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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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VOORWOORD
Hallo IJselrijders
Als ik dit voorwoord schrijf is het eind augustus en erg koud en wisselvallig weer voor de tijd van het
jaar, en het is te hopen dat het nog een beetje beter gaat worden want ik ga nog op vakantie alleen we
weten nog niet waarheen, laten we maar zeggen – naar het mooie weer !!! Maar voor velen van jullie
is het alweer het einde van de vakantietijd. ik hoop dat jullie een mooie vakantie hebben gehad.
Dit voorwoord was gepland voor oktober maar dat is naar voren gehaald dus wat ik oorspronkelijk
wilde vertellen gaat niet meer op, ga ik maar iets anders op papier zetten. Maar verder mogen we
natuurlijk niet klagen over de zomer, veel mooie ritten gereden met erg mooi weer. En natuurlijk nog
een aantal ritten te gaan en dan is het weer tijd voor het winterprogramma, dat er weer leuk en
wisselend uitziet. Reserveer in ieder geval de clubavond vrijdagavond 12 december a.s. want dan
wordt er een EHBO-avond georganiseerd (ook bij De Lindeboom), dus interessant voor iedereen en
zeer leerzaam. En…… VOL = VOL !!!
Ik wil jullie ook alvast attenderen op de ALV van oktober deze wordt gehouden op vrijdag 31 oktober
2014 en we hopen zoals altijd op een grote opkomst. De koffie staat klaar bij De Lindeboom
Willen jullie er eens over nadenken wie jullie gaan nomineren als IJselrijder of IJselrijdster van het jaar
want dat zal binnenkort weer aan de orde komen. Als je iemand weet mail dat gewoon naar het
bestuur en wij nemen dat mee met de nominatie.
Voor diegenen die nog op vakantie gaan wens ik veel plezier en veilige kilometers toe en we zien elkaar
weer bij een rit en/of andere activiteit.

Groet
Marian
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Tussenstand Toercompetitie

.
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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.
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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.
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Zoveel redenen om aan de toerritten van
MTK de IJselrijders deel te nemen
14 redenen om weer of nog meer motor te rijden.
1. Vrijheid, blijheid.
Op de motor voel je je zo vrij als een vogeltje.
Niet benauwd of opgesloten, maar heerlijk in de buitenlucht.
En daar word je op slag vrolijk van. Niets zo ontspannend als een ritje op de motor. Je denkt aan niets
anders, raakt totaal ontspannen. Goede kans dat je afstapt als een ander mens. Ga overigens
nooit met een kwade kop op de motor zitten.
2. Files? Waar dan?
De ergernis aan de files wordt tot vrijwel nul gereduceerd. Op de motor kun je immers tussen de rijen
door (wordt gedoogd). Niet alleen veel vlugger, maar ook een erg fijn gevoel. Als blikken konden
doden.
3. Stoplicht? Rijlicht!
Soms is het een heel geploeter om de stad door te komen. Bij alle stoplichten weer in de rij. Dat kan
toch anders, door voorzichtig tussen de rijen door te rijden. Met de motor kan het. Pas op voor elkaars
achteruitkijkspiegels!
4. Parkeerplaatsen. Inderdaad.
Een motor kun je altijd ergens kwijt. De ergernis dat je ellenlang moet zoeken naar een parkeerplaats,
is voorgoed voorbij. In het buitenland kennen ze ook motorparkeerplaatsen. Hier in Nederland komen
ze erg weinig voor. Bijvoorbeeld in Assen op het TT-terrein achter de hoofdtribune.
5. Zien is geloven.
Op de motor zie je veel meer van je omgeving. Omdat je hoger zit, maar vooral omdat je je veel
bewuster bent van je omgeving. Je zit er, zogezegd, middenin. En soms ruik je dat ook!
6. Welkom bij de club.
Vrijwel elk motormerk heeft zijn eigen club of clubs. Waarmee je samen gaat toeren, waardoor je op
de hoogte blijft van alle ontwikkelingen. Ook zijn er groepen die elkaar ontmoeten via forums of
gelijkgezinden (motorrijdende vrouwen bijvoorbeeld).
7. Nieuwe vrienden.
Omdat er zoveel met een motor te doen en te beleven is, leer je gemakkelijk nieuwe mensen kennen.
Het onderwerp dat aangesneden wordt is niet moeilijk te verzinnen.
8. Leuke hobby.
Best leuk hoor, de tv of pc. Soms. Maar er is een spannender vrijetijdsbesteding: alleen, met z'n
tweetjes of een hele groep rijden op de motor. Er is bijna elk weekend wel iets te doen; beurzen,
evenementen, merkbijeenkomsten, etc. En wie er ook komt, je hebt altijd iets om het ijs te breken:
een praatje over je motor, bijvoorbeeld.
9. Ons kent ons.
Motorrijders groeten elkaar. Even die linkerhand omhoog als teken van verbroedering. Je deelt
immers samen de geheimen van het motorrijden.
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10. Weer of geen weer?
Een droog verhaal over regen.
Tegen regen kun je je kleden. Daarvoor heeft de vakman een enorme collectie perfecte jassen,
broeken en pakken. Die er nog eens heel mooi uitzien ook. Overigens, het regent in Nederland maar
5% van de tijd.
Vies wordt lekker warm.
Bezwete ruggen en plakkende billen zijn de motorrijder vreemd.
Luchtgekoeld rijdt echt het lekkerst. Zo houd je het hoofd koel en de rug droog.
Daar worden we niet warm of koud van.
Kou is erg relatief. Zo kun je je voldoende kleden om naar de Noordpool te rijden. Kwestie van, de
motordealer om advies vragen. Het scheelt ook als je een motor met een volle kuip hebt.
11. Overhouden aan onderhoud.
De onderhoudskosten van een motor liggen relatief laag. Er zit minder aan, dus kan er ook minder
stuk. Bovendien kun je ook veel zelf doen.
12. Elke rit een avontuur.
Al rijd je steeds hetzelfde traject, op de motor is het elke keer anders.
Het licht, de lucht, de weg, de wind. Je bent je van allemaal even bewust.
En je geniet van alles even veel. Steeds weer.
13. Wat moet ik aan?
Als je motor gaat rijden, hoef je nooit na te denken over wat je aan zult doen: een motorpak en
gemakkelijk zittende kleding eronder. Als je op vakantie gaat hoef je er ook niet over na te denken wat
je mee zult nemen: kleding die niet (teveel) kreukelt, die je tevens met elkaar kunt combineren en het
moet lekker zitten onder je pak. Tip: Neem oude kleding mee die je niet meer mee terug hoeft te
nemen!
14. Je krijgt er nooit genoeg van.
Motorrijden moet je doen, het wordt een verslaving. Het gevoel van vrijheid, blijheid en individualiteit
kun je niet op papier beleven. Daarvoor moet je , opstappen, gas geven en wegrijden. Maar wees
gewaarschuwd. Wie ooit motor gereden heeft, wil nooit meer anders.

Bron: KNMV Noord
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Motorrijden in de regen
Regenpak

Je bepaalt zelf of het veilig is of niet
Veel mensen hebben moeite met een regenpak op de motor. Ze denken dat ze het niet nodig zullen hebben, of
dat het te veel ruimte in beslag neemt, of het is te duur is, of omdat het er niet stoer uit ziet. Diezelfde mensen
zullen als het regent weinig plezier aan hun motorreis beleven omdat ze de hele dag nat en koud zullen blijven,
zelfs als de bui allang weer voorbij is. Met de juiste uitrusting zul je een leukere motorvakantie beleven, en heb
je er minder moeite mee als er een buitje komt. Ja, het uitzicht is minder fotogeniek dan wanneer de zon schijnt,
maar je hebt toch al je aandacht nodig om je motorfiets op de weg te houden. Motorrijden in de regen is nou
eenmaal een van de aspecten die op een motortour voor kunnen komen, het doet een beroep doet op je
gezonde boerenverstand en is een oefening in het bewust worden van je omgeving en hoe deze het motorrijden
beïnvloedt.
Wat heb je naast een regenpak nog meer nodig? Waterdichte motorlaarzen, zodat het water niet van bovenaf
er in sijpelt. En waterdichte motorhandschoenen, tegenwoordig heb je ze zelfs met een stukje zeemleer op de
duim of muis van je hand, zodat je het vizier af en toe schoon en droog kan vegen.
Hou daarnaast rekening met de volgende tips:
Wees er op tijd bij met je regenkleding

Je ziet de bui al hangen
Het weer kan heel veranderlijk zijn en soms heel snel omslaan. Toch kun je over het algemeen een regenbui
letterlijk en figuurlijk al even van tevoren zien hangen. Als je kijkt naar de vorm en kleur van de wolken, kun je
zien of het regenwolken zijn. En als je goed op de beweging van de wolken let, kun je inschatten of ze jouw kant
op komen of dat je er voorlangs of achterlangs door kan. In het geval van een klein buitje kun je er voor kiezen
om even te pauzeren, bij een restaurant, tankstation of zelfs onder een brug.
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In het geval van twijfel, of als de hele lucht boven de rest van je motorroute donkergrijs is, wacht dan niet met
het aantrekken van je regenpak tot je de eerste druppels voelt, het kan ineens heel hard gaan, en met van die
dikke druppels die je doorweken voordat je het regenpak goed en wel uit je zijkoffer gehaald hebt. Uitstellen
heeft geen zin, je zult het toch een keer aan moeten trekken, en dan is het toch fijner om dat te doen terwijl het
nog droog is? Zou je vervolgens toch de bui net missen, en het regenpak “voor niets” hebben aangetrokken, dan
is dat nog altijd minder erg dan de rest van de dag nat en klam zijn omdat je zo eigenwijs was dat je dacht dat
het nog wel even kon.
Wees vooral het eerste kwartier extra alert

Gladde wegdelen
Soms zie je in het begin van een regenbui wel eens van die regenboogkleurige stroompjes naar de kant van de
weg lopen. Als het net is begonnen te regenen na een paar dagen of langer droogte, dan vermengt het
regenwater zich in de openingen van het asfalt met alle olie, remvloeistof, brandstof en ander vuil wat het
verkeer heeft achtergelaten. Hierdoor zijn de eerste vijftien minuten van een regenbui de gevaarlijkste, het kan
zorgen voor onverwachte gladheid op plekken waar je het niet verwacht of niet kan zien. En al helemaal niet kan
gebruiken. Rij dus extra voorzichtig als het net is begonnen te regenen. Met name het wegdek bij stoplichten is
hierom berucht, daar wordt ongemerkt relatief veel diesel en olie gelekt tijdens het stilstaan. Het is daarnaast
verstandig om niet alleen je regenpak aan te doen, maar zelfs om gewoon even een pauze te nemen en ergens
een kop koffie te drinken. Als je dan toch door de regen moet doorrijden, dan is de weg in de tussentijd elk geval
alweer een beetje schoner gespoeld.
Pas op voor gladde ondergronden
Alle metalen ondergronden zijn in natte omstandigheden extra glad. Trein- of tramrails, putdeksels, brugdekovergangen etc. Ook de geverfde oppervlakken, zoals de belijning of pijlen op de weg, zijn in de regen veel
gladder dan het asfalt zelf. Datzelfde geldt voor de donkerzwarte reparatiestrepen op het asfalt. Pas dus op met
hard remmen of gas geven als een van je wielen zich op zo’n glad oppervlak bevindt, en probeer in bochten
goed vooruit te kijken, zodat je tijd en ruimte hebt ofwel om er omheen te sturen ofwel om je motor even kort
weer rechtop te zetten. Je zult niet de eerste noch de laatste zijn die onderuitgaat en dan is het asfalt ineens
weer een stuk ruwer.
Matig je snelheid
Het spreekt waarschijnlijk voor zich, maar voor degenen die nog nooit in de regen op een motor gezeten
hebben: de meeste ondergronden worden een stuk gladder zodra ze nat worden. Je kunt dus minder hard in je
remmen knijpen en je remweg is door de gladheid toch al een stuk langer. Bovendien, als je dan toch een
noodstop moet maken in de regen, zou je dat liever met 80 km/h of met 50 km/h doen? Een regenpak helpt je
weinig als je onderuit gaat.
Positie op de weg
Als er niemand voor je rijdt, is het verstandig om niet in de sporen van de auto’s te rijden, maar liever midden
op de weg. In de sporen staat vaak een laagje water wat voor aquaplaning kan zorgen, en er blijft bovendien
meer olie en andere gladde rommel in staan.
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Als je achter een auto aan rijdt, kan het juist wel handig zijn om in het spoor van een van diens banden te rijden.
Ten eerste hoef je dan minder ver uit te wijken als hij plotseling afremt of stil gaat staan, en daarnaast zorgt een
autoband ervoor dat het water uit het spoor afgevoerd wordt, waardoor er heel eventjes een droog spoor
ontstaat, waar jij lekker gebruik van kunt maken.
Geen idee hoe glad het is? Probeer het uit!
Je grip op het asfalt is het grootste probleem bij het motorrijden in de regen. Toch is het asfalt vaak minder glad
dan veel motorrijders denken, de motorcoureurs op televisie gaan ook in de regen nog platter dan jij met droog
weer doet! Als je niet weet hoe glad het precies is, kun je het even uitproberen. Vaak geeft dit net een beetje
meer zelfvertrouwen, waardoor je meer ontspannen op de motor zit.
Rij met matige snelheid op een recht, vlak stuk weg (dus ook geen tot minimaal afschot naar de berm). Probeer
met je achterrem (niet je voorrem!) uit hoe hard je kunt trappen totdat je achterwiel gaat slippen. Bouw dit
rustig op en laat los zodra je hoort dat je wiel blokkeert, het gaat erom dat je voelt hoe hard je mag remmen,
niet wie het langste bandenspoor kan trekken.

Pas op bij koud weer en nat asfalt
Probeer het motorrijden in de regen zo simpel mogelijk te houden. De banden van je motorfiets zijn je zwakke
plek, dus geef ze niet teveel dingen om tegelijkertijd te doen. Denk hierbij aan:


Afremmen als je in een bocht ligt (2 dingen)



Terugschakelen tijdens het insturen (2 dingen)



Je gewicht verplaatsen als je gas geeft in een bocht (3 dingen)



Enz.
Laat je banden in de regen eerst het ene afmaken voordat je ze het andere laat doen.
Geef dus pas weer gas als je de motor uit de bocht weer rechtop hebt gezet, schakel terug en rem voordat je
instuurt enz. Je banden hebben het al druk genoeg om grip te houden in de regen, dus als je ze met minder
opdrachten belast, heb je meer grip.
Bron: Motorrijden in Amerika
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Bestuursvergaderingen 2014

Datum

Tijd

In augustus is er geen bestuursvergadering
12 september 2014
20:00 uur
---------

Plaats

Pieter-Jan Fledderus
-------

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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Motorrit 14 september a.s.
Deze dag was oorspronkelijk op de kalender voorzien als promotierit, maar toen besloten werd dat
die promotierit gecombineerd zou worden met de jubileumrit en dus aan het begin van het seizoen
zat, werd 14 september voorbestemd voor de picknick-rit. Daarom was er ook een “voorinschrijving”
bedacht.
Nu is het zo dat een picknick doorgaans op een open plek in het bos of de heide gehouden wordt en
dat nu is toch voor motorrijders niet zo gemakkelijk, denk maar eens aan regenweer of het ontbreken
van toiletten. Daarom hebben Berta en ik toch maar afgezien van de picknick en er een gewone rit van
gemaakt. De “voorinschrijving” is dan ook niet meer nodig en we zullen op de gebruikelijke plaats en
tijd, Lindeboom om 10:00 uur vertrekken.
Het wordt een rit van ruim 200 km en gaat richting Twente. Tijdens de rit zijn 2 stops gepland te weten
voor de koffie bij Herberg de Pot in de buurt van Markelo en voor de lunch in Lutterzand bij restaurant
Florilympha.

De route zal ik tijdig op de site plaatsen.
Jaap van den Berge
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Waarom rijden wij rechts en in Engeland links?
In het grootste deel van de wereld rijdt verkeer rechts. Maar in een kwart van alle landen rijdt men links.
Waarom eigenlijk? Maar ook: waarom rijden wij hier rechts?
Ik deed een project met twee vakgenoten uit Engeland. We moesten
samen een wegontwerp van een autosnelweg beoordelen. Uiteraard
hadden zij wat moeite met het feit dat wij rechts rijden en de op- en
afritten van de snelweg voor hen aan de verkeerde kant zaten. De
uitspraak die één van hen deed was: “jullie in Nederland rijden toch
echt aan de verkeerde kant van de weg: in Engeland rijden we aan de
juiste kant: links. Dus als je een keer naar Engeland komt, oefen dan
eerst een weekje thuis met links rijden – dat is veiliger voor ons”.
Wie voerde links of rechts in?
Er zijn verschillende bronnen die vertellen waarom wij rechts rijden en waarom bijv. de Engelsen links rijden. In
sommige ervan zit uiteraard een kern van historische waarheid, van andere is het nooit echt bewezen.

De Romeinen
Van de Romeinen is bekend dat zij als regel links aanhielden. Dit omdat de meeste soldaten rechtshandig waren
en hun zwaard daarom links droegen, dan kon je het snel grijpen. Als je iemand tegenkwam, een vijand of
bekende, dan was je als je links liep of met je paard links passeerde in het voordeel: je kon snel je zwaard
trekken (tegen de vijand) of de zwaarden raakten niet tegen elkaar bij het passeren (vriend). Bij links passeren
hangen ze altijd aan de linker buitenzijde. Na de Romeinse tijd bleven de Europeanen elkaar aan de linkerkant
passeren. Tot het Jubeljaar 1300 (zie: Paus Bonifatius VIII) toen het wijzigde.

Ridders
In de vroege en late Middeleeuwen reed men in veel landen nog steeds links omdat men toen te paard ging en
vocht. De meeste mensen droegen hun zwaard links omdat men rechts was.
Men vocht dus vooral met de rechterhand, zoals nu de meeste mensen met rechts schrijven. Om een slag af te
kunnen weren of toe te kunnen brengen was het dus makkelijker om aan de linkerkant te rijden, zodat
potentiële aanvallers aan de kant van het zwaard moeten naderen.

Paus Bonifatius VIII
In het jaar 1300 bepaalde Paus Bonifatius VIII dat vanwege de drukte op de St. Angelo brug in Rome alle
pelgrims voortaan rechts moesten houden. Door de drukte op de brug viel er wel eens iemand in het water en
verdronk omdat zwemmen toen not-done was. De zee is voor de vis en niet voor de mens. Ook kondigde Paus
Bonifatius VIII toen meteen aan dat de toenmalige wereld ook rechts moest gaan rijden.
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Een Samoerai is een Japanse krijgersklasse die van de 12e tot de late 19e eeuw de gewapende troepen van
Japan vormden. Eind 19e eeuw werd de samoeraiklasse afgeschaft en werd een leger gevormd naar westers
voorbeeld. Het dragen van een samoerai -zwaard of katana werd hierbij verboden. Maar, de samoerai droegen
hun zwaard links (vanwege het rechtshandig zijn, zoals ook de Romeinen) en het aanraken van zo’n
samoeraizwaard gold als een zwaar vergrijp als je zelf geen samoerai was. Door links langs een samoerai te
lopen (als je elkaar tegemoet komt) loop je langs zijn rechterkant en is er dus weinig kans zijn zwaard te raken.
Hierdoor rijdt verkeer in Japan nog steeds links.

Koetsiers met meerdere paarden
Toen koetsen en karren met meerdere paarden naast elkaar steeds vaker op de weg verschenen ging men
elkaar meer en meer aan de rechterkant van de weg passeren. Dat kwam doordat de koetsier vaak rechtshandig
was en in zijn rechterhand de zweep vasthield zodat hij nauwkeurig de paarden een tikje kon geven. De teugels
moest hij dus in zijn linkerhand houden. Om de teugels goed te kunnen gebruiken zat hij zelf links op de
koets/kar zodat hij het paard linksvoor goed kon zien, kon aansturen en kon kijken of hij aan de linkerkant niets
zou raken. Logischerwijs verkoos hij dus tegenliggers rechts voorbij te rijden zodat hij beter afstand kon houden
in het voorbijgaan.

Hitler
In niet alle landen op het vaste land van Europa reed men rechts. In bijvoorbeeld Oostenrijk, Tjecho-Slowakije
en Hongarije reed men nog steeds links. Dat was voor Hitler reden om vanaf 1938 overal rechts rijden te eisen in
alle landen die door de Duitsers bezet werden. Oostenrijk was tot 1938 onafhankelijk maar ging deel uitmaken
van het Derde Rijk van Hilter; vandaar dat men daar ook omschakelden. Tjecho-Slowakije en Hongarije werden
bezet en moesten dus ook omschakelen.

Groot-Brittanië
Voor Groot-Brittanië (Verenigd Koningkrijk / Engeland)
kun je het verhaal natuurlijk omdraaien zodat de
koetsier de linkerkant de voorkeur gaf om te zitten en de
zweep links te hanteren en de tegenligger links te
passeren.De Britten waren wel de eerste die (op Londen
Bridge) de verkeersregel invoerden: vanaf 1756 moest je
daar links aanhouden. In 1835 werd het bij wetgeving
vastgelegd. Het is nog steeds zo.

Napoleon Bonaparte
Vóór de Franse Revolutie (1789) reisde de aristocratie (adel) aan de linkerzijde van de weg. Na de bestorming
van de Bastille en de daaropvolgende gebeurtenissen moest de adel inbinden en ging het volk, als maatregel,
rechts rijden. In Parijs werd de regel rechts rijden in 1794 ingevoerd.
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Napoleon ging door en voerde in zijn rijk de regel in dat alle verkeer rechts moest aanhouden. Dit wordt
mogelijk ingegeven vanwege de praktijk van koetsiers met meerdere paarden die zijn tegenliggers rechts
passeerden. Niet alleen in Frankrijk ging men rechts rijden dankzij Napoleon, maar hij heeft het in veel andere
Europese landen ingevoerd. Omdat het wisselen van rijrichting aan de grens lastig is, zijn in de loop der tijd
steeds meer landen omgeschakeld naar rechts rijden. De staten die zich tegen Napoleon verzetten bleven links
rijden: Naast Groot-Brittannië, het Oostenrijks-Hongaarse Rijk ook Portugal. Dit zou ruim 100 jaar duren, tot na
de Eerste Wereldoorlog.

Beroemde omschakeling: Zweden in 1967
Met de opkomst van de auto en het frequenter passeren van de grenzen met voertuigen ontstond verwarring
bij de grensovergangen. In Noorwegen en Finland werd immers rechts gereden. In 1955 bleek uit de uitslag van
een referendum dat maar 15% van de bevolking voor rechts rijden was. Toch kwam er in 1963 een wet dat
Zweden vanaf 1967 rechts moest rijden. Besloten werd om "Dagen H" plaats te laten vinden op zondag 3
september 1967. De "H" staat voor Högertrafik, wat Zweeds is voor Rechtsverkeer. De omschakeling heeft 4 jaar
voorbereidingstijd van de overheid gekost: alles moest worden omgezet: verkeersborden, bewegwijzering,
bushaltes naar de andere kant van de straat, verkeerslichten en belijning.
De omzetting ging als volgt:
• Bij elk kruispunt met verkeerslichten werden extra verkeerslichten en borden
geplaatst, verpakt in zwart plastic. Op Dagen H moesten de overheidsmensen al
het zwarte plastic verwijderden.
• Er werd nieuwe witte wegmarkering aangebracht, in plaats van de gele
markering. Tot Dagen H werd deze in Zweden gebruikt.
• Op 3 september 1967 werd alle niet noodzakelijke verkeer verboden tussen 1
en 6 uur ’s ochtends. Wie wel moest rijden had zich aan speciale regels te
houden.
• Om 4:45 uur 's ochtends moest iedereen in Zweden stilstaan minimaal vijf
minuten wachten voordat zij voorzichtig konden switchen naar de rechterkant
van de weg. Daar moesten ze tot 5:00 uur stilstaan, pas toen mochten ze verder rijden.
• In sommige grote steden bleek het meer werk te zijn. In Stockholm en Malmö duurde de hele operatie van
zaterdag 10:00 uur tot zondag 15:00 uur.

Andere recente omschakelingen
IJsland: 1968
Nigeria: 2 april 1972
Ghana: 4 augustus 1974
Samoa: 7 september 2009 van rechts naar links (vanwege nabijheid Nieuw-Zeeland en Australië waar men links
rijdt)
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Nederland en haar voormalige koloniën
Apart is dat in de voormalige koloniën van Nederland verschil zit in links en rechts rijden. Op Aruba, Bonaire,
Curaçao en Saba, St Maarten en St Eustatius rijdt men rechts. In Suriname en Indonesië wordt links gereden. Dit
komt doordat in Nederland tot aan Napoleon links werd gereden. Toen de Nederlanders in 1596 in Indonesië
voet aan land zetten, voerden ze daar links rijden in; in Suriname ging het net zo. Nederland ging met Napoleon
mee rechts rijden, maar Indonesië en Suriname zijn daarin niet meegegaan en bleef het links.

Waar rijdt men links en rechts?
In ± 25% van de landen in de wereld rijdt men links. Dat zijn voornamelijk de landen die deel uitmaakten van het
(voormalige) Britse rijk. Grote voormalige Britse koloniën zoals India, Pakistan, Australië en Nieuw Zeeland rijden
links; met Canada als uitzondering. De verdeling in aantal landen dat links en rechts rijdt is dan wel 25% tegen
75%, het aantal mensen in niet gelijk verdeeld: 2 miljard mensen rijden links, 4 miljard mensen rijden rechts
(34% tegen 66%). Dat komt vooral door het grote aantallen inwoners van bijvoorbeeld India (1,2 miljard) en
Japan (127 miljoen); dat telt lekker op. Op onderstaand kaartje zie je waar links (rood) en waar rechts (groen)
wordt gereden.

Tot slot
Voor de verkeersveiligheid, goede afwikkeling van het verkeer en het voorkomen van chaos moet je samen een
keuze maken of je allemaal links of rechts rijdt. Het is eigenlijk een arbitraire keuze om links of rechts te rijden.
Zowel Groot-Brittanië als Nederland staan in de top-3 van meest veilige landen in Europa.

BRON: LOOT infowijzer september
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MTK de IJselrijders presenteert zich op
De Vrijetijdsmarkt in de Lebuïnuskerk te Deventer
Tijd: 11:00-16:00 uur. Toegang is gratis!
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Duitse tol vanaf 2016 ook voor motorfietsen
De voor 2016 aangekondigde tolvignetplicht in Duitsland zal, in tegenstelling tot eerdere berichten, ook voor
motorfietsen gaan gelden, zo blijkt uit de recente plannen van verkeersminister Alexander Dobrindt. Dobrindt
ontvouwde gisteren zijn tolplannen, waarin voor alle voertuigen tot 3,5 ton tol moeten gaan betalen, dit gaat
dus ook voor motorrijders gelden. De huidige regeling voor vrachtauto's geldt alleen voor de snelwegen, maar
de nieuwe "Maut" zal ook verplicht worden voor binnenwegen, waardoor ook motorrijders die een toeristische
route rijden moeten betalen. Controle zal plaats gaan vinden door de verplichte aanschaf van een vignet, met
hetzelfde systeem als in Oostenrijk en Zwitserland. De hoogte van de kosten gaan afhangen van cilinderinhoud
en uitstoot (Schadstoffklasse).
Overigens is het plan van Dobrindt nog niet politiek rond, daarvoor
zal de CDU -minister binnen het kabinet van Angela Merkel steun
moeten gaan zoeken, al is de verwachting dat de SPD zich zonder
veel kritiek bij de voorstellen van Dobrindt zal aansluiten. Wel zal er
vanuit Europa nog kritiek komen, de "Verkerhsminister' wil
namelijk alleen Duitse inwoners compenseren voor het tolvignet,
en dat is volgens Europese wetgeving verboden.

---------

-------

Uitvoering oldtimerregeling hapert
De uitvoering van de zogeheten oldtimerregeling van de motorrijtuigenbelasting (MRB) kent de nodige
opstartproblemen, dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris Wiebes op Kamervragen van Pieter Omtzigt
en Sander de Rouwe (CDA). Sinds 1 januari 2014 zijn de regels voor vrijstelling van motorrijtuigenbelasting
(MRB) voor klassiekers aangescherpt. Alleen oldtimers van 40 jaar en ouder krijgen vrijstelling. Eigenaren met
een auto of motor ouder dan 26 jaar, maar jonger dan 40 jaar, komen in aanmerking voor de overgangsregeling.
De regering heeft echter pas in april de eerste aanslagen verzonden en dat is niet zonder gevolgen gebleven. Op
1 mei 2014 waren, zo blijkt, 50.000 aanslagen nog niet betaald. Vanwege het grote aantal klachten heeft de
Belastingdienst op dit moment 17 personen fulltime op het dossier gezet.
Terechte zorgen
Men heeft zich vooraf zeer kritisch uitgelaten over de oldtimerregeling, met name over de lastenverhoging voor
motorbezitters en de effecten op het rijdend erfgoed. Ook over de korte invoeringstermijn had men het
afgelopen najaar grote zorgen. De Eerste Kamer stemde immers op 17 december 2013 pas in met een regeling
die op 1 januari 2014 al van kracht werd. Deze zorgen lijken nu terecht.
De staatssecretaris gaf in zijn antwoord aan de CDA Kamerleden ook inzicht in het aantal registraties van
voertuigen van 25 jaar en ouder. Op 2 juni 2014 waren er bijna 225.00 geregistreerde motorfietsen (inclusief
zijspan en driewieling motorrijtuig) in Nederland, waarvan bijna 50.000 ouder dan 1974. Het aantal geschorste
motorfietsen per 2 juni 2014 bedraagt 36.010.

BRON: LOOT infowijzer september
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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
6 September
November
Zaterdag 22 november

Activiteit

Tijd

Vrijetijdsmarkt
(promotie IJselrijders)
Workshop cupcakes bakken

11:00-16:00 uur

Vrijdag 12 December

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

Zaterdag 20 december
(onder voorbehoud)

Workshop schilderen Atelier Hans Kerk
Walstraat

---------
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Verslag rit d.d. 3 augustus
Op 20 juli hebben we de rit van Jan Korting gereden in plaats van de rit van Cor Dalhuisen, Jan en Cor hadden
van datum geruild omdat Cor op de 20e juli reeds een afspraak had staan waar hij niet onder uit kon en
zodoende rijden we de route van Cor 2 weken later en wel op 3 augustus van dit jaar.
In verband met de lengte van de route(ruim 400 km) had Jan met ons afgesproken om zondagmorgen 9:00 uur
te vertrekken vanaf de parkeerplaats van de
“Lindeboom”aan de Aldizijde.
Toen wij daar ‘s morgens aankwamen rijden
stond Jan Korting ons al op te wachten en kort
daarna arriveerden Henk en Berna Pasman, Halit
Aydin en Jan Amelink en we hoopten dat er nog
meer IJselrijders zouden komen, maar helaas dat
ging niet gebeuren en zodoende zijn we om 9:00
uur vertrokken met bovengenoemde personen:
dus 5 man en 2 vrouwen met 6 motoren.
Via verschillende weggetjes die ons allen al
bekend zijn gingen we richting Gorssel daarna
richting Zutphen en dan via Hummelo richting
Doetinchem en dan via
s’Heerenberg richting
Emmerich te rijden om daar
de grens met Duitsland te
overschrijden. Dat doe je door
de brug over de Rijn te nemen
die bij ons allen wel bekend is.
Vandaar zijn we een klein
stukje door Duitsland gereden
(wat volgens Jan het minst
mooie stukje in de route was)
en ik moet eerlijk zeggen dat
was ik wel met hem eens het
is inderdaad een saai stukje
met vele grote wegen er in
maar het schiet wel lekker op
want je kunt er flink
doorrijden.
Maar vóór Groesbeek gingen
we de grens met Nederland alweer over en voorbij Groesbeek hadden we de eerste koffiestop bij herbergrestaurant ’t Zwaantje.
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Daar hebben we koffie met gebak genuttigd met uitzondering van Berna want die moest natuurlijk weer rooibos
thee maar wel met gebak.
Via mooie en minder mooie weggetje zijn we vervolgens
naar ons lunchadres gereden De Hommel gelegen tussen
Beek en Donk en Aarle-Rixtel en natuurlijk zou ik kunnen
vertellen over de mooie weggetjes en de onderlinge sfeer
in deze mooie route maar ja dat heb je allemaal gemist
omdat je hebt besloten ondanks het mooie weer om niet
mee te rijden en dat is dan weer jammer voor jullie maar
eigenlijk voor de hele club, want dit is toch de basis van
onze club.
Na nog een koffiestop en een stop om de motor ook
opnieuw van brandstof te voorzien kwamen we bij het gedeelte van de route waar Jan heel veel gemalen had
aangemerkt, maar eerlijk gezegd tijdens het rijden van de route reden we er veel te snel voorbij om daar goed
op te kunnen letten. Ik zou Jan dan ook willen voorstellen om deze route nogmaals te rijden volgend jaar maar
dan in plaats van door Duitsland te rijden rechtstreeks te rijden naar Groesbeek want daar begon eigenlijk het
mooie gedeelte van de route en dan blijft er volgens mij meer tijd over om ook aan de gemalen een beetje
aandacht te besteden en ik denk dat iedereen dat wel kan waarderen.

Via een ijsstop bij het Pannenkoekenhuis in Maasdijk zijn we verder gereden richting Deventer, maar ik dacht al
bij het opbreken daar, dat we het volgens mij niet helemaal droog zouden houden en heb uit voorzorg toch
maar even de regenkleding er bij aangetrokken.
Berna volgde al snel mijn voorbeeld en Jan dacht dat hij een jas voor de regen had meegenomen maar dat was
toch niet zo, moest hij vast stellen en zodoende kwam niet iedereen droog thuis. Volgens mij waren we keurig
op tijd thuis zo rond zes uur maar helaas zijn de meningen daar over verdeeld volgens de fam Pasman moet dat
zijn rond zeven uur. Ik moet bekennen dat ik het helaas ook niet met zekerheid durf te zeggen dus de waarheid
zal daar wel ergens tussen liggen.
We hebben Jan bedankt voor de mooie rit en zijn daarna allemaal naar huis gegaan.

Groetjes Harry Koolhof en tot de volgende keer.
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Xenon ? Pas op in het buitenland……
Verschillende motorrijders zijn van vakantie teruggekomen met een boete voor het rijden met
Xenon verlichting. Vooral in Oostenrijk en Italië is het oppassen geblazen.
Bij af – fabriek ingebouwde
Xenonverlichting is er geen vuiltje
aan de lucht. Die valt immers
onder de type goedkeuring. Zelf
aangebrachte verlichting is in
Nederland geen probleem.
Maar sommige EU Landen
verlangen bij zelf aangebrachte
verlichting automatische
hoogteverstelling. Naar nu blijkt
is vooral de politie in Oostenrijk
en Italië alert op niet originele
Xenon verlichting. Wie daarmee rijdt kan deze landen beter maar mijden.
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Verslag Grenslandrit d.d.31 augustus
Deze rit is uitgezet door Harry Koolhof, dus vandaag mogen we achter Harry aanrijden. Toen ik opstond zag het
er zeer bedreigend uit buiten dus dat beloofde wat. Om kwart voor 9 begon het te regenen dus maar snel even
op buienradar gekeken en het zou om 09.10 uur weer droog worden ??? Maar dat klopte aardig, dus toch maar
de regenkleding aangetrokken en vertrokken
naar De Lindeboom, bij de verkeerslichten op
de N348 stonden Harry en Tonny voor mij.
Aangekomen bij de Lindeboom stonden er al
een aantal motorrijders op de parkeerplaats te
wachten. Ook een oude bekende t.w. Erwin
Zinnemers was weer van de partij, van harte
welkom terug bij de club Erwin. Hans
Vermeulen was er ook en zou een promo
filmpje maken . We zijn vertrokken met 10
motoren en 11 personen t.w. : Harry en Tonny,
Halit, Erwin, Johan, Francis, Maupi, Jaap, Berna,
Henk, Marian en Jos (die later aansloot).
Om half 10 vertrokken. Jos zou ook meerijden
maar hij was nog niet aanwezig, wat ik later
hoorde is hij voor Rijssen op de A1 aangesloten,
had zich niet verslapen (zoals wij allemaal
dachten) maar zijn motor wou niet starten, en
hij heeft de luxe dat hij uit drie motoren kan
kiezen die in de schuur staan dus hij verscheen op de koffie plaats op de motor van zijn vader. Onderweg
hebben we toch nog wel veel regen gehad. Tot afslag Boekelo de A1 en 35 gevolgd daarna kleine, mooie
stuurweggetjes tot de koffie pauze en die was bij de Haarmuhle, goeie koffie en lekker gebak, buiten gezeten
onder de parasol met de terrasverwarming aan, konden de handschoenen e.d. weer een beetje aandrogen.
Daar vertrokken toen het nog droog was
maar onderweg toch wel weer een paar
buien gehad en ook zon, eigenlijk van alles
wat. Mooie kleine, smerige weggetjes
afgewisseld met grotere wegen om weer
een beetje op te schieten. Bij het lunchadres
bij Café restaurant KlosterPforte scheen de
zon weer, heerlijk.
Hier stonden Hans en Sabine ook te filmen
en foto’s te maken. Onderweg hadden we ze
ook al een paar keer gezien. Het lijken
warempel wel profs ….!!??)
Heerlijk gegeten en dat ging in een
behoorlijk snel tempo, petje af. Daar hebben
we afscheid genomen van Hans en Sabine en zijn vertrokken in een heerlijk zonnetje, maar dat was helaas maar
van korte duur, onderweg toch maar weer de regenkleding aangetrokken en dat was net op tijd.
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Weer erg mooie weggetjes en nog een keertje gestopt bij Landhotel Hermanns Höhe hier nog even koffie
gedronken en toen het laatste stuk naar huis. Eerst nog mooie weggetjes en toen bij Enschede de 35 en daarna
de A1 op richting Deventer.
Al met al viel het reuze mee wat het weer betrof, en het was erg gezellig.

Harry hartelijk dank voor deze mooie rit en dat zeg ik namens allen die meegereden hebben vandaag.
Groetjes

Marian

September 2014

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 23

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 september 2014
20 oktober 2014
20 november 2014
20 december 2014

September 2014

Verschijningsdatum
rondom
Clubblad jaargang 41. Nr. 10
8 oktober 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 11
5 november 2014
Clubblad jaargang 41. Nr. 12
3 december 2014
Clubblad jaargang 42. Nr. 1
7 januari 2015
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De motormuizen en hun barbecue toertocht
Op 17 augustus heeft de jubileumcommissie een toertocht georganiseerd in samenwerking met Jan Amelink,
dat wil dus zeggen Jan heeft de toertocht in elkaar gezet en de commisieleden hebben aansluitend een
barbecue geregeld bij de firma Colin welbekend bij onze leden aangezien hij een van onze adverteerders is.
De toertocht was zodanig gepland dat we om 10.00 uur ‘s morgens zouden vertrekken van onze welbekende
vertrekplaats bij de “Lindeboom”.
Toen ik om 9.45 uur daar arriveerde stonden al enkele motorrijders ons op te wachten zoals Jan Amelink , Johan
Gras, en Ronald v/d Klooster.

Iedereen moest zich van te voren opgeven aangezien men graag wilde weten hoeveel mensen er zouden mee
rijden in verband met het te bestellen vlees en andere benodigdheden voor de barbecue , aangezien de
barbecue voor rekening van de club kwam had ik een hele grote opkomst verwacht.
Het viel mij eerlijk gezegd een klein beetje tegen buiten de normale opkomst van de clubrijders die praktisch
altijd mee rijden waren er eigenlijk geen andere leden en na alle publiciteit die eraan is gegeven is dat
behoorlijk teleurstellend voor de organiserende leden, we hadden uiteindelijk 13 motoren die deelnamen en
drie duo passagiers. Zo kwamen we op een aantal van 16 personen die om 10.00 uur ‘s morgens aan de rit door
het mooie twentse en achterhoekse land begon.
En zoals wij allen weten kun je het organiseren van een route met een gerust hart aan Jan Amelink overlaten hij
doet wel niet veel met de computer maar Jan rijdt de route net zo vaak tot die helemaal in z’n hoofd zit en hij
hem blindelings kan rijden. Ook nu weer had hij de mooiste weggetjes gevonden enkele waren wel weer bekend
bij ons maar toch zaten er weer weggetjes bij waarvan ik dacht volgens mij ben ik hier nog nooit langs gekomen
en dat vind ik toch wel een hele prestatie.
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Doordat Jan de route uit zijn hoofd kent komt hij dan bij mij of bij iemand anders met alleen maar een track van
de route en het verzoek aan ons om hier een route van te maken en deze op de site te zetten want zegt hij daar
heb ik geen kaas van gegeten en hij vindt dat niet zo interessant. En daar helpen we hem dan ook met veel
plezier weer mee.
De eerste koffiestop had Jan gepland in Hertme een landelijke plek waar bij een historische boerderij koffie kon
worden gedronken, ook kon je kiezen uit appelgebak of krentewegge. Je zat lekker buiten maar het was niet al
te warm en dus hebben we de motorjas maar aangehouden. Ondanks de dreigende luchten bleef het nog steeds
droog en zodoende konden we genieten van onze consumptie.
De volgende vraag aan Jan was houden we ook nog een lunchstop i.v.m de barbecue Jan bevestigde dat en we
zeiden al tegen elkaar dan moeten we niet te veel eten want anders lusten we met de barbecue niks meer en
dat is voor het lustrum cie natuurlijk ook niet leuk.
We kwamen via mooie weggetjes terecht bij steakhouse Oldenkott in Duitsland net over de grens bij Vreden.
Buiten konden we niet zitten want het begon net te regen en we gingen naar binnen en werden naar een zaaltje
gedirigeerd waar we precies met onze groep in pasten. De bediening was daar zeer goed, maar wat ik daar
gegeten heb ik weet het echt niet meer maar het was vast geen steak al zou je dat denken als je naar de naam
kijkt. Maar i.v.m de barbecue zal het wel iets zijn geweest als een broodje gezond.
Toen we daar weg reden was het bijna droog maar degene die nog geen regenkleding aan hadden hebben dat
uit voorzorg toch maar aangetrokken en dat was maar goed ook want onderweg hielden we het niet helemaal
meer droog, maar de meeste regen viel toch toen we bij Colin arriveerden voor de barbecue. Toen kwam het
met bakken uit de lucht.
Gelukkig had het organiserend comité bestaande uit Colin en z’n collega +beide vriendinnen van hun en enkele
leden de tent opgezet zodat we allen droog konden barbecueën, de lustrumcommissie heeft een gezellige
barbecue georganiseerd, we begonnen met koffie met een lekkere plak cake en daarna konden we aanschuiven
bij de barbecue, bakken onder de tent en op eten aan de tafels met bankjes in de hal van Colin en zijn collega
die dat erg gezellig hadden aangekleed.
Ook Marion en Ton Korting en Annemarie en Rene kwamen gezellig mee eten.
Trijnie en Peter Wolsing waren ook bij Colin en hadden hier ook goed geholpen bij het organiseren. Ik zal allicht
nog wel mensen hebben vergeten die mee geholpen hebben maar die moeten me dat dan maar niet kwalijk
nemen al met al was het goed georganiseerd en gezien het vlees wat was in gekocht hadden ze volgens mij ook
op meer mensen gerekend.
Iedereen die hebben mee geholpen aan het welslagen van deze barbecue willen we langs deze weg hartelijk
danken hier voor en een speciaal bedankje gaat naar Colin en zijn collega voor het ter beschikking stellen van
hun locatie welke normaal gesproken wordt gebruikt als ruimte voor onderhoud van motoren en het pimpen
van motoren. Er is daar veel mogelijk en als lid van de IJselrijders ben je daar op een welkom adres.
Na de gastheren te hebben bedankt zijn de meesten van ons in de stromende regen naar huis gereden met de
wetenschap dat de motor weer gepoetst moest worden maar dan heb je daar dan ook iets voor.
Groetjes
Harry Koolhof
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JARIGEN augustus
Sander Hagen
Frank Boekholz
Dirk Welgraven
Henk Put
Johan Gras

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

-------

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

---------

-------

LID ZIEK???
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!
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Toerkalender 2014
Datum

14

6-sep-14
14-sep-14
14-sep-14

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

Vrijetijdsmarkt Lebuïnuskerk (11:00-16:00 uur)
Blauwe bogen rit Dalfsen
200
Motorrit
200

14-sep-14

Herfsttoerrit

15

21-sep-14

Pony toertocht Heeten

16

5-okt-14

17

19-okt-14

Kosten Organisator

€ 5,00

Lustrum Commissie
MTC Dalfsen
Jaap van den Berge
MC Salland

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting

Sluitingsrit

Voorzitter

Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie
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