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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  
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 VOORWOORD

 
Beste IJselrijders,  

 

Vandaag  heb ik de eer om het openingswoord voor het clubblad te schrijven. 

Zoals jullie weten wordt dat doorgaans gedaan door leden van het bestuur. Nu ben ik sinds kort 

ondersteunend lid van het bestuur. Ik mag geen officieel lid zijn volgens de statuten omdat ik niet in het 

bezit ben van een motorrijbewijs. Daarom heb ik wel plichten (waaronder het schrijven van dit stukje) en 

verder doe ik alle voorkomende administratieve handelingen zoals notuleren, post verzorgen etc..  Nu 

moeten jullie niet denken dat ik daarmee aan het kortste eind trek want behalve de plichten die je op je 

neemt staan er ook veel leuke dingen tegenover. Zo vind ik het leuk om de bestuursvergaderingen bij te 

wonen. Je raakt op deze manier meer betrokken bij de club omdat je weet wat er speelt en wat er allemaal 

gedaan moet worden om alles goed te laten verlopen.  Daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie 

denkt. Over het algemeen wordt er in de vergadering behalve het behandelen van  de agendapunten heel 

wat afgelachen en is de avond zo weer voorbij. Ik ben door de andere leden van het bestuur goed 

opgevangen en ze helpen me door de moeilijke dingen heen want ik moet natuurlijk nog veel leren.  Dus 

mocht iemand nog zin hebben om ook in het bestuur te komen dan kan ik dat alleen maar aanraden. 

Nieuw bloed met nieuwe ideeën zijn altijd welkom. 

Op zondag 19 maart zijn we weer begonnen met de toerkalender (openingsrit). Mijn echtgenoot heeft de 

tank weer volgegooid,  de banden weer op spanning gebracht en de accu getest. Dus wij zijn er helemaal 

klaar voor en hebben er reuze zin in. Zo’n dagje weg met de club is voor ons  pure ontspanning. Als je een 

druk programma hebt door de week dan is het goed om lekker mee te gaan. Omdat je geconcentreerd 

moet rijden heb je geen tijd om aan de problemen en drukte van de week te denken. Je kunt je hoofd 

lekker leeg maken zodat je weer “geestelijk volgetankt”  aan de week kunt beginnen.  

 De toerkalender is dit jaar goed gevuld en volgens mij zijn er ritten bij voor iedereen.  Ook al heb je vorig 

jaar niet veel meegereden en ben je voornemens om dat dit jaar wel te doen……………GEWOON 

DOEN……………..  Je ontmoet collega motorrijders voor een praatje over het rijden en natuurlijk je 

motorfiets. Onderweg tijd voor een kop koffie en een lekkere lunch. Meestal zijn we wel voor 17.00 uur 

weer terug. Dus ruim op tijd terug voor de avond hap. 

Meestal ben ik als duorijder wel aanwezig bij de ritten en ik hoop dit jaar veel nieuwe gezichten te zien 

want samen zijn wij de IJSELRIJDERS, een club waar we trots op mogen zijn. 

Jose Maatman 
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IN MEMORIAM 
 
 

Geheel onverwacht bereikte ons het droeve bericht dat  
 

Tania Zuidgeest  
 

na een kort ziekbed in het ziekenhuis is overleden. 
 
 
 

Tania was sinds 1 november 1989 lid van M.T.K. de IJselrijders. 
 

Tijdens haar lidmaatschap is Tania een bekend gezicht geweest 
bij de diverse bestuursleden. Zij beklede binnen het bestuur de functie  

van notulist. Als zodanig heeft zij veel bestuursleden zien komen en gaan. 
 
 
 

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar de familie Zuidgeest en andere nabestaanden. 
M.T.K. de IJselrijders wenst hen veel sterkte en kracht toe met het omgaan van dit verlies. 
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Klootschieten op zondag 4 maart 2012 

Om 14.00 uur werden we weer verwacht bij de Lindeboom voor ons jaarlijks terugkerende 

winterprogramma, het klootschieten. Berna organiseert dit al heel wat jaren en elke keer is dit weer prima 

geregeld en gezellig. Ik meende dat Berna 

vertelde dat ze dit al 9 jaar lang voor de 

motorclub doet . Dat is toch zeker ’n bedankje 

waard, Berna bij deze namens ons allemaal 

hartelijk bedankt voor het organiseren. 

In de Lindeboom kregen we onze 1e 

consumptie van de club, nadat iedereen er was 

reden we achter elkaar aan met de auto’s naar 

het startpunt  aan de Iwlandsweg. 

Het was ’n mooie dag met ’n lekker zonnetje 

en het was ongeveer 10 graden en droog, geen 

wind, lekker weer voor het klootschieten.  

Het zou eigenlijk al op 4 februari zijn geweest 

maar toen lag er teveel sneeuw en was het 

glad, dan is het niet leuk meer om zoiets  te organiseren en was het afgelast.      

Met z’n vijftienen deden we mee, we waren 

door Berna al in groepjes verdeeld, team 1: 

Maupi, Tonny en Erwin, team 2: Jos, Zenna, 

Janberd en Berta, team 3: Jan Korting, Trijnie, 

Henk en Harry en team 4: Dirk, Berna, Halit en 

Jaap. 

We kregen van Berna allemaal nog ’n rolletje 

pepermunt, dit was de extra energie om de 

kloten op ’n goede manier te gooien wat bij 

Maupi, Jos, Zenna en Janberd en Berta goed 

hielp. 

Team 1 en 2 uitgedost met 2 kloten en ‘n “ 

klotenhark “ konden starten bij het startpunt Avergoorsedijk / Iwlandsweg, het parcour is zo’n 2 km. lang. 

Ongeveer 10 minuutjes later konden team 3 en 4 starten, ook uitgedost met 2 kloten en ‘n  “ kloten-hark “. 
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Er werden weer hele goeie worpen gedaan, aan Erwin kon je zien dat hij al heel wat jaren mee deed, keurig 

in rechte lijn over het midden van de weg en heel wat meters vooruit zodat we het andere team voorbij 

gingen. Tonny had de pech dat de kloot af en toe ’n afwijking had naar rechts of links en dan belandt deze 

in de berm of in de sloot, maar gelukkig was het vrij droog geweest de laatste tijd en zat er niet veel water 

in de sloot, wel wat modder of veel bladeren, ja 

en als je dan in de buurt stond dan moest je 

wel even goed opletten waar de kloot in de 

modder terecht kwam want als je even wachtte 

dan zag de kloot er net zo zwart uit als de 

modder en vindt hem dan maar terug. 

Met regelmaat werd er over slootjes 

gesprongen om goed bij de gevallen kloot te 

kunnen komen die in het weiland of bij de 

paarden terecht kwam met af en toe ’n 

glijpartij. 

Ook werden er in ons team aanslagen gepleegd 

op Zenna en Janberd, in plaats van de kloot 

over de weg te laten rollen kwamen ze tegen 

de enkels en bovenbenen aan, gelukkig had Tonny niet zo’n krachtige hand met het gooien en kwam dit 

niet zo hard aan, ’n enkele keer ging de kloot omhoog de boom in maar dat was ook niet de bedoeling. 

Maar met deze sport is het wel opletten geblazen, ook kwam er vaak ’n auto of fietsers of ’n motorrijder 

langs en dan moet je toch echt even wachten want die kloten zijn zwaar en hard en er kunnen nare 

ongelukken van komen.  

En omdat het mooi weer was waren er veel 

mensen onderweg op de binnenwegen.  

We keken af en toe wel eens even achteruit 

naar de andere 2 teams maar ook bij hun 

rolden de kloten met regelmaat in de sloot en 

moesten hun ook zoeken. Maar dit is en blijft 

altijd spannend en leuk.  

 

En omdat het lekker weer was, is het ook 

heerlijk om mee te doen en dan zie je 

onderweg sneeuwklokjes en ’n beer in de 

boom zitten en dan geniet je weer van het 

lente worden, met het vooruitzicht dat 18 maart weer de openingsrit is en de start van het nieuwe 

motorseizoen, heerlijk! 
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Tegen 16.15 uur waren alle 4 de teams klaar met het parcour en reden we weer terug naar de Lindeboom 

waar we  ‘n stamppottenbuffet hadden.  

Omdat Peter nog niet is hersteld van 

zijn “ongeluk “ en nog op krukken loopt 

en niet mee kon doen met het 

klootschieten, werd hij met de auto 

opgehaald van huis om toch mee te 

kunnen doen met het buffet. Er was 

weer boerenkool, zuurkool, hutspot, 

spare-rib’s, speklapje, casselerrib, 

spekjes, jus, augurk, uitjes, mosterd, 

hachéé, al met al er was ruim 

voldoende en weer overheerlijk 

klaargemaakt. En toen we tegen 18.15 

uur naar buiten keken regende het. 

Wat hebben we weer ’n geluk gehad 

dat we het droog hadden met het 

klootschieten. Na het stamppottenbuffet werd er natuurlijk weer als afsluiting de ijskaart gevraagd want 

daar zijn veel leden aan “ verslaafd “, de sorbet’s werden weer voor gezet en het ging allemaal weer in 

goede gezondheid op.   

Voordat we naar huis gingen maakte Berna nog de uitslag bekent, team 3: Jan, Trijnie, Henk en Harry 90 

punten 1e geworden, team 2: Jos, Zenna, Janberd en Berta 2e geworden met 91 punten, 3e is geworden 

met 92 punten, Maupi, Tonny en Erwin en 4e is geworden team 4 met Dirk, Berna, Halit en Jaap. Het was 

weer ´n hele leuke gezellige middag. We houden het klootschieten er maar in voor het winterprogramma.  

Berna nogmaals bedankt voor het organiseren en we hopen dat je dit de volgende keer weer zou willen 

doen, want het is altijd leuk, spannend en gezellig. 

Groetjes, Tonny Koolhof. 
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              Programma voor april 2012 
 
 
 
Datum  Tijd  Plaats    Wat te doen 

 

13 april  19:00 uur Gert Vierhouten  Brengen van Krentewegge  

 
!! In april en juni is er geen bestuursvergadering !! 

 

 ---------            -------   

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. 
 

 ---------            -------   

Op vrijdag 4 mei is er een contactavond!!! 
 

Deze wordt gehouden in de Lindeboom aan de  
Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar. 

 
Met van 20.00 tot 22.00 uur onze “piek”tijd. 
Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 

 
Het wordt een clubavond nieuwe stijl: een gezellig praatje, 

 darten of misschien wel biljarten of  
een activiteit die het bestuur organiseert is dan mogelijk. 

 

De volgende contactavond is op vrijdag 1 juni 2012 

 
 
 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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3e Sallandse Dobbelsteenrit zondag 3 juni 

Op de eerste Zondag in Juni staat de Dobbelsteenrit op het programma, georganiseerd door  
5 regionale motorclubs. De organisatie is in handen van MTK De IJselrijders 1974, MC Free Wheels 

Heeten, RAM Raalte, MTC Dalfsen en MC Salland. Dit evenement wordt dit jaar voor de 3e keer georganiseerd en 
t.o.v. voorgaande jaren zijn er een aantal wijzigingen in de opzet.  
 
Een stukje uitleg; 

 Op Zondag 3 Juni ben je tussen 11.00 en 12.00 uur welkom in het clubhuis van MC-Salland.  

 Vanaf 12.00 uur kunnen de deelnemers aan de dobbelrit beginnen. 

 Bij inschrijving ontvang je  van de organisatie een deelname-stempelformulier en een consumptiemunt. 

 Men kan individueel of als groep aan de dobbelrit deelnemen. 

 Op het stempelformulier wordt je naam, club en kilometerstand van je motor genoteerd. Ook wordt het 
formulier voorzien van een stempel van de startlocatie. 

 Door middel van het gooien met een dobbelsteen bepaal je het volgende adres. Dit moet je dan via de 
kortste route zien te bereiken.  Op deze manier probeer je voor 15.00 uur de stempelkaart vol te krijgen. 

 Na 15.00 uur sluiten de stempelposten. 
 

Elk van de stempelplaatsen hoeft maar 1x bezocht te worden. ”Dobbel”je een eerder bezocht stempelpunt, dan gooi 
je opnieuw. Het is dus niet zo dat je de hele middag aan het heen en weer pendelen bent tussen bijv. stempelplaats 1 
en 3. Bij de laatste stempel wordt de kilometer eindstand genoteerd en de afgelegde afstand door de organisatie 
berekend. 
 
Daarna is het nog niet afgelopen; 

 Deelnemers met een volle stempelkaart worden verzocht deze in te leveren bij de organisatie in het clubhuis 
van MC Salland. 

 Het startpunt is dus tevens het eindpunt. Hier kun je dan het consumptiemuntje inruilen voor een drankje en 
een ‘broodje bal’. 

 Omstreeks 16.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Winnaar is degene die de minste kilometers heeft 
afgelegd om alle stempels te verzamelen. 

 Wint een groep dan wordt met de dobbelsteen de groepswinnaar bepaald. 

 De winnaar krijgt namens de clubs een wisselbeker uitgereikt. Maar ook per club bekijken we wie van de 
deelnemende clubleden de minste kilometers gereden heeft. Deze persoon kan ook een presentje in 
ontvangst nemen. 

 
Als organisatie doen we ons best om de 3e Sallandse Dobbelsteenrit soepel en gladjes te laten verlopen. 
 
Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent, vertrek is tussen 12.00 en 12.30 uur. Na die tijd kan niet meer worden 
ingeschreven. 
 
Tot slot rekenen we op goed weer en goede opkomst van alle clubleden. 
 
Organisatie Sallandse Dobbelsteenrit; 
 
Startplaats Dobbelrit 
Clubhuis MC Salland 
Korteveldsweg 18b 
8141 RE Lemele 
  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
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http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
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130 km/uur: 

beetje gas terug vanwege luchtkwaliteit 

 

Eind vorig jaar verzocht de Kamer minister Schultz om de snelheid niet te verhogen op 
wegen waar dit investeringen zou vergen in maatregelen ten behoeve van de 
luchtkwaliteit. De minister schrijft nu in een brief aan de Kamer dat afzien van 
investeringen in schermen voor de luchtkwaliteit tot gevolg heeft dat de 
maximumsnelheid op een aantal trajecten niet kan worden verhoogd binnen de 
wettelijke normen voor luchtkwaliteit. 

Het betreft de volgende trajecten2 : A2 Vinkeveen – Leidsche Rijn Tunnel, A2 knooppunt 
Oudenrijn – Nieuwegein, A12 knooppunt Gouwe – Reeuwijk, A12 Woerden – knooppunt 
Oudenrijn, A12 Knooppunt Oudenrijn – parkeerplaats deForten (hoofdrijbaan en 80 km 
zone parallelrijbaan), A20 knooppunt Kleinpolderplein – Rotterdam Centrum (80 km 
zone), A27 knooppunt Lunetten – Houten en A27 knooppunt Everdingen – Lexmond. In 
totaal gaat het om 68 km autosnelweg, ofwel ca. 2,7% van de eerder voorgestelde 
trajecten met een snelheidsverhoging.  

Eerder gaf de minister al aan te kiezen voor een ruimer tijdvenster op de A4 Burgerveen – 
Delft-Zuid en de A12 Den Haag – Utrecht en daarvoor te investeren in 
luchtkwaliteitschermen en aanpassing van de signalering. Zonder deze investeringen gaat 
de snelheid op het traject tussen Burgerveen en Delft Zuid naar “100 overdag” en “130 in 
avond en nacht”. Op de A12 tussen Den Haag en Gouda wordt vanaf 1 september 2012 
een regime van “120 overdag” en “130 in avond en nacht” van toepassing. Op de A12 
tussen Gouda en Utrecht blijft 120 km/h de maximumsnelheid. Tenslotte verwacht de 
minister dat de luchtkwaliteit de komende jaren dusdanig verbetert dat de 
maximumsnelheid op deze trajecten in de periode tussen 2015 en 2020 alsnog binnen de 
normen verhoogd kan worden, zonder dat daarbij extra investeringen nodig zijn. 
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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 2012 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 april Clubblad jaargang 39 nr. 5 2 mei  

20 mei  Clubblad jaargang 39 nr. 6 6 jun  

20 juni Clubblad jaargang 39 nr. 7 4 juli  

20 juli Clubblad jaargang 39 nr. 8 1 augustus   

20 augustus Clubblad jaargang 39 nr. 9 5 september 

20 september Clubblad jaargang 39 nr. 10 3 oktober 

20 oktober Clubblad jaargang 39 nr. 11 7 november  

20 november Clubblad jaargang 39 nr. 12 5 december  

 

  

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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Krentewegge op 13 april a.s. 

 

Op 4 januari is Marijn geboren. 

Marijn is, zoals jullie weten, de zoon van Gert en Louise Vierhouten. 

 

Op vrijdagavond 13 april gaan we daarom met zijn allen familie Vierhouten 
bezoeken  

en hun zoon bewonderen. 

 

We verzamelen om 19:00 uur bij De Lindeboom alwaar we de motoren gaan 
versieren. 

 

Rond 19:30 uur rijden we dan naar de Ikkinksweg 1 te Lettele om de 
Krentewegge aan te bieden. 

Het wegbrengen van een krentenwegge, na de geboorte van een kind is een 
traditie van M.T.K. de IJselrijders,  

dus pak je motor en kom ook!!.  
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 HELP MIJN MAN HEEFT EEN GARMIN

 
Hoi, ik zal me even voorstellen, ik ben Annie de Rooy en al weer vijf jaar de vriendin van Flip Fluitketel. Wij 
hebben een lat relatie, ik woon in Arkel en Flip in Dordrecht waar ik het weekend ook meestal vertoef. Flip 
rijdt motor en dat begon ik ook al heel snel leuk te vinden.  
 
Toen ik begon met motorrijden met hem hadden we een z.g. routerol en landkaarten, ik hoop bij de 
meeste nog bekend. Ging je met de club een ritje rijden of met een groepje een andere route rijden, volgde 
je, je papiertje in je rol en degene die voorop reed. Als die verkeerd reed ging je er gewoon achteraan.  
Als je op vakantie ging bepaalde je van te voren plus minus hoe je ging rijden en was je het zat, dan zocht je 
een camping of hotelletje op, geen stress, lekker ontspannen, vrijheid blijheid. Twee jaar lang hebben we 
op deze manier genoten, nog steeds alles leuk, lekker met z’n tweetjes tot ………… ???  
 

 
Ik kom op een vrijdagavond (het is weer 
weekend) bij hem , die vol trots aankondigt dat 
hij een Garmin heeft gekocht, z’n oogjes stralen 
helemaal. Ik zal deze Garmin voor de rest in het 
verhaal Bep noemen. Bep Garmin, heeft ze nog 
een achternaam ook. Niet te verwarren met m’n 
schoonmoeder natuurlijk. Want die heeft een 
mooie stem, is lief en bemoeid zich nergens mee. 
Hij haalt Bep uit het hoesje en wat komt daar te 
voorschijn, iets met een bochel, een koude 
uitstraling en een rot stem. Maar goed hij is blij 
en wil wel even een demonstratie geven met wat 
voor gemak je een “route” kan maken die je 
vervolgens in Bep kan importeren.  
 
Daar gaan we al, de eetkamertafel waar we twee 
jaar lang samen gezellig hebben gekeuveld wordt 
opeens bezet met een computer en uiteraard 
met Bep Garmin, die overigens veel meer 
aandacht krijgt dan ik. Goed, ik kijk natuurlijk vol 
interesse mee, maar het gaat toch niet helemaal 

zoals de baas het wil.(ik noem vanaf nu alle Bep bezitters maar even baas, alhoewel het meer over mijn 
baas gaat).  
Ik pak maar een biertje want het duurt al even en ik heb heel sterk het idee dat ik een soort van alleen zit. 
Na een hele poos tobben zie ik vertwijfeling en wanhoop in die eerst nog zo stralende oogjes komen. Ik ben 
al aan m’n zoveelste biertje en ja hoor, het is gelukt.  
Hij pakt Bep liefdevol beet, friemelt wat aan de knopjes en strijkt teder over het scherm, daar wacht ik 
natuurlijk heel de avond al op, maar geen schijn van kans met Bep erbij, dat begrijp je wel. Dit herhaalt zich 
avond na avond want je moet natuurlijk flink oefenen met zo’n ding.  
 
Ook op de club wordt er druk over Bepjes gepraat. Fantastisch zijn ze, geweldig, maar de helft begrijpt 
volgens mij nog steeds niet precies hoe zo’n ding (Bep) werkt, anders hoef je er toch niet steeds ellen lange 
discussies over te hebben. Je snapt het al, ook daar zijn we onze baasjes kwijt en staan we weer alleen, wat 
een invloed kan zo’n klein rot kreng hebben.  
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Dan komt onze eerste vakantie, samen met Bep,eraan. Ik heb de baas nog nooit zo gestrest gezien, hij 
moet nog voor elke dag een route maken en werkt zich het schompes om dit alles af te krijgen, hij staat nu 
letterlijk met Bep op en gaat met haar naar bed.  
Eindelijk, het is zo ver, de dag van vertrek, de alles wetende Bep mag voorop en ik moet achterop (voel je 
hem). Al snel kom ik er achter dat ze nog véééél meer invloed heeft dan ik dacht. Ik als duo moet nu veel 
meer opletten dat we niet op de linkerbaan terecht komen want de baas kan maar niet van haar afblijven 
en maar aan die knopjes zitten en over haar gebochelde lijf heen aaien. 

 
Kijk, dat Beppie crasht heb ik geen moeite mee maar voor mezelf denk ik daar toch anders over’. 
Bovendien ben ik bang dat de baas dan eerst z’n kostbare geliefde Bep op raapt en dat ik daarna aan de 
beurt kom, dat moet je natuurlijk niet willen als vrouw: dus goed opletten dan maar.  
 
En dan gebeurt het volgende, de baas let even niet op en terwijl Bep rechts zegt gaat hij links, hij komt hier 
na enige tijd achter en wat er dan gebeurt weet ik nog steeds niet helemaal goed maar het lijkt op het 
sprookje van roodkapje en de boze wolf.  
 
We keren als een gek om en dan gaat het gas er op, duo of geen duo. Het lijkt of de duvel op onze hielen zit 
of toch de grote boze wolf. Hij is immers van het padje gegaan, ik zal het nooit weten, want tijd om 
achterom te kijken heb ik niet, daar ik alle zeilen bij moet zetten om op het zadel te blijven zitten. Of is het 
omdat de verwachte aankomsttijd niet meer klopt? Eenmaal terug op de “route” komt er weer rust in de 
tent en luistert de baas weer ademloos naar Bep. Om even op een “route” terug te komen, welke maakt 
niet uit, het geldt voor alle “routes”, hier mag blijkbaar niet van afgeweken worden. 
 
Vraag me niet waarom, maar het is echt zo. Zo ben ik al heel veel misgelopen door Bep Garmin, om maar 
even wat te noemen, leuke plaatsjes met een leuk centrum en veel winkeltjes, kermissen, rommelmarkten, 
een kerstmarkt in Duitsland, ga maar door. Ik heb inmiddels heel veel van Europa gezien maar ben eigenlijk 
nergens echt geweest , omdat er altijd naar Bep geluisterd moet worden (of de routes worden te lang 
gemaakt in mapsource, ook zo’n tijd verslindend programma).  
 
Dan heb je uiteindelijk dertien uur achterop gezeten zonder te zeuren, met een paar zere knieën en, of je 
nog een ruggengraat hebt, weet je op dat moment niet eens. Dus zeg je, tegen de baas, dat je een 
hotelletje wilt opzoeken en dat het mooi is geweest en ja hoor, je ziet de paniek weer toeslaan want de 
“route” van Bep duurt nog minimaal een uur en de baas moet natuurlijk toch zo ver mogelijk komen, je kan 
Bep toch niet zomaar negeren.  
Oké, ik klauter weer achterop en de baas belooft dat we zo snel mogelijk stoppen, hij zegt er alleen niet bij 
dat die uiteraard gewoon z’n “route” blijft volgen en er absoluut niet van afwijkt. Dus kom je door dorpjes, 
de ene na de andere en zie je hier en daar een bordje van hotels waar absoluut niet op gereageerd wordt, 
waarom???, juist ze liggen 500 meter van de route af.  
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Ik begin nu toch wel te knarsetanden en kortaf te worden, maar ik kan het niet duidelijk maken, omdat m’n 
mond inmiddels aan elkaar gekleefd zit van het gebrek aan vocht (geen horeca op de route). De baas is 
daarentegen blij, want hij heeft toch weer 50 km. van de “route” te pakken samen met z’n Beppie.  
 
Wat ook heel irritant is, is dat de baas werkelijk elke keer als Bep erbij is (en dat is altijd) zegt ,hoe blij hij 
met haar is. Dit zegt hij overigens niet tegen mij hoor. Weet je wat ook erg is, de baas zegt dat, als ze kapot 
gaat, dat hij dan gelijk een nieuwe wil hebben. Je gaat je dan toch afvragen of dat voor jou ook geldt.  
 
En dan de manier waarop zij van de motor geholpen wordt, de baas pakt haar liefdevol beet en stopt haar 
vervolgens lekker toe in een zacht hoesje, ik moet maar zien hoe ik van die motor af kom.  
 
Hoe blij hij ook met haar was, heeft hij toch inmiddels een andere Bep.  
Ik sta er versteld van met hoeveel gemak hij afstand van haar deed, alsof ze niet meer bestond, toen die 
nieuwe haar intree deed, nota bene een krijgertje bij de aankoop van een nieuwe motor.  
 
(die oude afgelikte boterham is overigens inmiddels weer liefdevol ontvangen door een ander clublid, veel 
plezier er mee) Ik moet wel zeggen dat deze nieuwe Bep wel een iets beter uiterlijk heeft, ze is haar bochel 
kwijt maar verder is ze net zo irritant of nog erger.  
 
Net als je denkt dat de keukentafel weer een gezellige plek voor ons samen wordt, ligt er een nieuwe Bep 
op haar rug waar weer mee geoefend moet worden. Terwijl de baas met haar aan het oefenen is, lijkt het 
bijna fout te gaan, ze werkte niet bepaald mee en bleef volhouden dat ze geen gps signaal had. Waarop de 
baas voor de zoveelste keer naar buiten, in de stromende regen, rende en steeds gefrustreerder binnen 
kwam.  
Na een uurtje of wat dacht ik echt dat de nieuwe Bep gratis vliegles zou krijgen, ik zag het al voor me. Bep 
die zich te pletter tegen de muur had gevlogen en in stukjes van de muur naar beneden gleed. Maar nee, 
de baas hield zich weer in en Bep overleefde.  
 
Ik weet zeker dat ik niet zo ver kan gaan bij hem, want dan krijg ik gewoon een enkeltje Arkel. De conclusie 
is dus dat Bep een overheersend, egoïstisch, ongezellig, onbetrouwbaar, lelijk kreng is met een grote 
mond. Dit zijn eigenschappen die een man niet in een partner zoekt.  
 
Schiet mij maar lek want ik snap er niets van. Met de komst van Bep is de vrijheid verdwenen en de blijheid 
vaak in frustratie, wanhoop en paniek omgeslagen. Maar ja, je kunt niet alles in het leven hebben. Aan Bep, 
vind ik geen zak aan maar ondanks de adoratie die de baas voor haar voelt. vind ik hem stiekem toch wel 
heel erg leuk en lief en hou ik van hem op een manier waarop je nooit van een Bep zou kunnen houden 
 
Bron : MC Contact Dordrecht 
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JARIGEN IN APRIL 

 
Eddy Stok    
 
Louise Vierhouten    
 
Anton van Kesteren  
 
Berna Pasman 

 
 

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. Geef hem of haar een  
 
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart! 
 

 ---------            -------   

LID ZIEK??? 
 
Geef het dan even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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 AVONDVIERDAAGSE 2012

Datum:  18 t/m 22 juni 2012 
Plaats:  De Lindeboom schalkhaar 
Bedrag:  €  5,-- 
Lengte:  3 x 100 en 2 x 125 
Start:  Absoluut niet eerder dan 19:00 uur 
Pauzeplaats: Ja, met verrassing 
GPS:  Ja, ongecontroleerde route na voorinschrijving op de 
  site per e-mail 
 
Ook dit jaar weer onze onvolprezen, immer wederkerende 
avondvierdaagse en wel van 18 tot en met 22 juni 2012 De organisatie 
heeft dit jaar weer gekozen voor de week rond de langste dag.  
We hebben dan immers het langste licht om te rijden en veilig thuis te 
komen. 
Het inschrijfgeld bedraagt wederom € 5,--. Voor dit bedrag mag u alle 
vijf de avonden meerijden, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor één 
of meerdere dagen.  
Na vier avonden krijgt u een leuke herinnering.   
Inschrijven bij De Lindeboom in Schalkhaar.  
Wegens organisatorische redenen kunt u absoluut niet eerder starten 
dan tussen 19:00 en 20:00 uur. 
Omdat wij het afgelopen jaar veel lovende woorden hebben gehad 
over onze zeer gezellige pauzeplaatsen hebben wij gemeend om dat 
dit jaar voort te moeten zetten. 
Let wel, de pauze is niet verplicht, er is geen stempelcontrole en uw 
herinnering komt niet in gevaar als u de 100 km zo snel mogelijk wilt 
afleggen. Wij adviseren ieder echter om wel gebruik te maken van de 
pauzeplaats omdat evenals voorgaande jaren u weer een gratis 
consumptie krijgt aangeboden 
De avondvierdaagse commissie heeft de opmerkingen van afgelopen 
jaren goed beluisterd en heeft er dit jaar voor gekozen om u weer 
twee routes van 125 km aan te bieden en drie routes van 100 km. 
Dit jaar is het wederom mogelijk om de routes per voorinschrijving via de website te ontvangen voor GPS (Garmin). 
Zaterdagavond 16 juni 2012 om 18:00 uur worden de –ongecontroleerde- routes vrijgeven voor clubleden van de 
IJselrijders. De  routes worden pas na inschrijven op de website en betaling per bank, verstrekt. Geldt ook voor 
leden! 
De organisatie maakt erop attent dat uitsluitend de gedrukte route, welke op de ochtend van de dag wordt 
gecontroleerd, als enige officiële routebeschrijving geldt. 
GPS-routes zijn al dagen voordien aangemaakt en dienen slechts als hulpmiddel! 
Het inschrijfformulier vindt u vanaf 1 mei 2012 op de website. 
 
LET OP!  Iedereen die de GPS-routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf inschrijven en vooraf betalen! Ook leden!  
Wij weten dat dit bij sommige leden aversie oproept, maar het is voor de A4D cie ondoenlijk en onwenselijk om 
hiervoor een financiële administratie op te zetten. 
 
Wij wensen u een prettige Avondvierdaagse. 
 
A4d commissie 
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Even lachen 
 

 
Een niet meer zo jonge man zat in het wegrestaurant te eten, 
toen drie van die kwaadaardige motorfreaks, binnenstapten. 
De eerste motor muis gaat naar de man toe, duwt zijn sigaret uit in zijn bord en  
gaat aan de bar zitten. 
De tweede komt ook op de man af, spuwt in zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. 
De derde motor muis keert de man zijn bord ondersteboven en zet zich ook aan de bar. 
Zonder een woord van protest, verlaat het ‘slachtoffer’ even later op zijn gemak het 
restaurant. 
Na een poosje zegt één van de leden van de motor bende tegen de ober: 
“Pff… wat een lullo, das toch ook maar een ventje van niks hè.” 
“Ja,” antwoordt de ober, “En nog een hele slechte vrachtwagenchauffeur ook, 
want hij is net achteruit over drie motoren heen gereden……” 
 
 

 ---------            -------   

 

M.T.K. de IJselrijders  

wenst jullie en jullie 

dierbaren fijne 

paasdagen toe. 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
javascript:Grootformaat();
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De Pen 
Sinds januari van dit jaar ben ik gezinslid bij MTK De IJselrijders. Hoe dat zo gekomen is ga ik jullie hieronder 

uitleggen. 

Eerst even iets over mezelf. Ik ben Annemarie Stoer, de vriendin van 
René Joldersma. Ik ben 42 jaar en werkzaam op de financiële 
afdeling van een woningcorporatie op de Veluwe. Daarnaast heb ik 
een webwinkel, waarin ik borduurartikelen verkoop (garens, stoffen, 
borduurpakketten enz). Neem maar eens een kijkje op 
www.bobbins.nl . 
Mijn grootste hobbies liggen dan ook op het gebied van 
handwerken, zoals uiteraard borduren en quilten. Maar ik mag ook 
graag een boek lezen en ga met veel plezier op vakantie met René 
en onze Duitse herder Thyra naar de Languedoc (zuid Frankrijk). 
Tot vorig jaar had ik niks met motorrijden. Toen René een jaar of 8 
geleden voor het eerst weer een motor kocht (een Yamaha R6 
scheurmonster) vond ik het vreselijk eng. Ik durfde niet in de buurt 
van de motor te komen en achterop zitten was al helemaal uit den 
boze. De Suzuki die daarna gekocht werd, boezemde nog meer 
angst in, dat ding ging nog veel sneller! Als René in z'n eentje wegging voor een rit was ik dan ook altijd blij als hij 
heelhuids weer terugkwam.  
Al die jaren heeft René gevraagd of ik echt niet een keertje achterop wilde. Het antwoord was steevast 'nee'. Tot die 
mooie zaterdag in april 2011. Buurman Herman vertelde dat hij en Ina, ook besmet met het motorvirus, op deze 
allereerste zaterdag met mooi weer naar Lochem zouden gaan om een ijsje te eten. Of wij zin hadden om mee te 
gaan. Eerst heb ik nog geprobeerd het af te houden en gezegd dat zij maar met de motor moesten gaan, dan kwam 
ik er met onze cabrio wel achteraan. Maar op een gegeven moment zat ik toch op de motor van Herman. Hij stond 
dan weliswaar stil op de oprit, maar ineens was het toch gebeurd. En even later tijdens de koffie hoorde ik mezelf 
zeggen dat ik dan wel bij Herman achterop zou gaan. Tja, ik moest het toch een keer proberen en daarna kon ik dan 
wel goed onderbouwd vertellen waarom ik het nooit weer zou doen. Dus wij op weg, ik met een oude helm van René 
op, bij Herman achterop en René en Ina daar weer achter. En...na een paar enge bochtjes begon ik het zowaar leuk 
te vinden. Dit wilde ik nog wel vaker ! 

 René was helemaal blij en ging gelijk op zoek naar een andere 
 motor. Hij wilde al een motor die iets beter bij z'n leeftijd paste 
 en als ik dan ook nog achterop zou moeten, tja, dan kom je  toch 
 al gauw bij een BMW terecht. Het werd een BMW 1200GS 
 Adventure, compleet met uitgebreide kofferset. Begin mei werd 
 de motor afgeleverd en direct ging ik mee met een clubrit. En  er 
 werden plannen gemaakt om met de motor op vakantie te  gaan 
 naar de Eifel. Eind mei was het zover. Die dagen in de  Eifel kreeg ik 
 diverse vuurdopen...eerste keer op de snelweg, eerste keer meer 
 dan 200 km p/u, eerste keer in de stromende regen rijden, eerste 
 keer in de bergen, eerste keer haarspeldbochten, eerste keer een 
 afdaling van 25% (!). We waren maar 5 dagen weg, maar het voelde 

alsof ik wekenlang op vakantie was geweest, zoveel nieuwe indrukken deed ik op. We zaten in een hotel, speciaal 
voor motorrijders en daar heb ik ontdekt hoe ontzettend gezellig het is als je een gemeenschappelijke hobby hebt.  
Tijdens de avondvierdaagse heb ik ook een aantal avonden meegereden en steeds meer kreeg ik het gevoel dat ik 
misschien zelf ook wel een keertje wilde rijden. Ik zat daar maar achterop lekker in het rond te kijken en een beetje 
mee te hangen in de bochten, maar dat was het dan ook. En dus ga ik binnenkort motorrijles nemen. Via het forum 
op de website zal ik jullie wel op de hoogte houden van mijn ervaringen en vorderingen. 
Het kan raar lopen in het leven...van motor-angsthaas tot misschien nog wel motorrijder...  

http://www.bobbins.nl/


 April 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 18 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
 
 Bike Sports O.R.S.:   10% korting 

 Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en  
 werkplaatstarief 

 
 Motor Service Twente:  Korting op banden en kleding 
 
 De Lindeboom:   Leden betalen bij verenigingsbijeenkomsten 
      € 1,50 voor koffie en thee. 
      Piektijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 
 
 Autobedrijf Slagter:   10% korting 

De korting is op arbeidsloon en APK. 
 
 In alle gevallen: Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
    Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 
 

 ---------            -------   

ABS vanaf 2016 verplicht 
Het is officieel, vanaf 2016 moeten nieuwe motorfietsen voorzien zijn van ABS. Voor de goede orde, het gaat om alle 

tweewielers. Dus ja, ook superbikes en offroads. “Het rijden met motorfietsen is vanaf vandaag weer een stukje 

veiliger geworden”, aldus CDA Europarlementariër Wim van de Camp naar aanleiding van de stemming over zijn 

rapport 'Goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (L-voertuigen)'. Dit 

rapport bepaalt met welke voorwaarden fabrikanten rekening moeten houden voor toelating van hun voertuigen 

regelt dus onder andere de ABS-verplichting. 

Van de Camp: "Zeventien procent van de verkeersslachtoffers zijn motorrijders, bromfietsers en scooterrijders, 
terwijl zij maar twee procent uitmaken van alle weggebruikers. Vooral jonge mensen, voor wie het risico nu flink 
verminderd wordt. Ook het illegaal opvoeren wordt in dit rapport namelijk aangepakt." 

Maar niet alleen op het gebied van veiligheid gaat veel veranderen, dat geldt ook voor de uitstoot van de eerder 
genoemde L-voertuigen. “De uitstoot van deze voertuigen is vaak disproportioneel hoog. Een duidelijk signaal voor 
schonere motoren is passend. De euro 4-norm moet vanaf 2016 behaald worden. Vanzelfsprekend zal dit ook ten 
goede komen van de duurzaamheid. Ook de voorgestelde invoering van OBD-systemen ('On-Board Diagnostics') zal 
hieraan bijdragen.” 

Van de Camp: "Innovatieve en technisch moderne twee-, drie- of lichte vierwielige voertuigen zullen de stedelijke 
mobiliteit vergroten, omdat ze minder plaats innemen, minder energie verbruiken en minder uitstoot veroorzaken." 
Tevens vindt de Europarlementariër dat iedereen toegang moet hebben tot RMI (reparatie- en 
onderhoudsinformatie).De volgende stap is informeel overleg (triloog) met de Raad en de Europese Commissie. Het 
wetgevingsproces zal worden afgesloten met een plenaire stemming in Straatsburg in het voorjaar van 2012. 

Bron: LOOT infowijzer februari 2012 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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M.T.K. de IJselrijders bedankt Berna voor de afgelopen 32 jaar 
 

Na geruime tijd van vooraankondiging was het dan zover. Berna Pasman heeft haar taken als hoofd 
redactrice definitief neergelegd en overgedragen.  
Reden voor het bestuur van de M.T.K. de 
IJselrijders 1974 om op een avond in maart 
naar de Huenderkolkweg in Deventer te gaan 
om Berna met een bloemetje en een VVV bon 
officieel te bedanken voor alle 
werkzaamheden die zij heeft verricht. Berna  
heeft 32 jaar lang alle copij verzameld, 
verbeterd en hier en daar gecensureerd om 
het vervolgens te verwerken in het 
maandelijkse clubblad.  
 
 
Namens alle IJselrijders bedankt. 
 
P.S.; Bij het afscheid werd opgemerkt dat het 
bestuur voor Berna op zoek is naar een 
nieuwe uitdaging.  
 
 

 ---------            -------   

 

M.T.K. de IJselrijders bedankt Berrie Janssen 
 

Half maart was het dan zover. Het bestuur van M.T.K. de IJselrijders 1974 toog naar de Looweg in Bathmen 
om Berrie Janssen, met overhandiging van een kistje wijn, officieel te bedanken voor al zijn 

werkzaamheden als secretaris van de club. Ja, 
jullie lezen het goed, Berrie is helaas na 6 jaar 
gestopt, maar ook als commissielid van de 
Avond4daagse. 
 
Berrie had al enige tijd aangekondigd dat hij wilde 
stoppen met zijn werkzaamheden omdat hij zijn 
vrije tijd op een andere manier wilde besteden.  
 
Namens alle IJselrijders bedankt. 
 
P.S., Berrie gaat nog wel verder als 
contactpersoon voor het regio-overleg en de 
Dobbelsteenrit. 
 
 
 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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TOERREGLEMENT 
 

Motor Toering Klub "de IJselrijders 1974" 
 

 28-01-2010  
 
    1.  Door M.T.K. de IJselrijders 1974 kunnen worden uitgeschreven: 

a. Evenementen :          
Hieronder vallen die meerdaagse evenementen waar de mogelijkheid is voor minimaal één 
overnachting. 

b. Toerritten : 
Hieronder vallen al die ritten die niet onder de evenementen vallen. 

 
    2. a. Het toerreglement is van toepassing op alle door de club daartoe aangemerkte ritten, evenementen 

enz., welke m.i.v. de openingsrit t/m de sluitingsrit op de toerkalender in het clubblad zijn vermeld. 
b. Alleen de toercommissie dan wel het bestuur is gerechtigd de toerkalender te wijzigen. 

De A.V. is gerechtigd het bestuur dan wel de toercommissie hierover ter verantwoording te roepen. 
 
    3. a. In geen enkele rit of evenement uitgeschreven door de club zit een  wedstrijdelement en een ieder 

neemt er aan deel op eigen verantwoording. 
Elke deelnemer is gehouden de verkeersregels in acht te nemen en zelfstandig de verkeerssituatie en de 
toestand van de rijweg te beoordelen. Hij/zij is echter niet gehouden aanwijzingen van de toerleider op 
te volgen.  

b. Per rit of evenement wordt een deelnemerslijst bijgehouden waarop vermeld staat dat men voor eigen 
risico rijdt.  

c. Wil men in clubverband meerijden dan dient men deze deelnemerslijst te tekenen. 

    4. a. De ritten en evenementen die worden verreden dan wel bezocht, worden voorbereid door één of 
meerdere personen ( hierna ”de bestuursvertegenwoordiger” genoemd ), die hiertoe door de 
toercommissie dan wel het bestuur zijn aangesteld. 

 
b. De bestuursvertegenwoordiger doet verslag in het toerboekje over het verloop van de rit of het 

evenement zoals in dit toerboekje omschreven is. Hij / zij haalt genoemd toerboekje samen met de 
andere bescheiden voor aanvang van de rit of het evenement bij de beheerder van genoemde 
voorwerpen op (art. 6). Het toerboekje en de overige bescheiden dienen uiterlijk 3 dagen na einde rit of 
evenement bij de beheerder te worden ingeleverd. 

c. Elke deelnemende motor moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en de bestuurder dient in 
het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte papieren. 

 d. Mochten voor of tijdens de rit aan een deelnemende motor gebreken blijken die deelname dan wel 
verdere deelname onverantwoordelijk maken, dan is de bestuursvertegenwoordiger gerechtigd de 
betreffende deelnemer uit te sluiten. 

 e. Tijdens de georganiseerde ritten is alcoholgebruik ongewenst. 
 
5. a. De beheerder van het toerboekje houdt de stand van de toerritten / evenementen bij met behulp van 

dit toerboekje. 
 b. Tevens draagt hij / zij er zorg voor dat het toerboekje en de overige bescheiden compleet blijven 
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6. a. Voor de drie leden met de meeste punten zijn herinneringen beschikbaar. 
b. In geval van twee leden met een gelijk aantal punten geeft het aantal deelnames aan ritten of 

evenementen de doorslag. 
 

7. a. Geteld worden het aantal verreden kilometers tussen vertrek en eindpunt vice versa. Dit wordt bepaald 
aan de hand van de kilometerteller van de bestuursvertegenwoordiger. 

b.  Het toegekende aantal kilometers mag echter niet meer dan 25% afwijken van het aantal opgegeven 
kilometers in het clubblad. 

 c.  Leden; Gezinsleden en Jeugdleden die als duo deelnemen komen ook voor het aantal punten in 
aanmerking zoals in art. 8a. en 8b. staat omschreven. 

 d. De uiteindelijk, volgens art. 7a. en 7b., vastgestelde kilometers worden volgens een omrekentabel 
omgezet naar een aantal punten. 

 
8. a. De deelnemers aan de toerritten / evenementen komen alleen in aanmerking voor punten, tellend voor 

het toerreglement wanneer zij: 
   1. betreffende de toerritten, tijdig aanwezig zijn op het vertrekpunt en de gehele rit meebeleven  
   2. betreffende de evenementen, minimaal de heen- of terugweg mee hebben gereden, minstens 

 één overnachting hebben gemaakt en zich hebben ingeschreven als lid van MTK de IJselrijders. 
   3. een toerrit, behorende bij een evenement, telt mee als een toerrit, mits deze toerrit met  
    bijbehorende kilometers in het clubblad bekend is gemaakt en wanneer er gelijktijdig vanuit ons 

 standaardvertrekpunt een toerrit met  hetzelfde aantal kilometers is uitgeschreven. 

 b.     Uitzonderingen op het bovengenoemde artikel zijn: als een deelnemer / deelneemster pech krijgt bij 
 terugkeer van rit of evenement (naar het eindpunt ). De rit wordt in dit geval als verreden beschouwd 
 en het evenement als bezocht.  

  
9. a.    De toer / evenementen wisseltrofee is het bezit van de club en behoort in de prijzenkast van de club 

 aanwezig te zijn. 
 

 b.     De wisseltrofee blijft in het bezit van de club totdat deze definitief vergeven is. Na driemaal achtereen 
 op deze trofee vermeld te zijn kan men hier eigenaar van worden. Dit is ook mogelijk als men voor de 5e 
 maal vermeld wordt op de trofee. De namen van  deze leden zullen tevens vermeld worden op een 
 trofee of plaquette die eigendom blijft van MTK de IJselrijders 1974.  

   Graveringen in oude vol gegraveerde trofeeën, blijven meetellen voor deze regeling. 
c. De herinneringen van de toerritten / evenementen zullen op de jaarlijkse feestavond of op een A.V. 

 uitgereikt worden en in het clubblad gepubliceerd worden. 
d. Leden, gezinsleden en jeugdleden, die niet kunnen deelnemen aan een rit / evenement, vanwege  de 

 organisatie hiervan, krijgen wel het voor deze rit / evenement toegekende aantal punten 
 bijgeschreven. 

10.   In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toercommissie of het bestuur. Tegen 
 uitspraken van de toercommissie of het bestuur is enkel beroep mogelijk tijdens een A.V. 

11.  Ook voor toerritten en / of evenementen geldt art. 40 van het Huishoudelijk Reglement. 

 Aldus vastgelegd en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergaderingen van  
 28 januari 2003 en 28 januari 2010.       

 

  



 April 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 22 

 

Toerkalender 2012 

Datum  Soort rit-evenement  Afstand ca. Kosten  Vertrektijd Organisator  

15 april  Voorjaarstoertocht 
MC Zwolle  

200 km  € 5,--  9:30 uur 
 

Nog geen begeleider naar 
startpunt 

29 april  Woudagemaal 
Entree € 5,00  

200 km    10:00 uur Jaap van den Berge  

13 mei      Henk Pasman(?)  

17 t/m 20 mei  Hemelvaart 
weekeinde  

Ca 800 km voor 
de heen- en 
terugreis 

  Harry Koolhof  

27 mei  Pinksterrit     Halit Aydin  

3 juni  Dobbelsteenrit     Regio clubs  
Startpunt nog te bepalen  

4 t/m 7 juni  Avond-4-daagse  
MC Freewheels 

4x100 km  € 6,--   Individuele rit  

13 juni  Avondrit     Gert Vierhouten  

18 t/m 22 juni  Avond-4-daagse 
IJselrijders  

2x125+3x100 km  € 5,-- 
totaal  

 Avondvierdaagse-cie  

8 juli  Toerrit  300 km    Cor Dalhuisen  

22 juli  Toerrit     Jan Korting  

5 augustus  Toerrit  300 km    Cor Dalhuisen  

19 augustus  Toerrit     Hans Vermeulen  

2 september  Toerrit     Henk Pasman  

16 september  27e Herfstrit 
MC Salland Lemele  

165/220 km  € 5,--   Bestuurslid ; misschien toch een 
eigen rit 

23 september  Toerrit     Erwin Zinnemers  

14 oktober  Sluitingsrit     Voorzitter  

 



 April 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 23 

Voor de rit die gepland staat voor 15 april bij de motorclub MC Zwolle is er nog niemand die ons wil voorrijden 
van Schalkhaar naar Zwolle en terug. Kandidaten kunnen zich melden bij de toercommissaris. 
Omdat de inschrijving voor die rit in Zwolle open is vanaf 9:30 tot 11:00 uur stel ik voor om uit Schalkhaar te 
vertrekken om 9:30 uur. 
De “geleende” Veluwerit die voor 13 mei gepland stond, blijkt in het nieuwe overzicht van MC Nijverdal niet 
meer aanwezig. Welke rit er daarvoor in de plaats komt is nog niet geheel duidelijk. 
De Dobbelsteenrit, die op 3 juni staat, zal niet meer zoals eerder vertrekken vanuit de eigen plaats van de 
deelnemende clubs, maar vanuit een centraal punt. Dit om de moeilijkheidsgraad voor alle deelnemers meer 
gelijk te krijgen dan tot nu toe het geval was. Hierover is echter nog geen beslissing genomen, omdat de 
regioclubs voor overleg nog bij elkaar moeten komen. Houdt de toerkalender in de komende clubbladen 
hierover in de gaten. 
De Avond-4-daagse van 4 t/m 7 juni is NIET de onze, maar die van MC Freewheels en staat in onze kalender 
opdat een aantal van ons ook daar (individueel) zullen gaan rijden. Dit, omdat wij er van uit gaan dat ook MC-
Freewheelers op onze Avond-4-daagse komen rijen. 
 
De “geleende” rit van MC Salland op 16 september gaan we waarschijnlijk vervangen door een eigen rit, waarbij 
we een aantal potentiële nieuwe leden willen uitnodigen om eens met ons mee te rijden. Te denken valt daarbij 
aan regelmatige Avond-4-daagse rijders. Het is de bedoeling dat een bestuurslid die rit dan gaat voorrijden. 
 
        Jaap van den Berge, Toercommissaris 


