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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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motorrijbewijs. Dit om te
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hoofdzakelijk zou bestaan uit
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(brom)fiets besturen.
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VOORWOORD
Beste clubleden,
Eigenlijk heb ik geen goed beeld van of jullie het clubblad aandachtig lezen of even op de computer
door bladderen. Maar hoe dan ook wil ik jullie via het voorwoord toch het e.e.a. ter overdenking en
voorbereiding van de ALV van oktober meegeven.
Vroeger werd voor het bijhouden van de toercompetitie gebruik gemaakt van een stempelkaart. De
kaart moest voor aanvang de toerrit worden afgegeven aan de toerleider (tegenwoordig noemen we
dat een bestuursvertegenwoordiger (BVW) – what is in the name). De kaart werd na de rit ingevuld en
afgestempeld. Ook werd door de toerleider het “toerboekje” ingevuld met ritgegevens, wie er had
meegereden en een verhaaltje met bijzonderheden van de rit.
Lang hebben we de benodigdheden om bovengenoemde handelingen te kunnen verrichten met ons
meegesleept en rondgebracht naar de toerleiders (het bekende spijkerstof opbergzak met toerboekje,
stempelkussen en stempel). De laatste jaren is aardig de klad gekomen in het invullen van het
toerboekje. Het toerboekje is toch een belangrijk onderdeel van de geschiedschrijving van onze club.
Ik zou het gehele gebeuren rond de toercompetitie, het invullen van het toerboekje en de intekenlijst
via de digitale snelweg willen gaan regelen, behoudens het invullen van de intekenlijst bij aanvang van
de rit. Dit blijft ongewijzigd.
Hoe zal het e.e.a. in zijn werk gaan. Om te beginnen zal de BVW een blanco intekenlijst kunnen
downloaden van de website. De ingevulde intekenlijst dient digitaal of fysiek te worden ingeleverd bij
de toercommissaris. In de week na de rit kan de BVW het digitale toerboekje invullen met ritgegevens
en een verhaaltje met de bijzonderheden van de rit. Ook hiervoor kan een blanco Word-document
gedownload worden van de website. Het ingevulde document kan ook weer naar de toercommissaris
worden geüpload worden. Aangepaste reglementen zal jullie eerdaags ter beoordeling worden
toegezonden.
Met bovengenoemde gewijzigde werkwijze wordt voorkomen dat er telkens heen en weer gereden
moet worden om het toerboekje op tijd bij de juiste BVW te krijgen. M.i. is het voordeel dan de BVW al
het invulwerk rustig thuis kan uitvoeren. Als e.e.a. in kannen en kruiken is zullen wij het geheel nog
eens op een “groot” scherm uitleggen.
Tot slot wil ik jullie aandacht nog vragen voor de Nominatie van IJselrijd(st)er van het Jaar (graag met
motivatie inleveren bij het bestuur) en de laatste drie onderdelen van de Lustrumactiviteiten n.l. Baken
van Cubcakes, de Feestavond en Workshop Schilderen Het bakken van de cup cakes zal plaatsvinden in
de bakkerij van Francis Maatman (van harte aanbevolen).
Nog een paar mooie ritten toegewenst,
Jan Korting
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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij het L.O.O.T.
MAG ondersteunende club

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Hierbij zijn alle leden van MTK de IJselrijders uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering
Datum : Vrijdag 31 oktober 2014
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Café / Restaurant “De Lindeboom”
VOORLOPIGE AGENDA:
1.
Opening
2.

Goedkeuring notulen ALV 31 jan 2014

3.
-

Invulling vacatures:
bestuurslid
diverse commissies

4

Bijkomende agendapunten

5.

Planning winterprogramma 2014 / 2015

6.

Nominatie en verkiezing IJselrijder / ster 2014

7.

Rondvraag

PAUZE
8.

Beantwoording rondvraag

9.

Voorlopig toerprogramma 2015

10. Contributie 2015

11. Voorlopige begroting 2015
13. Sluiting

Leden kunnen tot 1 week voor aanvang van de vergadering
een nieuwe agendapunt aandragen.
Oktober 2014
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Oproep voor nominatie IJSELRIJDER/STER
van het jaar 2014
Dit jaar stelt het bestuur u weer in de gelegenheid om iemand uit onze
gelederen voor te dragen als IJselrijder/ster van het Jaar 2014.
Brengt u per e-mail uw voordracht uit vóór 20 oktober 2014 bij de secretaresse:
fgj.maatman@home.nl
Wilt u de secretaresse zelf nomineren, mail dan de voorzitter:
famkorting@home.nl. Ook het bestuur zal personen nomineren.
De nominaties worden op de Algemene Ledenvergadering van 31 oktober 2014
bekend gemaakt.
Tijdens de ALV deelt de secretaris dan stembriefjes uit, één per rechthebbende,
waarop de namen van alle genomineerden staan. Na afloop worden de
stemmen geteld.
De uitslag wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt.
---------

-------

Nieuwe leden
Graag wil ik Erwin Zinnemers, Johan Gras, Richard de Vries, Vincent Smidt en Bert Neuteboom,
die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom heten!
Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie motor als aan onze club zullen beleven. Wij als MTK
de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen zo gezamenlijk met jullie te genieten van onze mooie
hobby!
Veilige kilometers en tot binnenkort!

Jan Korting
Voorzitter MTK de IJselrijders
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Lekdijk blijft open voor motoren
Uit onderzoek van drie gemeenten langs de Lekdijk blijkt dat (geluids)overlast door motoren vooral
een subjectieve ervaring is. Ook de verkeersveiligheid is er niet in het geding, dus een afsluiting voor
motoren is van de baan.
De gemeenten Lopik, Schoonhoven en Bergambacht zijn gelegen aan de rivier de Lek. In alle drie de
gemeenten zijn dijken langs deze rivier aanwezig. Alle drie de gemeenten ontvangen in meer of
mindere mate meldingen van overlast van motoren op de Lekdijk. De overlast betreft voornamelijk de
geluidsoverlast van deze motoren. Ook geven deze motoren de andere weggebruikers een (subjectief)
verkeersonveilig gevoel. De gemeenten hebben daarom gezamenlijk het probleem geïnventariseerd.
Om objectieve gegevens te verzamelen is er als eerste een verkeersmeting uitgevoerd om de
hoeveelheid verkeer en motoren op de Lekdijk te inventariseren.
Aangezien de overlast voornamelijk wordt ervaren (subjectief) op dagen met mooi weer en zon- en
feestdagen is er op deze momenten een verkeersmeting uitgevoerd. Deze verkeersmetingen zijn
daarna doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Midden Holland. Zij hebben deze verkeerstellingen
ingevoerd in een rekenmodel. Dit model berekent op basis van de landelijke regelgeving en richtlijnen
de akoestische kwaliteit van de leefomgeving van de woningen aan de Lekdijk. Als samenvatting geeft
het rapport aan dat de akoestische kwaliteit ter hoogte van de woningen (54 dB) volgens de
Milieukwaliteitsmaat van Miedema als redelijk kan worden beoordeeld en dat de bijdrage van
motorfietsen aan de geluidsemissie (1 dB) verwaarloosbaar is.
De feiten in dit rapport komen niet overeen met de (subjectieve) beleving van de bewoners langs de
Lekdijk. Geluidsberekeningen worden echter uitgevoerd volgens landelijke richtlijnen welke overal
worden toegepast en maatgevend zijn. Op basis van de objectieve geluidsberekening is er vanwege het
bovenstaande onvoldoende juridische basis om op grond van de wegenverkeerswetgeving een
inrijverbod voor motoren in te stellen.
Een andere mogelijkheid om een inrijverbod voor motoren in te voeren zou het argument van
verkeersveiligheid kunnen zijn. Het aantal geregistreerde verkeers(ongevallen) op de Lekdijk is echter
niet hoger dan op andere wegen. Ook vanuit het oogpunt verkeerveiligheid is er onvoldoende
juridische basis om een inrijverbod voor motoren te bewerkstelligen.

Bron: Gemeente Schoonhoven
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MTK de IJSELRIJDERS 1974
VRIJETIJDSMARKT op 6 SEPTEMBER jl..
We zitten in ons lustrumjaar, en daarom wilde de lustrumcommissie op allerlei manieren leuke dingen voor de
leden organiseren. Maar ook willen we de club promoten, zodat nog meer motorrijders zich gaan aanmelden bij
ONZE GEZELLIGE TOERCLUB.
Nu wordt elk jaar in de Lebuïnuskerk in Deventer een vrijetijdsmarkt gehouden. Daar kan elke vereniging zich
presenteren om mensen warm te maken voor hun vereniging.
Met een standje met promotiemateriaal of met een optreden,
afhankelijk van wat voor een vereniging het is. Dus dit jaar
gingen de IJselrijders daar ook aan mee doen.
En zo waren we, Jaap van den Berge, Ronald van der Klooster
en Berna Pasman op 6 september present. We hadden
gezorgd voor wat promotiemateriaal, de club vlag, geprinte
clubbladen van september 2014, een Garmin gps, een laptop
met foto’s en filmpjes. De foto’s had Jan aangeleverd (oude
gescande foto’s en foto’s van activiteiten en van de
Avondvierdaagse) en met de filmpjes was Hans Vermeulen
druk mee geweest. Promotie genoeg dus. Ook hadden we een
motor (de Honda NC 700 s van mijzelf, die Henk net die week
weer netjes had opgepoetst) de kerk mee ingenomen. Dat
maakt het wat duidelijker op afstand wat voor vereniging we
zijn.
We hadden een mooi plekje, in wat zij noemen, de vrije
ruimte. We hadden een meter ruimte besteld (uiteindelijk
hadden we veel meer ruimte). Iedereen kon ons goed zien, we stonden vlak bij een podium waar die dag diverse
optredens te zien en te horen waren. Zang, dans, muziek, paaldansen en buikdansers en wat niet meer. Vooral
die buik- en paaldansers, daarin was Ronald zeer in geïnteresseerd. Of er nog wat moois voor hem bij zat
natuurlijk. Het oog wil ook wat.
Die dag zijn er nog diverse clubleden geweest, Berta, zij trakteerde op lekkere broodjes voor ons drieën, speciaal
gehaald bij onze leden José en
Francis Maatman.
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Zelf had ik een thermoskan met koffie bij me. Maar later ook nog Halit en Zenna (zij maakte foto’s), Henk Put,
Johan Gras (alhoewel die het meest voor Loes kwam denk ik, zij deed misschien mee met de buikdansers),
verder nog Rudie en Dinie
Urbach (zij waren op stap met
een familielid die ze de kerk
wilden laten zien, maar
namen zo en passant de
vrijetijdsmarkt even mee).
Ook Hans Vermeulen kwam
nog langs. Ik hoop dat ik
niemand vergeten ben.
Of het ook wat oplevert?
Geen idee. Wel trof ik nog
een oud lid (eentje van de
eerste jaren) die ik een
aanmeldingskaartje heb
gegeven voor deelname aan
de feestavond. Welk oud lid is
me helaas nog niet duidelijk,
maar wie weet. Jaap heeft
ook nog met wat mensen
gepraat. En ook Ronald liet zich zeker niet onbetuigd (van een praatje met een (motorrijdende?) 50 jarige
buikdanseres, tot een gezinnetje met 3 kinderen waarvan zij met een rijbewijs bezig was of net heeft. (zij zat nog
even op mijn motor, om te kijken of het iets voor haar is).
Persoonlijk dacht ik dat er minder
verenigingen waren dan vorig jaar.
Of er minder mensen waren om te
kijken weet ik echter niet. We
hebben ons die dag wel vermaakt
en het was zo bij dat podium best
gezellig. Ronald ging zo tegen
tweeën weg. Jaap en ik bleven tot
4 uur. Even opruimen, m’n motor
en de rugzak weer volpakken. Jaap
verdween naar huis met de laptop
en de Garmin op de fiets. Hij zou
later met de auto nog even de
statafel en het verlengsnoerhaspel
ophalen.

Berna Pasman
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Verslag Brabant-Limburgrit 3 augustus jl..
Vandaag gingen we de rit van Cor rijden, het was vroeg vertrekken want het zou een hele afstand worden, we
verschenen spik en span aan de start.
Ik had beide motoren keurig gewassen en gepoetst want als ik dit aan Berna over moet laten dan gebeurt dit
dus mooi nooit niet hoor. O ja en de ketting van de NC700S nog gesmeerd want ook dit moet tegenwoordig op
tijd gebeuren en mag je wel een
administratie van bij houden. Na het
inruilen van mijn zilveren R1150 RS voor
de blauwe eind vorig jaar hoef ik nu niet
meer mijn olie in de cardan tunnel telkens
af te tappen en de versnellingsbak weer
bij te vullen want van deze R1150RS is
gelukkig de keerring wel goed en blijft alle
olie op de plaats waar het hoort. Buiten
het kleine beetje dan dat via de uitlaat de
open lucht ingaat maar dat is vrij normaal
voor een boxer, al hoewel mijn zelf
ingereden 1100 geen druppel nodig had
tussen de beurten in.
Door werkzaamheden en een vakantie
was het er nog niet van gekomen,
Inmiddels was het clubblad van
september al uit. En wat zie ik hier, een
verslag van de rit op 3 augustus. Ik denk die zou ik toch schrijven. Maar bij het lezen ervan en het zien van de
foto’s was voor mij al snel duidelijk dat het hier om de rit van Jan Korting ging op 20 juli. Oorzaak aan deze
verwarring zal wel liggen in het feit dat
Jan en Cor hun beide ritten gewisseld
hebben, zoals Harry al in dit verslag
aangaf. Ook denk ik dat Jos hiermee in de
war is geweest toen ik hem gevraagd had
wie er mee waren geweest met de rit van
Cor want ik had dit niet genoteerd en zelf
geen foto’s gemaakt hoewel het
fototoestel wel in de tanktas zat. Ik kreeg
nl. de leden door van de rit op 20 juli.
Cor had in zijn stukje over de rit al
aangegeven dat er ook over de snelweg
gereden zou worden en dat we dit
snelweg rijden weer mooi eens konden
oefenen. Nu is dat mijn ding in het geheel
niet, dus ben maar vrij ver voorin de
groep gaan zitten dan hoef je het minst op
te letten. Wat mij betreft slingeren we
gewoon als een slang over de twee rijbanen want als één geheel als blok naar links en rechts lukt lang altijd niet
en dan wordt het er volgens mij ook niet duidelijker op, als de voorrijder er maar en beetje rekening meer houd
dat er genoeg ruimte is voor de hele groep om weer terug naar rechts te gaan, maar goed we hebben het weer
een keer gedaan en gelukkig gaan we niet te vaak de snelweg op.
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De groep die was komen opdagen waren natuurlijk de toerleider Cor met Elly en een oud collega van hem, Harry
en Tony, Francis en José, Jan Amelink en Berna en ik. We vertrokken met 7 motoren en 9 personen want Tonny
en Elly waren zoals gebruikelijk duo’s. De route omschrijving hoef ik hier niet uitgebreid te behandelen want dat
heeft Cor al wel gedaan in zijn oproep voor deze rit. Na de gereden snelwegen was het net na Vught bij “ in ’t
groene woud “ direct tijd voor koffie en vanaf hier zou de route dus echt beginnen, tussen neus en lippen door
vroeg Cor zo even wie er een stukje
wilde schrijven, niet direct animo
natuurlijk en ik dacht kom laat ik
mij eens van de goede kant zien.
Tevens kwam het ter sprake dat er
voor het laatste stukje route,
gekozen kon worden tussen binnen
door of via de snelweg, ik liet dit
natuurlijk niet onbeantwoord en
heb mijn voorkeur uitgesproken
voor de binnendoor route, heel
prettig dat Cor hier gehoor aan
heeft gegeven.
Na het heerlijke bakje koffie op het
terras in de zon gingen we verder
om Eindhoven en Valkenswaard
heen, voor Weert deden we Café
De Wielerbaan nog aan voor een
hapje eten. Na Weert bogen we af
richting Venlo en de Duitse grens.
Ergens onderweg hebben we nog even de tijd genomen om ons te goed te doen van een overheerlijk ijsje.
De plaatsnaam weet ik niet meer
maar het was er wel druk zodat we
het genuttigd hebben langs de weg
op een hekje, maar lekker was hij
wel.
Ook het laatste stukje naar huis
liep zoals de hele rit goed en
probleemloos. Het was een lange
dag rijden met mooi weer. De
wegen waren mooi en goed
gekozen. Terug in Schalkhaar
hebben we afscheid genomen van
Cor en hem bedankt voor de
mooie route. En daarna hup naar
huis.
Tot de volgende rit allemaal.

Henk Pasman
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

Plaats

10 oktober2014
14 november 2014

20:00 uur
20:00 uur

Jos Korting
Jan Korting

---------

-------

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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Tips voor het motorrijden op dijkwegen
Motorrijders zoeken graag de mooiste weggetjes op zoals de dijkwegen. Op mooie, zomerse, dagen kan
daardoor drukte ontstaan. Niet alle weggebruikers delen dezelfde ideeën over wat recreatief gebruik inhoudt en
daardoor kan onderlinge irritatie ontstaan. Om dat te voorkomen heeft het Motorplatform - een overlegorgaan
waaraan de KNMV ook deelneemt - tips opgesteld voor het rijden op dijkwegen.
Deze tips zijn breed gedragen doordat motorclubs en hun vrijwilligers bij de totstandkoming betrokken zijn. De
adviezen richten zich niet alleen op de individuele toerrijder al dan niet in clubverband. Ook organisatoren van
een motortoer worden aangesproken. Download hier de tips als PDF-bestand.
Tips voor jou als toerrijder:
 Zorg dat de technische staat van je motor op en top is en voldoe aan de wettelijke normen. Oók die voor
het geluid dat je motor voortbrengt.
 Rij niet in te grote groepen (maximaal vijf motoren), rij altijd met een rustige rijstijl en probeer de
(geluids)overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken. Pas je snelheid tijdig aan je
omgeving aan, denk aan aanwonenden, fietsers, wandelaars en kinderen.
 Besef dat je als deelnemer (on)bewust gekoppeld wordt als motorrijder of als lid van de organiserende
club. Probeer een bijdrage te leveren aan het positieve imago van de motorrijder.
 Tips bij het toeren in een groep:
 Blijf altijd jezelf
 Rij je eigen tempo
 Bespreek vooraf op welke positie de rijders in de groep rijden, afhankelijk van rijervaring
 Onderling wordt er niet ingehaald
 De afstand tot de voorrijden is minimaal drie seconden
 Zorg dat het toeren niet alleen voor jou veilig is, maar ook voor je omgeving
 Rij binnen de groep als individu, want jij blijft verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid
 Wanneer je deze tips in acht neemt, dan houden we onze dijken en toeristische routes veilig en open
voor alle motorrijders. Laten we een voorbeeld zijn voor alle andere recreanten.
Tips voor organisatoren van een motortoer:
 Stel de datum van je evenement vast, eventueel in overleg met toerclubs uit jouw regio en kijk op de
evenementenkalender van de gemeente. Je voorkomt hiermee dat er gelijktijdig meerdere
evenementen op de dijk in jouw geplande route worden georganiseerd.
 Zorg voor een goede verstandhouding met overheidsinstanties, met de bewoners en betrokkenen in de
omgeving van de ijk. Informatie vooraf, met inlichtingen over wat er gaat gebeuren, kan bijdragen aan
een goed verloop.
 Ook een uitnodiging aan de daarvoor in aanmerking komende instanties (bijvoorbeeld de politie) en/of
personen om ‚even een kijkje te nemen’ is aan te bevelen (denk aan de plaatselijke pers).
 Houd de media-informatie kort en bondig; de kans dat het hele bericht dan wordt geplaatst is dan het
grootst.
 Maak om het evenement te delen ook gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter.
 Meld je evenement ook aan bij motorwebsites en lokale (gemeentelijke) online evenementenkalenders.
 Plan de route zo dat deze ook eens wordt onderbroken, door de route te verleggen naar een aanliggend
dorp of een landelijke omgeving. Dit zorgt voor een leuke afwisselende route én je ontlast hiermee de
aanwonenden.
 Om hinder voor aanwonenden zo klein mogelijk te houden is het raadzaam om in kleine groepen te
rijden (maximaal vijf motoren).
Adviseer de deelnemers aan de toer om verstandig om te gaan met accelereren en snelheid.

Bron: KNMV
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Verslag Ponytoertocht Heeten.
Het was een jubileumrit, de 25e keer namelijk.
Zaterdag avond om 20.00 uur had ik de route van MC Heeten binnen na een telefoontje om te vragen wanneer
hij kwam. Bijna klaar dus met een half uurtje zeiden ze.
Snel op de site gezet, zodat men hem toch nog redelijk op tijd kon downloaden en evt. bewerken want het was
een route in NTU kaart , dus alleen voor de nieuwste Garmin’s.
Om 09.15 uur kwamen we bij de Lindeboom en toen stond Theo daar al. Ik dacht er nog wel een paar kwamen
want de route was 4 maal gedownload had ik gezien, echter alleen Jan Amelink kwam nog opdagen en Henk Put
dan, maar die ging de 150 km. route rijden op zich zelf want hij moest om 13.30 uur thuis zijn en dat gaat dus
niet lukken met 200 km. Die echter ook nog eens 245 km. bleek te zijn achteraf.

Maar goed om 09.35 uur zijn we vertrokken richting Heeten, daar netjes ingeschreven en Jan moest de route
nog even laten laden, waarom hij dat thuis niet heeft gedaan ik weet het niet.
Na even rustig een bakje koffie te hebben gedronken zijn we maar vertrokken. Henk was inmiddels al weg voor
zijn snelle rit en mijn collega die misschien nog mee zou gaan had ik ook nog niet gezien. Het zal hem wel te nat
zijn geweest: een echte mooi-weer-rijder. Heeft hij mooi mis gekleund want de hele rit is het droog geweest
met af en toe het zonnetje erbij.
We moesten vertrekken richting Raalte, direct links richting Wesepe, Olst en met het pondje de IJssel over. We
hadden een bonnetje voor het pondje bij de start gekregen voor één euro. Was wel handig geregeld. Vrij snel na
het oversteken van de IJsel liepen we vast op een wegblokkering omdat er een hardloop wedstrijd was uitgezet
we mochten er echt niet door. Er omheen ging ook niet want dan zouden we zo weer op een afzetting stuiten.
Dus maar weer terug richting pond en de andere kant de dijk op en daar de route weer opgepakt, zoals de korte
route ook ging. Verder richting Wapenveld, Wezep bij Nunspeet door het zander bos. Het is daar erg mooi. Daar
waren we Jan even kwijt. Hij moest uit de broek langs de kant van de weg, naar Elspeet, Garderen, Uddel en
Hoog Soeren waar de rustpauze bij pannenkoekenhuis Berg en Dal geplant was.
Oktober 2014
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Het was hier echter zo druk dat we iets doorgereden zijn naar “EetCafé Halte Assel”. Tijdens deze lunch pauze
dachten Jan en ik dat we Halit voorbij zagen rijden maar zeker ware we niet. Het was in ieder geval wel een
zwarte R1150RS en een geel zwarte helm.
Na de lunch verder aan de Uchelense kant langs Apeldoorn heen via Hoenderloo en Delen. In Roosendaal de
postbank op waar we ook weer met een wegopbreking te maken kregen dus maar links af. Echter dit liep dood
op een parkeerplaats, terug maar weer en toch maar om de afzetting heen. We moesten wel door een beetje
zand heen om weer op de verharde weg te komen maar goed het ging. Hierna echter waren we opeens Theo
kwijt dus zoeken maar. Jan terug en ik richting Velp, bij mijn kant was hij niet althans ik kon hem niet vinden.
Terug bij Berna maar wachten op Jan of hij hem had gevonden en ja hoor daar kwamen ze aan.

Theo was van de weg geraakt in de berm die zo zacht was dat hij er alleen niet uit kwam, er waren vier man
voor nodig. Gelukkig had Theo niet veel hij kon gewoon doorrijden en zijn motor miste alleen een spiegel. Bij
Rheden kwamen we weer van de postbank af links naar De Steeg via mooie omweggetjes richting Dieren,
Brummen naar Zutphen. Binnendoor naar Bathmen en Okkenbroek terug naar Heeten.
We hebben geen tussen stop meer genomen ik dacht we doen dit wel als we terug in Heeten zijn. Hier hebben
we ons dan ook keurig afgemeld en nog een bak koffie of thee genomen. Hier hebben we ook besloten om niet
meer terug naar de Lindeboom te gaan maar hier afscheid te nemen en een ieder zijn weg te nemen richting
huis.
Groeten,

Henk Pasman
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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

November

Workshop cup cakes bakken

Zaterdag 22 november

Feestavond
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

---------

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 (geintje)

Hartelijke groeten
Marian Martens

Oktober 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 13

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 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

Oktober 2014

Verschijningsdatum
rondom
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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JARIGEN oktober
Marco Eversberg
Jaap van den Berge
Hans Valkeman
Marian Martens
Patrick Orie
Ronald van der Klooster

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
Oktober 2014
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BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus jl..
En toen hoefde het niet meer, want Harry Koolhof had al een stukje geschreven. Had het Tonny nog wel gezegd dat ik
zou schrijven maar Harry niet.
Maar ik had het Colin al beloofd. Dus toch maar nog
een klein stukje. Hij en zijn broer hadden zich zo voor
deze barbecue ingezet, dat ik er toch alsnog wat over
kwijt wil.
Colin en zijn broer Ronald van Aefst hebben samen 4
kleine bedrijfjes. Ronald doet car wrapping, dus het
bekleden van auto’s met een soort plastic laag, in
welke kleur je maar wilt, oogt dof maar ziet er wel
perfect uit (lekenpraat van mij, duidelijk nietwaar?)
en Colin doet aan verkoop en onderhoud van motoren
(dus als je niet meer aan je verplichte beurten vast zit,
kun je bij Colin terecht), ook kun je bij hen je autoruit laten
vervangen. Ook kun je er je motor of auto laten oppimpen
met mooi spuitwerk. Ze zitten vlak voor Mc Donalds en het
Postiljon Motel in Deventer. Het is een oude loods die ze
mooi hebben opgeknapt. Met een groot stuk weiland er
naast.
Colin woont in het huis naast de loods. Hij is lid van de club,
maar is ook adverteerder. Vandaar even deze reclame voor
hen. Vorig jaar bood Colin al aan om na een rit bij hem een
barbecue te willen verzorgen. Kon hij gelijk zijn bedrijf
promoten nietwaar? Eerst een mooie rit, verzorgt door Jan Amelink. (Harry heeft hier al uitgebreid over geschreven
in zijn verslag)(en die rit was echt mooi), en dan na afloop een barbecue. De lustrumcommissie heeft deze dus
opgenomen in de activiteitenkalender. Dus op 17 augustus was het zover.
Peter Wolsing en ik zijn een paar keer bij hen geweest om alles door te praten. Colin bestelt het vlees met
toebehoren, zorgt voor de accommodatie en een grote partytent ingeval van regen. En die hebben we gehad, tijdens
de barbecue, met bakken tegelijk. Peter en ik zouden de drankjes en wat bankjes en tafels en 2 barbecues huren.
Deze werden zaterdag al bezorgd. Nou de broers en hun partners hadden het goed verzorgt. Ze hadden koffie/thee
met cake vooraf en als toetje ook nog weer zelfgebakken chocoladecakejes. Erg lekker allemaal.
Deelnemers aan de rit waren: Jan Amelink, Johan Gras, Jan Korting, Harry en Tonny Koolhof, Ronald van der Klooster,
Francis en José Maatman, Elly en Cor Dalhuisen, Pieter Jan Fledderus, Maupi Ferrari (oeps nee, die kwam uiteindelijk
toch niet) Henk Put, Jaap van den Berge, René Joldersma (ook hij kwam niet met de rit, maar wel bij de barbecue) en
Henk en Berna Pasman. Met de barbecue zouden ook Marion, Jos en Ton Korting er zijn en Annemarie Joldersma en
Peter Wolsing en Trijnie Schrik. Uiteraard ook Colin en Ronald van Aefst met hun partner (sorry, ben de namen weer
kwijt, had ik direct op moeten schrijven.) Verder was er nog een klant dacht ik.. Dus 27 personen.
We hebben prima gegeten, gezellig gekletst en ons prima vermaakt. Weer een leuke lustrumactiviteit!. Toen we naar
huis reden, in de stromende regen, kwamen we bij het Runshopping center door een flinke laag water te rijden, het
stond daar blank. Dus benen omhoog en doorrijden. Thuis hadden we toch nog van dat kleine stukje de boel nat.
Ronald en Colin, bedankt.

Berna Pasman
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Op 19 september heeft Aarnink Kunststof Kozijnen te Deventer veel aandacht aan zijn 25-jarig jubileum besteed en daarom
ook een uitnodiging naar de IJselrijders gestuurd, waar ik en Jaap van den Berge, gewapend met een herinneringszuiger
van een bekend motormerk uit Duitsland gehoor aan hebben gegeven.
Aarnink Kunststof Kozijnen is in 1989 opgericht door zijn naamgever Herman Aarnink in zijn boerderij aan de Aarninksweg
in Colmschate. Dit is een stukje weg wat vrijwel in elke A4D van onze club wel een keer wordt opgenomen.
Herman overleed in 2002 en de huidige directeur Jos Blom nam de zaak over en zette het voort tot wat het nu na 25 jaar is
met ca. 90 vaste- en tijdelijke medewerkers.
Eén van deze laatste groep is tevens lid van de IJselrijders en dat verklaart waarom Aarnink een van de adverteerders op
onze internetsite is.
Na de felicitaties aan het adres van Jos Blom en uiteraard het overhandigen van de herinneringszuiger hebben wij
aandachtig geluisterd naar de toespraak van Jos en ook werd de weduwe van Herman Aarnink, mevrouw Aarnink nog even
flink in de bloemetjes gezet.
Aan het eind van de plechtigheden was er tijd voor een drankje en een rondleiding door de fabriek. In de fabriek waren
enkele vrijwillige aangewezen werknemers van AKK druk doende met het fabriceren van kozijnen en kon je de machine in
werking zien. Ik heb natuurlijk een VIP-rondleiding gehad van Jaap. Ook waren er enkele toeleveranciers met een stand
aanwezig met mooie en ook dure oplossingen.
Even een paar punten wat Aarnink zoal doet.
In de fabriek aan de Paderbornstraat worden uit kunststof profielen kozijnen, ramen en deuren gemaakt, veelal ter
vervanging bestaande, meestal houten, kozijnen. Zowel in eigen beheer, als ook via toelevering naar aannemers, worden
bij particulieren, maar ook bij corporaties e.d., de bestaande kozijnen vervangen en zodanig geplaatst dat verdere
afwerking niet nodig is. Omdat elk te produceren kozijn maatwerk is worden in de fabriek steeds kozijnen van verschillende
afmetingen gemaakt. Een computer gestuurde automaat zaagt, boort en freest zodanig stukken kozijn uit de profielen dat
de hoeveelheid afval minimaal is. Een ander deel van die automaat bewerkt stukken staal profiel wat verderop in de
bijbehorende kunststofdelen ter versteviging wordt geschoven. Later worden de bij elkaar behorende delen kozijn
samengevoegd en worden de hoekpunten d.m.v. stomplassen aan elkaar gemaakt. En vervolgens worden automatisch de
lasplaatsen schoon gefreesd.
Nadat van elk kozijn alle hoeken zijn bewerkt worden bij de draairamen en deuren alle beslag zoals scharnieren en
vergrendelingen aangebracht. Dit is nog voor een belangrijk deel handwerk.
De kleur welke een kozijn krijgt is al van te voren bepaald doordat het uitgangsmateriaal al van een folie is voorzien. Deze
folie is voorzien van een oppervlaktestructuur die lijkt op dat van houten kozijn terwijl dat materiaal vrijwel geen
verkleuring laat zien.
Accessoires zoals horren, luchtroosters, brievenbussen en jaloezieën enz. worden niet door Aarnink zelf geproduceerd,
maar toegeleverd. Natuurlijk ook weer precies op maat gemaakt.
Kijk nog even op de website van Aarnink.
Vanaf deze plaats nog van harte gefeliciteerd met jullie 25-jarig jubileum

Groet Jan Korting
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Sluitingsrit 19 oktober a.s.
Beste IJselrijders en IJselrijdsters,

19 oktober 2014 is het weer zo ver, de laatste toerrit van dit jaar.
Privé heb ik al eens de opmerking gekregen “je rijdt alleen maar motor en hebt geen tijd om eens iets
te gaan bekijken”. En dat klopt wel, rij 200 km pak een uitsmijter rij vervolgens weer 200 km en sta dan
weer thuis. Ook heb ik van leden opmerkingen van gelijke strekking gekregen. Dus heb ik maar bedacht
om aan de openings- en sluitingsrit iets “cultureels” te koppelen.

Wat gaan we doen? Het wordt, om te beginnen, een korte rit van maar 127 km! We vertrekken om
10.30 uur bij de Lindeboom (parkplaats Aldi –zijde) en rijden uiteraard binnen door naar Restaurant ’t
Hoogspel nabij Delden. Hier zullen we tegen 12.30 uur aankomen en de lunch gebruiken en zal het
rondje soep door de club betaald worden.
Na de lunch zullen we een bezoek brengen aan het “Zoutmuseum” dat op 1.1 km van het restaurant in
Delden is gevestigd. Het Zoutmuseum is geopend van 14.00 uur t/m 17.00 uur. Ik denk tegen 16.00 uur
weer te vertrekken richting Deventer waar we tegen 17.00 weer op de parkeerplaats zullen aankomen.

Even tussen twee haakjes. Graag vertrekken met een volle tank – ik heb geen tankstop gepland.
Graag zie ik jullie op 19 oktober!

Jan Korting
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Toerkalender 2014
Datum

Soort rit / evenement

16

5-okt-14

Rit Teutenburgerwald

17

19-okt-14

Sluitingsrit

Geschatte
afstand in
km's

Kosten Organisator

Jos Korting
127

Voorzitter

Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie
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