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DOELSTELLING 

MTK de IJselrijders stelt zich ten 
doel het behartigen van de 
belangen van de motorsport 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,  het 
 bezoeken van evenementen, 
 het houden en bezoeken van 
 kampeerweekeinden; dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 jongeren in contact te 
 brengen met de motorsport, 
 onze motorclub en  andere 
 instanties die van belang zijn 
 voor motorrijders;    

 

 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 

 
Hallo IJselrijders,  

De eerste maand van het motorjaar 2012 zit er inmiddels al weer op, toch staan er nog een tweetal 

onderdelen van het winterprogramma 2011-2012 op de rol. Het gebruikelijke klootschieten, gepland op 4 

februari, zal nu weer worden gehouden vanuit een locatie zoals die jaren geleden ook gebruikelijk was. 

Toen heette dat “de Kranenkamp” en nu is dat herschapen in “Nu Nu”. Verder staat ook een bezoek aan de 

motorbeurs voor 25 februari nog op het programma. Voor een gezamenlijk bezoek kun je je daarvoor 

aanmelden bij Harry Koolhof.  Het eerste evenement van ons winterprogramma, de stadswandeling onder 

begeleiding van een gids, was druk bezocht, mede doordat de clubleden ook anderen konden meenemen. 

Inmiddels is met enige vertraging ook de nieuwe website in de lucht. Dat de meeste leden daaraan nog 

even moeten wennen moge duidelijk zijn. Voor het eerst is er ook een forum, waarop ieder lid 

mededelingen kan achterlaten, die dan weer door andere leden gelezen en beantwoord kunnen worden. 

Dit medium is er dan ook bij uitstek geschikt voor, om onze “voorrijders” allerlei informatie met betrekking 

tot hun rit aan de medeleden door te geven. Ik denk daarbij aan wijzigingen in de vertrektijd of de te 

volgen route. Voor de leden die dan mee willen rijden is het belangrijk om kort voor vertrek nog even het 

forum te raadplegen, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan zodra zij op het gebruikelijke 

vertrekpunt aankomen. Nog leuker zou het zijn als elke “voorrijder”  de beschrijving van zijn (of haar) route 

in de TOERKALENDER zou kunnen beïnvloeden, want daarmee zouden dan ook externe geïnteresseerden 

bereikt kunnen worden, maar misschien komt dat nog. Voorlopig  moet dat nog door tussenkomst van de 

webmaster. 

Ook zij die nog maar onlangs ontdekt hebben dat het papieren clubblad niet meer verschijnt zullen 

inmiddels hebben gemerkt dat er nu nog alleen een digitaal blad, wat er overigens in kleur nog fraaier uit 

ziet ook, via internet verspreid wordt.  Nu nog even gaat dat via de e-mail, maar ook dat moet via de 

nieuwe site en moet straks ieder lid zelf zijn clubblad gaan downloaden; dan zijn we ook niet meer 

afhankelijk van een eventuele verandering van iemands e-mail adres.  

Het toerprogramma voor 2012 hebben we zojuist in de ALV van 26 januari vastgesteld. In het regio overleg, 

waaruit ook de dobbelsteenrit is voortgekomen, is afgesproken dat wij en zij de “open ritten” van elkaar in 

de toerkalenders zullen vermelden met als doel om die ritten dan bij elkaar te gaan rijden. Daar waar wij 

niet in staat blijken om voorrijders voor onze eigen ritten te vinden, vullen wij dan de open ritten van regio 

clubs in. Toch zullen wij voorrang verlenen aan eigen ritten, dus enthousiaste voorrijders meldt je aan voor 

een rit, want voor de IJselrijders, daar doe je wat voor. 

Jaap van den Berge 
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Het redactionele stokje wordt doorgegeven !!! 

 
Er is een opvolgster voor de redactie gevonden! 
Zenna Aydin, zij is al eerder in beeld geweest, 2 jaar geleden, maar kon het een tijdje niet meer doen. We 
hebben toen het clubblad een opfrissing gegeven. 
Zij gaat het nu definitief van mij overnemen. 
Het clubblad van januari is het laatste clubblad geweest wat ik heb gemaakt. 
Het clubblad van februari, deze dus, is al grotendeels gemaakt door Zenna. 
Ik heb intussen alles overgedragen. 
 
Ik hoop dat de club er nu weer vele jaren mee vooruit 
kan. 
Zij heeft frisse ideeën en zal dat tot uiting kunnen 
brengen. 
Mochten jullie kopij willen inleveren dan kan dat via 
www.ijselrijders.nl.  
Onder het kopje contact kun je haar dan mailen. 
 
Ik hoop dat jullie Zenna, net zoals bij mij, veel kopij 
blijven zenden, zodat zij er weer wat moois van kan 
maken. Liefst nog meer. Ook foto’s zijn altijd welkom.  
 
Vanaf deze plaats wens ik Zenna veel plezier met haar 
redactionele taken. 
Zelf zie ik jullie vast wel weer tijdens de ritten of de 
clubactiviteiten. 
 
Tot gauw, Berna Pasman 

  

http://www.ijselrijders.nl/
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Marijn is geboren!! 

 

 
 

Van harte gefeliciteerd met de geboorte van jullie zoontje. Wij wensen jullie samen met 
jullie zoontje, Willemijn en Annemijn veel geluk en gezondheid toe. 

 

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

VERJAARDAGEN  
8 februari Ina Mossink 

9 februari Sabine Hagoort 

15 februari Rudie Urbach 

17 februari Wim Beumer sr. 

24 februari Richard Heuvink  

26 februari Hans Woudstra 

28 februari Mau Pi Ferrari 

ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE VERJAARDAG 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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MTK de IJselrijders 1974 
Opgericht 1 januari 1974 
Aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 
 
 

 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Op zondag 1 april 2012 organiseert MTK de IJselrijders 1974 de 

 

2 7e  K O E K S T A D R I T 
 
Met deze circulaire willen wij u attenderen op dit evenement wat jaarlijks zo’n 100 tot 150 motorrijders trekt. 
 
De koekstadrit is een individuele open rit die georganiseerd wordt voor regionale -, nationale en internationale motorrijders. Zoals 
men van ons gewend is hebben wij ons ook dit jaar weer ingezet om een mooie route uit te zetten. De route gaat dit jaar langs de 
mooiste plekjes van de Veluwe en de Overbetuwe.  
Na 75 km zal in het restaurant “ RIJNZICHT ‘ te Doornenburg een toerstop zijn waar men de gelegenheid heeft om tegen betaling 

een consumptie te nuttigen. Tijdens het nuttigen van deze consumptie heeft iedere deelnemer even de tijd om te beslissen of hij/zij 
de lange of de korte route zal gaan rijden. 
 
De lengte van de korte route is +150 km., de lange route is +250 km. Inschrijving en vertrek zijn tussen 10.00 en 12.00 uur bij café 
restaurant “de Lindeboom”, Lindeboomsweg 1, Schalkhaar (ca. 1 km ten noordoosten van Deventer). 
De kosten per inschrijving bedraagt € 6, - p.p.  zodra het geld op de rekening staat word zaterdag 31-03-2012 de route per mail 

toegezonden, het is ook mogelijk om met een iemand van de club samen de route te rijden meld u dan even bij de inschrijftafel aan 
Voor dit luttele bedrag krijg je een routeboekje, een routerol en een kop koffie met Deventer koek, een prachtige rit en een 
onvergetelijke dag. De rit levert 10 LOOT-punten op. De inschrijvingssite is per 01-03-2012 geopend. 

 
De deelnemer met de grootste afstand tussen huis en start ontvangt een leuke attentie. Ook is er een prijs voor de grootst 
deelnemende club. 
 
De organisatie ligt bij de volgende leden van MTK de IJselrijders: 
 

 Harry Koolhof,  Waterhoen 58   7423 CR, Deventer Tel.  06 43559164 

 Hans Vermeulen,  Kwikstaart 4  7423 EE, Deventer,  Tel.  06 51713401 

 J. Boerman   David Wijnveldweg 7  7425 AC Deventer,  Tel   0570-656174 

 J. Korting   Emmastraat 14   7411 EJ  Deventer,  Tel   0570-618711 
 
Met deze circulaire hopen wij uw interesse gewekt te hebben voor deze dag en hopen u te mogen begroeten op 1 april 2012. 
  
Namens de organisatie van de koekstadrit teken ik met vriendelijke groet, 
 
 
Harry Koolhof. 
 
 
Meer informatie over onze club, zie onze website, http://www.ijselrijders.nl 
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              Programma voor februari 2012 
 
 
 
Datum  Tijd  Plaats    Wat te doen 

 

4 februari   14.00 uur NUNU Raalterweg   Klootschieten 
     Schalkhaar 
 
10 februari     20.00 uur Gert Vierhouten  Bestuursvergadering 
 
25 februari ?  ?  Jaarbeurs Utrecht  Motorbeurs 
 

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

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 2 maart 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. 

Ook op de koffie en thee op de contactavonden 
 
 

Het wordt een clubavond nieuwe stijl: clubbladen worden niet meer 
gebundeld, maar een gezellig praatje, darten of misschien wel biljarten 

of een activiteit die het bestuur organiseert is dan mogelijk. 
 

De volgende contactavond is op vrijdag 6 april 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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Van de redactie / 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 januari Clubblad jaargang 39 nr. 2 1 februari   

20 februari Clubblad jaargang 39 nr. 3 7 maart  

20 maart Clubblad jaargang 39 nr. 4 4 april  

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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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 !!! 
 
 

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

 

DOOR DE CLUB ONTVANGEN KERSTKAARTJES 

Kerstkaart van:  MC Freeweels 

  Fam. De Carpentier   

    Theo en Bets de Lange 

  MTK IJselrijders (voor archief) 

  Marian Martens en Hans Valkeman 

 
 

 
 
 
  

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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Reflectiekleding verplicht in Frankrijk 

Naar aanleiding van berichten over de verplichtstelling van fluorescerende kleding in Frankrijk (per 1 
januari 2013), heeft FFMC - de zusterorganisatie van de MAG - veel vragen gekregen.  

FFMC's Frédéric Jeorge legt uit: "In de eerste plaats: nee, het hoeft geen fluorescerende of retro-
reflecterende jas te zijn. De huidige aankondiging (het is nog geen wet) praat over 150 cm² reflecterend 
materiaal, ergens tussen de middel en de nek. Het materiaal kan deel uitmaken van de jas (zoals nu al bij 
de meeste nieuwe kleding), maar een simpele reflecterende armband van twee euro mag ook." 

 
"De FFMC is tegen de aangekondigde maatregel, ook omdat de straf die kan worden uitgedeeld 
disproportioneel is: het kost twee van de twaalf punten van je rijbewijs (zes voor beginnende bestuurders) 
en een boete van 68 euro. En dat terwijl er geen enkele studie is die aantoont dat deze maatregel effectief 
zal zijn." 

"Ik wil nog graag toevoegen dat in Frankrijk motorrijders verplicht met licht aan rijden en nu al vier 
reflecterende stickers op de helm moeten hebben. Zo niet, dan krijg je een boete die gelijk staat aan de 
boete voor rijden zonder helm... Het reflecterende materiaal werkt overigens alleen in het donker en dan 
nog uitsluitend als het onder de juiste hoek wordt belicht." 

"De aangekondigde maatregel moet gaan gelden op 1 januari 2013 en moet dan van toepassing worden op 
iedere motorrijder - zoals het nu lijkt dus ook op toeristen! - op een motorfiets van meer dan 125cc. Tegen 
die tijd hebben we een nieuwe regering in Frankrijk en de FFMC zal er alles aan doen op deze maatregel te 
bestrijden."  



 Februari 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 10 

De Pen 
Hallo allemaal 

Ik heet Janberd Aydin en ben het zoontje van Zenna Aydin en 

van Halit Aydin. Ik ben 11 jaar. 

Nu mag ik de Pen schrijven. 

Ik zit op obs de Wizard in groep 8B. Ik zit op voetbalclub SV 

Colmschate en ben keeper bij de D6. Verder speel ik al bijna 2 jaar akoestisch gitaar. Later 

wil ik ook motor rijden en hopelijk wordt mijn eerste 

motor de Kawasaki Ninja. 

Het lekkerste eten dat ik ooit heb gehad is de lasagne 

van mijn moeder.  

 

Ik heb een huisdier dat is mijn vogel Fistik. Fistik is 

een agapornis of een 

dwergpapagaai. 

 

Ik vind de Dakar ook erg leuk. Ik ben nu al bijna een jaar lid 

van MTK De IJselrijders en ik ga ook mee met de openingsrit. 

 

Groetjes en tot ziens  

Janberd Aydin 
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Uitslag toercompetitie 

Voornaam 
Tussen 
voegsel 

Naam Rangorde 
Totaal aantal 

punten 
Aantal 

deelnames 
Km's 

Harry   Koolhof 1 1700 14 4046 

Tonny 
 

Koolhof 2 1675 14 3846 

Jan 
 

Amelink 3 1610 14 3516 
Francis   Maatman 4 1400 13 2716 

Jaap v.d. Berge 4 1400 13 2693 

José   Maatman 6 1285 12 2516 

Berna 
 

Pasman 7 1120 10 2586 

Henk 
 

Pasman 7 1120 10 2586 

Cor 
 

Dalhuisen 9 980 8 2502 

Ronald v.d. Klooster 10 960 9 1884 

Fred   Beemsterboer 11 850 8 1655 

Marian 
 

Martens 12 840 7 1995 

Jan 
 

Korting 13 740 7 1498 

Erwin   Zinnemers 13 740 7 1413 

Halit 
 

Aydin 13 740 7 1387 

Jos   Korting 16 665 6 1581 

Johan 
 

Gras 17 640 6 1318 

Elly 
 

Dalhuisen 17 640 6 1252 

Pieter Jan 
 

Fleddérus 19 555 5 1343 

René   Joldersma 20 545 5 1251 

Gert   Vierhouten 21 520 5 884 

Dirk 
 

Welgraven 22 445 4 1036 

Anton van Kesteren 23 435 3 1350 

Herman 
 

Mossink 23 435 4 912 

Hans   Vermeulen 25 420 4 672 

Theo De Lange 26 310 3 505 

Maupi 
 

Ferrari 27 300 2 858 

Ina 
 

Mossink 27 300 3 357 

Wim 
 

Beumer Sr 29 235 2 650 

Richard 
 

Heuvink 30 210 2 450 

Marco   Eversberg 30 210 2 405 

Johan De Carpentier 30 210 2 400 

Rob v.d. Berge 33 200 2 358 

Berta v.d. Berge 33 200 2 195 

Berrie   Janssen 35 135 2 750 

Marion 
 

Korting 36 110 1 300 

Aart 
 

Lindner 36 110 1 260 

Wim   Beumer Jr 36 110 1 250 

Jan 
 

Boerman 36 110 1 250 

Gerrit   Riemersma 36 110 1 250 

Trijnie   Schrik 36 110 1 250 

Peter 
 

Wolsing 36 110 1 250 

Rita 
 

Janssen 43 100 1 200 

Kris 
 

Jansen 43 100 1 100 
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IJSELRIJDER(S) VAN HET JAAR 2011 

Over het jaar 2011 zijn 2 IJselrijders, IJselrijder van het jaar 

geworden. Het zijn:   

 Berrie Janssen en René Joldersma 

Beiden van harte proficiat !!! 
 
 
 
 

 

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

 
 
 
 

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. 
 
 
 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Beursomschrijving: Op MOTORbeurs Utrecht vind je een breed aanbod voor de verwende motorliefhebber. Zo 
zijn er motorfietsen, kleding, helmen en gereedschap te bewonderen, maar ook zijn reisorganisaties en 

motorclubs aanwezig. Net als informatie over verzekeringen, belangenverenigingen en motorverhuur. Alles 
waar je als motorrijder naar op zoek bent, vind je op de MOTORbeurs Utrecht. Vrijwel alle importeurs van 

motormerken tonen nieuwe modellen voor 2012. 

Beurs is van 23 t/m 26 februari 2012 
 

! ! ! ! ! ! ! ! ! O P R O E P ! ! ! ! ! ! ! ! ! 
In de afgelopen ledenvergadering is besloten dit beursbezoek op te nemen in het winterprogramma. 

Hierom plaatst het dagelijks bestuur deze oproep. 
Ben je dus van plan om deze beurs te gaan bezoeken en je wilt dit in clubverband doen. 

Meld je dan aan bij het dagelijks bestuur van MTK de IJselrijders als kartrekker van deze geweldige dag. 
De voorkeursdag is 25 februari 2012. 

De beste plek om je motorseizoen 2012 te starten is MOTORbeurs Utrecht!   
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Klootschieten zaterdag 4 februari 2012 

 

Op ZATERDAG 4 FEBRUARI a.s. gaan we weer klootschieten.  
 
We verzamelen ons bij restaurant Nu Nu tussen 14.00 en 14.15 uur.  
Adres: Raalterweg 22, 7433 RA Schalkhaar. 
 
Na het gebruiken van een consumptie vertrekken we om te gaan klootschieten.  
De route duurt ca.1½ uur. 
 

Mocht het weer niet zo denderend zijn, zorg dan 
voor stevige (regen)schoenen en evt. regenkleding 
of een plu. 
 
Na terugkomst bij NUNU gaan we rond 17.00 uur 
eten. 
 
Zowel de consumpties als het eten is voor eigen 
rekening. 
 

Ik hoop uiteraard op een grote opkomst, dus geef je snel op !!! 
Er geldt hiervoor een VOORINSCHRIJVING : 
 
 
Tot gauw, Berna Pasman 
 
Opgave kan via tel. 0570-651137/ 06-22792696 of via redactie@ijselrijders.nl 

 

 

  

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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HOE ZET IK EEN ROUTE UIT 
 

Als je in Nederland een route uitzet op de kaart en je wilt een weg gebruiken die 
bijvoorbeeld van Schagen naar Kolhorn loopt dan kun je rustig zetten: Sla bij de 
rotonde rechts af richting Kolhorn.  Kolhorn is het eerste plaatsje dat je 
tegenkomt op deze weg, dus dat staat in grote letters bovenaan op de 
wegbewijzering. In Duitsland werkt dat even anders. Daar kijken ze naar welke 
grote stad de weg uiteindelijk loopt. Dus zou Schagen in Duitsland hebben 
gelegen dan had er op het bord in Schagen in grote letters LEEUWARDEN 
gestaan.  
 
Als je geluk hebt dan staat in dat geval ook Kolhorn erop, maar dan in kleine 
letters en helemaal onderaan .  

In Nederland zetten we (als er meerdere plaatsnamen op één bord staan) het eerste dorp/stad dat we tegenkomen 
bovenaan en dan daaronder in de volgorde waarin je ze tegenkomt de andere dorpen/steden aan deze weg. In 
Duitsland doen ze dat precies andersom. Het eerste dorp dat je tegenkomt helemaal onderaan en vervolgens het 
volgende dorp erboven etc. Helemaal bovenaan staat dan uiteindelijk de grote stad waar deze weg uiteindelijk heen 
leidt. Daarom is het verstandig om ter plekke te controleren wat er op de borden staat. Ik maak er altijd een foto 
van. Dat scheelt een hoop schrijfwerk en je kan thuis het nog even nakijken (hoe je het precies schrijft).  

Als je de routes uitsluitend via de GPS rijdt is het belangrijk, dat je bij elk Waypoint dat je zet, meteen controleert of 
de GPS wel de weg heeft genomen, die jij ook in je hoofd had. Je wilt bijvoorbeeld over een mooie pas, maar de GPS 
zet de route via een andere weg er omheen uit. Dit kun je voorkomen door tussen de Waypoints niet al te grote 
afstanden te nemen. Hoe groter de afstand, hoe groter de kans, dat de GPS de route anders uitzet dan jij. Ben je 
bijvoorbeeld in de winter bezig met het uitzetten van routes, dan kan het zo maar gebeuren dat de GPS niet over 
bepaalde passen wil, OMDAT DEZE IN DE WINTER ZIJN AFGESLOTEN. Een kwestie van de juiste instellingen. Als je 
"Seizoensafhankelijke afsluitingen meenemen" aan hebt staan, krijg je hem in de winter over bijna geen pas heen. 
  
Ook "Vermijd U-bochten" leidt gegarandeerd tot een andere route dan jij wil. Een scherpe afslag kan door de GPS al 
worden gezien als een U-bocht en die vermijdt hij dan. Ik heb maar één vakje aan staan en dat is "Vermijd 
onverharde wegen"  
  
Zorg er ook voor dat de Waypoints exact op de weg staan en niet net er naast. Voldoende inzoomen dus, want ben je 
te ver uitgezoomd, dan zit je er zo naast en maakt de route een korte omweg om bij die Waypoint te komen. Ook bij 
het plaatsen van Waypoints bij een kruizing de Waypoint altijd iets voorbij de kruising zetten OP DE WEG DIE NA DE 
KRUISING WILT GAAN VOLGEN. 
  
Probeer je hem precies op de kruising te zetten, maak je een goede kans, dat je eerst de kruising wordt overgestuurd 
en vervolgens na 20 meter moet omkeren om dan alsnog de afslag in te moeten rijden. 
 
Het is sowieso verstandig om nadat de route klaar is, maximaal in te zoomen, en dan de route helemaal na te lopen. 
Kijken of de Waypoints toch niet net naast de weg staan, of het programma toevallig niet ergens een voetpad heeft 
meegenomen als kortste weg, etc.   

Voor jullie gelezen in de LOOT-infowijzer van mei 2011  
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De nieuwjaarsreceptie van de MTK de IJselrijders 

op 15 januari 
Om 14.30 uur werden we verwacht in de Lepelaar in Eikelhof-Olst. Daar waar we vorig jaar ook de 

nieuwjaarsreceptie hadden gehad, en 

wat ik nog weet was het daar goed, 

gezellig en lekker eten. Berrie ontving 

ons in de zaal en gaf ons nadat hij ons de 

beste wensen had gewenst gelijk 2 

muntjes waar we een consumptie voor 

konden nemen. We werden ontvangen 

met koffie / thee en een plak cake.  

Er waren al wat leden aanwezig toen wij 

binnen kwamen die wij ook gelijk de 

beste wensen konden wensen en een 

goed, gezond en gelukkig 2012. 

En zo langzamerhand kwamen de 

anderen die zich hadden opgegeven ook binnen. 

Ook onze ereleden Hetty Sarink en Henk en Berna 

Pasman. In totaal waren er 28 leden aanwezig.  

Toen iedereen er was deed Harry onze voorzitter 

het openingswoord en heette iedereen van harte 

welkom. Hij blikte nog even terug op het 

afgelopen jaar waar we toch weer genoten 

hebben van de toertochten, het mooie weer en 

de gezelligheid. En daar doen we het toch weer 

voor DE MTK DE IJSELRIJDERS EEN CLUB OM 

TROTS OP TE ZIJN. En dat toch alweer 38 jaar. Na 

de opening door Harry werd ons uitleg gegeven 

over de boeren mini midgetgolf die we binnen 

gingen spelen. We kregen allemaal een rode 

boerenzakdoek die je op je hoofd, om je nek of 

over je schouders kon doen of in je hand kon houden.  In 8 groepjes en met zijn drieën gingen we 8 baantjes 

af. Maar dit ging met een stok met ’n klompje eraan, en dat was niet zo eenvoudig. Het ene klompje zat er 

scheef aan, het andere met een spijker eruit die net daar zat waar je de bal mee moest raken. Bij weer een 

andere stok liep de stok niet recht of de bal moest een bergje op en bij een andere baan bleef de bal “ steken 

“ net op een smal stuk waar het klompje niet paste. 

Al met al ging het soms toch best ineens heel goed en zat de bal zo in het kuiltje en bij ’n enkel onderdeel 
moest je er wel 7 maal over doen voordat de bal in het kuiltje rolde.  
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Je moest ook een beetje geluk hebben. En dat had ik, want als je in totaal in de minste keren slaan rond 
was kon je een zakje oud hollands snoep winnen. En dat was mij gelukt.  Berna was 2e geworden.  

Na dit gezellige en toch ook wel 

spannende spel werd de IJselrijder van 

het jaar 2011 bekend gemaakt. Deze 

zijn René Joldersma en Berrie Janssen. 

Harry overhandigde de wisselbeker, het 

1e half jaar mag de beker pronken in 

huis bij René en het 2e half jaar bij 

Berrie. 

Ook werd de toercompetitie bekend 

gemaakt over 2011: Harry Koolhof 1e 

met 1700 punten 14 keer meegereden 

en 4046 km.  

En Tonny Koolhof 2e met 1675 

punten ook 14 keer meegereden 

en 3846 km. 3e is Jan Amelink 

geworden met 1610 punten, 14 

keer meegereden en 3516 km.  

De prijzen werden hierbij 

uitgereikt. 

Na de prijsuitreiking gingen we 

steengrillen. Alles was weer 

gezellig opgemaakt door de kok en 

het smaakte ook overheerlijk. Er 

waren salades, stokbrood met kruidenboter, sausjes, krulpatatjes (deze vlogen weg , ze waren ook erg 

lekker). En aan de tafels verschillende soorten vlees, champignons, uitjes en paprikastukjes.  

Na het steengrillen werden natuurlijk als afsluiting weer de sorbets en ijscoups besteld.  De Lepelaar is een 

goed en gezellig restaurant waar je heerlijk kunt eten en verschillende binnen- en buitenactiviteiten kunt 

doen. Zie voor informatie www.delepelaar.eu 

We hebben weer enorm genoten van deze goed georganiseerde en gezellige nieuwjaarsreceptie. Ik wil het 

bestuur bedanken voor hun inzet. En we zien elkaar misschien wel weer op de klootschietmiddag of anders 

op de ritten die weer komen in het nieuwe seizoen.  

         Groetjes, Tonny Koolhof. 

  

http://www.delepelaar.eu/
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Toerkalender 2012 
 

Datum Soort rit-evenement Afstand Kosten Organisator 
18 maart 
 

Openingsrit / Harley 
museum 

  Voorzitter 

1 april 
 

Koekstadrit  €  6,-- Koekstadcommissie 

15 april 
 

Voorjaarstoertocht 200 km €  5,-- MC Zwolle 

29 april 
 

Woudagemaal 200 km  €  5,-- 
entree 

Jaap van den Berge 

13 mei Veluwerit 225 km €  6,50 MC Nijverdal /  
Henk Pasman rijdt voor 

17 t/m 20 mei 
 

Hemelvaart 
Wesenbergland 

  Harry Koolhof 

27 mei 
 

Toerrit   Halit Aydin 

3 juni 
 

Dobbelsteenrit   Regio clubs 

4 t/m 7 juni 
 

Avond-4-daagse 4x100 km €  6,-- MC Free Wheels  
Individuele rit 

13 juni 
 

Avondrit   Gert Vierhouten 

18 t/m 22 juni 
 

Avond-4-daagse IJselrijders 2x125+3x100 km €  5,-- totaal Avondvierdaagsecie 

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 165/220 km €  5,-- MC Salland Lemele 

23 september 
 

Toerrit   Erwin Zinnemers 

14 oktober Sluitingsrit    Voorzitter 
 
Omdat de het invullen van de toerkalender van 2011 zo hier en daar wat problemen opleverde heb ik geprobeerd 
reeds een aantal datums in te vullen met “open ritten” van naburige motorclubs. Als er iemand van onze club op 
zo’n datum (of een nog niet ingevulde datum) een route wil verzorgen dan is hij, of zij, uiterst welkom. Natuurlijk 
gaat een eigen route vóór op een “geleende” route. Voor zo’n geleende route denk ik er aan om daar dan als 
groep naar toe te rijden, dus moeten we dan uit de aanwezigen op ons vertrekpunt een toerleider aanwijzen, die 
ons naar het vertrekpunt van de “leenroute” brengt en misschien daar ook als groepsvoorrijder optreedt. 
Natuurlijk moeten we ons, volgens de regeltjes daar, inschrijven en voor de route betalen. Misschien komen zij 
dan later ook op onze Koekstad en/of A4D. 
 
         Jaap van den Berge, Toercommissaris 


