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INHOUD
DOELSTELLING
M.T.K. de IJselrijders stelt zich
ten doel het behartigen van de
belangen van het motorrijden in
het algemeen en het behartigen
van de belangen van de leden in
het bijzonder.
Dit trachten we te bereiken
(zelfstandig of in samenwerking
met andere clubs en het Landelijk
Overleg Orgaan Toerclubs, het
L.O.O.T.), door o.a.
het houden van toerritten en
het bezoeken van
evenementen. Dit alles
zoveel mogelijk in
clubverband;
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het bevorderen van een zo
correct mogelijk weggedrag;
de motorclub enkel en alleen
toegankelijk te laten zijn voor
motorrijders:
men kan dan ook alleen maar
lid worden wanneer men in
het bezit is van een geldig
motorrijbewijs. Dit om te
voorkomen dat onze club
hoofdzakelijk zou bestaan uit
leden die alleen een auto of
(brom)fiets besturen.

Alternatieve bevrijdingsrit ............................... 11

Toerkalender 2013 ........................................... 12

VOORWOORD
.
Hallo IJselrijders,
Ik ga jullie een reisverslag doen van onze reis naar Afrika oktober-november 2012.Daar is genoeg over te
vertellen en zal er ook een paar leuke foto’s bij leveren.
Half oktober zijn we vertrokken naar Johannesburg om
van daaruit onze reis te beginnen door Botswana en
Namibië. Onze eerste nacht in een hotel in
Johannesburg begon al goed het leek wel of de
vliegtuigen zo bij ons de kamer in zouden vliegen,
gelukkig werd er ‘s nachts niet gevlogen. Wel lekker
vroeg wakker de volgende morgen, maar dat geeft niet
want dan gaat onze rondreis beginnen.
Allereerst de KEA camper opgehaald, een 4x4 . Na een
uitgebreide uitleg zijn we vertrokken richting
Botswana, maar daarvoor gaan we nog naar een
camping in de buurt van een klein wildpark t.w.
Pilanusberg. Daar hebben we een dag rondgereden en
veel wild gezien, giraffen, springbokken, veel
nijlpaarden met een jonkie erbij, geweldig. De volgende
dag zijn we vertrokken richting Gabarone in Botswana,
behoorlijk lang bij de grens gestaan ze zijn hier gek op
stempels, heel veel stempels. Zuid Afrika uitrijden en
Botswana inrijden, zijn we zeker 1,5 uur mee bezig
geweest, maar ja dat weet je van tevoren. Verder
gereden op weg naar Lions Park waar we vanavond
overnachten. Er is hier maar één geasfalteerde weg
waar alle verkeer overheen moet en waar ook de
mensen op wandelen en de zgn. huisdieren ezels,
koeien, geiten enz dus het is goed uitkijken geblazen,
de zijwegen zijn allemaal zand of gravel wegen. Het is
wel eentonig rijden tot de Okavanga Delta waar we
naar toe willen en ook een dag dat we veel kilometers
moeten rijden (560 km ) want er is niets geen winkels
onderweg en alleen heel kleine gehuchtjes met een
paar houten hutjes en soms een school.
Gelukkig gaan wel alle kinderen naar school, ook al
moeten ze er soms vele kilometers voor lopen. Toen
waren we bij de Okavanga Delta een zeer omvangrijk
natuurgebied, je kunt hier met kleine bootjes het
gebied in maar je kunt ook het gebied van bovenaf
gaan bekijken en dat is wat wij hebben gedaan. ’s
Morgens om 06.00 uur opgestaan en naar het vliegveld
gereden, alles verder geregeld en tegen half 9 (ja er
waren er 2 te laat, totaal 6 personen incl. de piloot) de
lucht ingegaan voor een rondvlucht van een uur boven
de Okavanga Delta, geweldig en dan zie je nog maar
een klein gedeelte van dit prachtige natuur/wildpark.
April 2013
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Veel wild gezien olifanten, wildebeesten, veel
verschillende bokjes, giraffen. Toen we weer op de
grond stonden hebben we maar eerst even lekker
ontbeten op een heel gezellig terrasje tegenover het
vliegveld.
Nu gaan we op weg naar het Chobe park met nog wel
een tussenstop en dat is de Nata Logde geworden met
een campsite, erg mooi en toen we aankwamen ook nog
mooi weer, gelukkig want er moest wel weer een keer
gewassen worden, nou dat hebben we droog gekregen
en toen werd het heel erg slecht weer, onweer en heel
veel regen, het stond helemaal blank, een grote
modderbende. Maar de volgende morgen was het weer
stralend mooi weer en lekker warm. Nog even foto’s
gemaakt en toen maar weer op weg. Een mooie weg om
te rijden en er liepen olifanten, struisvogels en kudu’s
langs de weg, ja dat kan want het Chobe park is niet
omheind, dus de dieren kunnen overal naartoe. Alleen
een dode moeder olifant met jonkie op de weg zien
liggen, waarschijnlijk ’s nachts door een vrachtauto
doodgereden, nou dat is geen leuk gezicht kan ik je
vertellen, dat beeld kregen we de hele dag niet meer van
ons netvlies. En dat ook nog wel op mijn verjaardag (24
okt). Ja dank u voor de felicitaties !
Mooie camping gevonden en een bootsafari geboekt. We
konden ’s middags om ca. 15.00 uur mee. Met een
behoorlijk grote boot gingen we de Chobe rivier op en
daar hebben in de ca. 3 uur durende boottocht geweldig
veel wild gespot, een kudde olifanten van wel 50 a 60
stuks, krokodil, wildebeesten, gazelles, warthoggs en nog
veel meer. Op het laatst nog een heel mooie
zonsondergang gezien en toen was het weer tijd om naar
de camping gebracht te worden. In het donker ons potje
gekookt en nog lang buiten gezeten. De volgende dag
hebben we nog een jeep safari gemaakt, ook weer veel
olifanten gezien maar ook een aantal leeuwen en ik heb
zelf een luipaard gezien.
De volgende dag naar de Namibische grens en daar begon
het verhaal weer van voren af aan, veel stempels enz. Via
de Caprivistrook en de plaatsen Rundu en Grootfontein
gaan we naar het volgende wildpark n.l. Etosha de eerste
halte daar is Namutomi en vandaar uit zelf het park
ingereden voor onze eerste safari. De volgende dag
doorgereden door het park via Kalkheuvel
(waterplaats)naar de volgende camping Halali en
onderweg wederom veel wild gezien o.a. Red Hartebeest,
zebra’s, jakhals, steenbokje e.d. Toen naar de laatste
camping van dit park Okoukuejo. Dit zijn omheinde
overnachtingsplaatsen, camping, huisjes e.d. met een
restaurant, winkels e.d. en je mag ’s morgens pas bij
zonsopgang vertrekken en je moet voor zonsondergang
weer terug zijn.

April 2013
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Hierna zijn we vertrokken naar Swakopmund, maar onderweg hebben we nog een fantastisch mooie open air
camping gehad, geweldig mooi. In Swakopmund was niet veel veranderd sinds de vorige keer. Lekker weer hier,
dus langs het strand gewandeld en een beetje bijkomen van wat we allemaal hebben gezien onderweg.
Toen het laatste traject van onze reis, op weg naar
Windhoek, de hoofdstad van Namibië. De camper
ingeleverd en nog 2 nachten in een B&B gelogeerd vlakbij
het centrum. Deze B&B wordt gerund door een
Nederlandse.
Na 4590 km gereden te hebben eindigt onze geweldige
Afrika rondreis op 08-11-2012 op Schiphol, weer terug in
Nederland.
Ik hoop dat ik jullie veel leesplezier heb bezorgd met mijn
verslag en met de foto’s

MTK De IJselrijders een club om trots op te zijn.
Groet

Marian

April 2013
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Pre-Openingsrit
Zoals de meesten van jullie inmiddels hebben ervaren, heb ik een mail laten uitgaan en daarin eigenlijk
spijt betuigd dat de geplande openingsrit van 24 maart werd uitgesteld naar mogelijk 31 maart. Tevens
was dit bedoeld om jullie wakker te schudden v.w.b. de animo om in clubverband toch te blijven
motorrijden, ondanks de wat tegenvallende weersomstandigheden, gelet op de tijd van het jaar. De
inhoud van dit mailtje behoeft m.i. geen nadere toelichting. Ook na vandaag blijf ik het standpunt
huldigen, dat “ieder weertype z’n charmes kent”. Na het versturen van dit mailtje en nadat ik voor
mijzelf had besloten de rit in ieder geval alleen te rijden, keek ik nog even op de site van de IJselrijders
en wat zie ik? Er waren inmiddels meerdere clubleden die eenzelfde mening waren toegedaan en
kreeg ik per mail respons van Erwin en Halit. Zij hadden het plan opgevat om op die bewuste 24 ste en
ondanks de gevoelstemperatuur, die wel kon dalen tot min 20 graden, een alternatieve route te gaan
rijden. Dit paste dus geheel in mijn straatje en heb hen toegezegd om ook on 10.00 uur bij de
Lindeboom te zullen zijn. Intussen hadden zich meerdere leden opgegeven om ook te gaan rijden. De
bewuste route had men de naam toebedeeld van “Pre-openingsroute”. Leuk gevonden toch?
Ruimschoots voor de klok van tienen stonden achtereenvolgens klaar voor de start bij de Lindeboom:
Erwin Zinnmers (toerleider), Johan Gras, Ronald v/d Klooster, Henk Put, Tonny en Harry Koolhof, Halit
Aydin en ondergetekende Cor Dalhuisen.

Ondanks dat onze voorzitter Jan Korting op de site een ieder een prettige rit had toegewenst,
verscheen even voor tienen deze zelfde voorzitter in hoogst eigen persoon en per automobiel op de
startplaats om ons een hart onder de riem te steken. Deze geste van grote betrokkenheid bij de club
werd door een ieder zeer gewaardeerd.
Exact op tijd werd door Erwin de door hem gekozen route gestart. Het was weliswaar een bestaande
route, maar toch alleszins de moeite waard. Bij aanvang was de temperatuur min 4 gr. en stond er een
behoorlijk frisse wind. Desalniettemin werd er heel relaxed gereden en wel zodanig dat het voor een
ieder prettig was.
April 2013

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 4

Tijdens het rijden liet het zonnetje zich zowaar even zien en werden er “zongebaren” gemaakt, door
achterover te gaan liggen op de motor met de handen in de nek. De werkelijke natuur gaf andere
beelden te zien, maar met een beetje improvisatievermogen leek het wel voorjaar. Na ruim een uur
rijden werd in Zevenaar een parkeerplaats opgereden bij hotel Campanile, die op dat moment
geopend bleek te zijn, hetgeen ook redelijkerwijs was te verwachten. De koffie met gebak lieten we
ons goed smaken en de binnentemperatuur was eveneens prettig. Tijdens deze stop werd nog even
geopperd om de rekening, zoals ieder jaar te doen gebruikelijk bij een openingsrit, te presenteren bij
de penningmeester, maar hiervan werd afgezien, omdat men dat toch wel een beetje flauw vond.
Het vervolg van de route ging over de nodige dijken, hetgeen toch iedere keer weer een belevenis is.
Hierbij moesten we concluderen dat we weinig hinder ondervonden van fietsers en voetgangers op
onze route. Eigenlijk ook wel uniek. Tegen half een stalden we onze motoren op een mooi pleintje in
Huissen voor restaurant de Betuwe (hopelijk heb ik de naam goed onthouden). Dit bleek een keurige
gelegenheid te zijn met prettige service en kwalitatief goed eten. Na een uurtje konden we onze route
voortzetten over echte plattelandswegen met voortdurend de Veluwezoom in zicht. De temperatuur
was inmiddels zelfs opgelopen tot 3,5 gr. (boven nul). Nadat we ons derde pontje waren gepasseerd,
de laatste bij Bronkhorst, gingen we via de Wilpse klei weer richting Deventer, waar we tegen half vier
weer terug waren. Er werd nog een voorstel gedaan om gezamenlijk nog even “een bakkie te doen” bij
de Lindeboom, maar deze bleek gesloten. Tonny en Harry boden hierop spontaan aan dit bij hun thuis
te gaan doen, maar dit werd, mede gelet op de tijd, beleefd afgewezen.
Wel werd nog even de rit kort geëvalueerd en was men allen de overtuiging toegedaan dat dit geheel
zeer de moeite waard was en dat de thuisblijvers, mede gelet op de start, dan wel op de voortzetting
van het nieuwe motorseizoen, een prachtige kans hebben gemist. Hopelijk treffen we elkaar bij één
van onze volgende ritten.
Met vriendelijke groet,
Cor Dahuisen

April 2013
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Programma 2013

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

12 april

20:00 uur

Jose Maatman

Bestuursvergadering

10 mei

20:00 uur

Marian Martens

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.

---------

-------

KORTINGEN VOOR LEDEN
Autobedrijf Slagter:

10% korting
De korting is op arbeidsloon en APK.

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

April 2013
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Bloembollenrit
Deze zal erg veel lijken op de bloembollenrit van 2007.
Lengte ca 320 km (dit in tegenstelling tot wat er nu nog op de site staat)
Vertrek 09:00 uur en ik denk een stop te houden bij restaurant Plasmeier aan de Westeinder plas.
Om wat tijd over te houden langs de bloembollenvelden leggen we het eerste en het laatste deel van de route
af via de A1, dus een wat hogere snelheid dan gebruikelijk is op de provinciewegen.

De route langs de bloembollenvelden gaat langs Noordwijkerhout.
Waar we op de terugreis zullen pauzeren moet ik nog uitvinden.
Groet,

Jaap

April 2013
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Betaald parkeren voor motorfietsen?
Na de pogingen om (ook) motorrijders te laten betalen om tijdens de spits te kunnen rijden, kan zich in de
komende jaren een nieuw gevaar voordoen voor de motorrijder: betalen om stil te mogen staan, oftewel
parkeren.
Dat klinkt vreemd maar is helemaal niet zo ver weg. Gemeentes verdienen inmiddels al meer dan een half
miljard aan parkeren voor met name auto’s. Jaarlijks nemen deze inkomsten met veel meer dan het
inflatiepercentage toe. En het einde is nog lang niet in zicht. Zeker niet als je bedenkt dat de technologie van
tegenwoordig de overheid alle middelen biedt om nog meer te reguleren, ook voor motorfietsen. Motorfietsen
vormen een minderheid in het straatbeeld. De motorfietsen die er zijn, mogen (gedoogd) op de stoep staan mits
daar ruimte voor is en ze geen hinder veroorzaken voor wandel- en invalide wagens. Hierbij nemen ze niet of
nauwelijks meer ruimte in dan een brommer. Bovendien is een parkeerkaartje bevestigen op je motor een
kansloze zaak. Allemaal redenen om de motorfiets met rust te laten als het gaat om parkeren.

Zo is het nu maar blijft het ook zo? Er spelen in Nederland een aantal ontwikkelingen die er wel eens voor
zouden kunnen zorgen dat we straks toch op veel plaatsen mogen gaan betalen om te parkeren. Ten eerste
vormen parkeerinkomsten een substantieel aandeel in de begroting van gemeentes die in deze economische
tijden nog eens extra onder druk staan. De motorfiets blijft daarin niet altijd buiten schot, neem bijvoorbeeld
het betaald parkeren voor motorfietsen in Schiedam. Bovendien worden de middelen die de overheid heeft om
nog meer te reguleren op parkeergebied, steeds geavanceerder.
Kenteken parkeren is in de grote steden al gemeengoed en de invoering van een landelijk parkeerregister kan
hier bovendien een landelijke doorbraak betekenen. Dit werkt als volgt. Wanneer je inbelt met je GSM, houdt
het landelijk register precies bij hoe lang je parkeert, onafhankelijk waar je staat of waar je vandaan komt. Aan
het eind van de maand thuis ontvang je een rekening van je provider, gebaseerd op de gegevens van het
landelijk register. Hoewel het register zich vooralsnog richt op auto’s, kan dit systeem natuurlijk worden
toegepast op elk gekentekend voertuig. Een ongekend belastingpotentieel voor de gemeentes. Het maakt
immers niet meer uit waar het voertuig zich bevindt en welk voertuig het betreft. Bovendien wordt de
parkeermeter zo overbodig.
Tot slot kampen de grote steden met overvolle fietspaden en stoepen in het centrum en rondom treinstations.
De bevolking groeit en het anti -autobeleid van deze steden werpt zijn vruchten af. Diverse gemeentes
worstelen met deze alsmaar groeiende problematiek en als men de stoepen weer vrij wil krijgen voor de
voetgangers zal dat wellicht niet beperkt worden tot het arsenaal aan fietsen dat hier staat. Dan komen ook de
motorfietsen aan de beurt. De combinatie van gemeentes naarstig op zoek naar meer en meer inkomsten in
deze treurige tijden en de middelen die hen hiervoor worden aangereikt vanuit de techniek en de alsmaar
drukker wordende binnensteden, kan dan ook vervelende consequenties hebben voor de motorrijder.
Bron: LOOT
April 2013
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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 2013
Deadline

Uitgave

20 april 2013
20 mei 2013
20 juni 2013
20 juli 2013
20 augustus 2013
20 september 2013
20 oktober 2013
20 november 2013
20 december 2013

April 2013

Clubblad jaargang 40 nr. 5
Clubblad jaargang 40 nr. 6
Clubblad jaargang 40 nr. 7
Clubblad jaargang 40 nr. 8
Clubblad jaargang 40 nr. 9
Clubblad jaargang 40 nr. 10
Clubblad jaargang 40 nr. 11
Clubblad jaargang 40 nr. 12
Clubblad jaargang 41 nr. 1
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Verschijningsdatum
rondom
8 mei 2013
5 juni 2013
3 juli 2013
7 augustus 2013
4 september 2013
9 oktober 2013
6 november 2013
4 december 2013
8 januari 2014
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Beste allemaal,
Fotograferen doet vrijwel iedereen. Vooral nu veel mensen een digitale
camera hebben. Een goede foto maken is echter wat anders dan op een
knopje drukken. Daarvoor moet je niet alleen het juiste voorwerp of de
juiste situatie voor de camera hebben. Je moet dan ook inzicht hebben in
enkele technische aspecten rond digitaal fotograferen. Zo maak je de
leukste foto's!
Jan Korting en ondergetekende willen jullie een mini cursus fotografie geven op een van de
contactavonden.

Mocht er genoeg animo zijn (min. 8 personen), gaan we er een leuke en informatieve avond van
maken.
Graag zouden wij via het forum, willen vernemen of jullie hierin geïnteresseerd zijn.
Groet,
Jan Korting en Zenna Aydin

April 2013
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JARIGEN
April
Bas van Brecht
Berna Pasman
Anton van Kesteren
Louise Vierhouten

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 dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!

April 2013
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De alternatieve bevrijdingsrit 5 mei a.s.
Oorspronkelijk was het de bedoeling om onder leiding van Sergeant Major Beumer van het 101 CBRN
verdcie historische locaties van de oorlog gevechten om de brug van Arnhem te bezoeken. Maar
gezien de verwachte drukte hebben hier maar van afgezien en deze rit verplaatst naar 07 juli.

De rit van 5 mei heeft een lengte van 285 km en is aan de noordzijde van Deventer uitgezet. Vertrek is
om 09.00 uur en rond 10.45 uur de eerste koffiestop (45 min). De lunchstop is gepland om 13.50 uur.
(1 uur) en eventueel om 17.15 uur de "Harrys stop" voor een ijsje (30 min). Dan is de aankomst bij de
Lindeboom om ca. 18.10 uur.

Als je op de toerkalender de rit van 5 mei aan klikt dat verschijnt het kaartje van de rit.
Uiteraard moet ik de rit nog voorrijden dus kleine aanpassen blijven mogelijk. Als e.e.a.
definitief is zal ik de gps-bestand op het forum plaatsen

Gegroet
Jan Korting

April 2013
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Toerkalender 2013
Datum

Soort rit / evenement

21-apr-13

Bloembollenrit. Vertrek 9:00 uur
Alternatieve 5 mei-rit
Vertrek 9:00 uur

5-mei-13
9-mei-13 t/m

12-mei-13

Hemelvaart weekeinde

19-mei-13

Pinkstertoertocht MC Freewheels

26-mei-13

14e Vechtdalrit

2-jun-13

Dobbelsteenrit

3-jun-13 t/m

6-jun-13

12-jun-13

Avond-4 daagse MC Freewheels

Kosten voor
inschrijving

21-jun-13

A4D IJselrijders

24-jun-13 t/m

27-jun-13

A3D

5-jul-13

7-jul-13

Jaap van den Berge

285

Jan Korting

Luxemburg
140 / 200

€ 5,00

250

€ 5,00

4 x 100

€ 5,00

Gert Vierhouten
3 x 100 + 2 x 125

€ 5,00

A4D Commissie

3 x 100

gratis

MC Salland

Bevrijdingsrit

Jan Korting

3-aug-13

Advertentierit

18-aug-13

411

Halit Aydin
Advertentiecommissie

300 à 350

Cor Dalhuisen

Oldtimer-rit Stoppelheane

Open rit RAM Raalte

1-sep-13

Harry Koolhof
Blauwe bogen rit Dalfsen

200

15-sep-13

Promotierit

100

22-sep-13

Pony toertocht Heeten

6-okt-13
20-okt-13

MTC Dalfsen
Regio-overleg
vergadering
MC Freewheels

MTC Dalfsen

Osnabrück. Ook autoweg

8-sep-13

Halit Aydin &
Erwin Zinnemers
MC Freewheels

3-Daagse

21-jul-13

24-aug-13 t/m 25-aug-13

Organisator

320

Avondrit ?

17-jun-13 t/m

3-jul-13 t/m

Geschatte
afstand in km's

Oost-Overijssel. Vertrek 9 uur

150 / 200
300

Sluitingsrit

€ 5,00

MTC Dalfsen
Bestuur

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting
Voorzitter

Jaap van den Berge, Toercommissaris

April 2013
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