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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.  

 

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

Hallo IJselrijders 

Inmiddels is het al weer augustus en is er van de toerkalender nog maar minder dan de helft overgebleven.  Als 

ik dan het aantal deelnames in de toercompetitie van 2013 t.o.v. die van dezelfde periode van 2012 bekijk, dan 

zie ik dat er nu bijna 20% minder mensen hebben meegereden. Ik denk dat ook hier het koude voorjaar een rol 

heeft gespeeld. Maar misschien krijgen we nog een mooie zomer en najaar dus het kan nog goed komen. Zo 

hebben we bij het uitkomen van dit clubblad nog een zestal ritten meetellend voor de toercompetitie op de rol 

staan, te beginnen bij de rit van Cor. Verder wil ik hier dan nog even aandacht vragen voor de Promotierit van 15 

september. Bedoeld om potentiële leden kennis te laten maken met onze club. Dat betekent dan ook dat er dan 

zo veel  mogelijk bestaande leden mee moeten rijden om eventuele nieuwe leden een zo goed mogelijk beeld 

van de IJselrijders te geven. 

 Voor de fanatieke kilometervreters staan er dan ook nog een drietal ritten van de regioclubs in onze kalender, 

dus nog voldoende gelegenheid om benzine in om te zetten in kilometers. 

Een andere nog onwennige zaak is de verandering in de opzet van de maandelijkse clubavond. Hoewel het niet 

altijd zal lukken om een interessant onderwerp voor de leden ten tonele te voeren denk ik dat zowel de foto-

avond als de kart-avond een daverend succes zijn geweest. Helemaal als je dan bedenkt dat de foto’s die we 

tijdens de kart-avond hebben gemaakt zowel technisch als fotogeniek zouden moeten voldoen aan de regeltjes 

die op de foto-avond zijn gepresenteerd. Waarvoor dank, niet alleen naar Jan Korting en Zenna Aydin, maar ook 

naar het kart-initiatief van Wouter Put.  

Als laatste, maar niet minder belangrijke, punt wat ik hier naar voren wil brengen is gebaseerd op het feit dat ik 

intussen bijna 9 jaar in het bestuur van deze club als toercommissaris actief ben en omdat er tijdens de AV van 

januari een nieuw bestuurslid gekozen mag worden wil ik graag mijn stokje overdragen.  M.a.w. bij deze doe ik 

een beroep op jullie allen om te kandideren voor de functie van toercommissaris. 

Oh ja, er moet mij nog iets van het hart.  

Het is mij opgevallen dat er aan het einde van een toerrit vaak minder dan de helft van het aantal deelnemers 

nog aanwezig is alvorens afscheid van elkaar te nemen en in het bijzonder van de bestuursvertegenwoordiger 

die er toch de nodige inspanning, tijd en vaak zelfs geld in heeft gestoken. Natuurlijk kan ik mij goed voorstellen 

wanneer b.v. het laatste stuk van een route langs Apeldoorn gaat er dan rijders uit die omgeving niet meer mee 

willen rijden tot Schalkhaar en vervolgens weer terug naar Apeldoorn. Maar mensen uit Deventer zouden toch 

best wel tot het eindpunt kunnen meerijden, nog los van het feit dat er volgens het toerreglement alleen 

punten kunnen worden verdiend als de gehele rit wordt meebeleefd (art. 8a21).  En misschien moeten we eens 

nadenken over een ander eindpunt, waar we wel even kunnen zitten en onder het genot van een kop koffie of 

wat fris nog even napraten. Iets voor de komende ALV?  

Maar natuurlijk, voor een club als de IJselrijders daar doe je wat voor! 

Jaap van den Berge 
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Nieuwe Leden 
Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Ivo Wever, Hans Korten en Jan van Ginkel 
die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom heten! 

Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie 
motor als aan onze club zullen beleven. Wij als MTK 
de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen zo 
gezamenlijk met jullie te genieten van onze mooie 
hobby! 

Veilige kilometers en tot binnenkort! 

Jan Korting 

Voorzitter MTK de IJselrijders 

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

Even lachen!! 

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.  
Een mobiele telefoon gaat af en één van hen begint een gesprek Iedereen in de kleedkamer 
luistert natuurlijk mee.  
MAN: "Hallo"  
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?"  
MAN: "Ja"  
VROUW: "Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. 
Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?"  
MAN: "Natuurlijk, ... als je het mooi vindt moet je het kopen."  
VROUW: "Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan.  
Ik heb de nieuwe 2004 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi."  
MAN: "Hoeveel kost ie?"  
VROUW: "80,000 euro"  
MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."  
VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo graag wilden 
kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." 
MAN: "Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro." 
VROUW: "OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!"  
MAN: "Doei, ik hou ook van jou."  
De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar 
hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM is?" 

 
 
 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Toerrit (Cor) zondag 18 augustus a.s. 

Op zondag 18 augustus a.s. staat weer een rit op het programma. Dit keer is gekozen voor de richting 
Friesland. De rit is 338km lang, maar gezien de gekozen wegen is deze tocht relatief gemakkelijk te 
rijden.  

Om 09.00 uur is het vertrek vanaf de Lindeboom. 
We gaan van daaruit via de binnenlanden naar 
Vaassen en vervolgens naar Elburg, langs het 
Veluwemeer in de richting van Kampen en 
vervolgens de Noordoostpolder in naar Ens, waar 
we tegen 10.30 uur een koffiestop hebben bij: 

“Het Wapen van Ens”,  
Baan 1a,  8307 AS,  

tel. 0527-251312.  
 

Daarna via Vollenhove langs de dijken naar achtereenvolgens Blokzijl, Blankenham en Kuinre naar 
Lemmer. We volgen dan in grote lijnen de IJsselmeerdijk naar Stavoren, Hindeloopen, naar het 
pittoreske plaatsje Piaam.  

Daar gaan we, naar schatting, tussen 12.30 uur en 
13.00 uur de lunch gebruiken bij:  

        

“de Nynke Pleats” 
Buren 25,  
8756 JP Piaam,  
tel. 0515-231707.  

Even verderop in Makkum bestaat de gelegenheid tot tanken bij o.a. Avia. We zitten dan op zo’n kleine 
200 km. Ik ga ervan uit dat dit voor een ieder (uiteraard van start gegaan met een volle tank) 
redelijkerwijs haalbaar moet zijn. Met een boog gaan we daarna weer zuidelijker, om via de 
Weerribben weer in het Overijsselse aan te komen. In dit traject is het wat improviseren, afhankelijk 
van weersomstandigheden etc. , v.w.b. een ijsstop o.i.d.. Via Hasselt en het Zwolsedijkje gaan we de 
bebouwde kom van Zwolle zoveel mogelijk omzeilen en leggen het laatste stuk af via de oude, 
vertrouwde Ijsseldijk naar Schalkhaar.  
 
Onder normale omstandigheden moeten we daar terug kunnen zijn zo tussen 17.00 en 18.00 uur. 
 
Graag zie ik jullie om 09.00 uur verschijnen bij de Lindeboom. Tot dan. 
 
Met vriendelijke groeten 
 
Cor Dalhuisen 
Vuurdoornstraat 160 
8171XE Vaassen  
Tel. 0578-573466/ 06-12809261  
e-mail: elcoda@chello.nl.  

Het Wapen van Ens 

mailto:elcoda@chello.nl
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Bevrijdingsrit 2013  
 
Reisleider    SM Theo Beumer 
Deelnemers 

Halit Aydin 
Janberd Bertan Aydin 
Francise Maatman 
José Maatman 
Gert Vierhouten 
Jaap van den Berge 
Aad Holthuis 
Ton, Jos en Jan Korting 
Gerard Harmelink (introducé) 

 
Om 08.30 uur zijn we vertrokken van de parkeerplaats bij de Lindeboom en in een rustig tempo 
binnendoor gereed naar de afgesproken plek aan de “Duitse Kampweg” in Wolfheeze. Daar kennis 
gemaakt met Sergeant Majoor Theo Beumer, die ons de bijzonder nog bestaand locaties van Operatie 
Market Garden zal laten zien en uiteraard daarover ook de bijzonderheden zal vertellen.  
 
Bijzonderheden zoals hoe Engelse soldaten hebben geprobeerd de gewonde soldaten (met gevaar 
voor eigen leven) uit de vuurlinie van de Duitsers te halen, waar soldaat Edmonds is zwaar gewond is 
geraakt en waar hij gestoven is (foto van zijn veldgraf). En uiteindelijk zijn laatste rustplaats op het 

militaire begraafplaats in Oosterbeek. 
We zijn ook geweest bij een tunneltje 
onder de spoordijk door. Dit tunneltje 
heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
terugtrekken van 75 Engels soldaten van 
de 4e Parachute Brigade. Op deze locatie 
worden nu nog jaarlijks de gesneuvelde 
militairen van Operatie Market Garden 
herdacht. 
Tussen de middag hebben een 
pannenkoek genuttigd in De Oude 
Herbergh in Oosterbeek. Ook dit 
gebouw heeft in de oorlog dienstgedaan 
als hoofdkwartier van de geallieerde 
militairen. 

Na de lunch 
zijn we eerst 
wezen 

kijken bij (zeg ik heel oneerbiedig) een gat in de grond. Deze locatie is niet 
ver van het tunneltje en in dit “gat” hebben de 75 militairen nog enige 
uren standgehouden tegen de aanvallen van de Duitsers. De Duitsers 
hebben van alles in hun richting gegooid tot vlammenwerpers toe. 
Uiteindelijk hebben deze 75 militairen een stormloop (met de bajonet op 
het geweer) gedaan door de Duitse linies richt hun eigen tropen. Bij deze 
stormloop zijn nog eens 13 man gesneuveld. Vervolgens zijn we naar een 
oude steenfabriek (restanten zijn nooit opgeruimd) gegaan. Op dit punt is 
zwaar gevochten omdat ten tijde van de oorlog hier een pont was (dus 
een oversteekpunt). Het transport van de stenen op het terrein van de 
steenfabriek werd uitgevoerd met paarden.  

Randevouspunt van de eerste verkenners 
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Deze dieren stonden tijdens de gevechten gewoon op stal. Op enig moment is de stal in brandgeraakt. 
De aanwezige militairen hebben geprobeerd de dieren uit de stal te krijgen, maar dat is niet gelukt en 

de paarden zijn levend verbrand. Theo Beumer heeft tijdens zijn 
onderzoek gesproken met militairen die hier ook gevochten 
hebben. En naar alles wat de militairen tijdens Market Garden 
hebben meegemaakt is het geschreeuw van de stervende 
paarden het meeste wat ze is bijgebleven. Na het bezoek aan 
de steenfabriek zijn we naar het hoge punt van de 
Westenbouwing gereden. Dit was een hoog punt dus belangrijk. 
Hier vertelde Theo dat door een “fout” bevel van de tweede 
man in commando het hoge punt “de Westenbouwing” door de 
Engelsen is verlaten en dat daardoor de Poolse militairen onder 
vijandelijk vuur zijn gedropt. Ook vertelde Theo hier hoe slecht 
de Poolse militairen zijn behandeld door de legerleiding van de 
Engels militairen en dat zij de schuld 
hebben gekregen van het mislukken 
van Market Garden (de militair 
spreek niet over mislukken, het is 
anders verlopen dan gepland). De 

beschuldigen aan het adres van de 
Polen waren zo sterk dat het land 

Polen de lijken van de gesneuvelde Poolse militairen niet in ontvangst wilde 
nemen, zodat zij niet in Polen begraven konden worden. Toen hebben 
Engels soldaten (zij wisten wel beter) er voor gezorgd dat deze gesneuvelde 

Poolse militairen een fatsoenlijk graf hebben 
gekregen op de Engels militaire begraafplaat in 
Oosterbeek. De Poolse militairen zijn in 2006 
volledig gerehabiliteerd maar de meeste Poolse 

militairen hebben dat niet meer meegemaakt. 
Generaal Sosabowsk, oprichter en bevelhebber 
van de Poolse 1e Onafhankelijke 

Parachutistenbrigade stierf op 75 jarige leeftijd in armoede. Sosabowsk 
ontving in 2006 postuum de Bronzen Leeuw (een hoge Nederlandse militaire 
onderscheiding). Om de dag te einden zijn we naar de militaire 

begraafplaats in Oosterbeek gereden. Hier hebben we stil gestaan bij een aantal graven van militairen 
die in de loop van de dag met naam en toenaam zijn genoemd. Theo verteld dat de militaire 
begraafplaatsen van de geallieerden vaak op dezelfde wijze zijn ingericht – een groot gedenksteen 
midden voor (stelt de commandant voor die voor zijn tropen staat) en de graven met de namen (het 
gezicht van de militair) naar het midden gericht. De begraafplaats is dus zo ingericht alsof men op de 
militaire appélplaats staat. Het wordt ook het “laatste appél” genoemd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generaal Sosabowsk 

Kleinzoon Michael met 
het Eremetaal 

 

Één van de schoorstenen staat er nog 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_1e_Onafhankelijke_Parachutistenbrigade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Poolse_1e_Onafhankelijke_Parachutistenbrigade
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postuum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bronzen_Leeuw
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Het Laatste Appél  
 
Op de parkeerplaats van de begraafplaats hebben we Theo bedankt voor de indrukwekkende toer en 
hem een Deventer lekkernij overhandigd als dankt. 
 
De thuisblijvers hebben met deze rit echt wat gemist!!! 
 
Jan Korting 
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 Avondvierdaagse 2013

Dit jaar alweer de 28e editie van de Avondvierdaagse. Aan het beproefde concept hebben we niet gesleuteld. Er 
kan de hele week gereden worden, drie ritten van 100 km en 2 ritten van 125 km. Uiteraard is er na het rijden 
van de vierde avond een herinnering. Met 120 deelnemers mag deze editie weer als prima bezocht worden 
gezien. Het weer was geweldig, de eerste 2 dagen was het nogal heet, maar elke avond was het heerlijk droog 
met prima temperaturen. Alleen de organisatoren hadden minder geluk. Woensdag overdag viel de eerste 
regen bij het voorrijden en controleren van de route voor dezelfde avond. We proberen hiermee te voorkomen 
dat er weggedeelten zijn afgesloten waar de route langs komt. Het gebruik van een regenpak was niet 
overbodig. Niet alleen mij viel een plensbui ten deel, ook bij de controle op donderdag door Jos kwam het met 
bakken uit de lucht. Helaas bleef het vrijdag overdag ook niet droog.  

We begonnen maandag met de route West/Noord, wat gekscherend nog wel eens “aan de verkeerde kant van 
de IJssel” wordt genoemd. Deze route voerde naar de Nieuwe Zuidweg boven Heerde, waar op de pauzeplaats 
door Jaap van den Berge een drankje werd geschonken. Berna Pasman zat als vanouds achter de inschrijftafel 
voor alle nieuwe inschrijvingen en Jos zat achter de laptop om de GPS rijders te registreren en eventueel op weg 
te helpen. Het was gezellig druk en overal waren blije gezichten te zien. Het jaarlijkse evenement was weer 
begonnen. 

 

Dinsdag werd route Zuid verreden en de pauzeplaats lag bij Ruurlo in de buurt aan de Zelledijk bij huis “ter 
Zelle”.  Een vriend van Jos, Stefan, was zo vriendelijk om ons ook dit jaar weer te helpen bij het schenken van de 
drankjes. Marion  Korting zat achter de inschrijftafel. Het aantal inschrijvingen nam toe en op het verliezen van 
een tanktas na, die na speurwerk door IJselrijders weer werd terug gevonden, waren er gelukkig geen 
problemen te melden. 

Op woensdag lag de route aan mijn kant van de IJssel, aangezien ik in Apeldoorn woon. Omdat ik jonge 
schoolgaande kinderen heb, ligt traditiegetrouw de route deze dag rondom Apeldoorn. Dan kan ik mijn kinderen 
naar school brengen en in de tijd dat zij op school zitten controleer ik de route. Altijd een kwestie van 
doorwerken, maar tot op heden heb ik het gered.  
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Deze avond lag de pauzeplaats onder de A1 naast het Apeldoorns Kanaal in Apeldoorn. Gert Vierhouten 
verzorgde daar de drank en bij De Lindeboom was Trijnie Schrik aangeschoven aan de inschrijftafel. Net als de 
voorgaande avonden was het erg gezellig. 

Op donderdagavond zat Tonny Koolhof achter de inschrijftafel. Al bij het vertrek vanaf De Lindeboom kreeg 
“onze boer” uit Heeten (begrijp me niet verkeerd, hij is er trots op om het vak van boer uit te oefenen), zijn 
motor niet meer opgestart. Startkabels had hij zelf bij zich, alleen was er nog een auto nodig. Gelukkig zat Stefan 
lekker te eten bij het wok restaurant. Dus heeft Jos Stefan maar ff gebeld en zijn auto gebruikt. Jan Korting was 
samen met Marion afgereisd naar de pauzeplaats bij de Berkel ergens tussen Almen en Lochem. Jan heeft daar 
sfeerbeelden gefotografeerd en Marion schonk drankjes voor de deelnemers. Toen ik op de pauzeplaats 
aankwam was de onze “boer” uit Heeten daar ook en hij was zo slim geweest om de motor te laten lopen. De 
pauzeplaats wordt nog altijd goed gewaardeerd, gelukkig hebben we nog vrijwilligers die ons daarbij willen 
helpen. Diezelfde avond hadden we helaas ook te maken met een valpartij. Een jonge vrouwelijke deelnemer, 
die net een week haar rijbewijs had, ging op de Voorsterklei achter Voorst op de Hoenweg onderuit op een 
boerenerf dat door de boer niet was schoon gemaakt. Het had overdag namelijk heftig geregend met enig 
onweer en hoewel het ´s avonds droog was, was de weg niet overal opgedroogd. En op de Hoenweg ook niet. 
Het kuilvoer en de mest maakten het tot een glibberig parcours. Helaas ging de dame hier onderuit. Ook hier 
lieten de IJselrijders zich weer van hun beste kant zien en binnen de kortste tijd was Jos er op de motor met in 
zijn kielzog Ton Korting met de auto en motoraanhanger. Het enige dat ontbrak, was een sleutel om de 
oprijplaat van de aanhanger te gebruiken en dus hebben Ton, Jos en ondergetekende de motor maar op de 
aanhanger getild. De dame is netjes thuis gebracht en heeft de boer aansprakelijk gesteld voor de staat van het 
wegdek en heeft haar schade op hem proberen te verhalen. Toen ik daar weg reed had ik het idee dat mijn 
koplamp weinig licht meer gaf, dus maar eens gestopt en ja hoor: koplamp stuk. 

Het begon al donker te worden en hoewel ik van plan was te route uit te rijden, ben ik via de kortste weg naar 
Deventer gereden. Groot licht aan waar mogelijk en als de auto´s te dichtbij waren toch maar even dimmen naar 
stadslicht. Vervolgens even een pitstop bij de familie Korting gemaakt, die gelukkig nog wel een H4 lamp in de 
kast hadden liggen. Maar goed dat ik al eens eerder een lamp had vervangen, want in het donker enigzins op de 
tast valt niet mee. Het afdekrubber maar niet terug gemonteerd, dat kon ook wel bij daglicht. Daarna terug naar 
De Lindeboom. Daar zat Tonny keurig, maar heel “Remy”, op ons te wachten, alle deelnemers waren al naar 
huis gegaan. Door alle verwikkelingen was het een latertje geworden.  
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Gelukkig kwam Jos ook snel terug van het wegbrengen van de schademotor  en konden we, zoals gebruikelijk, 
met een gehaktballetje de avond af sluiten. 

Vrijdag de afsluiter. Een rit met richting Oost/Zuid. Ondergetekende zat op de pauzeplaats achter Markelo aan 
de Loppinksweg en José Maatman hielp aan de inschrijftafel en gaf de laatsten die 4 avonden hadden gereden 
de herinnering, namelijk een koppelsleutelhanger. Vrijdagavond strandde een oud voorzitter met de finish in 
zicht op de Croddendijk. Met een tekort aan benzine (?)  op een rit van 100 km wel te verstaan. Dus die moest ff 
met een jerrycan worden gehaald! Wij konden al om 22.00u afsluiten omdat iedereen vroeg terug was. 

Vele complimenten hebben we in ontvangst mogen nemen voor deze leuke editie. Ook werd er deze week een 
deelnemer door de politie op zijn rijgedrag aangesproken op de parkeerplaats bij De Lindeboom. De “polizist” 
vond het echter een gezellig evenement die hij niet wilde verpesten met een bon, zodat het bij een 
waarschuwing bleef.  

Over de geschreven routes hebben we geen commentaar gehad , waarschijnlijk omdat het merendeel nu met 
GPS rijdt. Met 60 gedrukte exemplaren hielden we elke dag nog over. Ook met de GPS ging het goed en gelukkig 
waren er weinig problemen (het lijkt erop dat de deelnemers heel langzaam gewend raken aan hun apparatuur, 
uiteraard de uitzonderingen daar gelaten….) 

Jos en ik waren deze keer eens als eerste op de gezellige BBQ, die als vanouds door Marion werd georganiseerd. 
Nadat we rond 02.00u hadden afgesloten, was ook deze editie weer ten einde. Op naar de 30e editie, gezien het 
aantal enthousiaste deelnemers moet dit haalbaar zijn! 

Ik wil een ieder die ons, voor of achter de schermen, geholpen heeft om van deze editie een succes te maken, 
hartelijk danken. Jos en Ik hopen volgend jaar samen met de vele vrijwilligers weer een leuke editie te kunnen 
organiseren. 

Groeten  

Dirk Welgraven 
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                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

13 september  20:00 uur  Jos Korting   Bestuursvergadering 
11 oktober  20:00 uur  Jan Korting   Bestuursvergadering 
18 oktober  20:00 uur  De Lindeboom   Algemene Leden Vergadering 

NB. In augustus 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. 
 

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

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

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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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 Verschijningsdatum 
rondom 

20 augustus 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 9 4 september 2013 

20 september 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 10 9 oktober 2013 

20 oktober 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 11 6 november 2013 

20 november 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 12 4 december 2013 

20 december 2013 Clubblad jaargang 41 nr. 1 8 januari 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN 
Augustus 

Peter Wolsing   
Herman Mossink   
Pieter Jan Fledderus   
Berta van den Berge  
Theo de Lange        
Elly Dalhuisen-Mulder   
Jan van Ginkel  

 

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 !!! 
 
 
 
 
 

 

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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Verslag contactavond 5 juli jl. 

 
Om 18.00 uur werden we verwacht bij Karting Eefde aan de Elzerdijk 44, 7211 LT Eefde. 

We werden gelijk bij de ingang welkom geheten door Wouter en Marcel Put, beide zoons van Henk 

Put, die deze contactavond voor de MTK De IJselrijders hebben georganiseerd. 

In het zaaltje dat aan de kartbaan lag gaf Wouter uitleg d.m.v. de laptop over het karten, hij kart zelf 

ook al vanaf zijn 16e jaar. Hij vertelde wat je wel en zeker niet moet doen. Ook vroeg hij wie er al ooit 

eerder had gekart. Dat waren toch al wel meer clubleden die dit al eerder hadden gedaan, maar hier 

niet echt de hobby van hebben gemaakt. Hij liet de verschillende soorten karts zien.  

Dan mocht iedereen die zich had opgegeven om mee te rijden ’n rondje oefenen, dat werd ’n 

inrijdronde, dan 10 rondjes rijden om zo snel mogelijk over de eindstreep te komen en ’n uitrijdrondje. 

Daarna gaf Wouter weer uitleg en informatie en heeft hij foto’s laten zien van hem waarbij hij bekers 

in ontvangst nam van de gewonnen races. En hij had ’n boek wat speciaal over karten ging waar we in 

konden kijken. Ook heeft Wouter ’n filmpje laten zien van ijs-karten, waar hij zelf aan mee deed, dan 

zitten er spijkers om zijn banden heen van de kart om zich dan beter in het ijs te kunnen drukken. 

Maar vandaag was het gelukkig goed weer, droog, de zon scheen en goed weer om te rijden. 

Na deze informatie 

mochten de deelnemers 

weer in ’n kart stappen 

om wederom ’n 

inrijperiode te doen om 

’n nog beter gevoel te 

krijgen hoe de kart op de 

weg ligt en hoe je moet 

reageren als iemand die 

“ sneller “ is je 

voorbijgaat, dit kon 

zowel rechts als links gebeuren, en of je nu zelf ook iets zelfverzekerder was en je wat harder kunt 

gaan rijden. Iedereen mocht weer 10 rondes rijden. Nadat iedereen de 10e ronde had gereden zwaaide 

Zenna met de zwart-wit geblokte vlag de deelnemers af. Dit deed ze zeer elegant naar mijn idee had ze 

dit al vaker gedaan, het ging zo soepel en vol overtuiging met heel haar hart. Daarna kon iedereen 

even tijd nemen om iets te drinken en Ronald om iets te eten want hij was gelijk vanuit zijn werk 

gekomen en had nog geen tijd gehad om te eten en ’n patatje ging er dus wel in.  
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Weer mochten de deelnemers in ’n kart stappen en de 1e inrijperiode rijden, dit keer werden de 

nummers van de kart opgeschreven want er werd nu ’n wedstrijd gehouden wie er het snelst over de 

finish komt. Wel werd er verteld door de organisator dat als je gevaarlijk deed of je niet aan de regels 

hield dat je dan gediskwalificeerd kon worden. Daarna stonden ze allemaal netjes opgesteld volgens de 

kart-regels achter elkaar 

bloksteensgewijs, en werd het sein 

gegeven rijden maar. Er werd flink 

gas gegeven want iedereen had nu 

met de oefenrondjes al goed 

kunnen oefenen wat ze wel en juist 

niet moesten doen. Zoveel mogelijk 

gas geven of iets gas minderen 

maar vooral niet remmen of het 

moest helemaal fout gaan dan 

natuurlijk wel de rem gebruiken. 

Het ging allemaal zo snel maar 

ineens waren er 3 karts die elkaar ’n 

klein duwtje gaven maar het kwam 

toch nog wel goed, ze konden nadat 

ze wat scheef op de baan stonden 

toch nog wel weer doorrijden. En 1 

deelnemer duwde wat 

afrasteringblokken weg maar deze 

kwamen gelukkig niet op de rijbaan 

uit. Tonny was mee gegaan om 

Harry aan te moedigen, dit deed ze 

ook met volle overtuiging. Gelijk 

voor het 1e rondje door iedereen 

was gereden, was Wouter die 

achteraan was gepland met zijn 

eigen kart tussen alle gaatjes die hij 

zag geschoven en zo enorm hard 

zijn 10 rondjes reed. 

Doordat de tijden via de computer werden opgevangen hadden we geen idee wie er het snelst over de 

finish kwam. Dus wachten op de uitslag. Niemand was gediskwalificeerd. 

De deelnemers van de MTK de IJselrijders waren: Hans Vermeulen, Jaap van den Berge, Rob van den 

Berge, Harry Koolhof, Halit Aydin, Janberd Aydin, Jos Korting, Ton Korting, Ronald van der Klooster, 

Marcel Put. Aanwezige fotograven: Jan Korting en Zenna Aydin. Aanmoedigen van de deelnemers, 

Marco Eversberg, Henk Put en Tonny Koolhof. 

De 1e,2e en 3e prijs en de poedelprijs werden bekend gemaakt.   
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1e prijs ’n beker voor Ton Korting, de 2e prijs ook ’n beker voor Rob van den Berge, de 3e prijs ook ’n 

beker voor Jaap van den Berge en de poedelprijs ’n kleinere beker voor Janberd Aydin. 

Ik wil nog ’n klein stukje schrijven over Wouter Put, hij is begonnen met karten toen hij 15 jaar was, dit 

zoals hij zelf al vertelde na 1.5 jaar zeuren over ’n kart, uiteindelijk zijn z’n ouders overstag gegaan, 

zoals ze nu zien hoe goed hij is bleek dit geen verkeerde keus te zijn geweest.  

Je hoeft voor het karten geen rijbewijs te hebben. Het technisch inzicht vergroot en zoals Henk zijn 

vader vertelde hij krijgt er wel vieze handen van maar hij leert er ook heel veel van. Beter dan dat zijn 

zoon achter de computer of de tv. zit te hangen. Inmiddels is Wouter aan zijn 2e motorblok begonnen 

’n Honda 390, het 1e motorblok RK1 is kapot gelopen. Qua budget is dit een betere klasse om in te 

rijden. 

In het begin heeft hij hulp gehad met sleutelen, zijn vader heeft hem het een en ander verteld over de 

techniek, inmiddels doet hij alles zelf qua onderhoud en afstellen, hij heeft dus ’n goede leermeester 

gehad.  

Het transport van de kart van en naar de baan doet Wouter in een 30-jaar oude Paradiso vouwcaravan 

voor de vouwcaravan rijdt hij dan in ‘n 30 jaar oude VW Golf1, grappig geheel in de stijl van de jaren 

80. Op dit moment maakt Wouter deel uit van een raceteam waarin hij een ondersteunende rol als 

monteur heeft. Hij rijdt zelf nog clubwedstrijden op de kartbaan in Eefde, dit niet geheel 

onverdienstelijk, want vorig jaar heeft hij nog ’n plaats op het podium kunnen bemachtigen, dit jaar 

spant het er nog om.  
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We wensen hem namens de aanwezige leden nog heel veel succes met het racen en we hopen dat hij 

nog veel prijzen mag winnen. 

Voor eventuele informatie over het karten kunt U de site bekijken: www.kartingeefde.nl 

Ook wil ik bij deze Henk, Wouter en Marcel Put bedanken voor het organiseren van deze avond, de 

uitleg ervan en ik heb zelf gezien dat alle deelnemers enorm hebben genoten van het kart-racen en het 

was ’n zeer geslaagde avond.   

Groetjes,  

Tonny Koolhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nog meer foto’s zien, klik hier! 

  

http://www.kartingeefde.nl/
https://plus.google.com/photos/117680801073050764734/albums/5898206108081693569?authkey=CJ3CiofHtZrKTA
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21 juli 2013 Rondje Osnabrück 

De weersvoorspelling was dat het erg warm zou worden vandaag, maar ja het is ook nooit goed in 
Nederland, of het is te koud, te nat of te heet. Toch zijn we vandaag maar lekker gaan toeren. De opkomst 
was goed. 
Harry en Tonny, Jan, Jaap, Marian, Henk en  Berna, Cor, Ronald, Frances, Hans Vermeulen ja ja op de BMW, 
hij is van zijn geloof gevallen en natuurlijk onze voorrijder van vandaag Halit. 
Allereerst moesten de nieuwe motoren gekeurd worden, Jan had een nieuwe motor, erg mooi (ik ben 
helaas het merk vergeten) sorry Jan, en ook Ik (Marian) heb een nieuwe motor aangeschaft een Honda All 
Road Trans Alp vandaar dat ik dus de pineut ben om een stukje te schrijven (geen probleem hoor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om half 10 ons gereedgemaakt voor het eerste gedeelte van de rit, 121 km. over de A1 naar Osnabrück, 
was lekker rustig op de weg en ook nog niet zo warm, dus we waren mooi op tijd op onze eerste stopplaats 
voor vandaag Kastanie in Ibbenbüren hier lekker koffie gedronken in de schaduw met een lekker koekje 
erbij. 
Van daaruit zijn we aan de route begonnen en ik mag zeggen dat Halit zijn best heeft gedaan om leuke 
kleine weggetjes te vinden. Na ca. 200 km. zijn we gaan tanken, dat moet natuurlijk ook gebeuren want hij 
loopt nog steeds niet op water, helaas. Toen nog een klein stukje doorgereden naar onze lunchstop. Liban-
Bistro-restaurant in Borgholshausen een erg leuke stek. We hebben lekker in de tuin op het terras in de 
schaduw gezeten en heerlijk gegeten, was goed toeven daar. Onderhand was het wel erg warm geworden 
maar ja we moeten toch verder, dus hebben we ons maar weer aangekleed en de motoren aangetrapt en 
zo zijn we weer op weg gegaan op naar een ijsje. 
 
Voordat we de autoweg weer op zouden rijden zijn we gestopt bij Il Gabbiano in Ibbenbüren en hebben we 
ons tegoed gedaan aan een heerlijke sorbet, FANTASTISCH LEKKER !!!!! Goed adres Halit. 
Na deze heerlijke versnapering zijn we aan het laatste stuk van deze route het rondje Osnabrück begonnen, 
autobaan op naar Schalkhaar, de Lindeboom het eindpunt. 
Halit hartelijk bedankt voor deze mooie route namens ons allen. 
Groet   Marian  
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Rit 1 september a.s. 

Beste IJselrijders, 

Op 1 september wil ik mijn rondje Limburg rijden. Deze heeft een lengte van 186 km maar om daar te 
komen moeten we 143 km op de snelweg rijden en natuurlijk ook weer terug. In totaal komen  we dan 
uit op 472 km. 

 

Ik wil ’s morgens dan ook om +/- 9.00 uur vanaf de Lindeboom vertrekken. 

Aangezien ik de hele route nog moet voorrijden kan er nog van alles veranderen dus houdt de website 
in de gaten. 

Tot ziens op 1 september bij de Lindeboom. 

Groet Harry 
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Toerkalender 2013 

 
       

 
Jaap van den Berge, Toercommissaris 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte 

afstand in km's 
Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

18-aug-13     Rit richting Friesland 338   Cor Dalhuisen 

24-aug-13 t/m 25-aug-13 Oldtimer-rit  Stoppelheane     Open rit RAM Raalte 

1-sep-13     Rit richting Limburg  472   Harry Koolhof 

8-sep-13     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen 

15-sep-13     Promotierit 100   Bestuur 

22-sep-13     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

6-okt-13     Oost-Overijssel. Vertrek 9 uur   300    Jos Korting 

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 


