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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;
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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.

EHBO-Cursus ..................................................... 9

Voorlopige Toerkalender 2015 ......................... 18

VOORWOORD
Beste IJselrijder en IJselrijdster,
Op het moment als jullie dit stuk lezen is ons motorseizoen bij de IJsselrijders afgesloten met de sluitingsrit. Als
rijders mogen we zeker stellen dat er een mooi seizoen achter ons ligt, kijkende naar de toerritten en de
activiteiten van de Jubileum commissie. Al met al een geslaagd jubileumjaar 2014.
Voor de komende tijd staat de feestavond op de rol. De jubileum commissie is druk bezig met het treffen van de
voorbereidingen. Laten we hopen op een geweldige opkomst, zodat dit een onvergetelijke avond wordt. Ook
hier geldt, voor details zie onze website en de oproep verderop in dit clubblad
In het bestuur lopen er alweer acties voor het komende motorseizoen 2015. De belangrijkste wijzigingen zijn dat
steeds meer zaken digitaal geregeld gaan worden. Hiervoor is de website je vertrekpunt. We proberen alle
informatie up to date te houden, maar kunnen dit niet alleen. Echter mocht er iets niet duidelijk zijn of niet goed
werken, laat het weten.
Mochten er ideeën zijn voor de invulling van de contactavond, een rit buiten de toerkalender, of een andere
activiteit, plaats dan een oproep. Maak gebruik van het forum zou ik zeggen!
Verder wens ik een ieder mooie en veilige ritten, IJselrijders een club om trots op te zijn.
Henk Put

November 2014
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Slotfeest jubileumjaar MTK IJselrijders 1974.

Foto: ZenZy Fotografie

In ons jubileumjaar zijn er diverse activiteiten geweest zoals, een training bijzondere verrichtingen, openingsrit
met ontbijt, 29e Koekstadrit en de jubileumrit geopend door onze beschermheer burgemeester Heidema.
Om dit succesvolle jubileumjaar kracht bij te zetten willen wij dit afsluiten met een feestavond. We willen een
ieder die zich nog niet heeft aangemeld in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen.
Toegang tot dit besloten feest is gratis voor leden, oud leden en partner en alleen mogelijk middels
voorinschrijving. Deze laatste mogelijkheid om je in te schrijven sluit op 9 november 2014!
locatie; DOK H2O, Scheepvaartstraat 13, 7411MB, Deventer
de band; SECOND NATURE
22 november 2014
zaal open vanaf 20.30 uur

Opgave;
Ronald van der Klooster; rd.vanderklooster@home.nl
Peter Wolsing; wolsing034@kpnmail.nl
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Verslag Teutoburgerwald van Jos Korting
Hallo, IJselrijders hier volgt een kort versa van de Teutoburgerwald die is georganiseerd door Jos Korting en deze
rit zou ongeveer 400 km zijn.
Deze rit werd gereden op 5 oktober 2014 , we starten als vanouds vanaf de parkeerplaats van de Lindeboom
aan de kant van de Aldi, we zouden daar om 9.30 uur vertrekken.
Toen wij daar aankwamen stonden al enkele motoren op
ons te wachten onder andere Erwin, Johan, Jan, Vincent en
z’n vader Peter v/d Noort en Sander Hagen en Cor
Dalhuisen, alleen de toerleider kwam als allerlaatste
opdagen met z’n broer Ton, nadat wij waren gearriveerd
kwamen Henk en Berna, Francis en Jose, Pieter-Jan, Halit en
Jan nog, en als ik dan niemand ben vergeten kom ik uit op
15 motoren en volgens mij waren er 3 duorijders en dan
kom ik uit op 18 personen, conclusie het lijstje wat ik heb
gekregen van Jos Korting klopt dus niet, dus degene die hier
niet vermeld word moet zijn klacht even aan Jos
overbrengen.
Om iets voor half tien kwam er nog een PINDA (panda)
aanrijden en dat was onze clubfilmer (hij heeft pas een
camcorder voor de motor) Hans Vermeulen en die wilde
ons vertrek bij de Lindeboom vastleggen op video. Helaas
dit klopte niet volgens mijn vrouw dit was bij de vorige rit.
Dit keer stond Hans bij de Cröddenbrug om ons al rijdend
op de video te zetten.
Aangezien de Teutoburgerwald niet naast de deur ligt had
Jos besloten om eerst een stuk snelweg en grote wegen
naar Duitsland te nemen om zodoende wat sneller bij de
Teutoburgerwald te komen en daarmee tijd te winnen om
de route waar het om ging wat rustiger te rijden.
Jos had de eerste stop gepland bij het restaurant
Jägersheim Rosendahl-Darfeld, daar werden we naar een
lokaaltje gedirigeerd waar men al een grote tafel voor ons
had gereserveerd en de andere tafel werd nog even
toegedekt met een groot wit laken, daarop werden de
kopjes neergezet en daarna de suiker en koekjes en toen
gebeurde er een hele tijd niets. Ik denk wel zo ongeveer
een half uur en dan werden er verschillende
thermoskannen op tafel gezet en kon je zelf de koffie
inschenken.
De koekjes waren niet bij de koffie want die had men in dat
half uur al soldaat gemaakt. Al met al heeft dat oponthoud
ongeveer een uur geduurd maar volgens Jos lagen we nog
mooi op schema en gingen we nu echt genieten van de
route en daar was niets teveel van gezegd.
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Het volgende oponthoud hadden we bij de benzinepomp en tevens bij het aanpalende restaurant ROUTE 68
waar we de lunch zouden gebruiken. Het mooie bij de benzinepomp was dat je er wel kon tanken maar het
betalen van de benzine ging daar veel moeilijker, je kon daar namelijk alleen maar contant betalen en welke
moderne motorrijder heeft tegenwoordig nog cash geld bij zich. Ik namelijk niet en zo waren er nog verschillend
andere motorrijders die hun klein beetje geld moesten aan spreken om de benzine te betalen, maar uiteindelijk
heeft iedereen betaald en gebaald van het moderne Duitsland waar je niet met creditcard of bankpas kon
betalen HOE BESTAAT HET!!
Maar het bij behorend restaurant was van een heel ander kaliber: het was echt helemaal ingericht als een
Amerikaans restaurant inclusief een levensgroot vrijheidsbeeld en waren we bij de Chinees grote porties
gewend nou hier konden ze er ook wat van! Ik zag porties over tafel gaan waarvan ik dacht “ben ik even blij dat
ik maar een eenvoudige hamburger
heb besteld” maar toen die kwam was
die hamburger ook mega groot. Het is
lastig om uit te leggen maar ik zal
Zenna vragen om een paar van de
foto’s die daar genomen zijn bij het
verslag te plaatsen dan wordt het
vanzelf wel duidelijker wat ik bedoel.
Na het eten gingen we verder met de
route en deze kende nu machtig
mooie bochtjes en dat was dus puur
genieten hoewel dat niet voor
iedereen opging want helaas hadden
we net als vorig jaar iemand die liever
door een sloot probeerde te rijden
maar ook dit jaar lukte dat weer niet
en helaas was het nu wat ernstiger
dan het vorige jaar want de onfortuinlijke motorrijder moest dit bekopen met een gebroken sleutelbeen en een
beetje schade aan de motor. Hij heeft de route niet afgemaakt en is samen met z’n vader (die reed op z’n eigen
motor) en achterop zittend bij Cor terug gekeerd naar huis. Wij wensen hem vanaf deze plaats een voorspoedig
herstel toe.
Met uitzondering van de mensen die naar huis zijn gegaan hebben we de route hervat en genoten van het
mooie Teutoburgerwald (wat een rot naam is dat eigenlijk je kunt het haast niet normaal uitspreken maar zal
wel aan mezelf liggen) Na de 3e koffiestop in het plaatje Laer zijn we eigenlijk van de route afgestapt want het
werd al vrij laat en bovendien begon het een beetje te regenen dus zijn we via wat grote wegen in Duitsland
rechtstreeks terug gereden en via de A1 waren we dan ook al weer spoedig terug in Deventer. Maar toen was
het dus al wel weer zes uur, dus als we de hele route hadden uitgereden waren we nog veel later thuis geweest.
Dus, Jos, het was een verstandig besluit van je om het zo te doen. Jos het was een hele mooie rit en zeker voor
herhaling vatbaar maar dan moeten we ‘s morgens wel eerder weg gaan. Bedankt voor de route en je mag nog
weleens zo’n route maken.

Groetjes Harry.
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

Plaats

14 november 2014
9 december 2014

20:00 uur
20:00 uur

Jan Korting
Jose Maatman

---------

-------

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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Workshop cup cakes bakken
Wederom heeft de jubileum commissie een leuke activiteit gepland in de maand november;
CUP CAKES BAKKEN
De cup cakes worden gemaakt en gebakken onder de bezielende leiding van ons eigen lid en bakker
FRANCIS MAATMAN
Plaats van handelen;
Bakkerij MAATMAN
Constantijn Huygenstraat 13
DEVENTER
Datum : 15 november 2014
Tijdstip : 13.30 uur
In verband met de inkoop van ingrediënten geldt voor deze activiteit een voorinschrijving!
Aanmelden vòòr 8-11-2014.
Aansluitend aan deze cursus zullen onder het genot van een hapje en een drankje de cakes genuttigd
worden. Hierna kunnen we met z’n allen naar de stad om gezamenlijk een pizza te eten (eigen kosten).
Tevens zal Francis uitleg gaan geven hoe het dagelijkse leven van een Echte Ambachtelijke Bakker er
uit ziet en zal hij tevens uitleg geven over de werking van de ovens en het hele proces van brood
bakken.
Peter Wolsing: wolsing034@kpnmail.nl
Ronald van der Klooster: rd.vanderklooster@home.nl

---------

-------

Nieuw lid
Graag wil ik Han van der Meulen, die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de IJselrijders,
hartelijk welkom heten!
Ik hoop dat je heel veel plezier aan zowel je motor als aan onze club zult 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
November 2014
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Workshop schilderen THE SKY IS THE LIMIT
Laat je fantasie de vrije loop tijdens deze fantastische workshop en een unieke ervaring samen!
Datum:
20 december 2014
Tijd:
14:00 – 16:30 uur
Plaats:
GALERIE HK KUNSTBEDRIJF
Walstraat 66 te Deventer

Je mag een plaatje meenemen wat je graag wil naschilderen. Anders kun je daar ook een plaatje
uitzoeken
De schilderijen worden, nadat ze droog zijn, bij mij afgeleverd. Na mijn emailbericht kan je je schilderij
ophalen.
SVP opgave vòòr 13 december 2014 via zenna55@gmail.com

Hartelijke groeten,
Zenna
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Nederland kent vanaf 1 januari 2015 14 nieuwe verkeersborden.
Het gaat om 12 F- en 2 L-borden.
We krijgen er 14 nieuwe borden bij. Dat blijkt uit een besluit van wijziging van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990 dat minister Schultz van Haegen deze week naar buiten heeft gebracht. Volgens de
minister moeten de nieuwe verkeersborden vooral bijdragen aan de duidelijkheid in het verkeer in een aantal
situaties.
Het is voor het eerst sinds jaren dat er zoveel borden tegelijk bij wet worden toegevoegd. In 2006 gebeurde dat
voor het laatst: het waren er toen acht.
Hieronder staan ze: leer ze uit je hoofd voor 1 januari
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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 15 november

Workshop cup cakes bakken

Zaterdag 22 november

Feestavond
20:30 uur
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid
Cursus EHBO. Lindeboom te Schalkhaar
20:00 uur

Vrijdag 12 December
Zaterdag 20 december

Workshop schilderen Atelier Hans Kerk
Walstraat

---------

13:30 uur

14:00 uur

-------

EHBO-cursus 12 december a.s.
Beste IJselrijders,
Vrijdagavond 12 december 2014 wordt er een EHBO-cursus georganiseerd op de clubavond.
Aanvang 20.00 uur in café de Lindeboom in Schalkhaar.
Deze avond wordt verzorgt door Adri Veldhoen.
De koffie staat klaar (andere consumpties zijn voor eigen rekening) en Vol = Vol 

Hartelijke groeten
Marian Martens

November 2014
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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 november 2014
20 december 2014

November 2014

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 41. Nr. 12
3 december 2014
Clubblad jaargang 42. Nr. 1
7 januari 2015
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JARIGEN november
Cor Dalhuisen
René Joldersma
Vincent Smidt
Colin van Aefst

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
November 2014
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Verslag sluitingsrit d.d. 19 oktober
Hoe hebben we het zo kunnen mikken, het leek wel zomer tijdens de sluitingsrit op 19 oktober. Een vertrektijd
van 10:30 uur op zondagochtend zou toch wel een aantal
IJselrijders, die het doorgaans zaterdagavond nogal laat maken,
wel moeten aanspreken. Met 19 deelnemers (16 motoren) en dan
voornamelijk de IJselrijders, die toch altijd al meerijden, is toch
eigenlijk wel aan de magere kant. Maar goed, ik moet niet zeuren,
zelf rijd ik ook niet meer alle ritten mee. Ook de aankondiging dat
de sluitingsrit een cultureel tintje, in de vorm van een
museumbezoek, zou krijgen heeft niet voor een enorme
aantrekkingskracht gezorgd.
Misschien dat daarom de toerleider Jan Korting bij het begin van
de rit eerst nog maar even zijn verontschuldiging maakte voor het
beperkte aantal km’s voor de rit van vandaag. Verder heette hij
een nieuwe gastrijder Han van der Meulen hartelijk welkom en
nodigde hem uit om, zoals gebruikelijk met nieuwe en misschien
onervaren toerritrijders, als tweede direct achter de voorrijder te
gaan rijden omdat op die plaats het tempo nog gematigd is en ook
de kans om het spoor bijster te raken het kleinst is.
Als alle motoren gestart zijn en iedereen klaar is voor vertrek, dan
zet Jan de jiffy van zijn BMW weer uit stapt van de motor af. Hup
de helm af en vervolgens de muts. Wat krijgen we nu? Oh, ja Jan
moest nog even bellen. Ik denk dat hij het aantal deelnemers nog
even moest doorgeven aan het restaurant wat hij gekozen heeft
om de lunchpauze te houden. Na het telefoontje dan toch maar
weer op de motor en gaat de club van start richting Bathmen. Na
de eerste stoplichten bij de N348 komt Jan tot ontdekking dat zijn
Garmin weigert hem de juiste route aan te geven en stopt hij na
een paar honderd meter. Gelukkig had Jos snel in de gaten dat pa
hulp nodig had en hij snelde naar voren, niet om zijn Garmin ter
beschikking te stellen, maar om zelf de club te gaan aanvoeren en
pa naar de achterste regionen te dirigeren. Later, tijdens de
lunchpauze heeft Jos de Garmin van Jan weer opgewaardeerd,
zodat het vervolg van vandaag wel door onze voorzitter kon
worden voorgereden.
Na de startperikelen verliep de rit naar Delden via allerlei avondvier-daagse achtige en verrassende weggetjes zonder problemen,
zelfs onze “koning van de lekke banden” kwam er ongeschonden
langs.
Voorlopig eindpunt was Uitspanning ’t Hoogspel, in de buurt van het Deldense kasteel en landgoed Twickel,
waar we de lunch hebben gebruikt. Opvallend was wel het aantal één-PK’s wat we onderweg tegenkwamen,
waarvan er een bij was die ondanks onze voorzichtige passage nogal schrikachtige bewegingen maakte alsof die
zijn berijder wilde afwerpen. Gelukkig is dat niet gebeurd, maar het had op ons als berijders van vele PK’s toch
wel zoveel indruk gemaakt dat het tijdens de lunch onderwerp van gesprek was.
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Kennelijk aangetrokken door het fraaie nazomerweer die dag waren we daar bepaald niet alleen, maar na enig
zoeken op het terras en daarbuiten hebben we toch een deel van de zitjes kunnen verbouwen zodat we daar als
groep aan één tafel konden plaatsnemen. Op korte afstand van waar wij
zaten had een tweetal ruiters met ernaast hun rijdieren plaatsgenomen.
Deze dieren waren kennelijk gewend aan allerlei verkeersattributen want
noch van onze motoren, noch van een zeer dichtbij passerende
bestelauto raakten die dieren van de wijs.
Vanwege de sluitingsrit had Jan bij het restaurant op kosten van de club
voor ieder een pannetje tomaten(?)soep, ter grootte van een flinke kom,
laten aanrukken. Aansluitend hebben we nog genoten van de lunch
voordat we naar het Zoutmuseum in Delden moesten vertrekken. De
openingstijd daarvan stond aangegeven op 14:00 uur, maar ondanks dat
wij er al een kwartier eerder arriveerden was het al toegankelijk. Ook de
entreekosten bleken voor rekening van de club en na een korte inleiding
door de aanwezige medewerker werden we losgelaten door het kleine
museum. Naast informatie over de actuele wijze van zoutwinning d.m.v.
boringen in Twente, maar ook door indampen in tropische regionen als
de Antillen en Indonesië, waren er ook verschillende presentaties over
de manier van vroegere zoutwinning, alsmede de rol van het zout door
de eeuwen heen. Zo was er display met uitleg over het natuur zoutwater
golfslagzwembad in Boekelo. Tegenwoordig is het bijbehorende gebouw in gebruik als hotel en het golfslagbad
is niet meer aanwezig. Het is ook interessant te weten dat zout in de tijd van de Romeinen gebruikt werd als
betaalmiddel voor de soldaten. Hiervan is ons huidige
woord salaris, wat letterlijk “zoutrantsoen” betekent,
afgeleid.
Om ongeveer drie uur ’s middags was het voor ons
genoeg om de in het dorp geparkeerde motoren weer op
te zoeken en Jan te volgen voor weer zo’n A4D-achtige
route terug naar Schalkhaar te gaan rijden. Onderweg
terug begon de lucht enigszins te betrekken en op het
eindpunt bij de Lindeboom vielen de eerste druppels al.
Toen ik later thuis kwam werd het menens en kregen wij
ook ons portie van wat er al eerder in het westen van
het land was gevallen.
Jan, geweldig bedankt voor de fraaie afsluiting van het
toerseizoen 2014.
Jaap van den Berge
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Onderhoud en opslag van je motor
De eerste nachtvorst dient zich aan en voordat je het weet wordt er gestrooid en dat is nooit best voor de
motor, vooral voor de aluminium delen. Hieronder een aantal tips die je kunt gebruiken als je zelf de motor
winterklaar maakt. Heb je een motor met kuip, haal deze er dan af bij het onderhoud. Er hoopt zich toch
behoorlijk veel vuil op aan de binnenzijde en je kunt meteen het gedeelte dat normaal verborgen zit onder de
kuip controleren op ongewone slijtage, scheurtjes in rubbers, beschadiging van het lakwerk etc.
Olie verversen
Bij de meeste motoren wordt de olie één keer per jaar ververst. Meestal niet omdat dat qua
kilometers noodzakelijk is, maar meer omdat het verstandig is om olie niet al te lang in je
motorblok te laten zitten. Tijdens het verbrandingsproces in je cilinders ontstaan er naast
PK’s ook nog allerlei minder aantrekkelijke zaken, zoals zuren en verbrandingsresten. En als
je dan je motor aan het eind van het seizoen zo wegzet, hebben vooral die zuren alle tijd om
heel zachtjes aan het binnenste van je motorblok te knagen. Niet schrikbarend hard (er
vallen niet meteen gaten in je carter), maar toch……….
Daarom is het verstandig om aan het eind van het seizoen de olie in je motor te verversen
VOOR je hem in de winterstalling zet. Als je het zelf doet, dan eerst de motor warm draaien
(laatste ritje voor de winterstop) en meteen daarna de olie eruit. Deze is dan mooi dun en
dan lopen alle resten er goed uit. Ik zelf zet de opvangbak eronder, draai de plug eruit en laat hem dan rustig
een paar uur staan. Je zult er verbaasd van staan, hoelang er nog olie uit blijft lopen.
Vervang ook altijd je oliefilter. Daar blijft tenslotte de meeste rommel achter. Kijk ook even naar je aftapplug.
Vaak zijn deze voorzien van een magneet. De bedoeling is dat metalen deeltjes daaraan blijven hangen (alleen
ijzer en staal, geen aluminium). Veeg dat magneetje altijd even schoon. En zie je dat er erg veel
metalen deeltjes aan zitten, dan is het verstandig om eens te overleggen met je dealer, want
dan kan het zijn dat er iets is dat extreem snel slijt. Misschien een lager dat niet lekker meer
draait, maar in ieder geval reden voor onderzoek. Als je repareert voordat het echt stuk gaat,
scheelt dat klauwen geld in vergelijking met de reparatiekosten nadat je motorblok echt de
geest heeft gegeven.
Luchtfilter
Je luchtfilter hoeft niet jaarlijks te worden vervangen (hangt uiteraard wel af van het aantal kilometers dat je
jaarlijks rijdt). Maar even
schoonmaken is geen slecht
plan. Als je er over nadenkt
hoeveel kubieke meter lucht
er per uur door dat filter
gaat, dan kun je je
voorstellen dat dit toch vervuiling oplevert. De standaard luchtfilters kun je het best even uitblazen (van binnen
naar buiten, dus tegen de normale luchtstroomrichting in). Even een lapje door het filterhuis en dit klusje is
geklaard.
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Bougies
Ook de bougies kunnen langer als een seizoen mee (ook weer afhankelijk van het aantal kilometers). Maar het
kan geen kwaad om ze er uit te draaien en even te bekijken. Van de kleur van de binnenzijde kun je een hoop
wijzer worden. Mooi bruin = een goede verbranding en een goed afgesteld mengsel.
Zwart = een te rijk mengsel, en heel licht = een te arm mengsel.
Te arm betekent bijna altijd een te warme motor. Het klinkt gek, maar te weinig
benzine in het mengsel zorgt voor (over)verhitting. Te rijk is zonde van de benzine (en
die is duur zat). En dan laten we het milieuaspect even buiten beschouwing. Maar als
je zelf wel eens achter een te rijk afgestelde auto of motor hebt gereden, dan weet je
hoe dat stinkt.
Accu
Staat je motor in een schuur of garage waar de temperatuur zeker boven
nul blijft, dan kun je de accu in de motor laten zitten. Af en toe de
druppellader eraan, en dan komt hij de winter wel door. Bij
bevriezingsgevaar is het beter om de accu eruit te halen en in een vorstvrije
ruimte op te bergen.

Ketting
De winterperiode is een mooie tijd om de handen eens flink zwart te
maken. Uiteraard is de ketting de hele zomer netjes ingespoten met vet.
Maar dat vet is kleverig, dus er blijft ook allerlei troep aan hangen. De
ketting goed schoonmaken met kettingreiniger en vervolgens lekker in het
vet. Dat verlengt de levensduur van je ketting (en tandwielen) aanzienlijk.
En je kunt tevens controleren of er geen
vastzittende schakels in je ketting zitten. Even elke
schakel heen en weer bewegen en je weet waar je
aan toe bent. En meteen controleren of de ketting
niet te slap staat. De juiste afstelling staat in je
serviceboekje, maar globaal moet je de ketting in het midden tussen de tandwielen
ongeveer 2 cm omhoog en 2 centimeter omlaag kunnen duwen. Zet je ketting nooit te
strak. Dat kost je echt je ketting en tandwielen. Door het inveren tijdens het rijden,
wordt je ketting dan echt vernield.
Remmen
Om je remmen te reinigen kun je het best een remmenreiniger gebruiken. Dit is vetoplossend
spul, dat na opdrogen geen sporen achterlaat. Gebruik het wel uitsluitend buiten, want het is
niet echt gezond om te in te ademen. Als je het echt goed wilt doen, kun je het best eerst je
remblokken er uit halen. Een tandenborstel in combinatie met remmenreiniger zorgt voor
blinkend resultaten.
VERWIJDER ALLEEN JE REMBLOKKEN ALS JE WEET WAT JE DOET.

Remmen zijn een vrij essentieel onderdeel, dus ga er niet aan werken als je er geen verstand van hebt. Op zich
is er niets moeilijks aan, maar als je iets vergeet of verkeerd doet, kan dat nare gevolgen hebben als je straks
weer gaat rijden en je moet een keer remmen.
En de remvloeistof moet om het jaar worden vervangen. Als het nieuw is, is het mooi lichtgeel, maar gaande de
tijd, wordt het steeds donkerder. Dat is op zich nog niet zo'n probleem. Wat wel een probleem is, is dat
remvloeistof water(damp) aantrekt. Daardoor wordt het watergehalte in de remvloeistof steeds hoger. Als je
dan een paar keer flink remt, en de remmen worden warm, dan kan dat water gaan koken en kleine
dampbelletjes in de remvloeistof veroorzaken.
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Het vervelende van dampbelletjes is, dat ze samendrukbaar zijn. Hierdoor gaat een deel van je remkracht
verloren. Omdat dit zeer geleidelijk gaat, heb je dit waarschijnlijk niet in de gaten. Tot je een keer een echte
noodstop moet maken.
Op tijd verversen dus.
Banden
Zorg dat je banden op spanning zijn voor de winterstop. Heb je een
middenbok gebruik deze dan, want dan is je achterband mooi van de vloer.
Je voorband regelmatig even een stukje doordraaien voorkomt dat je aan
het eind van de winter een platte kant op je band hebt. Die gaat overigens
meestal gewoon weer weg als je gaat rijden, maar het rammelt wel even
gedurende de eerste kilometers.
En gebruik de gelegenheid om de banden eens goed te inspecteren. Goede
lamp er bij en de band cm voor cm bekijken op beschadigingen en/of
vreemde materialen die in de band zitten (metaal, steentjes e.d.)
Koelvloeistof
Hoeveelheid koelvloeistof controleren. Kan bij de meeste motoren gebeuren via het
overlooptankje, dat van doorzichtig kunststof is gemaakt. Koelvloeistof is tevens het
smeermiddel van je waterpomp. Zie je in de koelvloeistof zeepachtige sporen, dan zou dat
kunnen betekenen dat er olie in je koelvloeistof terecht is gekomen. Kan een kwestie van een
lekkende pakking zijn. Zijn de sporen minimaal, dan geen paniek, maar wel regelmatig
controleren of het niet erger wordt.

Brandstoftank
Om roestvorming te voorkomen kun je het beste de tank volgooien. Vul hem niet helemaal tot aan de nok aan
toe vol, want als je koude benzine hebt getankt (meestal in deze tijd) en je motor staat bijvoorbeeld in een
verwarmde ruimte, dan kan door de opwarming van de benzine je tank overlopen.
En niemand zit te wachten op verdampte benzine in zijn opslag. Stinkt als een gek is en is ook nog gevaarlijk.
Met de juiste verhouding tussen lucht en benzinedamp wordt de zaak explosief en is het vonkje dat kan
ontstaan bij het aanschakelen van het licht voldoende zijn voor een mooie knal.
Algemeen
Uiteraard wordt de motor gewassen en gepoetst voordat hij zijn winterslaap ingaat. Tevens een mooie
gelegenheid om te contoleren op lakbeschadigingen, slijtage van bekabeling etc.

Bron: LOOT Infowijzer
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SPIEGELEN
Dat bij motorrijden het kijken heel belangrijk is, dat weet bijna iedereen. Je motor volgt je blik, dus altijd kijken
waar je heen wilt, en nooit kijken waar je niet heen wilt. Maar wat ook belangrijk is, is het regelmatig kijken in je
achteruitkijkspiegels, kortweg "spiegelen" genoemd. De basisregel is dat je zo ongeveer om de zeven seconden
een korte blik in je spiegels werpt. Even kijken wat er achter je allemaal aankomt.
Maar minstens net zo belangrijk is het spiegelen bij het rijden van bochten in de bergen. In de vorige
Nieuwsbrieven hebben we het uitgebreid gehad over de lijnen voor en in de bochten. Het buiten/binnen/buiten
is daarbij de basis. Maar wat je absoluut niet moet vergeten om telkens voor elke bocht (en dat zijn er wat) voor
je aan de bocht begint even een blik in je spiegels te werpen. En dat betekent dus met al die bochten die elkaar
in rap tempo opvolgen, dat je heel wat vaker dan 1 x per 7 seconden in je spiegels zult moeten kijken.
Waarom is dat zo belangrijk? Wel, al rijd je nog zo
snel, er zijn altijd jongens en meisjes met auto's en
motoren die nog sneller willen gaan. En dus moet je
rekening houden met inhalers. Op rechte stukken niet
zo spannend. Misschien even schrikken als je opeens
uit het niets wordt ingehaald, maar op het rechte stuk
is er meestal in de breedte genoeg ruimte om veilig
ingehaald te kunnen worden.
In bochten wordt dat wat anders. Ga je voor een
bocht naar rechts naar buiten (dus links op je
weghelft als er een middenstreep is en helemaal links
op de kleinere wegen als je goed zicht hebt) dan kan
dat pijnlijk worden als je niet eerst even hebt gekeken
in je spiegels of er toevallig op dat moment niet
iemand bezig is om je in te halen. Een motorrijder die
"opeens" voor de bocht naar links gaat terwijl hij/zij net wordt ingehaald, daar kun je wel wat bij verzinnen wat
voor een vervelende gevolgen dat kan hebben.
Ga je voor een bocht naar links keurig naar buiten (dus helemaal rechts rijden) dan doe je dat met de bedoeling
om op het juiste moment naar binnen te sturen. Maar het zou natuurlijk zo maar kunnen dat een
motor/automobilist die achter je rijdt denkt: Goh, wat een aardige attente motorrijder. Die ziet mij aankomen
en gaat keurig helemaal rechts rijden, zodat ik er makkelijk voorbij kan. En als jij dan "opeens" instuurt naar
binnen (links), omdat je niet hebt gespiegeld en dus helemaal niet aardig en netjes opzij ging om die motor/auto
erdoor te laten, ook dan kun je wel verzinnen wat voor een nare gevolgen dat kan hebben.
Dus rijdend in de bergen (of ergens anders waar mooie bochten zijn) altijd bij elke bocht even een blik in de
spiegel voordat je begint aan het buiten/binnen/buiten. Nog meer om aan te denken terwijl je aan het rijden
bent. Maar ja, motorrijden is een sport, zowel lichamelijk als geestelijk. Het is niet voor niets dat iedereen na
afloop van de tocht bekaf is.
Maar voor nog veiliger rijden is het spiegelen echt een noodzaak.
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Voorlopige Toerkalender 2015
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