. Tanktassen zijn vaak voorzien van een extra
veiligheidsriempje om het stuur. Gebruik die! In sommige landen stellen ze het gebruik ervan verplicht. Het is
bovendien voor je eigen veiligheid. Uit onderzoek is gebleken dat door de beluchting in de tankdop er een zeer
hoge concentratie benzeen in de tanktas kan komen. Daarom is het raadzaam geen etenswaren die niet
absoluut luchtdicht verpakt zijn in de tanktas te bewaren. Benzeen is een van de weinige stoffen waarvan zeker
vaststaat dat het kankerverwekkend is.
Een bagagerol is een goedkoop alternatief voor een tailpack. De bagagerol wordt achterop de motor (op het
zadel voor de duopassagier) bevestigd middels sjorbanden. De bagagerol wordt vaak ik combinatie met
zadeltassen gebruikt. Een goede bagagerol is uiteraard regendicht en het volume is afhankelijk van de inhoud.
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Een rugzak is zeer geschikt voor het vervoer van kleine hoeveelheden, niet te zware bagage. Een zware rugzak is
belastend voor je rug. Het zwaartepunt van het geheel (motor en rijder) ligt hoger, wat een nadelige invloed op
je rijgedrag kan hebben. Een rugzak wordt daarom meestal gebruikt bij korte trips en bij langere trips voor het
meenemen van de bagage die je niet op je motor wilt laten zitten (je papieren, geld, fototoestel e.d.). Een goede
rugzak voor op de motor is regendicht, kan niet open waaien en bevat naast de draagriemen voor over de
schouders ook een band waarmee je hem om je middel kunt vastmaken. Bij een valpartij is er een grote kans dat
je op je rug landt. Het is daarom raadzaam geen harde objecten zoals schijfremsloten en colablikjes in je rugzak
mee te nemen, tenzij deze in een zijvak kunnen worden opgeborgen, waardoor je hier niet zo snel op terecht
komt.
Zadeltassen zijn tassen die "naast" het zadel van de duopassagier komen te hangen. De twee zadeltassen zijn
middels verstelbare banden (klittenband) met elkaar verbonden. De banden worden simpelweg over het zadel
of onder het zadel door aan elkaar bevestigd. Bij het gebruik van zadeltassen is het vaak niet meer mogelijk om
een duopassagier mee te nemen. Vooral bij sport/toer motoren is dit vaak het geval. Een goede zadeltas heeft
een hittebestendige onderkant en achterkant. Zadeltassen mogen niet op of tegen de uitlaat hangen. Wordt de
uitlaat erg heet (wat bij de meeste uitlaten het geval is) dan zal de tas als deze op of tegen de uitlaat hangt toch
beschadigen.
Voor shoppers met een sissybar zijn er ook systemen waarbij een tas of rol aan de sissybar wordt bevestigd. Dit
is vaak ongunstig voor de wegligging (zwaartepunt komt te veel naar achteren en te hoog te liggen).
Bevestigingsmiddelen
Een spanband bestaat uit een sterke slijtvaste band met een snelspanner. De snelspanner maakt
het makkelijk om de band op de juiste spanning aan te trekken en vast te zetten. Spanbanden
worden veelal gebruikt voor het bevestigen van een bagagerol of het stabiliseren van een ander
bagagesysteem. Zorg ervoor dat je de spanbanden goed strak aantrekt en controleer regelmatig of
alles nog goed vastzit. Verder doe je er verstandig aan om het uiteinde van de spanband ergens in
of onder te stoppen, zodat het niet kan gaan slapperen. Bij hoge snelheden kan een de band dan gemakkelijk
gaan rafelen, waardoor deze later niet meer bruikbaar is.
Een nadeel van spanbanden is dat het wat tijd kost om je bagage hier mee te bevestigen. Maar, oefening baart
kunst...
Snelbinders bestaan uit elastische band met haken. Snelbinders zijn enkel geschikt voor minder
zware bagage. Een bagagenet bestaat uit een elastisch net met haken. Een bagagenet is enkel
geschikt voor minder zware bagage.
Hoeveel je kunt meenemen is afhankelijk van de maximaal toegestane belading van de motor. Blijf
binnen de aanbevolen laadcapaciteit van je motor, dat in de documenten van de motor vermeldt
staat (rubriek maximum toegelaten gewicht). De motor is, en ook de remmen zijn, berekend op dit gewicht.

Weeg alle bagage van tevoren, inclusief jezelf in volledige motorkleding (en eventueel je duo pasagier).
Welke oplossing je ook kiest, de bagage moet zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt van de motor aangebracht
worden. Vermijdt dus zware voorwerpen die ver naar achter op de bagagedrager bevestigd worden en die de
motor zou kunnen destabiliseren. Het meeste gewicht moet rond bestuurder en motorblok worden
geconcentreerd. Bevestig bagage zo dicht mogelijk tegen de motor. Dus niet boven de buddy uit en niet achter
de achteras. Niet teveel gewicht achterop, bijvoorbeeld in een topkoffer. De motor wordt daardoor licht aan het
stuur.
Zware voorwerpen moeten bij voorkeur in de tanktas opgeborgen worden en hou zo veel mogelijk het gewicht
van de laterale tassen, links en rechts, in evenwicht. Wat je het eerst nodig hebt, pak je bovenop. Verpak de
bagage in waterdichte koffers, tassen of plunjezakken. Pak eventueel alles wat niet nat mag worden in een
vuilniszak voordat je het in de tas stopt. Mocht de (hoes van de) tas onverhoopt toch lekken, dan zijn in ieder
geval de belangrijkste spullen droog. Niet onbelangrijk als je met minder mooie weersomstandigheden primitief
op vakantie gaat.
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Zorg ervoor dat je sowieso de volgende spullen inpakt en meeneemt:
- Reparatiesetje voor banden
- Kettingspray
- Gereedschapsetje
- Motorolie
- Tape / tie-wraps
- Onderzetter voor de jiffy (bij zachte/ onregelmatige
ondergrond: plankje/ platgeslagen blikje oid)
- Slot
- EHBO-spullen
- Oordoppen
- Zonnebril
- Warmere/ koelere handschoenen (ook handig als het andere paar nat geregend is)
- Motorkol
- Regenpak (voor het geval je met een leren pak rijdt)
- Wegenkaart/ Routeplan (zichtbaar)
- Veiligheids vest (in sommige landen verplicht, mocht je pech
krijgen langs de snelweg)
- Paspoort
- Rijbewijs
- Groene kaart (ondertekend!)
- Credit-card
- Kaartje van je ziektekostenverzekering
- Kaartje van de ANWB
- Geld mee in je portemonnee (in Duitsland kun je vaak met een
Nederlands bankpas niet pinnen!)
- Reserve sleutel van de motor (en eventueel reserve
afstandsbediening van het alarm)
Ben je met vrienden die geen telefoonnummers weten van het
thuisfront, zorg dat je ergens een aantal belangrijke nummers
noteert die gebeld kunnen worden bij slechte afloop (je wilt er niet
aan denken, maar stel je voor...). Vergeet je mobiele telefoon en de
lader niet. Verder is het natuurlijk afhankelijk van de bestemming
of je bijvoorbeeld een tent en koopspullen mee moet nemen.
Breng banden op spanning en stel je veren in op de extra last.
Voorzie een testrit met volgeladen motor (bagage en passagier)
enkele dagen voor het vertrek. Te lage bandenspanning is gevaarlijk doordat je banden oververhit kunnen raken
(band knapt), je stuureigenschappen beïnvloed worden en het kost je ook nog eens extra benzine. Zorg dat er
stofdopjes op je ventielen zitten. Denk ook aan de hoogteregeling van je lichten.
Bron: Motorforum
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Avondrit d.d. 20 mei
Het vertrek zal om 18.30u plaatsvinden bij de Lindenboom Aldi zijde. De rit zal gaan in noordelijke richting.
Onderweg is er een koffiestop bij een agrarisch bedrijf. Hier zullen we een korte rondleiding krijgen. Er kunnen
hier culinaire ideeën worden opgedaan. Na een uur zullen we de route vervolgen.
Rond 22.00 uur hopen we terug te zijn bij de Lindenboom.
Kosten €3.50 per persoon te voldoen bij de koffiestop, inclusief de rondleiding.

Voor meer informatie en de route hou het forum in de gaten en tot bij de rit.

Groeten,
Henk Put

---------

-------

Ketelmeerroute d.d. 31 mei
Het is op 31 mei weer zo ver dat ondergetekende weer een rit mag voor rijden.
Vertrek tijd staat gepland om 9 uur, bij de parkeerplaats bij de Lindeboom aan de Aldi zijde.
We gaan dan via een mooie route richting het ketelmeer om daar via de ketelbrug over te steken naar de
noordoost polder. Daar zullen we rond 13.00 uur ongeveer gaan stoppen voor het middag eten bij het wapen van
Ens. Wie kent hem niet.
De tussentijdse koffie stoppen ga ik nog naar kijken waar ik die ga houden.
De totale afstand die gereden zal gaan worden is 265 km uit en thuis terug bij de Lindeboom.

Voor meer informatie en de route hou het forum in de gaten en tot bij de rit.

Mvg Jos Korting
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Reinigen, verzorging en impregnering van
kleding & helm
Zodra de winter zijn intreden doet, worden veel motorrijders minder fanatieke rijders en staat de motor zomaar
een paar maanden op stal. Dit is niet alleen een goed moment om de motor een goede onderhouds- en
schoonmaakbeurt te geven, maar ook onze (leren)kleding en helm. Een leren pak kan nou eenmaal niet zomaar
in de wasmachine en ruikt na die lange warme motorvakantie misschien niet meer zo lekker.
Hoe beter de kleding of de helm demontabel zijn, hoe makkelijker te reinigen. Dat kan iets zijn om bij de
aanschaf rekening mee te houden.

Helm :
Buitenkant reinigen :
Gebruik alleen water voor het reinigen van de helm. Een klein drupje
zeepsop kan geen kwaad maar nooit schoonmaakmiddelen zoals
bijvoorbeeld glassex. Mocht er veel vuil op de helm zitten zoals vliegen dan
is het raadzaam om de helm eerst onder een natte doek te laten weken.
Een zachte tandenborstel kan uitkomst bieden om de moeilijk bereikbare
delen van bijvoorbeeld ventilatie openingen schoon te maken. Smeer af en
toe het vizierrubber in met vaseline of vloeibare siliconen. Zo blijft het
vizierrubber soepel en voorkom je uitdroging van het rubber.
Na het wassen kan je het helmvizier behandelen met een waterafstotend
middel, water parelt er dan af door de windsnelheid.

Binnenvoering reinigen :
Indien er sprake is van een uitneembare voering dan kun je die in een emmer water met een neutrale zeep
schoonmaken (groene zeep). Wasmiddel kan evt. irritatie veroorzaken als je een gevoelige hoofdhuid hebt. Als
de voering er niet uit kan dan adviseren wij om de binnenkant van de helm schoon te maken met een natte
doek. In de productlijn van S100 kan je ook een goede interieurreiniger vinden.
Laat de helm bij kamertemperatuur drogen.
Voor wie eigenaar is van een Shoei helm: Je kunt je de moeite besparen. Tijdens de motorbeurs in Utrecht van
18 t/m 21 februari 2010 wordt jouw helm bij de stand van Shoei namelijk gratis grondig schoongemaakt en
opgepoetst (van buiten). Deze service wordt gratis aangeboden.
Kleding :
Of je nu met leer of textiel rijdt, alle motorkleding heeft onderhoud nodig. Niet alle middelen zijn daarvoor
echter even geschikt. Sommige wasmiddelen kunnen de product specifieke eigenschappen zelfs aantasten, met
name als het gaat om kleding met ademende membranen, zoals Gore-Tex. Het gebruik van de juiste reinigingsen impregneermiddelen is dus cruciaal.
Er zijn producten voor de totale reiniging voor motorkleding-onderhoud: reinigen van leren motorpakken en
motorlaarzen, producten die waterafstotend maken, producten die handschoenen soepel, waterafstotend èn
stroef maken. Producten voor het wassen van technische onderkleding, ademende textiele kleding en
producten die vervolgens zorgen dat de water- en vuilafstotende eigenschappen van de kleding worden
hersteld.
Hier een aantal tips:
Neem altijd alle protectors uit het te reinigen kledingstuk (vergeet de rug niet). Deze zijn meestal niet bestand
tegen allerlei chemische reinigingsmiddelen.
De meeste membranen (Gore Tex, Drygate e.d.) overleven een normale wasbeurt in de maschine niet. Niet
doen dus! Altijd op de hand wassen, of met speciale wasinstructies, en niet centrifugeren!
Er zijn speciale wasmiddelen voor kleding met membranen.
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Deze zeggen ervoor te zorgen dat het membraan blijft ademen en tevens verklevingen van het membraan te
voorkomen.
Na het wassen het product opnieuw impregneren.
Lederen motorkleding :
Beschermende kleding van glad leer moet gedurende het seizoen regelmatig met een zachte borstel en/ of een
vochtige doek schoon gemaakt worden. Hardnekkig vuil zoals ingedroogde vliegenresten kan je met water en
een geschikt lederreinigingsmiddel (of een beetje groene zeep) verwijderen. Voor het reinigen van
handschoenen en laarzen geldt hetzelfde. Regelmatig een complete reiniging zorgt ervoor dat het leder langer
mee gaat. Motorkleding en handschoenen kunnen met een speciaal wasmiddel op de hand of zelfs in de
machine gewassen worden.Speciale wasinstructies worden geleverd bij het product.
Leer nooit laten drogen bij een warmtebron! Dus niet op de verwarming of in de zon. Het kan dus wel even
duren voordat je pak geheel droog is. Houd daar rekening mee. Je kunt je pak dus een aantal dagen na het
wassen niet dragen. Na het reinigen, als het leer droog is, behandel je het leder met een verzorgingsproduct
voor het verzorgen en onderhouden van glad leder. Deze verzorgt en impregneert het leder, zonder de porieën
af te sluiten. De ademende eigenschap is een belangrijk kenmerk van motorkleding. Kleine kleurbeschadigingen
kunnen weer hersteld worden.
Deze behandeling is ook geschikt voor het opbergen van de kleding voor de winterstop. Leer zal na behandeling
met een impregneerproduct niet compleet waterdicht zijn, maar je zult de regendruppels in ieder geval een hele
poos kunnen afweren. Motorkleding dient opgeslagen te worden in een droge omgeving met constante
temperatuur (kledingkast).
Er wordt ook motorkleding aangeboden die gemaakt is van ruwleer (nubuck). Dat is in de regel rundleder, dat
aan de nerfzijde lichtjes geschuurd is en een hele zachte vleug bezit. Nubuckleder is gevoeliger, kwetsbaarder
dan glad leder. Dit leertype is moeilijker schoon te makenen verbleekt ook sneller. Daarom is het beter geschikt
voor een "mooi-weer toertje", en het moet vaker worden schoongemaakt en verzorgd. Net als glad leder kan
het probleemloos volgens de wasinstructie op de hand of in de machine gewassen worden. Ingedroogde
vlekken eerst mbv een zachte borstel verwijderen. Voeg een speciaal product toe aan wat water en borstel
hiermee het leder schoon. Pleksgewijze natte reiniging zonder dat de hele combi gereingd wordt kan vlekken
veroorzaken. Dan beter met de Nubuck Gum of de borstel voorzichtig reinigen. Bij twijfel de combi in z'n geheel
reinigen. Droog geworden zijn de leervezels verkleeft. Opgedroogd leder in lengte - en dwarsrichting
uitrekkenen kneden en afborstelen, of 15 tot 30 minuten binnenstebuiten in een wasdroger zonder warme lucht
koud laten draaien. Verzorg het leder hierna. Hierdoor krijgt dit kwetsbare leder de noodzakelijke voeding en de
zeer belangrijke UV-bescherming. Voor de noodzakelijke impregnering van dit openporieëg leder is een
behandeling met impregneerspray belangrijk.
Behandeling van membraankleding
Veel motorkledingstukken moeten voorzichtig gereinigd worden, anders loop je het risico de functionaliteit te
beschadigen. Wees voorzichtig met het laten reinigen van motorkleding door stomerijen e.d. Voor
membraankleding (Gore Tex, Sympatex etc.) heeft u een speciaal wasmiddel nodig. Dit wasmiddel is geschikt
voor textielkleding, zuivere leren kledingen voor een textiel-leder-mix met een membraan.De handelswijze is
dezelfde als bij glad leder: Eerst schoonmaken en dan wassen met een speciaal product dat hiervoor geschikt is.
De beschermende werking van de membraan blijft onaangestast. Het gewassen textiel voor het samenvoegen
volledig drogen, maar nooit in de droogtrommel. Aan te bevelen is na het wassen de bovenlaag van de textiel
met speciale impregneerspray in te spuiten. Zo werkt niet alleen het membraan, maar ook de bovenkant van de
stof waterafstotend.
Bron: Motorforum
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Toerkalender 2015
Datum & Tijd

Soort rit / evenement

4

10-mei-15

5

14-mei-15

6

20-mei-15
25-mei-15

Voorjaarstocht

31-mei-15

Ketelmeerroute

7

08-jun-15
8
9

10

t/m

17-mei-15

11-jun-15

Hemelvaartweekend

Henk Pasman

Avondrit

Henk Put

Korte Zondag Ochtendrit

22-jun-15

t/m

26-jun-15

A4D IJselrijders

01-jul-15

t/m

03-jul-15

Avonddriedaagse

11

19-jul-15

12

02-aug-15
09-aug-15

MC FreeWheels
265 km

MC FreeWheels
260 km
3 x 100 +
2 x 125

Regiorit
09-jul-15

Bevrijdingsrit

€ 5,00

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

Korte Zondag Ochtendrit
Cor Dalhuisen
Stoppelhaene

14

30-aug-15

15

12-sep-15

Advertentierit

13-sep-15

Herfsttoertocht

20-sep-15

Blauwe Bogen Rit
(Voorlopig)
Ponytoertocht

20-sep-15

Halit Aydin

Avondvierdaagse (Voorlopig)

16-aug-15
29-aug-15

Jos Korting

Avondvierdaagse

21-jun-15

t/m

Organisator

Het Bestuur

Grensstreek rit

05-jul-15

Kosten voor
inschrijving

Promotierit

14-jun-15

06-jul-15

13

t/m

Geschatte
afstand in
km's

RAM Raalte
Harry Koolhof
Advertentiecomm.
MTC Dalfsen
MC FreeWheels

16

27-sep-15

Jaap v.d Berge

17

11-okt-15

Cor Dalhuisen

18

25-okt-15

Sluitingsrit

Voorzitter

Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens.
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