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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
Het is december 2011 en het wordt voor de voorzitter
van de IJselrijders weer de hoogste tijd om weer het
voorwoord van januari 2012 te maken.
Als jullie dit lezen is het uiteraard alweer januari en dan hebben
jullie de feestdagen er alweer opzitten, maar ik wil jullie toch van deze
plaats en namens de andere bestuursleden prettige kerstdagen en een gezond en
een veilig 2012 toewensen.
Ik heb net als jullie mijn motor keurig gepoetst en hij staat alweer klaar voor het
nieuwe seizoen maar dat wil niet zeggen dat wanneer de
weergoden blijven mee werken dat ik hem deze winter niet gebruik je
weet maar nooit zullen we maar zeggen.
Als ik terug kijk op dit seizoen kunnen we stellen dat we de nodige ups en
downs hebben gehad de deelname aan de diverse toertochten (die door
enthousiaste toerrijders worden gemaakt ) viel nog wel eens tegen, ook het werven van diverse
mensen voor bestuurs ‐ functies had te kampen met weinig enthousiasme waar dat aan ligt weet ik
niet er moeten toch voldoende mensen zij die een uurtje per week en soms maar per
maand over hebben om iets te doen voor je motorclub.
Ook hebben we te kampen met een teruglopend aantal leden en we moeten
volgend jaar met z’n allen er maar eens over nadenken hoe we dit ten goede kunnen
keren ik hoop dat jullie met veel goede ideeën komen.
De eerste winteractiviteit hebben we reeds weer achter de rug en degene die niet zijn mee geweest
hebben echt iets moois gemist de opkomst was zeer groot we hadden geloof ik een opkomst van 27
personen waarvan 21 leden en de rest waren introducés van de verschillende leden, we hebben
onder leiding van Henk van Balen het Noorderbergkwartier bezocht en ik moet stellen ondanks dat ik
in Deventer ben opgegroeid enkele plekken van Deventer heb gezien waar ik echt het bestaan niet
van wist en dan zie je toch maar weer wat een rijke historie ons Deventer heeft, ook wij als
motorclub maken daar deel van uit want over 2 jaar hopen we toch ons 40 jaar bestaan te vieren en
dat is toch wel een fantastische prestatie voor onze club en daar
hebben we met z’n allen aan mee gewerkt.
Deze Winter hebben we nog de volgende activiteiten:
Zondag 15 januari ons welbekende nieuwjaarsbijeenkomst.
Zaterdag 4 februari het traditionele klootschieten.
Zaterdag 25 februari een gezamenlijk bezoek aan de motorbeurs
in Utrecht, en dan starten we op 18 maart ons seizoen weer met
de eerste toertocht van het nieuwe jaar waarin opgenomen een
bezoek aan het Harley Museum in Raalte.

Ik hoop jullie allen weer te zien op onze contactavond op de eerste vrijdag van
de maand (dus niet meer op de donderdagavond) dus vrijdag 6 januari!!!
Hierbij wil ik afsluiten met de woorden:

Wij zijn MTK de IJselrijders, een club om trots op te zijn.
Harry Koolhof

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

! KLEDINGRUN !
We laten weer T‐shirts en pullovers bedrukken. Ieder die belangstelling heeft kan zich op korte termijn melden met opgave
van kleur en maat. De prijzen kunnen inmiddels iets afwijken door de gestegen kosten. Melden per e‐mail en
vooruitbetaling bij Berrie.janssen@concepts.nl

BESTELLIJST KLEDING M.T.K. DE IJSELRIJDERS 1974

T‐SHIRTS

SWEATSHIRTS

BASEBALL‐CAPS

kleur
rood
blauw
zwart
wit
rood
blauw
zwart
wit
rood
zwart

maat : S/M/L/XL/XXL
maat S t/m XL
12,‐‐
maat XXL
13,‐‐
maat S t/m XL
€ 19,‐‐
maat XXL
20,‐‐
deze zijn één maat

NAAM BESTELLER

aantal

maat

prijs/stuk

n.v.t.

€ 4,50
€ 4,50

totaal

Totaal bedrag €
---------

-------

VOORWAARDEN GEBRUIK RISO‐GRAPH RN 2000+
drukwerk per afdruk
excl. papier
i 0,0340
papier per vel
wit 80 grs.
i 0,0215
masters per stuk (één per origineel)
i 0,596
misdrukken worden ook berekend
Gekleurd papier moet men zelf aanleveren (max. dikte 180 grs.)
Er dient een kantklaar origineel (op wit‐ of doorzichtig calc‐papier) op A4‐formaat aangeleverd te worden met een
minimale witmarge aan elke zijde van 12 cm. Of het kan digitaal aangeleverd worden, dit kan rechtstreeks naar
de Risograph RN 2000+ gestuurd worden
kosten :

benodigde druktijd is :
" 4 werkdagen (reservetijd ingebouwd i.v.m. mogelijke storingen) in overleg is het eventueel
mogelijk de tijd te bekorten (b.v. 1 dag, onder voorbehoud, er mag dan geen storing tussen komen)
Voor gebruik kun je contact opnemen met:
Henk of Berna Pasman, tel. 0570 ‐ 651137.
ps. : eventuele prijswijzigingen voorbehouden
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Programma voor Januari 2012
Januari 2012
Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

6 januari 2012

± 20.00 uur

De Lindeboom

vrijdag: club‐contact‐avond

13 januari 2012

20.00 uur

Harry Koolhof

bestuursvergadering

15 januari 2012

14.30 uur

Eetcafé de Lepelaar

Nieuwjaarsbijeenkomst

26 januari 2012

20.00 uur

De Lindeboom

Algemene Ledenvergadering

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

Bestuursvergaderingen
Zij 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 de 1e vrijdag in de maand is er een contactavond!!!
Deze worden 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 de thee op de contactavonden
Koffie en thee kosten € 1,60 per consumptie.
Het wordt nu 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 avond is op: vrijdag 3 februari 2012
En dan weer op vrijdag 2 maart 2012
DUS LATEN WE ZEGGEN:
TOT ZIENS OP ONZE CLUB‐CONTACTAVONDEN!!!
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VERJAARDAGEN
1 januari

Sandra Welgraven

1 januari

Halit Aydin

4 januari

Gerrit de Vries

13 januari

Charles Zuidgeest

22 januari

Berrie Janssen

ALLEN VAN HARTE GEFELICITEERD MET JULLIE VERJAARDAG
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

REDACTIE !!!!!!!!!!
Ik ben op zoek naar een lid of gezinslid aan wie ik de redactie van
het “clubblad” kan overdragen.
M.i.v. 1 januari komt er geen papieren clubblad meer uit maar wordt alles op
de web‐site gezet, waar je als LID met een eigen inlog ALLES kunt bekijken en
lezen wat er is.
Een gewoon clubblad is het dan niet meer, maar ook dan zijn er altijd
gegevens, zoals verslagen die je dan zelf kunt bewerken tot een geheel of
informatie die je ergens hebt gelezen of toegezonden hebt gekregen, die ook
weer kunnen worden toegevoegd aan het clubbladgedeelte op de website.
Het fijne weet ik zelf ook nog niet, maar ben je geïnteresseerd om deze taak
op je te nemen, meld je dan bij mij aan en we gaan bekijken hoe het “nieuwe
clubblad”opgezet gaat worden. Dit blad is de 1e in de nieuwe versie.
Een nieuwe uitdaging dus.
Zelf wil ik stoppen omdat na 32 jaar er bij mij de fut uit is.
Wie dit wil wordt dus niet in het diepe gegooid, maar we gaan samen dit
bekijken en behandelen.
Hoeveel uur je dit gaat kosten, geen idee. Maar heel wat minder dan het mij
tot nu toe heeft gekost. Afdrukken hoeft niet meer. En bundelen ook niet.
Meld je zo spoedig mogelijk bij mij aan.
Groeten Berna Pasman
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NIEUWJAARSBIJEENKOMST 15 januari 2012
Nog even ter herinnering !!!!!
EETCAFÉ DE LEPELAAR
http://www.delepelaar.eu en E‐Mail: info@delepelaar.eu
Tel: 0570 591791
Boxbergerweg 31,
8121 PS Eikelhof, Gemeente Olst‐Wijhe
Het programma is gepland als volgt:
Aanvang 14.30 uur met Koffie en wat lekkers.
Omstreeks 15.30 uur Nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en aansluitend de prijsuitreiking van de
Toercompetitie en bekendmaking van de “IJselrijder van het jaar”
Rond 17.30 Steengrillen met diverse soorten vlees, salade, stokbrood en frites.
Tussendoor wordt de tijd versleten met indoor Boeren Minigolf.
Ongeveer 19.00 uur gaan we weer huiswaarts.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

Beste clubvrienden,
Er wordt mij gevraagd om een stukje te schrijven voor het clubblad. Wat ik best wel moeilijk vind,
want het doet nog zo’n pijn.
Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Hetty Sarink, de vrouw
van Wim (Bike Sports),
beter bekend om zijn koffie en shagje.
Ben geboren in 1947 in Twello, in het huis waar ik nog
woon.
Wij hebben 2 kinderen.
Een meisje Riejonne van 42 en een
jongen
Nanno van 39 jaar.
Alle twee motorgek. Riejonne maakte er een sport van
om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Nanno
ging graag zo gauw mogelijk de onbegaanbare paden
op.
Samen hebben wij 35 jaar een eigen zaak gehad. Eerst
vanuit huis in de garage. Dat werd te klein, toen
hebben wij ons eerste pand gekocht aan de
Boxbergerweg. Dat was een hele vooruitgang. Het
werd steeds drukker. Toen kwamen we er al gauw
achter dat het toch niet zo ruim was. Wim werkte in
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die tijd ook in het onderwijs. Hij gaf wis‐natuur‐
en scheikunde van ’s morgens 8 tot 14 uur, dan
reed hij rustig naar zijn stekkie, zoals hij dat altijd
noemde. De deur ging om 16.00 uur open tot 20‐
21‐22 of 23 uur. Maar dan kwam het grote
problem, alles moest naar binnen, dat was vaak
als het druk was een probleem. Het kwam er
altijd weer in. Het was zijn hobby.
Er zijn maar weinig mensen die van hun hobby
hun werk kunnen maken. Maar daar moesten
we wegens afbraak weg en zijn we verhuisd naar
de Emdenstraat. Daar hebben wij samen met
veel plezier gezeten. Wim was vrijdag de 17e
september nog op de zaak en zondag de 19e overleed
hij. Ik heb het nog afgemaakt t/m december, samen met
de hulp van Jaap en andere vrienden van de motorclub.
Maar dat was niet te doen zonder mijn maatje, steun en
toeverlaat. Ik heb het toen per 1 januari verhuurd.
Dit wilik nog even kwijt. In 2003 was Wim erelid
gemaakt waar hij trots op was, want hij proberde altijd
voor de motorclub klaar te staan. En in 2010 werd ik zelf
erelid, wat ik een hele eer vond, want ik werd dan niet
alleen gezien als de vrouw van en dat deed mij erg veel
plezier.
Nu beste mensen weten jullie een klein stukje van ons
leven.
Van deze plaats wens ik jullie fijne feestdagen en veel
gezondheid.
De Pen geef ik door aan Janberd Aydin
Groetjes, Hetty Sarink
‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐

WINTERPROGRAMMA
ZONDAG 15 JANUARI 2012
‐
ZATERDAG 4 FEBRUARI 2012 ‐
ZATERDAG 25 FRBRUARI 2012 ‐
ZONDAG 18 MAART 2012
‐

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
KLOOTSCHIETEN
MOTORBEURS UTRECHT
BEZOEK HARLEY MUSEUM
SAMEN MET DE OPENINGSRIT

Deel van de gegevens staan al in dit clubblad.
Meer gegevens volgen in de komende digitale clubbladen.
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Kopij / clubblad
De kopij voor het clubblad uiterlijk de 20e van elke maand inleveren.
Kopij kun je inleveren op papier of op een usb‐stick of per mail naar:
REDACTIE@IJSELRIJDERS.NL
AUB PLAATJES ALTIJD APART als jpg AANLEVEREN !!!!!
Ivm verwerking op de site.
---------

-------

Weet jij nog iemand die zin heeft om lid te worden?
Zo ja, laat hem of haar dan eens 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!
---------

-------

Goede verkeersregeling beter voor luchtkwaliteit
Met een goede afstelling van verkeerslichtenregelingen is de luchtkwaliteit aanzienlijk te verbeteren.
Dat blijkt uit een proef van TNO in Helmond. Dat de luchtkwaliteit afhankelijk is van de
verkeersafwikkeling is al bekend uit modelonderzoek. In opdracht van het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE) heeft TNO nu uitgezocht of ook via praktijkmetingen kon worden vastgesteld dat dit het
geval is. De invloed van verkeersmanagement op de luchtkwaliteit is onderzocht door de luchtkwaliteit bij
één geselecteerde kruising in Helmond te meten. Tijdens een periode van twee maanden is op deze
kruising dagelijks geschakeld tussen een lokaal‐ en een netwerk geoptimaliseerd
verkeerslichtregelregime. Ter hoogte van de kruising werden black carbon, NO en NO2 concentraties
gemeten. De verschillen waren aanzienlijk. Analyse van de meetresultaten laat volgens Arjan Eijk van TNO
duidelijk de invloed van verkeersregelregimes op de lokale luchtkwaliteit zien. Het verschil tussen beide
regelregimes in de verkeersbijdrage aan de lokale luchtvervuiling loopt op tot 20%. ‘Dit toont aan dat
dynamisch verkeersmanagement de verkeersemissies significant kan beïnvloeden en daarmee ook de
lokale luchtkwaliteit in de stedelijke omgeving’, aldus van Eijk.
Ook in Helmond beproefde TNO het effect van Groen DVM (minder stops voor het gemotoriseerde
verkeer door het aanpassen van de groentijden voor de verschillende richtingen). De gemiddelde wachtrij
voor de totale kruising kon hiermee met 38‐52% in de spitsperiodes worden teruggebracht. Dit leidt tot
minder stops voor het gemotoriseerde verkeer en dus tot een aanzienlijke vermindering van de uitstoot.
Ook de gemiddelde snelheid gaat omhoog wat gunstig is voor emissiereductie. Emissie simulaties voor de
kruising geven een 8,2% daling van de NOx, wat direct bijdraagt aan de verbetering van de luchtkwaliteit,
aldus TNO.
Voor jullie gelezen in de LOOT‐infowijzer van december 2011
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Motorclub IJselrijders gaan lopen
Je zou toch
denken
motorclub dus op
de motor weg.
Maar dat was niet
zo, ze maakte een
wandeling door
Deventer binnen
stad.
We hadden een
gids, hij zei van
alles over oude
huizen, wat er eerst stond en wat er nu staat, beelden, katrollen en kloosters enz.
De IJselrijders hebben 2uur gelopen. Ze werden begeleid door Henk van Baalen. We
begonnen op het Grote Kerkhof.
Wist je al dat er duizenden mensen onder de grond
liggen, daar hebben wij over heen gelopen. Hij heeft
verteld dat we een stijve nek krijgen. Want we moesten
veel omhoog kijken. Toen zijn we naar de huizen er naast
gelo
pen
,
wat
vro
ege
r een politiebureau was en nu
kan je daar trouwen. Onderweg
zagen we ook veel kloosters wel
5. We zijn ook veel te weten
gekomen over vroeger. Eigenlijk zijn we de
geschiedenis in gegaan. Onze stad Deventer is één
en al geschiedenis. Daar moeten we blij mee zijn.
Als je door de stad loopt let je op deze dingen
zeker niet. We zagen veel spreuken en
ornamenten.
Op een gegeven moment waren we bij een
straatje met kleine paadjes, trappetjes. En er was
een speeltuintje, er was een kind bij Marjolein. Ze
ging even spelen.
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Totdat ze verder gingen en daar staan hele mooie bomen. Een zo’n paadje is er ook
naar vernoemd de Vijgenboomstraat.
Toen waren ze bijna bij het einde. Toen ze eenmaal bij
het eind waren gingen ze nog gezellig met elkaar wat
drinken. Iedereen nam chocomelk+thee+koffie enz. en
toen gingen ze langzaam allemaal weg. Het was een
super gezellige dag. Iedereen vond het super
interessant.
De vriendelijke groeten: Marjolein Mossink

---------

-------

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

---------

-------

Clubartikelen TE KOOP!!!
bij:

Jos Korting, Emmastraat 14, 7411 EJ Deventer, tel 0570‐618711 !!!

Clubstickers
Clubemblemen
Bandenprofielmeter
Bierglazen (fluitje)
First aid kit (EHBO‐doosje)
Schroevendraaierset
Koeltasje
Sleutelhanger voetbal
Theeglazen
Keycord
Kurkentrekker
Gasaansteker
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€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,45 per stuk maar 2 stuks voor € 0,70
3,50 per stuk, de stoffen uitvoering sticker
1,‐‐ per stuk met clubembleem
1,‐‐ per stuk met clubembleem
1,‐‐ per doosje met clubembleem
1,‐‐ per set met clubembleem
1,‐‐ per stuk met clubembleem
1,‐‐ per stuk met clubnaam
1,‐‐ per stuk met clubembleem
1,‐‐ per stuk met clubnaam
1,‐‐ per stuk met clubnaam
1,‐‐ per stuk met clubnaam
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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
!!!!!!!!!OPROEP!!!!!!!!!
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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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij het L.O.O.T.
MAG ondersteunende club

UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: 26 januari 2012
: 20.00 uur
: Café / Restaurant “De Lindeboom”

Voorlopige agenda:
1. Opening
2. Bijkomende agenda punten:
Deze zijn bij het bestuur in te leveren tot 1 week vóór de ALV
3. Goedkeuring notulen A. V. oktober 2011
4. Jaarverslag secretaris 2011
5. Jaarverslag kascommissie 2011
6. Jaarverslag penningmeester 2011
7. Begroting 2012 penningmeester
8. Bestuursverkiezing en samenstelling *
 Berrie Janssen –aftredend secretaris en niet herkiesbaar.
 Jaap van den Berge – toercommissaris
 Peter Wolsing‐ verkiesbaar
 José Maatman‐ ondersteunend lid als notuliste/secretaresse bestuur
 Harry Koolhof‐ voorzitter
 Marian Martens‐ penningmeester
 Gert Vierhouten ‐ bestuurslid
9. Toerkalender 2012
10. Rondvraag
Pauze
11. Vaststellen diverse commissies
12. Beantwoording rondvraag
13. Uitslag bestuursverkiezing
14. Kilometer toekenning voor hulpacties
15. Nieuwe website ?
16. Sluiting
*Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris
aanmelden tot 24 uur voor de vergadering.
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Sinterklaasrit 27 november 2011
Voordat ik hiermee begin, moet ik even het volgende kwijt. Bij het inzien van het laatste clubblad,
bevreemdde het mij, dat de toerkalender voor 2012 ongeveer voor de helft was gevuld met ritten die
georganiseerd worden door andere clubs. Bij mijzelf (en Elly) te rade gegaan v.w.b. ik mogelijk had
gemist. Vandaag kwam tijdens de Sinterklaasrit het verlossende antwoord. Ik had de afgelopen
algemene ledenvergadering gemist, doordat we die niet in de agenda hadden opgenomen, vanwege
andere activiteiten die dag. Het bleek dus dat op die laatste vergadering zich niet meer vrijwilligers
hadden opgegeven, maar mogelijk komt dit nog. Het zou toch van de zotte zijn dat een club als de
onze niet in staat zou zijn de eigen ritten te organiseren en zich dus eigenlijk ondergeschikt moet
maken aan andere clubs. Dus beste motorvrienden schroom niet om het initiatief tot iets dergelijks
te ontwikkelen. Je kunt immers altijd te rade gaan bij de overige clubleden die de beschikking hebben
over navigatieapparatuur en daarin ruimschoots ervaring hebben. In ieder geval heb ik mij vandaag
alsnog opgegeven voor het organiseren van 1 of meerdere ritten.
Vandaag zouden we de Sinterklaasrit, die werd
georganiseerd door “de Graafschaprijders”in
Vorden, gaan rijden. Jaap v/d Berge had deze rit
aangekondigd . Er is ruimschoots publiciteit
gegeven aan dit evenement, doch desondanks
kan gesteld worden dat de opkomst erbarmelijk
was. De weersverwachtingen waren niet al te
hoog gespannen. Veel wind en mogelijk regen.
We vertrokken van huis, op voorwaarde van Elly
dat we niet over de IJsseldijk zouden gaan rijden
i.v.m. behoorlijke windstoten. Het viel allemaal
nog wel mee en het was droog. Voordat we de
parkeerplaats bij de Lindeboom opreden, vroeg
Elly mij nog of ik wel de juiste datum had
uitgekozen, omdat er om tien voor tien nog niemand aanwezig was. Nog bijna voor ze uitgesproken
was, kwam Jaap v/d Berge vanuit tegengestelde richting de parkeerplaats oprijden en even later
Harry Koolhof.
Zo konden we dus stipt op tijd (met wel 3 motoren) vertrekken naar het clubhuis van de
Graafschaprijders. Jaap had een paar kilometer vóór Vorden een aardige route gevonden om zo bij
het betreffende clubhuis uit te komen. Daar ontmoetten we een collega‐motorrijder van de
motorclub “Keizer Karel”uit Nijmegen, waarmee we in de 80er jaren samen enkele “Krauser
Rally,s”hadden gereden. Van deze club uit Nijmegen was een behoorlijke vertegenwoordiging
aanwezig. Na de inschrijving, het downloaden van de route en het nuttigen van een bakje koffie,
konden we aan onze route beginnen. Deze zou 135 km lang zijn. Uit de samenstelling van deze route
bleek duidelijk dat men in Vorden de nodige ervaring heeft in het samenstellen daarvan. Prachtige
weggetjes, mooie vloeiende bochten en uiteraard een prachtige omgeving. Klein nadeel is eigenlijk,
maar dat is mede te wijten aan onze deelname in de loop der jaren (25 jaar), dat je bij dit soort ritten
erg veel op dezelfde wegen komt, maar dat is “all in the game”. Wel moesten we behoorlijk rekening
houden met zijwind, natte wegen, blubber en andere ongerechtigheden op ons pad, maar ook
daarop werd door onze voorrijder, Jaap, goed ingespeeld. Na ongeveer één derde van de rit begon
het te regenen, hetgeen alleen maar erger werd. We kregen dan ook de indruk dat Jaap, zonder
koffiepauze, de rit zou gaan klaren, hetgeen hij echter na een ruime 100 km onderbrak. We hebben
toen een koffiestop gemaakt bij een nostalgische herberg, daterend uit het jaar 1500 en nog wat. Dit
was, met name voor Elly, welkom omdat ze, mede vanwege de regen, het toch wel wat fris begon te
krijgen en graag even de benen wilde strekken. Het interieur van deze horecagelegenheid was erg
klein, althans het cafégedeelte (achter was wel een grote feestzaal), maar heel mooi vanwege zijn
originele karakter. Er brandde zelfs een heuse ouderwetse potkachel. Nadat we van hieruit de rit
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weer hadden voortgezet, begon het weer een beetje op te klaren en bereikten we het clubgebouw
zonder al te veel regen. Het leek er zelfs op dat de zon zou gaan schijnen.
Bij het clubgebouw van de Graafschaprijders werden we
toegewuifd door nog een enthousiaste IJselrijder, Johan de
Carpentier, die deze rit en begrijpelijk, solo had volbracht, niet op
zijn geliefde Harley, maar op z’n scooter. Met z’n vieren hebben
we daar nog even gezellig nagebabbeld, onder het genot van een
goede kop snert en een broodje worst. Johan heeft zijn weg
daarna vervolgd naar zijn Ans in Hengelo en wij naar
respectievelijk Deventer en Vaassen.
Samenvattend kan gesteld worden dat deze rit alleszins de moeite
waard was en dat dit dan een drijfveer mag zijn voor velen onder
ons, om in het vervolg ook aan dit soort evenementen deel te
nemen.
Jaap, bedankt voor deze mooie rit.
Met vriendelijke groet, Cor Dalhuisen

---------

-------

Niet alle motorfietsen en scooters geschikt voor nieuwe brandstof
Binnen enkele jaren zal de nieuwe brandstof E10 breed
beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. E10 is een
mengsel van 90% fossiele brandstof en maximaal 10%
biobrandstof (Ethanol).
Uit gegevens van de ACEM, de Europese koepelorganisatie
van motor‐ en scooterfabrikanten, blijkt dat niet alle
motorfietsen en scooters de nieuwe brandstof kunnen
tanken.
Om die reden lanceert het Instituut voor Duurzame
Mobiliteit (IvdM) een E10 check voor motorfietsen en
scooters. Met deze check kan je eenvoudig zien of je motor
of scooter de nieuwe brandstof kan verdragen. Deze check is
ook al beschikbaar voor auto’s.
E10 is momenteel nog maar zeer beperkt beschikbaar in Nederland. Maar in Frankrijk en Duitsland
wordt het wel al op grotere schaal aangeboden. Er zijn in Frankrijk en Duitsland zelfs benzinestations
waar Euro95 vervangen is door E10.
Wij raden motorrijders die naar Duitsland of Frankrijk gaan met hun motorfiets de E10check te
gebruiken om te controleren of zij op E10 kunnen rijden. Mocht dat niet het geval zijn en er is geen
Euro95 beschikbaar, dan raden wij aan Euro98 te tanken.
Check de E10check op www. jebentsnelduurzaamopweg.nl
Voor jullie gelezen in de LOOT‐infowijzer van december 2011.
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Rondleiding door de stad – door Henk van Baalen
Ruim 20 IJselrijders trotseerden zondag 11 december 2011 de kou om rondgeleid te worden door
Henk van Baalen door een deel van de binnenstad. We verzamelen op het bordes van het stadhuis.
Henk start met een anekdote over zijn nieuwe boek over Deventer. Hij had hierover een klacht
ontvangen: iemand had een stijve nek gekregen omdat hij zoveel omhoog had moeten kijken. Zo zal
het ons vandaag niet
anders verlopen.
Allereerst vertelt Henk iets
over het Grote Kerkhof dat
zijn naam o.a. dankt aan
de 40.000 armen die er
begraven liggen. De rijken
kregen een plekje in de
kerk en dat verliep op
warme dagen niet altijd
geheel reukloos, vandaar
de naam ‘rijke stinkerds’.
De Latijnse School is
noemenswaardig vanwege
Erasmus die daar heeft
gestudeerd.
Het voormalige politiebureau is nu trouwlocatie. Waar Henk van Baalen ooit als jongen zijn nieuwe
voetbal kwijtraakte aan bromsnor, trouwt hij er nu met enige regelmaat paren. Zo ook die bewuste
politieagent.
Het eerste klooster dat wordt getoond grenst aan
waar eens de ‘rotte kies’ van Deventer zat, maar
waar nu Schräder is gehuisvest. Weliswaar in een
nieuw pand, maar wel met ‘oude’ kenmerken die
passen in de stad (overhellende kozijnen).
Bij de Botermarkt, een initiatief van de rijken destijds
voor de tuinders die hun teelt kwamen verkopen,
staan we stil om het oudste stenen huis van
Nederland te aanschouwen. De verschillende
steensoorten die zichtbaar zijn worden beschermd tegen de weersinvloeden door een doorzichtig
afdak.
Het contrast tussen het lelijke (vind ik) voormalige SNS gebouw en de statige panden aan de andere
zijden van de Houtmarkt is groot. Wat weinigen weten is de grote tuin die achter één van de panden
ligt en die op de vooravond van de boekenmarkt altijd het toneel is voor de literaire dichters van de
stad.
We lopen we naar het tweede klooster, daar waar Schräder ooit zat.
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Wat aan de voorkant allemaal losse panden lijken is aan de achterkant toch duidelijk één pand. Hier
op het Lamme van Dieseplein wordt door een opgraving de kelder blootgelegd waar vroeger de
politie zijn schietkelder had. Ook daar een
toegang naar een klooster (een ander of
dezelfde ?)
In de Broederenstraat en de Engestraat is het
een drukste van jewelste vanwege koopzondag,
er staan allerlei kraampjes uit alle landen. En
menig IJselrijder slaat een aangeboden
versnapering (kerstbrood en koekjes) niet af.
Gelukkig laten ze de Glühwein staan.
Op het Broederenplein kun je in het plaveisel
nog de contouren zien van het klooster dat daar destijds heeft gestaan. Ook hier wordt de
rondleiding door Henk weer opgeleukt door te vertellen over de doorgang vanuit de kleine huisjes
naar de kerk en hoe de voormalige juwelier bij een klant de blits had gemaakt om dit te tonen als
‘zijn klooster’.

We lopen langs het Geert Groote huis door naar het Gilde Hotel, dat ooit het Sint Jozef ziekenhuis
was. Van katholieke aard en dat kun je aan de buitenkant nog zien aan de beelden op de gevel. Een
kijkje binnen levert niet alleen een mooie aanblik op de entourage en het glas in lood, maar is ook
even aangenaam warm. Aan de zijkant van het gebouw kunnen we nog een kijkje nemen in de
binnentuin. Een deel van het gebouw is inmiddels in gebruik voor verhuur aan studenten.
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Inmiddels komen we op plekjes waar menig IJselrijder ondanks bekendheid met de stad nog nooit is
geweest. We staan achter het Iordenshuis en dat levert enerzijds een blik op de achterkant van de
winkels in de Nieuwstraat en het logement “De Leeuw”.
Hier zien we de toegang tot de
eerdergenoemde tuin. De deuren
markeren nog de plek waar de
paardenkoets stond en er boven sliep de
koetsier. Het Iordenshuis dat aan de
voorkant één huis lijkt is hier aan de
achterkant overduidelijk een aantal
losse panden. Het verhaal gaat hier dat
de eigenaresse graag in één pand wilde
wonen en toen haar echtgenoot weer
voor een week naar de Tweede Kamer in
Den Haag vertrok, greep de vrouw haar
kans en liet de voorkant opmetselen als
één geheel. Toen haar man na één week weer thuis kwam was de aannemer al op de helft. In de tuin
staat een klein huisje dat diende als schilderatelier voor de zus van de eigenaar. Menig arbeider zou
in die tijd blij geweest zijn
met zo’n onderkomen.
We lopen de Papenstraat
in. Nieuwbouw is hier
geïntegreerd in de
bestaande bouw. De
toegang tot het
studentenonderkomen
van het oude Sint Jozef is
voorzien van bedspiralen
van Auping. Henk vertelt
kort hoe Auping zijn
bedspiraal heeft
uitgevonden. Een
toevallig gekruld stukje
metaal dat hij aan elkaar
verbond en zo ontstond een spiraal. We hebben geluk en kunnen even een kijkje nemen op de
binnenplaats.
De weg wordt vervolgd naar de Noordenbergpoort. Deze poort staat er weliswaar niet meer, maar
door de klinkers te leggen in de vorm van de toren kunnen we nog steeds zien waar deze heeft
gestaan. Een restant van deze toren is nog steeds zichtbaar.
Daar waar ooit de Hardonk garage en scholen hebben gestaan zijn nu nieuwe gebouwen verrezen.
De architect heeft middels kleine beelden getracht de aandacht nog te vestigen op het bestaan van
deze panden. Een beeldje bovenin de gevel van een lezende leerling en de tekst ‘School A’ blijven ons
herinneren aan het verleden.
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Via de Meelbrug, ooit de toegang tot de stad om goederen aan te leveren, komen we bij de stenen
wal. Ook hier scoort Deventer weer goed, want het schijnt de oudste en nog mooiste stenen wal in
Nederland te zijn. Deze stenen wal beschermde Deventer in
vroegere tijden tegen de Vikingen. De hoogte van de wal wordt
goed zichtbaar door het hoogte verschil in de huizen die aan en
op deze wal liggen. Op het hoogste punt van de wal worden we
weer naar een steegje geleid, waar weinig Deventernaren het
bestaan waarschijnlijk van af weten. Recent is er nog een flinke
boom gesnoeid, waarvan wij ons afvragen hoe ze die in
vredesnaam hebben weg gekregen.
Het volgende unieke plekje is het Nollegat. Het is een eerbetoon aan Nolle Koers, de laatste
groenteboer die in Deventer met paard en wagen door de stad ging. Ook hier heeft Henk natuurlijk
zijn verhaal weer bij over het paard dat altijd toevallig bij hem als enige klant aan de Zwolseweg voor
de deur ook iets achterliet.
Het Vijgeboomplein is een mooi voorbeeld, waar oude en nieuwe bouw bij elkaar staan. De twee
vijgebomen die er staan doen de naam van dit plein eer aan.
Ook is Henk goed geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in de binnenstad. Zo weet hij ons te
vertellen dat er plannen zijn om de Korte Noorderbergstraat weer lang te maken en te laten
doorlopen naar het Muggeplein. Hiervoor dient wel een woning te worden gesloopt. De sloop van
het oude politiebureau is van de baan en er zijn ideeën hoe dit pand kan worden opgeknapt.
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Na een verhaal in de Noorderbergstraat over de stokvis als symbool voor de handel in die tijd en het
kroontje dat de eer aan de keizer symboliseert staan we uiteraard stil bij het pand van de
Stadsarchief en Atheneumbibliotheek. We poseren bij het klooster even voor de groepsfoto. Bij de
ingang van de tuin van het klooster weet Henk weer heel goed de sfeer van dit stukje in de stad op
een mooie zomeravond te schetsen. We krijgen het er bijna weer een beetje warm van, en dat is
inmiddels wel nodig want het is fris.
Via de Kranensteeg lopen we naar de IJsel, waar nog goed zichtbaar is dat er vroeger een binnen‐ en
een buitenstadsmuur was. Onze tour eindigt voor de Dikke van Dale, alwaar we, na een laatste
anekdote over de Dikke van Bale, afscheid nemen van Henk. Hij wordt bedankt voor zijn rondleiding.
En wij… wij gaan opwarmen in de Dikke van Dale met warme chocolademelk met of zonder
slagroom, een kopje thee of koffie of voor sommigen een lekker glaasje rode wijn. Een gezellige
afsluiting van een leuke en leerzame middag.
Herman, Ina en Marjolein Mossink
---------

-------

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

10% korting
spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en
werkplaatstarief

Amelink Installatietechniek:

5% korting op materiaal en 10% korting op uren

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.
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Op ZATERDAG 4 FEBRUARI a.s. is er weer klootschieten.
En na afloop gaan we eten bij Nu Nu, Raalterweg 22,
7433 RA Schalkhaar. Ook kinderen zijn welkom.
We verzamelen ons ook bij restaurant Nu Nu tussen 14.00 en
14.15 uur, gebruiken daar een consumptie op kosten van de club
en daarna vertrekken we om te gaan klootschieten.
Laten we hopen dat we droog en
zonnig weer hebben die middag.
Mocht het weer niet zo denderend
zijn, zorg dan voor stevige
(regen)schoenen en evt.
regenkleding of een plu.
De route duurt ± 1½ uur.
Na terugkomst gaan we om ± 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 of 06-22792696 of op de feestavond van 15 januari
a.s., ook via redactie@ijselrijders.nl
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Voorlopige Toerkalender 2012
Deze moet nog aangevuld worden en wordt pas definitief na de ledenvergadering van 26 januari 2012.

Datum
18 maart

Soort rit/evenement
Openingsrit

Afstand

1 april

Koekstadrit

15 april

Voorjaarstoertocht

29 april

Toertocht

13 mei

Veluwerit

17 t/m 20 mei

Weekend Wesenbergland

27 mei

Pinksterrit

150/200 km

€ 5,‐‐

MC Free Wheels

4 t/m 7 juni

Avond‐4‐daagse

4x100 km

€ 6,‐‐

MC Free Wheels

13 juni

Avondrit

Gert ?

18 t/m 22 juni

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

Avondvierdaagsecie

8 juli

Toerrit

???

22 juli

Toerrit

Jan Korting

5 augustus

Toerrit

???

19 augustus

Toerrit

Henk Pasman

2 september

Najaarstoertocht

200 km

€ 6,‐‐

MC Nijverdal

16 september

27e Herfsttoertocht

160/220 km

€ 5,‐‐

MC Salland Lemele

23 september

23e Ponytoertocht

150/200 km

€ 5,‐‐

MC Free Wheels

14 oktober

Sluitingsrit

200

Kosten

organisator
Voorzitter

€ 6,‐‐

Koekstadcommissie

€ 5,‐‐

MC Zwolle
Jaap van den Berge

????? 225 km

€ 6,50

MC Nijverdal / Henk
Harry Koolhof

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

10% korting
spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en
werkplaatstarief

Amelink Installatietechniek:

5% korting op materiaal en 10% korting op uren

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.
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