M.T.K. de IJselrijders 1974
JULI 2013
40e JAARGANG NR. 7
Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ 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 :
Jan Korting

Emmastraat 14

7411 EJ Deventer

0570-618711

Secretaris :
Jaap van den Berge

Waterhoen 7

7423 CS Deventer

0570-650593

Penningmeester :
Marian Martens

Vogelslag 112

7423 CG Deventer

0570-653034

Bestuurslid :
Peter Wolsing

Wezenland 5

7415 HP Deventer

06-22206965

Bestuurslid :
Jos Korting

Emmastraat 14

7411 EJ Deventer

0570-618711

Contributie 2013

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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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.

Toerkalender 2013 ........................................... 18

VOORWOORD
Hallo allemaal,
Ja ooit komt het er van dat je ook een keer het voorwoord moet schrijven als je in het bestuur zit. Bij
deze is het dan ook mijn beurt om hem te gaan schrijven.
Ben bang dat ik me er met nog maar 2 regeltjes van af kan komen.
Ondertussen is de helft van het jaar al weer om en hebben we de nodige routes van de club alweer
gehad waaronder de A4D. Zelf organiseer ik het alweer een 7-tal jaren wat natuurlijk met de nodige lol
gepaard gaat.
Na de 5 dagen die gereden kunnen worden mogen we een mooie balans op maken met het mooie
aantal van 120 deelnemers en 16 deelnemers aan de afsluitende BBQ. Met het weer hebben we ook
geen klagen gehad op de momenten dat er 's avonds gereden zou worden door alle deelnemers.
Van maandag tot en met woensdag hebben we warm en benauwd weer gehad waarvan het zweet je
soms blank over de rug liep.
Donderdags was onder getekende aan de beurt om de rit voor te rijden wat tot halverwege droog kon
gebeuren en daarna toch behoorlijk nat geworden wat onder weg nog wel mee leek te vallen. Alleen
helaas thuis tot de ontdekking komen dat er maar bar weinig droge draad meer te vinden was onder
het pak.
Ondertussen loopt de website ook netjes en kan iedereen er goed van genieten.
De laatste 2 maanden heeft het ons al een mooi aantal nieuwe leden en gastrijders opgeleverd die ik
bij deze nogmaals van harte welkom wil heten en dat ze kunnen genieten van de mooie ritten bij de
club.
Zo nu gaan we op naar de volgende helft van het seizoen en hopen dat we nog een hoop mooie ritten
gaan hebben. En iedereen de km ‘s veilig door kan komen.
En we mogen met zijn allen trots zijn op een club als de onze.
Gegroet,
Jos Korting
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Rit Teutoburgerwald rond Osnabrück,
21 juli a.s.
Hallo IJselrijders,
Zondag 21 juli vertrekken we om 09:30 uur, vanaf De Lindeboom.
Het eerste stuk (122 km,) gaan we via de autobaan naar:
Kastanie
Tecklenburger road 7
49479 Ibbenbüren Laggenbeck
Hier gaan we koffie drinken en rijden dan richting:
Q1 Tankstelle
Barkhausener str 88
49328 Melle Buer
Waar we zullen tanken.
(Totaal tanken incl autobaan 198 km )
Vervolgens zal de route voor 122 km voortgezet worden richting:
Liban-Bistro-Restaurant http://www.liban-borgholzhausen.de/
Keiserstrasse 7
33829 Borgholshausen
Hier zullen we de inwendige mens versterken.
Nadat we ong. 52 km hebben gereden wordt het tijd voor een ijsje bij:
Il Gabbiano http://www.ilgabbiano.de/
Tecklenburger Strasse 14
49479 Ibbenbüren - Laggenbeck
Via onderstaande link kunnen jullie het overzicht van de route
(Garmin Adventures) bekijken. http://adventures.garmin.com/enUS/by/h-aydin/9-6-2013-osnabruck/#overview
De hele rit is +/- 416 km lang.
Tot ziens op 21 juli bij De Lindeboom.
Groetjes,
Halit Aydin
PS: Omdat de lunchpauze pas rond 14:00 uur zal zijn, kan men zelf een broodje meenemen of bij de
benzinestation iets kopen om te eten.
Neem paspoort en andere belangrijke documenten mee.
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De 4e Sallandse Dobbelsteenrit 2 juni jl.,
Deze Sallandse Dobbelsteen-rit is in samenwerking met 5 regio motorclubs in Salland.
Dit zijn Motorclub Salland uit Lemele, MC
Free Wheels uit Heeten, Motortoeringklub
De IJselrijders uit Deventer, Motorclub
Raalte en MTC Dalfsen.
Er wordt voor iedereen die deelneemt
gestart bij MC Salland in Lemele, d.m.v. het
gooien met ’n dobbelsteen moet je bij elke
locatie van één van de motorclub’s je dan
melden. Op het deelnameformulier staan
nummers van 1 t/m. 6. Dan daar weer
gooien met ’n dobbelsteen. Je moet dan net zo lang gooien tot je naar ’n club moet waar je nog niet
bent geweest. Uiteindelijk om met zo min
mogelijk km. te winnen. Beginstand en na
afloop de eindstand van de kilometer-teller
wordt hierbij genoteerd.
Om 9.15 uur was afgesproken dat wij van
onze club gingen vertrekken vanaf de
Lindeboom om dan via ’n mooie binnenweg
naar Lemele te rijden. Aanwezig waren:
Francis Maatman, Jan en Ton Korting, Theo
de Lange, Berna en Henk Pasman, Martijn
Soers die voor de 1e keer met ons mee reed en Harry en Tonny Koolhof.
Voor vertrek werd nog even de nieuwe motor van Ton Korting, ’n hele mooie BMW bewonderd,Ton
heel veel rijplezier ermee. We hadden goed weer, droog, zon maar wel wat wind. Bij de aanmelding in
Lemele werd ons ’n heerlijk kopje koffie of
thee aangeboden. Vandaar uit kon je met ’n
groep of alleen de dobbelsteen-rit rijden,
Harry en ik zijn alleen gegaan. Lemele was
nummer 1 op het inschrijfformulier. Wij
gooiden 4 en mochten naar Wesepe rijden
waar de organisatie van de Free Wheels
zaten, daar gooiden we met de dobbelsteen
2 en mochten natuurlijk via ’n mooie
binnenweg naar Restaurant Paul van Gurp
aan de Holterweg in Deventer waar José
Maatman namens onze club lekker in het zonnetje achter ’n kopje koffie zat te wachten tot één van de
deelnemers arriveerden.
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Bij José gooiden we 6, we mochten nu via weer ’n mooie binnenweg maar als het kan met de minste
kilometers naar Liederholthuis waar de organisatie van ?????? Sorry ik weet niet meer wie daar
aanwezig was. Ook daar geprobeerd om goed te gooien en dat ging vrij goed, we gooiden 3 en
mochten naar Heino.
Maar we hebben eerst in Hoonhorst bij
restaurant Kappers wat gegeten. www.kappershoreca.nl We zaten lekker rustig buiten, Harry
genoot van het stokbroodje gezond en ik
natuurlijk van de tostie ham-kaas en omdat dit op
de route lag van onze rit, zagen we elke keer ook
nog motorrijders langskomen, maar of die
meededen met de dobbelsteen-rit is niet zeker,
want het was mooi weer en iedereen kon lekker
met de motor gaan toeren. Ook waren er veel fietsers onderweg. Nadat we lekker hadden gegeten
reden we via de kortste weg naar Café Restaurant Marktzicht in Heino waar de organisatie van RAM
Raalte aanwezig was. Daar hoefden we niet meer
te gooien, nu was alleen nog MTC Dalfsen over,
daar zou ook de uitslag zijn om 15.00 uur van de
beste rijder of de beste dobbelsteen-gooier met
de minste kilometers. Dus probeerden wij ’n
mooi ritje nog te rijden maar dan wel met de
minste km. Dat is ons vrij goed gelukt.
Als 1e was MC Salland met 68 km. als 2e ook
iemand van MC Salland met 75 km. en als 3e
waren Harry en ik het van de MTK de IJselrijders
met 77 km. De wisselbeker ging dan ook naar MC Salland. Na de prijsuitreiking zijn we met Francis,
Berna en Henk, Harry en Tonny weer via ’n mooie weg met fijne stuurweggetjes naar huis gereden met
als tussenstop nog even bij de Lepelaar in
Eikelhof-Olst www.delepelaar.eu en hebben nog
genoten van ’n overweldig lekker ijsje. Weer
volop genietend in de zon. Daarna zijn we,
éénmaal in Deventer aangekomen onze eigen
weg gegaan, we hebben genoten van ’n goed
georganiseerde dobbelsteen-rit, heerlijk weer en
ondanks dat je de minste km. moest proberen te
rijden toch door mooie en fijne binnenwegen
gereden. En het was wel grappig, je komt dan ook
weer motorrijders tegen die ook al eerder met de
dobbelsteen-rit hebben mee gereden in de voorgaande jaren en ook die mee rijden met onze
koekstad-rit of avond-4-daagse. Het volgend jaar staat deze rit weer op de toerkalender, het is zeker ’n
aanrader om eens mee te rijden.
Groetjes, Tonny Koolhof.
Juli 2013
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Programma 2013

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

5 juli
12 juli

18:00 uur
20:00 uur

Eefde
Peter Wolsing

Karten
Bestuursvergadering

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.

Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
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Aanleveren kopij
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van
elke maand mailen naar: redactie@ijselrijders.nl
Het format is:
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij
doen de opmaak.

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat
aanleveren.
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt,
niet verwerkt worden in het clubblad.

Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2013
Deadline

Uitgave

20 juli 2013
20 augustus 2013
20 september 2013
20 oktober 2013
20 november 2013
20 december 2013

Juli 2013

Clubblad jaargang 40 nr. 8
Clubblad jaargang 40 nr. 9
Clubblad jaargang 40 nr. 10
Clubblad jaargang 40 nr. 11
Clubblad jaargang 40 nr. 12
Clubblad jaargang 41 nr. 1

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

Verschijningsdatum
rondom
7 augustus 2013
4 september 2013
9 oktober 2013
6 november 2013
4 december 2013
8 januari 2014
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JARIGEN
Juli
Trijnie Schrik
Dries Broekhuis
Gert Vierhouten
Marion Korting-Harmelink
Zenna Aydin-Tug

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 !!!
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Avondrit met culturele bestemming.
Op woensdag 12 juni hebben we weer onze jaarlijkse avondrit onder leiding van Gert Vierhouten gehad. Zoals
intussen een goede gewoonte geworden had Gert weer een interessante pauzeplaats afgesproken. Ditmaal een
wijnboerderij, waarbij het proeven van enkele wijnen tot de activiteiten aldaar hoorde. Nu zul je denken
alcoholische dranken nuttigen tijdens een motorrijtoer dat kan toch niet?! En dat is ook zo. Gelukkig betrof het
hier een minimale hoeveelheid van de daar geproduceerde witte en een rode wijnen. De daardoor genuttigde
hoeveelheid alcohol is wellicht minder dan het eten van één likeurbonbon. Toch blijf ik bij ons standpunt dat er
vóór en tijdens motor toerritten geen alcohol genuttigd moet worden. Zo, nu terug naar de avondrit.
Om 19:00 uur staan er 9 motoren klaar om samen met Gert een avondrit te gaan rijden van ca 100 km. Als
deelnemers zijn daar Harry en Tonny, Marian, Halit, Jan, Aad, Henk, Frank en ik. Het weer is uitstekend, maar de
verwachting is dat het wel kan
gaan regenen. Omdat Gert nog
geen Garmin op de motor heeft,
maar wel een routerol heeft hij
zijn route daarop staan, maar
geen geschreven route voor de
overige deelnemers. Dat heeft
ook weinig zin want de meeste
anderen hebben tegenwoordig
geen routerol meer op de motor.
Dus wordt het weer ouderwets
gewoon je voorrijder volgen en
via je spiegels je achterrijder in
de gaten houden, overigens iets
wat bij het rijden met de
navigatie ook gedaan moet
worden.
Via wat toerweggetjes zoals die
ook in de meeste avondvierdaagse routes te vinden zijn komen we na ongeveer 65 km aan bij de Wijnhoeve
Kunneman in de buurt van Geesteren. Toch wel merkwaardig als je in de achterhoek zomaar in het land ineens
een paar hectare gevuld met wijnranken ziet staan. Zoiets verwacht je eigenlijk in Nederland alleen maar in het
zuidelijkste deel van Limburg.
Na de ontvangst met een kopje koffie en een koekje vertelt de wijnboer Jan Zieverink hoe hij op het idee is
gekomen om een wijnhoeve te beginnen.
Rond de eeuwwisseling was Jan nog varkensboer, maar door de nieuwe richtlijnen voor het houden van varkens
was een enorme investering noodzakelijk waarvan hij, gezien zijn leeftijd, het rendement niet meer zou kunnen
genieten. Tijd dus voor een herbezinning en na wat externe contacten en intussen nieuw gekweekte
druivenrassen bleek het mogelijk om op beperkte schaal in gebieden als de Achterhoek wijnen te produceren.
De concurrentie aangaan met grote wijnproducenten heeft geen zin, dus dan maar mikken op kwaliteitswijnen,
die in geringere hoeveelheden geproduceerd worden. Na ongeveer 1 jaar opleiding via de landbouwuniversiteit
in Wageningen hebben een aantal aspirant wijnboeren uit de achterhoek zich verenigd en zijn met een aantal
nieuwe rassen begonnen. Door alleen de beste trossen door te laten groeien tot oogstrijpheid en de hulp van
een bekende Duitse wijnmaker uit het moeselgebied zijn zij er in geslaagd om wijnen te produceren waarmee zij
wereldwijd prijzen in de wacht hebben kunnen slepen. Interessant, zoals je Jan hoort vertellen welke
maatregelen hij heeft getroffen om zijn druiven te beschermen tegen nachtvorst, wespen, spreeuwen en hagel.
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En hoe hij het grootste deel van de trossen moet wegknippen om voldoende kwaliteit over te houden voor de
echte oogst. Voor het maken van de wijn heeft hij onvoldoende druivenproductie en daarom wordt
samengewerkt met nog zo’n 10 wijnboeren, een wijnkelder heeft hij niet maar die ligt ergens bij Winterswijk.
Na afloop worden er nog door enkele deelnemers, voor zover het transport het toelaat, nog wat flessen wijn
aangeschaft. Overigens is de wijn van de “Verenigde Achterhoekse Wijnbouwers” in Deventer te koop bij
restaurant BOAS op de hoek van Golstraat met de Walstraat.
Bij het aanvaarden van de terugreis om ongeveer kwart voor tien is het niet alleen al donker aan het worden ,
maar is het ook gaan regenen. Redenen
voor Gert om zijn oorspronkelijk
uitgestippelde route wat in te korten en
de meest rechtstreekse route naar huis te
nemen. Mede omdat enkelen van ons al
aangekondigd hadden dat zij de groep op
een voor hen handig punt zouden
verlaten heeft Gert bij de korenmolen
“De Leeuw” in Oude Molen bij Bathmen
van ons afscheid genomen en is iedereen
op eigen gelegenheid huiswaarts gegaan.
Ik denk dat ik namens de groep kan
zeggen dat wij weer genoten hebben van
de avondrit, zoals Gert die weer voor de
zoveelste keer georganiseerd heeft.

Jaap van den Berge
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GEMEENTEN VRAGEN MOTORCLUBS OP DIJKWEGEN
RUSTIG TE RIJDEN
Op dijkwegen rekening houden met aanwonenden en overig verkeer
De bij de Gelderse Regio Rivierenland aangesloten gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen,
Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel vragen
óók in 2013 weer aan de motorclubs om bij het uitzetten van hun clubritten en zondag ritjes
rekening te houden met de omgeving, met aanwonenden en natuurlijk met het overige verkeer.
De dijkwegen in het Gelderse rivierengebied zijn kwetsbaar en worden in het weekend veel
gebruikt door uiteenlopende soorten weggebruikers.
Wandelaars, fietsers, ruiters, oldtimer- en cabriorijders, motorrijders, iedereen wil met name in de
mooie weekenden genieten op de prachtige dijkwegen. Dit kan alleen als al deze categorieën
dijkgebruikers maximaal rekening houden met elkaar en met de aanwonenden.
De gemeenten vragen de bij het LOOT aangesloten motortoerclubs óók om bij een clubrit of
toertocht niet telkens weer over de kwetsbare dijkwegen te rijden. Het LOOT ondersteunt dit
gemeentelijk verzoek aan de bij haar aangesloten motortoerclubs.
De indruk bij diverse betrokkenen is dat dit beroep op de motorclubs de afgelopen jaren heeft
geresulteerd in een wat beter aangepast weggedrag en minder geluidsoverlast. Vandaar ook dit jaar
weer dit verzoek aan de clubs.
Geluid, snelheid en grote groepen
In de weekenden treffen allerlei soorten weggebruikers elkaar op de dijkwegen. Niet alleen
motorrijders, maar ook wielrenners, toerfietsers, cabrio- en oldtimerclubs, wandelaars en zelfs
ruiters en koetsen met paarden er voor. En zij willen allen genieten van de dijkwegen. Voor
bewoners aan dijkwegen wordt dit allemaal wel eens te veel en klagen dan bij hun gemeente over
deze overlast. Met name motorrijders worden dan vaak genoemd door hun herkenbare
uitlaadgeluid, hun snelheid en het rijden in grote groepen. Veel clubbestuurders doen net als het
LOOT al jaren hun best het rijgedrag van hun leden positief te beïnvloeden door hier aandacht aan te
schenken. Dit resulteerde afgelopen jaren al in wat minder overlast, maar het kan altijd nog een
tandje beter.
Samen dijken delen
De gemeenten vragen alle weggebruikers – en dus ook de motorrijders – om op de dijkwegen
optimaal rekening te houden met elkaar én met aanwonenden.
Dit kan bijvoorbeeld door:
- Niet in grote groepen te rijden
- De maximumsnelheden te respecteren en tevens aan te passen aan andere
weggebruikers én aan aanwonenden langs de dijken
- Extra rustig te rijden in kleine dorpjes met vaak smalle straatjes
- De motor, auto of brommer zo weinig mogelijk toeren te laten maken door in een zo
hoog mogelijke versnelling te rijden (conform ‘Het Nieuwe Rijden’)
- Niet te rijden met uitlaten die niet goed gedempt en dus illegaal zijn
Alternatieve wegen kiezen
Motorclubs wordt ook gevraagd om wat vaker te kiezen voor een alternatieve route. Niet alleen
dijkwegen zijn immers mooi. Door de grote drukte op zondagmiddagen en feestdagen is het op
dijkwegen zó druk dat het er dan echt niet meer leuk motor rijden is.
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Mottoborden en handhaving
Gemeenten benutten ondertussen ook andere middelen om het rijgedrag op dijkwegen positief te
beïnvloeden. Via een groot aantal mottoborden op gevoelige dijkwegtrajecten vragen zij de aandacht
van de motorrijders en verzoeken hen hun rijgedrag aan te passen.
Andere maatregelen zijn het aanleggen van drempels, plateaus, aangepaste wegmarkering en het in
toenemende mate op dijkwegen instellen van een maximumsnelheid van 60 km per uur en in
dorpskernen soms zelfs 30 km per uur. Allemaal maatregelen om het rijgedrag te verbeteren zodat
dijkwegen open kunnen blijven.
De politie heeft toegezegd regelmatig op dijkwegen te controleren op snelheid en geluid en er zowel
opvallend als onopvallend (op de motor) te surveilleren.
Afsluiten voorkomen
Gemeenten – en uiteraard ook het LOOT – willen voorkomen dat dijken in de weekends voor
gemotoriseerd verkeer worden afgesloten. Motorclubs kunnen hieraan hun steentje bijdragen door
regelmatig te kiezen voor alternatieve routes en hun rijgedrag aan te passen aan andere
weggebruikers en aanwonenden.
De gemeenten wensen alle motorrijders in 2013 een prachtig motorseiszoen toe en bedanken ze
voor hun medewerking

Bron: LOOT
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APK perikelen 2013
Op 30 mei heeft de deelcommissie Vervoer en Toerisme van het Europese parlement in een
stemming bij meerderheid negatief geadviseerd over het APK voorstel van de Europese Commissie in
de huidige vorm en tekst.
Als het aan de deelcommissie ligt moet de EC worden teruggestuurd om het huiswerk opnieuw te
doen voor een beter onderbouwd voorstel. Daarbij vond de commissie de voorgestelde verplichte
keuringsfrequentie van eenmaal per jaar te hoog; de deelcommissie adviseert een maal per twee jaar
voor de landen die daarvoor kiezen. Men wil ook meer vrijheid en optionele implementatie voor de
individuele lidstaten, dus meer keuzemogelijkheid van keuring of keuringseisen.
In feite hebben de Europese ministers een half jaar geleden al hetzelfde gedaan. Zij het op andere
gronden.
De deelcommissie heeft een adviserende taak richting het voltallig EP.
De stemming in het voltallige EP over het APK pakket komt in juli aan de orde.
Als het EP het advies overneemt, dan zal de EC met een nieuw voorstel moeten komen.
Voorlopig schijnt de EC nog steeds voorstander te zijn van invoering. Tenslotte bestaat in het
merendeel van de lidstaten al een vorm van APK voor motorfietsen.
Tot nu toe zou een negatieve stem van het voltallige EP alleen maar uitstel betekenen. Nog zeker
geen afstel.
Nog niets is zeker. Uiteindelijk wordt het onderhandelen over de definitieve tekst tussen EC, EP en
raad van ministers. Ook over de rechtsvorm van de uiteindelijke Europese wetgeving wordt nog
gestecheld. Wordt het een verordening zoals het nu in de huidige vorm voorligt? Dan is invoering van
de verordening en de bepalingen daarin verplicht voor alle lidstaten. Of wordt het toch een Europese
richtlijn, zoals de raad van ministers (en Nederland) graag wil?
De invoering van een richtlijn in de nationale wetgeving is ook wel verplicht, maar een richtlijn geeft
meer vrijheid en keuze-opties aan de lidstaten.
Dat laatste zou betekenen dat er nog meer Europese tijd verloren gaat aan eindeloze debatten en
stellingnames, die vervolgens in het politiek overleg weer opgegeven en verlaten worden.
Er zal dan nog de nodige liters water door de Rijn en andere Europese rivieren stromen voordat men
het met elkaar eens is.
Overigens geldt bovenstaande ook voor caravans en andere aanhangers tot 2.000 kg.

Juli 2013

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 12

Belgisch onderzoek naar oorzaken ongevallen
motorrijders
Het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid voerde een diepteonderzoek uit op basis van de
gerechtelijke dossiers van 200 zware of dodelijke motorfietsongevallen. De studie 'MOTAC'
(MOTorcycle Accident Causation) werd mede gefinancierd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het is
de eerste keer dat er zo'n studie over motorfietsongevallen in België werd uitgevoerd. Het doel was
om de oorzakelijke en verzwarende factoren van zware motorfietsongevallen in België vast te stellen
en de typische ongeval situaties te identificeren. Motorrijders vormen immers een kwetsbare groep
binnen het verkeer. Wie een motor bestuurt, maakt twaalf keer meer kans op een dodelijk
verkeersongeval dan een gemiddelde gebruiker van een motorvoertuig.
Ongeval types en oorzaken
Van de 200 zware of dodelijke ongevallen speelden zich 84 % af in 2010 en de overige 16% in 2009. Bij
de helft van de onderzochte ongevallen waren er dodelijke slachtoffers, bij de andere helft waren er
slachtoffers met zware verwondingen. 56% van de ongevallen werden door de motorfietser geïnitieerd
en 41% door een andere weggebruiker. Daarbij is de "initiator" niet noodzakelijk de (enige) schuldige
(in juridische zin) voor het veroorzaken van het ongeval, maar wel de persoon die de verkeerssituatie
zo heeft doen keren dat een ongeval ontstond. In 3% werd het ongeval door een extern probleem
veroorzaakt (bv. een wegdekprobleem). 35% van de motorongevallen was een eenzijdig ongeval, dat
wil zeggen een ongeval waarbij geen andere weggebruiker betrokken was.
Eenzijdige ongevallen werden in 90% van de gevallen door de motorrijder zelf geïnitieerd. Bij
eenzijdige ongevallen was er meestal een uitvoeringsprobleem, zoals controleverlies over het stuur of
slippen bij het remmen (80%). Meer dan de helft (58%) van de eenzijdige ongevallen gebeurde in een
bocht. In 65% van de ongevallen botste de motorrijder met een andere weggebruiker. 42% van deze
tweezijdige ongevallen vond plaats op kruispunten en 17% aan de uitrit van een privé-eigendom. In
54% van de tweezijdige ongevallen zagen de andere betrokken weggebruikers de motorrijder niet of te
laat.
In 10% van de gevallen hadden ze onderschat hoe snel de motorrijder eraan kwam.
Ongeval situaties
Er werden vijf terugkerende ongevallenpatronen geïdentificeerd, waarin 86% van de ongevallen
gecategoriseerd konden worden. De meest voorkomende ongeval situaties zijn "motorfietser verliest
controle" en "andere weggebruiker ziet motorfietser over het hoofd".
32% Profiel 1 – De motorrijder verliest controle. Dit zijn ongevallen die door de motorrijder werden
geïnitieerd. Dit soort ongevallen doet zich vaak voor op een moeilijk traject, veelal omwille van een
scherpe bocht. Naast het traject waren overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of een
gebrek aan ervaring een belangrijke oorzaak.
30% Profiel 2 – De andere weggebruiker ziet motorrijder over het hoofd bij het afslaan naar links of bij
het invoegen in een verkeersstroom. De initiator was de andere weggebruiker; de aandacht van de
andere weggebruiker is de belangrijkste oorzakelijke factor, waarbij de snelheid van de naderende
motorrijder een verzwarende factor vormt.
13% Profiel 3 – De motorrijder is onvoldoende zichtbaar tijdens het inhalen van een andere
weggebruiker of een file. Een andere weggebruiker verwacht de motorrijder niet aan zijn linkerkant en
snijdt hem de weg af omdat hij wil afslaan of zelf inhalen. De verantwoordelijkheid voor dit soort
ongevallen is vaak gedeeld tussen de motorrijder en de andere weggebruiker.
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6% Profiel 4 – De motorrijder haalt in op de verkeerde wijze. Terwijl het vorige profiel
inhaalmanoeuvres omvatte die correct werden uitgevoerd, vinden we in dit profiel ongevallen die
werden veroorzaakt door een inhaalmanoeuvre dat op het verkeerde tijdstip, op de verkeerde plaats
of op de verkeerde wijze werd uitgevoerd.
7% Profiel 5 – De andere weggebruiker komt op het rijvak van de motorrijder. Om diverse redenen
rijdt de andere weggebruiker plots op het rijvak van de motorrijder – omdat hij de controle verloor,
door onoplettendheid of omdat hij iemand wou inhalen en de motorrijder niet zag.
Plaats en tijd Gewest: Behalve in Brussel vond de overgrote meerderheid van de ongevallen plaats in
de eigen regio van de motorrijder. Plaats: Het grootste deel van de ongevallen vond plaats buiten de
bebouwde kom (65%) en op een weggedeelte zonder kruispunt (70%).
Tijdstip
Ongeveer twee derde van de ongevallen (64%) vond plaats tijdens de week. Drie vierde van de
ongevallen (78%) vond plaats bij daglicht; de meeste gebeurden tussen 14 en 19 uur (44%). De
eenzijdige ongevallen – en met name de dodelijke ongevallen – vertonen een afwijkend patroon, want
63% van deze ongevallen vindt plaats tussen 19 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
Seizoen
De maanden april tot en met juli zijn de maanden met de meeste ongevallen voor motorrijders. Twee
derden van de ongevallen (62%) vond plaats in deze vier maanden.
Profiel
Bijna alle motorrijders in de bestudeerde ongevallen waren mannen (98%). De gemiddelde leeftijd van
de motorrijders betrokken in de bestudeerde zware ongevallen was 40 jaar. Motorfietsers in de
leeftijdscategorie 25-34 hebben een verhoogd risico op dodelijke ongevallen. Ze vormen echter niet de
meerderheid van de motorrijders in de ongevallen. Drie groepen – 25-34, 35-44, 45-54 – vormen
namelijk samen drie vierde van de motorrijders in de ongevallen, en elke leeftijdsgroep is ongeveer
even groot. 44% van de motorrijders had het rijbewijs B vóór 1989 behaald en had daarom geen
specifiek examen moeten afleggen om een motorfiets te besturen. Het aandeel van deze groep (die 40
jaar of ouder was in 2010) in de ongevallen was niet groter maar ook niet kleiner dan in de rijdende
populatie. De beginnende motorrijders (met een rijbewijs van maximaal één jaar oud) vormen een
relatief kleine groep (8%), maar in vergelijking met de rijdende populatie zijn ze in de zware, met name
de dodelijke ongevallen sterk oververtegenwoordigd.
Motorfietstype
1 op 3 motorrijders in de zware ongevallen reed met een sportieve motorfiets. De sportieve
motorfietsen komen in alle leeftijdsgroepen voor, maar terwijl bij de jonge bestuurders 3 op 5 met een
sportieve motorfiets rijdt, is dat bij de 45-plussers nog slechts 1 op 5. Bestuurders van dit type hebben
een sterk verhoogd risico op dodelijke ongevallen. De ongevallen met een sportieve motorfiets waren
vaker eenzijdige ongevallen dan bij de meeste andere types. Ze vertoonden ook vaker overtredingen
zoals overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of een ongeldig rijbewijs.
Overtredingen
Minstens 1 op de 3 motorrijders in de bestudeerde ongevallen reed te snel. Overdreven snelheid
houdt een drievoudig risico in: (1) controle verliezen over de motor; (2) niet meer tijdig kunnen
remmen in een noodsituatie; en (3) niet of te laat gezien door andere weggebruikers. 1 op de 5
motorrijders in de zware ongevallen was onder de invloed van alcohol. Deze verhouding is lager dan bij
autobestuurders betrokken in zware ongevallen. Motorrijders die onder invloed van alcohol waren,
verloren vaker de controle over het stuur dan ander motorrijders.
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Infrastructuur
Problemen met het wegdek hadden in minder dan 1 op de 10 ongevallen een bijdrage aan het
ontstaan van het ongeval en waren dan meestal een bijkomstige oorzaak. In nog eens 10% van de
ongevallen werden andere infrastructurele problemen gerapporteerd zoals slechte signalisatie, slechte
verlichting of een inadequate weg in - richting. Een derde van de motorrijders in dodelijke ongevallen
kwam terecht tegen een boom, paal of muur. Slechts in 3 van deze gevallen was de hindernis beveiligd
door een vangrail.
Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen werden een aantal aanbevelingen geformuleerd. De belangrijkste
daarvan zijn de volgende:
•
Garanties bieden voor defensieve rijstijl en voertuigcontrole bij de motorrijders. Verplichte
rijlessen, screenings en een aanbod van (goedkope en laagdrempelige) voortgezette
opleidingen voor bestuurders van de leeftijdscategorieën 25-34 en 35-54.
•
Voortzetten van sensibiliserings campagnes. Belangrijke thema´s daarbij moeten zijn: gedrag
van de motorrijders, vooral snelheidsgedrag en defensief rijden, en aandacht voor de
motorrijder door de andere weggebruikers.
•
Zorgen voor handhaving tijdens de lente en zomer, in het bijzonder snelheid- en
alcoholcontroles en controle van de boorddocumenten.
•
Promoten van zichtbaarheid verhogende kledij (vooral helm) bij motorrijders en verder
onderzoek voeren naar specifieke verlichting die de zichtbaarheid van de motorfiets kan
verhogen.
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Veilig door een tunnel
Een file, een botsing of - nog erger - een brand in een lange, donkere tunnel; je moet er niet aan
denken. Toch kun je dat als automobilist of motorrijder maar beter wel doen…. , met een paar simpele
stappen, kun je levens redden!
Bij het rijden in een tunnel zijn de volgende zaken van groot belang:






Hou je aan de maximum snelheid;
Hou zoveel mogelijk afstand;
Keer nooit en rij nooit achteruit;
Blus een brand alleen in het beginstadium. Wanneer de brand niet meer valt te blussen, laat
het dan aan de hulpdiensten over en verlaat de tunnel;
Vuur en rook zijn levensgevaarlijk in een tunnel. Breng jezelf in veiligheid en niet je auto,
motorfiets of camper.

Hoe moet je handelen bij een normale situatie…
 Hou verwijzingen naar de vluchtwegen en alarmtelefoons goed in de gaten
 Hou goed rechts en overschrijd nooit de middenstreep;
 Parkeer alleen in noodsituaties in de tunnel.
Wat moet je doen in geval van een file…
 Zet de alarmlichten van je voertuig aan;
 Zet de motor af als het verkeer stilstaat;
 Blijf in/op je voertuig;
 Luister naar de verkeersinformatie.
Wat moet je doen bij pech…
 Zet de alarmlichten aan;
 Parkeer op de vluchtstrook, in een pechhaven of anders zoveel mogelijk naar rechts;
 Zet de motor af;
 Informeer de hulpinstanties. Gebruik daarvan de alarmtelefoon in de tunnel en niet je eigen
mobiele telefoon;
 Wacht in je auto of bij je motorfiets op hulp.
Wat moet je doen bij een ongeluk…
 Zet de alarmlichten aan;
 Stop zo dicht mogelijk tegen de rechterkant;
 Zet de motor af;
 Informeer de hulpinstanties. Gebruik daarvan de alarmtelefoon in de tunnel;
 Verleen eerste hulp aan gewonden.
Wat moet je doen bij brand in je voertuig…
 Rij zo mogelijk zelf de tunnel uit. Keer niet en rijd niet terug;
 Wanneer je het einde van de tunnel niet meer kunt bereiken, parkeer je auto of camper dan op
de pechstrook of zover mogelijk naar rechts;
 Zet de moto af en laat de sleutel in het contact;
 Informeer de hulpinstanties. Doe dit met een alarmtelefoon en niet met je mobiele telefoon;
 Probeer de brand te blussen, maar alleen in het beginstadium. Wanneer dat niet lukt loop dan
van het vuur weg en verlaat de tunnel via een nooduitgang.
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Tegensturen en doorkantelen
Alleen tegensturen doe je meestal in lange doorlopende bochten. Je lichaam hangt mee in de bocht
en als je kijkt zie je dat je bijna hetzelfde op de motor zit dan als je rechtop rijdt op rechte stukken.
Maar wil je een snelle richtingsverandering, bijvoorbeeld je ontdekt een obstakel vlak voor je, of je
komt in de bocht tot de ontdekking, dat de bocht net even scherper is dan je dacht, dan kun je het
tegensturen combineren met doorkantelen.
Hierbij houd je je bovenlichaam praktisch verticaal en duwt de motor naar links of naar rechts van je
af. De motor gaat dus wel schuin, maar jij niet. Op deze manier kun je heel snel van richting
veranderen en dingen ontwijken of de bocht krapper maken. En bij alles geldt natuurlijk de gouden
regel bij het motorrijden:
Kijk waar je heen wilt en niet waar je heen gaat.
Kun je je blik niet afhouden van het obstakel of in de bocht van de vangrail, dan weet je bijna zeker
dat je die gaat raken. Het kost moeite en je moet er op trainen, maar leer jezelf aan je motor te
"besturen" met je kijktechniek.
Nu kan het gebeuren, dat je bij het insturen van een bocht even te enthousiast op de stuurhelft drukt
en dus eigenlijk de bocht scherper maakt, dan dat de weg loopt. Dat is pijnlijk, want dat betekent dat
je dan snel richting van de berm aan de binnenzijde van de bocht gaat.
Een ingeboren reactie is, om het gas dicht te gooien als het fout gaat. In dit geval precies de verkeerde
reactie. Het hele motorrijden is een kwestie van actie = reactie.
Als je je gas dichtgooit in de bocht (actie) is de reactie van je motor dat hij de bocht nog scherper
maakt, en dat je dus zeker in de berm terecht komt. De enige juiste actie als je te dicht bij de
binnenberm van een bocht komt is GASGEVEN. Deze actie zorgt er namelijk voor dat je motor
reageert door meer rechtop te komen. En dat is precies wat je wilt, want dan rijd je weg van de berm
aan de binnenkant van de bocht.
Parkeren van je motor in de bergen
Sommigen zullen denken: Wat valt er in godsnaam te vertellen over het parkeren van een motor.
Nou, best veel.
In de bergen zal het zelden voorkomen dat je je motor parkeert op een echt horizontaal vlak.
Meestal is het een "vals plat" oftewel het loopt of op of af. Zeker als je je motor parkeert met het
voorwiel in de richting van het aflopende gedeelte, kan het zo maar gebeuren dat hij spontaan naar
voren rijdt en omvalt.
Dat kun je heel simpel voorkomen:
 Zet je motor ALTIJD in de eerste versnelling
 Laat de koppeling los en duw de motor naar voren tot hij tegen zijn compressie aan staat
 Zet je standaard uit en draai je stuur helemaal naar links
 Trek vervolgens even aan de rechterstuurhelft, waardoor de motor licht uit zijn veren wordt
getrokken
De kans dat hij nog omvalt is klein.
Oh ja, en zet wel altijd je standaard uit voordat je je motor loslaat en wegloopt. We hebben het al
diverse malen mee gemaakt, dat mensen geestelijk zo druk waren met het aanleren van nieuwe
dingen, dat ze helemaal vergaten, dat je bij een motor toch echt de standaard moet uitzetten.............
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Toerkalender 2013

Datum

7-jul-13

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in km's

Bevrijdingsrit

150

21-jul-13

Osnabrück. Ook autoweg

416

3-aug-13

Advertentierit

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

Kosten voor
inschrijving

Jan Korting
Ton Korting
Halit Aydin
Advertentiecommissie

300 à 350

Cor Dalhuisen

Oldtimer-rit Stoppelheane

Open rit RAM Raalte

1-sep-13
8-sep-13

Harry Koolhof
Blauwe bogen rit Dalfsen

200

15-sep-13

Promotierit

100

22-sep-13

Pony toertocht Heeten

6-okt-13
20-okt-13

Organisator

Oost-Overijssel. Vertrek 9 uur

150 / 200
300

Sluitingsrit

€ 5,00

MTC Dalfsen
Bestuur

€ 5,00

MC Freewheels
Jos Korting
Voorzitter

Jaap van den Berge, Toercommissaris
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