M.T.K. de IJselrijders 1974
DECEMBER 2012
39e JAARGANG NR. 12
Postadres: Postbus 736, 7400 AS Deventer
Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl

Toercommissaris/LOOT-vertegenwoordiger :
Jaap van den Berge
Waterhoen 7

7423 CS Deventer

0570-650593

Secretaresse/notuliste:
José Maatman

Longoliusstraat 5

7412 EJ Deventer

0570-644190

Redactie :
Zenna Aydin

Verschoorstraat 9

7425 BH Deventer

06 13 921 922

Advertenties contact :
Internet :
E-mail via :

bestuur@ijselrijders.nl
www.ijselrijders.nl
www.ijselrijders.nl

BESTUUR
Voorzitter :
Harry Koolhof

Waterhoen 58

7423 CR Deventer

0570-653306

Secretaris :
Jaap van den Berge

Waterhoen 7

7423 CS Deventer

0570-650593

Penningmeester :
Marian Martens

Vogelslag 112

7423 CG Deventer

0570-653034

Bestuurslid :
Gert Vierhouten

Ikkinksweg 1

7434 PJ Lettele

0570-540522

Bestuurslid :
Peter Wolsing

Wezenland 5

7415 HP Deventer

06-22206965

Contributie 2012

Bankrelatie

: Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs € 21,-- per jaar.
Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld.
: ABN-AMRO-bank nr. 4784.24.256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders

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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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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Voorlopige toerkalender 2013 .......................... 13

V O O R W O O R D
Hallo IJSELRIJDERS / STERS,
De sluitingsrit 2012 is al weer een tijdje geleden verreden. En een aantal van jullie heeft ook intussen de Sinterklaastoer bij
een van onze collega motorclubs gereden (zie LOOT).
Kortom, het is december. De eerste vorst is al geweest en het zal nu wel echt gaan winteren.
e
We noemen deze maand ook wel de donkere dagen voor kerst met op de 21 het absolute dieptepunt met het minste
aantal zonuren.
Voor velen is het winterseizoen de uitgesproken periode om groot onderhoud
te plegen, of te kijken naar een andere / nieuwe motor.
Maar er zijn er ook die aan de decembermaand een andere invulling geven. En
waarbij het opvalt dat deze invulling te maken heeft met de levensfase waarin
men verkeerd.
Zo zijn er die de feestdagen thuis of elders doorbrengen met vrienden en
familie waarbij diverse diners met een goed glas centraal staat. Deze diners
gaan dan vergezeld van het over en weer geven van cadeaus al dan niet bij de
open haard.
En er zijn er die een diepere betekenis proberen te geven aan deze periode. Er
zijn een aantal zaken die in zo’n periode gevierd kunnen worden. Bijvoorbeeld
op 5 december, de jaarlijkse terugkomst van Sinterklaas. Op 25 en 26 december
de wedergeboorte van het licht, al dan niet gecombineerd met de geboorte van
Jezus Christus te Bethlehem wat tevens het begin van de westerse jaartelling
weergeeft. En op 31 december is Oud en Nieuw een reden voor een feestje,
een nieuw jaar, een nieuw begin. Het is dus duidelijk waarom december de
feestmaand wordt genoemd.
Maar goed, ik wil toch nog een aantal zaken van huishoudelijke aard bij jullie
onder de aandacht brengen met een bruisend winterprogramma met hierin
voor ieder wat wils;
-

15 dec. 2012 De Stadswandeling deel 3, georganiseerd door Jaap en
Berta v.d. Berge
01 jan. 2013 De geboorte van het open forum op onze website
18 t/m 20 jan. 2013 Bezoek aan de Noordelijke motorbeurs Groningen
19 jan. 2013 Nieuwjaarsreceptie in Bowlingcentrum “de Worp”
01 feb. 2013 Algemene ledenvergadering
21 t/m 24 feb. 2013 Bezoek aan de motorbeurs Utrecht
13 mrt. 2013 Verkeersavond
Klootschieten, datum n.t.b.

Voor meer informatie over het voorgaande; zie verderop in dit blad
In ieder geval wil ik iedereen namens het bestuur van MTK de IJselrijders 1974
prettige feestdagen toewensen.
En bedenk wel, wij zijn

MTK de IJselrijders, een club om trots op te zijn
December 2012
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UITNODIGING
Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 februari 2013
Bij De Lindeboom, Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar.
Aanvang 20:00 uur.

De agenda wordt geplaatst in het clubblad van januari 2013.

December 2012
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P r o g r a m m a 2012/2013
Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

14 december
15 december
18 januari
19 januari
1 februari
8 februari

20:00 uur
16:30 uur
20:00 uur
21:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Harry Koolhof
Deventer
Harry Koolhof
Worp
De Lindeboom
Jan Korting

Bestuursvergadering
Stadswandeling
Bestuursvergadering
Nieuwjaarsfeest 2013
Algemene Ledenvergadering
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.

---------

-------

In december en januari is er
geen contactavond!!!

December 2012
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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
Deadline

Uitgave

20 december
20 januari 2013
20 februari 2013
20 maart 2013

Clubblad jaargang 40 nr. 1
Clubblad jaargang 40 nr. 2
Clubblad jaargang 40 nr. 3
Clubblad jaargang 40 nr. 4
---------

Verschijningsdatum
rondom
3 januari 2013
6 februari 2013
6 maart 2013
3 april 2013

-------

KORTINGEN VOOR LEDEN
Bike Sports O.R.S.:

In alle gevallen:

December 2012

10% korting
Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon
en werkplaatstarief

Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
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JARIGEN
In december
Jan
Rob
Hans
Hans
Gerrit
Bianca
Henk

Korting
van den Berge
Vermeulen
Dijkhof
Riemersma
van der Vecht
Schuurman

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 !!!

December 2012
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Stadswandeling Deventer
Zoals inmiddels al twee keer eerder hebben we tijdens de winterperiode met de club
een stadswandeling onder leiding van Henk van Baalen gedaan. Op de algemene
leden vergadering van 5 oktober hebben we besloten om ook dit jaar weer zo’n
stadswandeling te houden en wel op zaterdag 15 december.
Ondanks dat het dan ook Dickens Festival is heeft Henk van Baalen toegezegd om dan
met ons een wandeling te begeleiden door de Raambuurt van Deventer.
Als vertrekpunt is gekozen voor de Boreel Kazerne aan de Houtmarktzijde om
16:30 uur, we hebben dan wandeling met verlichting, misschien in kerstsfeer en we
zullen eindigen in een restaurant boven de Mediamarkt.
Iedere IJselrijder(ster) en eventuele introducé is welkom om deze wandeling mee te
maken.
Ter bestrijding van de kosten vraag ik van elke deelnemer een bijdrage van € 5,00
(liefst gepast).
Graag ontvang ik een reactie van jullie, op de site of via mijn e-mail op
jbvdberge@concepts.nl , zodat ik een indruk krijg van het aantal deelnemers.

Jaap van den Berge

December 2012
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18 Tot en met 20 januari zal in de Martiniplaza te Groningen voor de achttiende keer
Dé Noordelijke Motorbeurs worden gehouden.
De openingstijden zijn:
vrijdag 18 januari 2013 van 18.00 tot 22.00 uur en
zaterdag 19 en zondag 20 januari van 10.00 tot 18.00 uur.
Volwassenen betalen twaalf euro terwijl 65-plussers en kinderen tussen 8 en 12 maar zes euro af
hoeven te rekenen om binnen te komen. Nog jongere kinderen mogen zelfs voor niets naar binnen.
Meer informatie: www.denoordelijkemotorbeurs.nl

---------

-------

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2013. De beurs is van donderdag 21 t/m zondag 24
februari 2013.
Openingstijden*:
Donderdag 21 februari: 10.00 tot 22.00 uur
Vrijdag 22 februari: 10.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 23 februari: 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 24 februari: 10.00 tot 18.00 uur
* Openingstijden onder voorbehoud.
MOTORbeurs Utrecht vindt plaats in Hal 7 t/m 12 in Jaarbeurs Utrecht.
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-nl/Bezoeker/Kaartverkoop.aspx

December 2012
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Vangrail veiliger voor motorrijders dankzij
MAG
Bij het MAG-meldpunt Gevaarlijke Wegsituaties komen dagelijks meldingen binnen van motorrijders die een mogelijke
'gevaar langs de weg' aan ons melden.

Zo kreeg de MAG meerdere meldingen over het ontbreken van een onderplank op nieuw geplaatste vangrails langs de
N228, tussen Oudewater en Haastrecht. De MAG nam contact op met de provincie Zuid-Holland, waarbij werd gewezen op
de overeenkomst die de MAG in 2010 met de provincie heeft afgesloten, waarin ook is afgesproken om
geleiderailconstructies te voorzien van motorrijdersvriendelijke onderplanken.
Na uitvoerig contact tussen de MAG en de provincie zijn nu ook langs de N228 daadwerkelijk onderplanken aangebracht.
De MAG bedankt de provincie Zuid-Holland voor de voortvarendheid waarmee dit probleem is opgelost.
Op de foto's zie je de oude en de nieuwe situatie.

Foto's: Dirk de Jong/MAG
Bron: MAG

December 2012
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MTK de IJSELRIJDERS 1974
NODIGT U UIT VOOR HET NIEUWJAARSFEEST MET

MAGIC BOWLEN
bowling centrum “de WORP”
19 januari 2013
aanvang 21.00 - 01.00 UUR
Deze avond worden jullie om 21.00 uur ontvangen in de lounge met een kop koffie. Hier ontvangt u 3
consumptie munten per persoon.
Aansluitend gaan we om 21.30 uur naar zaal 3 waar het MAGIC BUFFET klaar zal staan met warme en
koude heerlijkheden met voor ieder wat wils.
Vanaf 23.30 uur gaat het dan eindelijk van start. Het onderdeel MAGIC BOWLEN staat dan voor ons
klaar. En als we onszelf dan ingedeeld hebben voor de game kunnen we dan onze sportiviteit ten toon
spreiden.
Rond 01.00 uur zal na een eerlijke telling de winnaar van deze sportieve uitspatting bekend gemaakt
worden waarna we na deze gezellige avond huiswaarts keren.
Opgave per mail;
IJselrijders@hotmail.nl
uiterlijk vrijdag 11 januari 2012
Om de kosten van deze avond binnen de perken te houden vragen we een eigen bijdrage van € 10,—
per persoon (bij binnenkomst te voldoen).
Tot 19 januari 2013,
Groeten
bestuur MTK de IJSELRIJDERS 1974

December 2012
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Hemelvaartweekend Luxemburg
9 t/m 12 mei
Hallo IJselrijders,
Wij, Halit Aydin en Erwin Zinnemers, zullen, als er genoeg animo is,
het Hemelvaartweekend organiseren.

Luxemburg is ons doel!!

Uiterlijk 20 januari willen wij graag weten wie er mee wil
Graag opgeven via: h.aydin@concepts.nl of ezinnemers@hotmail.com

Houdt de komende weken ook het forum in de gaten

December 2012
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Europees Parlement neemt nieuwe regelgeving aan
over toelating motorfietsen

20 November jl., heeft het Europese Parlement met grote meerderheid van stemmen de nieuwe
regels aangenomen welke gaan over de toelating van nieuwe gemotoriseerde tweewielers (bromen motorfietsen), trikes en quads.
Milieumaatregelen
Door deze regels moeten nieuw toegelaten lichte motorvoertuigen behalve bromfietsen vanaf 2016
voldoen aan strengere emissie-eisen conform de Euro-4 norm. Vanaf 2017 geldt dit ook voor
bromfietsen. Vanaf 2020 gelden voor alle motorvoertuigen de eisen volgens de Euro-5 norm.
Verder zullen de motorvoertuigen in de toekomst voorzien moeten worden van een systeem, dat
storingen in het motormanagement zichtbaar maakt (OBD, On Board Diagnostics), waardoor
onnodige vervuiling wordt tegengegaan. De laatste milieumaatregel is een duurzaamheidseis.
Hiermee is het aan de fabrikanten om te garanderen, dat gedurende 35.000 km (20.000 km voor
lichtere motorfietsen) de oorspronkelijke milieugrenswaarden niet worden overschreden.
Veiligheid
Verder gelden vanaf 2016 ook nieuwe regels omtrent de veiligheid. Alle nieuwe motorvoertuigen
boven de 125 cc moeten worden voorzien van een anti-blokkeerinrichting (ABS) op de remmen.
Voor lichtere motorfietsen geldt een verplichting om voor- en achterrem aan elkaar te koppelen of
ABS. In de toekomst vindt nader onderzoek plaats naar de effecten van deze maatregel, waardoor
ABS mogelijk alsnog verplicht gesteld kan worden. Een andere veiligheidsmaatregel is een
verplichting om bij het starten van de motor automatisch dagrijverlichting of dimlicht te laten
ontsteken.
Zelf sleutelen
In de nieuwe regels is ook een bepaling opgenomen, dat lichtere categorieën motorfietsen zodanig
worden gefabriceerd, dat latere wijzigingen aan de aandrijflijn niet meer mogelijk zijn. Op
aandringen van de FEMA, het Europese samenwerkingsverband van de belangenverenigingen voor
motorrijders (waaronder MAG Nederland) is deze regel niet van toepassing verklaard op de
zwaardere motorfietsen.
Visie MAG
De MAG, belangenvereniging voor motorrijders in Nederland, is niet ontevreden over de
maatregelen. MAG-secretaris Dolf Willigers hierover: “Vooral over de duurzaamheidseis zijn we
tevreden, al had van ons die beperking tot 35.000 kilometer best wel wat langer gemogen. Al met
al vinden wij dit een afgewogen pakket maatregelen, dat bijdraagt aan veiliger en schonere
motorfietsen, zonder al te hoge kosten voor de motorrijder. Wij hopen, dat deze maatregelen ook
bijdragen aan een verdere acceptatie van de motorfiets als een goed alternatief voor de auto in het
dagelijkse verkeer”.

Bron: MAG

December 2012
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Bestuur en redactie
wensen iedereen fijne
feestdagen en
een gezond

2013
December 2012
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Voorlopige Toerkalender 2013
Datum

Soort rit / evenement

24 maart
31 maart
7 april
21 april
5 mei
9 mei

Openingsrit
Paasrit
Koekstadrit IJselrijders
Bloembollenrit
t/m 12 mei

26 mei

Pinkstertoertocht MC
Freewheels
14e Vechtdalrit

2 juni

Dobbelsteenrit
Avond-4 daagse MC
Freewheels
Avondrit ?

t/m 6 juni

12 jun
17 juni

t/m 21 juni

A4D IJselrijders

24 juni

t/m 27 juni

A3D

3 juli

t/m 5 juli

3-Daagse

Organisator
Voorzitter
MC Salland
Koekstad commissie
Jaap van den Berge
xxx
Halit Aydin
Erwin Zinnemers

150 / 250
250

€ 6,00

140 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

250

€ 5,00

MTC Dalfsen
Regio-overleg
vergadering

4 x 100

€ 5,00

MC Freewheels

Hemelvaart weekeinde

19 mei

3 juni

Geschatte afstand Kosten voor
in km's
inschrijving

Gert Vierhouten?
3 x 100 +
2 x 125
3 x 100

€ 5,00

A4D Commissie

gratis

MC Salland
MTC Dalfsen

7 juli

Jan Korting

21 juli

Halit Aydin

3 augustus

Advertentierit

18 augustus
24 augustus

xxx
300 à 350

t/m 25 augustus

Oldtimer-rit
Stoppelheane

1 september
8 september
15 september

Blauwe bogen rit Dalfsen
Promotierit

22 september

Pony toertocht Heeten

Open rit RAM Raalte
200
100

€ 5,00

Harry Koolhof
MTC Dalfsen
xxx

150 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

6 oktober
20 oktober

Cor Dalhuisen

xxx
Sluitingsrit

Voorzitter

Niet alle ritten in deze kalender zijn ritten van de IJselrijders. Tussen onze ritten door zijn ook de open-ritten van
de regio-clubs weergegeven. Die zijn als zodanig aangegeven. Evenals wij graag zien dat clubleden uit de regio
bij onze open ritten komen rijden willen zij graag dat wij bij hen komen rijden. Vandaar de vermelding.
Daar waar er nog geen “voorrijder” bekend is hebben we xxx ingevuld en kan een kandidaat-voorrijder zich bij
de toercommissaris melden.

Jaap van den Berge, Toercommissaris
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