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DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
Beste IJselrijders, 
 
Na een moeilijke start van het motorseizoen lijkt het er op dat het seizoen een beetje op gang begint te komen. 
 
De opener van het motorseizoen was de Koekstadrit. Uit de reactie heb ik begrepen dat het een geslaagde rit is 
geweest, zeker voor de organisatie met 106 inschrijvingen. Ook voor het rustpunt De Domme Aanleg met en 
een goede dag zijn geweest, immers de gehele voorraad eieren is op gegaan aan uitsmijters en ook de 
boerenomelet niet de vergeten. 
 
Ook onze eerste meerdaagse tocht, het Hemelvaartweekend is zonder noemenswaardige problemen verlopen. 
Ook het feit dat de deelnemers op verschillende locatie hebben moeten overnachten heeft geen nadelig effect 
gehad op de gezelligheid. Er is altijd gezamenlijk gegeten. 
 
Verslag in het clubblad 
Ik hoop dat één van de deelnemers van de Bloembollenrit, de alternatieve bevrijdingsrit en het 
Hemelvaartweekend de moeite wil nemen een stukje te schrijven voor het clubblad. Ik roep jullie op dit te doen. 
Wij zijn als bestuur tot de conclusie gekomen dat het afschaffen van het schrijven van een verslagje van de rit 
toch een gemis is geworden en willen deze “traditie” weer in ere gaan herstellen. 
 
Tankstops 
Nog een “traditie” is dat men met een volle tank aan de start van de start van de toerrit verschijnt. Er zijn leden  
die speciaal terug rijden naar een pomp die op Koninginnedag toch open is, maar zijn er ook leden die dergelijke 
moeite niet nemen. Er zijn ook leden die een beperkt actieradius hebben. 
Dus willen een ieder oproepen met een volle tank aan de start te verschijnen, maar ook de 
bestuursvertegenwoorders vragen in hun rit een tankstop te plannen. De tankstop kan m.i. plaatsvinden zo rond 
de 200 km. 
 
Forum 
Misschien hebben jullie het al gezien, maar we hebben in het forum het hoofdstukje “Routes, Polls en ??” laten 
vervallen en vervangen door “Alle clubritten” en deze weer onderverdeeld in “Toerkalender routes” en “Routes 
buiten de toerkalender”. De verdeling lijkt mij duidelijk. Wil jullie oproepen om leuke, mooie routes die jullie 
buiten de club om hebben gereden met de rest van de club te delen door de route te plaatsen in het vakje 
“Routes buiten de toerkalender”. Doe er een leuke be- of omschrijving van de route bij. 
 
Foto’s 
Ik wil, i.o.m. de websitebeheerders een fotoalbum op de website openen. Van verschillende leden zal ik oude 
gedigitaliseerde foto’s ontvangen. Maar graag wil ik ook foto’s van nu plaatsen op de website. Dus weer een 
oproep aan de leden om foto’s aan mij (famkorting@home.nl) op te sturen. Als het geheel aan foto’s een te 
groot bestand opleveren verstuur de foto’s dan via www.wetransfer.nl . (de weg wijst zich vanzelf) 
 
Gegroet 

Jan Korting  
.  

  

mailto:famkorting@home.nl
http://www.wetransfer.nl/
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Een korte vakantie naar Sint Petersburg 
 
Hoe kom je zo ineens op een vakantietripje naar St Petersburg? Nou, Berta is lid van een quiltgroepje bij de 
vereniging “Vrouwen van Nu” (voorheen Plattelandsvrouwen) in Wesepe en daar is ook een uit St. Petersburg 
afkomstige vrouw  lid van. Twee jaar geleden is er een delegatie van een quiltvereniging uit St Petersburg naar 
Wesepe geweest en het was tijd voor een tegenbezoek.  Een zestal vrouwen hadden zich daarvoor aangemeld 
en de bijbehorende mannen mochten ook mee. Dus zo kwam ik in het eerdere Leningrad.Sint Petersburg is een 
stad die ca. 400 jaar geleden is gesticht door Tsaar Peter de Grote naar voorbeeld van het toenmalige 
Amsterdam, maar dan met alles veel groter.  Zo vind je er brede kanalen  met rondvaartboten en veel rechte en 
zeer brede straten. Voor het verkeer zijn daar dan 2x 4 rijstroken en ook aan beide kanten trottoirs die elk zo’n 
10 meter breed zijn.  De gebouwen aan 
weerszijden hebben 5 verdiepingen, geen 
enkel gebouw in de binnenstad mocht hoger 
zijn dan het paleis van de tsaar, en hebben 
rijke versieringen met standbeelden. De stad 
is lange tijd de hoofdstad van Rusland 
geweest, totdat de communisten er de 
macht overnamen en Moscow tot hoofdstad 
maakten. Tevens hebben zij de naam van St 
Petersburg veranderd in Leningrad. Daarna 
is de stad verder uitgebreid met de 
welbekende Russische woonflats van zo’n 10 
verdiepingen en hoger. De stad telt nu 
ongeveer 5 miljoen inwoners  en het 
merendeel ervan heeft sinds de 
“perestrojka”  een auto. 
Het ontbreken van parkeergarages heeft tot 
gevolg dat de straten anders dan de brede 
hoofdstraten vrijwel vol staan met auto’s.  
De woongebouwen in het oude deel van de 
stad zijn zo gebouwd dat er binnenplaatsen ontstaan met een afsluitbare poort naar de straat waar die 
woongebouwen aan liggen. Ook die 
binnenplaatsen staan vol met auto’s.  Het 
hebben van een auto wordt ook nog 
bevorderd doordat  de benzine en diesel er 
omgerekend slechts € 0,75 per liter kost. 
Wat betreft het soort auto’s hebben ze alle 
modellen die er bij ons ook rondrijden, 
aangevuld met Lada’s, waarvan ik er ook al 
een aantal met het Chevrolet logo heb 
gezien, en Volga’s. Het verkeer op de 
hoofdstraten is snel en veel waardoor het 
vrijwel onmogelijk is om bij een zebrapad 
over te steken. De meeste zebra’s zijn 
voorzien van stoplichten en die worden door 
de automobilisten vrij behoorlijk 
gerespecteerd. Ook op zebra’s zonder 
stoplichten kun je veilig oversteken. `s 
Avonds komen ook de motorfietsen op het 
toneel en die rijden dan met hoge snelheid 
en veel  lawaai de brede straten op en neer 
rijden, links en rechts de auto’s inhalend.  
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Die avonden zijn lang want naast het feit dat St Petersburg 2 uur op onze zomertijd voor loopt ligt het ook nog 
op ongeveer dezelfde breedte graad als Helsinki, Stockholm en Oslo. 
Een ander vermeldenswaardige verkeersfeit is dat veel auto’s er rondrijden met ratelende spijkerbanden, iets 
wat waarschijnlijk erg nuttig is op de besneeuwde en bevroren wegen in de winter want zout strooien zal bij 
temperaturen ver onder nul graden niet helpen.  
Overigens valt het ook op dat het asfalt op de wegen zo kort na de winter vrijwel geen gaten vertoont en ook 
door die spijkerbanden niet beschadigd lijkt te worden.  
Fietsers zie je er weinig en dan nog alleen op ATB fietsen waarvan sommige durfal ‘s op de weg tussen de auto’s 
rijden terwijl anderen op het trottoir tussen de voetgangers door slingeren. Fietspaden heb ik er niet gezien. 
Het openbaar vervoer is er overigens goed geregeld. Er rijden veel bussen, zowel gelede dieselbussen als trolleys 
terwijl en buskaartje er 25 Roebel (ca € 0,65) kost ongeacht hoe ver je met die bus mee rijdt. Dan is er ook nog 
een de Metro met 5 lijnen en op een diepte van ca 100m ondergronds liggen. Ook hier geldt dat je op één 
kaartje net zo lang ondergronds kunt reizen als je wilt. 
Een moeilijkheid  waar je bij het gebruik van het openbaar vervoer tegen aan loopt is het Cyrillische schrift. Op 
slechts enkele plaatsen zijn straatnamen of stationsnamen naast het Russisch ook in Latijnse lettertekens 
weergegeven. Ook als je weet wat de uitspraak van elk Cyrillisch karakter is dan rijdt de bus al weer verder als je 
nog niet halverwege het  ontcijferen van de straatnaam bent. Je bestemming op papier en hulp van de in elke 
bus aanwezige conductrice is dan een oplossing. Dat duidelijk maken is dan wel “handen en voetenwerk” als je 
het Russisch niet machtig bent. 
Zo was de straatnaam van ons hotel  Pushkinskaja of wel in het Russisch  Пушкинская en de halteplaats bij de 
metro-ingang Маяковская 
 

Jaap van den Berge 
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Even lachen….. 
 
 

Belg op de snelweg 
Een Belg rijdt met zijn fiets op de snelweg en wordt aangehouden door een motoragent. 
Zegt de agent “awel, wede gij niet waar het fietspad is?” 
Zegt de Belg: “Jawel, U gaat rechtdoor en dan eerste afslag naar rechts, maar ik geloof niet dat gij daar 
met uw motorfiets mag rijden!” 
 
 
Monteur en cardioloog 
Een monteur demonteerde een cilinderkop van een Harley Davidson toen hij een bekende cardioloog 
in zijn winkel ontwaarde. 
De cardioloog stond te wachten totdat de monteur tijd had om even naar zijn motorfiets te kijken. 
De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest komen kijken naar de interne delen van de motor. 
De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de monteur toe. 
De monteur ging staan, veegde zijn handen aan een doek af zei tegen de cardioloog: “Kijk dokter, ik 
opende het hart van deze machine, haalde de kleppen er uit, ik heb de schade hersteld en dan zet ik 
hem weer in elkaar. Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe. 
Hoe komt het dan dat ik per jaar € 39.500,= euro verdien en U € 1.600.000,== terwijl wij in feite 
hetzelfde werk doen”? 
De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen. Toen zei hij tegen de monteur: 
“Probeer die reparatie eens uit te voeren met een draaiende motor” 
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 Avondvierdaagse 2013

 
Datum:  17 t/m 21 juni 2013 
Plaats:  De Lindeboom schalkhaar 
Bedrag:  €  5,-- 
Lengte:  3 x 100 en 2 x 125 
Start:  Absoluut niet eerder dan 19:00 uur 
Pauzeplaats: Ja, met verrassing 
GPS:  Ja, ongecontroleerde route na voorinschrijving op de site per 
e-mail 
 
Ook dit jaar weer onze onvolprezen, immer wederkerende avondvierdaagse 
en wel van 17 tot en met 21 juni 2013 De organisatie heeft dit jaar weer 
gekozen voor de week rond de langste dag.  
We hebben dan immers het langste licht om te rijden en veilig thuis te 
komen. 
Het inschrijfgeld bedraagt wederom € 5,--. Voor dit bedrag mag u alle vijf de 
avonden meerijden, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor één of meerdere 
dagen.  
Na vier avonden krijgt u een leuke herinnering.   
Inschrijven bij Partycentrum De Lindeboom in Schalkhaar. Wegens 
organisatorische omstandigheden kunt u absoluut niet eerder meer starten 
dan tussen 19.00 en 20.00 uur. 
Omdat wij het afgelopen jaar veel lovende woorden hebben gehad over onze zeer gezellige pauzeplaatsen 
hebben wij gemeend om dat dit jaar voort te moeten zetten. 
Let wel, de pauze is niet verplicht, er is geen stempelcontrole en uw herinnering komt niet in gevaar als u de 100 
km zo snel mogelijk wilt afleggen. Wij adviseren ieder echter om wel gebruik te maken van de pauzeplaats 
omdat evenals voorgaande jaren u weer een gratis consumptie krijgt aangeboden 
De avondvierdaagse commissie heeft de opmerkingen van afgelopen jaren goed beluisterd en heeft er dit jaar 
voor gekozen om u weer twee routes van 125 km aan te bieden en drie routes van 100 km. 
Dit jaar is het wederom mogelijk om de routes per voorinschrijving via de website te ontvangen voor GPS 
(Garmin). 
Zaterdagavond 15 juni 2013 om 18.00 uur worden de –ongecontroleerde- routes vrijgeven voor clubleden van 
de IJselrijders. De routes worden pas na inschrijven op de website en betaling per bank verstrekt. Geldt ook voor 
leden! 
De organisatie maakt erop attent dat uitsluitend de gedrukte route, welke op de ochtend van de dag wordt 
gecontroleerd, als enige officiële routebeschrijving geldt. 
GPS routes zijn al dagen voordien aangemaakt en dienen slechts als hulpmiddel! 
Het inschrijf formulier vind u vanaf 1 Mei 2013 op de website. 
LET OP: Iedereen die de GPS routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf INSCHRIJVEN en vooraf BETALEN! 
 
Wensen wij u een prettige Avondvierdaagse. 
 
A4d commissie 
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                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats     Wat te doen 

 

7 juni   20:00 uur  De Lindeboom    Mini cursus fotografie 
12 juli   20:00 uur  Peter Wolsing    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. 
 
 
 
 
 
 

  

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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De alternatieve bevrijdingsrit 

 

Op zondag 5 mei 2013 wat het zover dat de IJselrijders De Alternatieve Bevrijdingsrit ging rijden. 
 
Om 09.00 uur vertrok ondergetekende samen met Halit Aydin, José en Francis Maatman, Cor en Ellie 
Dalhuisen, Mau-Pi Ferrari, Pieter Jan Fledderus, Jos en Ton Korting, Ronald vd Klooster, Henk en Berna 
Pasman en Jan Amelink. 
 
De route verliep via Dalfsen, Zwartsluis en Blokzijl 
naar meest westelijke punt van de route in 
Slijkenbrug. Vervolgens in oostelijke richting naar 
onze koffiestop ’t Stuitje in Ossenzijl. Hier, Ossenzijl, 
of all places, moet ik natuurlijk weer een collega van 
het werk tegen – heb ik weer. 
Na de koffiestop zijn we verder gereden in oostelijke 
richting via de weerribben naar Steenwijk, 
Kallenkote, Dwingeloo en Zwiggelt. Ergens in de 
buurt van Steenwijk hebben we gestopt bij een 
tankstation. Een aantal leden had geen kans gezien 
in Deventer te tanken omdat de tankstations 
gesloten waren (Koninginnedag). Ook dit station 
bleek gesloten, maar was wel voorzien van een 
pinautomaat. Dus heeft, geloof ik, alleen Halit 
getankt. Mau-Pi moest ook tanken, maar kan niet 
pinnen. Mau-Pi  is met een lokale automobilist 
meegereden naar een bemand tankstation. Dit was 
helaas het laatste van we die dag van Mau-Pi hebben 
gezien. Gelukkig was Mau-Pi niet lang vermist, want 
tijdens de lunchpauze kwam via de sociale media het 
bericht binnen “Mau-Pi veilig thuis”.  
 
In Zwiggelt had ik de lunchpauze gepland bij De 
Klipper. Met Brigitte van De Klipper had ik 
afgesproken haar, voor vertrek bij de Lindeboom te 
informeren over het aantal deelnemers aan de rit. En 
wat denk je, Korting heeft dit vergeten en heb mij 
verontschuldigingen maar direct bij aankomen 
aangeboden.  
Gelukkig was het geen probleem. Brigitte zou wel 
wat noodhulp bellen, want het reguliere personeel 
was al weg. Het gebrek aan personeel heeft geen 
noemenswaardige vertragingen opgeleverd (Hulde 
aan Brigitte van De Klipper). Gelukkig maar want 
tijdens onze pauze kwam er nog een andere 
motorclub binnen en een ploeg wielrenners. 
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Na de lunch hebben wij de route via Schoonoord ( het meest oostelijke punt van de route), 
Hollandscheveld en Haarlo richting Nieuw Heten vervolgt, alwaar wij een “Harrie’s stop” (ijsje happen) 
hadden. Echter in de omgeving van Den Ham hadden wij weer het bekende brandstofprobleem en 
moest er van de route worden afgeweken om een 
tankstation (met pin) te zoeken. Ik wil hier nog even 
benadrukken dat men met een volle tank aan de start 
moet verschijnen en dat als er getankt worden ook 
iedereen gaat tanken die de route niet kan uitrijden. Het 
is een gemakkelijk rekensommetje – je weet wat je 
actieradius is en je weet hoeveel km’s de route nog 
duurt. Gemakkelijker kunnen we het niet maken.  
Voorrijders zullen overigens gevraagd worden een 
tankstop op te nemen in de route op ca 200 km. Ergens 
voor Nieuw Heten was ik de route op Zummo kwijt 
(strepen??). Henk Pasman had e.e.a. al thuis ontdekt en 
kon de route voor het laatste stuk overnemen. 
 
Na het ijsje happen bij Vree Engbert in Nieuw Heeten zijn 
we teruggereden naar de Lindeboom en hebben we 
afscheidt genomen van elkaar. Iedereen weer veilig thuis 
en het was volgens mij een gezellig rit. (was het anders 
dan laten het mij weten)  
 
Gegroet 
Jan Korting 

  



 Juni 2013  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 9 

  

Aanleveren kopij 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van 
elke maand mailen naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij 
doen de opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat 
aanleveren.  

 
 
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt,  
niet verwerkt worden in het clubblad.  
  
 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2013 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 juni 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 7 3 juli 2013 

20 juli 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 8 7 augustus 2013 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN 
Juni 

Jan Amelink   
Harry Brunekreeft   
Jan Boerman   
Janberd Aydin   
Annemarie Stoer   
 

Van harte gefeliciteerd met 
jullie verjaardag 

 

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

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden? 

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
 
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
 
of een clubactiviteit.  
 

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

LID ZIEK??? 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
 
 
 
 

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Avondrit 12 juni 2013 

 

Het is weer tijd voor de welbekende avondrit.  Deze wordt verreden op 12 juni a.s. . 

We vertrekken om 19.00 uur vanaf de Lindeboom, 

Via leuke kleine weggetjes gaan we richting Holten, Markelo, Lochem en dan richting Geesteren waar 
we rond half negen stoppen bij een wijnhoeve. 

Daar gaan we koffie drinken en daarna krijgen wij uitleg hoe men wijn maakt. 

En als afsluiting een kleine proeverij.  

Kosten van dit alles is maar 6,- 
per persoon. 

Tot 12 Juni        19.00 uur      

 

Groetjes  

Gert Vierhouten. 
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 De geschiedenis van de motorgroet 
De oorsprong van de motorrijdersgroet ligt in het stenen tijdperk. Er waren toen maar heel weinig 
motorrijders. Er waren nauwelijks verharde wegen en de wielen waren van steen. Alleen echte bikkels 
verdroegen de ongemakken van het motorrijden. Wanneer twee zulke bikkels elkaar tegenkwamen, 
stopten ze, stapten af en lieten elkaar de geopende hand zien, om zo te bewijzen dat ze er geen 
vuistbijl in hadden verborgen. Zo is de motorrijdersgroet ontstaan.  

Winterrijders en softies (ook wel mietjes genaamd).  
 
Onder dezelfde moeilijke omstandigheden zijn op de dag van vandaag nog de winterrijders onderweg. 
Motorrijders zijn ofwel winterrijders of softies. Softies kom je in April in het kantoor van de 
verzekeringsmaatschappij tegen, waar ze hun afgemelde bike weer aanmelden. Winterrijders 
daarentegen rijden door. Hun aantal is gering. Als twee winterrijders elkaar tegenkomen zijn ze heel 

blij en groeten. Vanaf April groeten winterrijders niet meer. Want winterrijders groeten geen softies. 
Softies herken je daaraan, dat ze in de eerste weken van de lente wild en met twee handen alles 
groeten wat zich op twee wielen voortbeweegt. Ze zijn zo opgewonden, dat ze vergeten dat iets 
verderop een bocht ligt. Ze hebben altijd schoon ondergoed aan - je zou eventueel in het hospitaal 
kunnen belanden.  
 
De verboden groet.  
 

Het groeten door motorrijders is aan strenge regels gebonden en wordt door beginnelingen terecht als 
uiterst ingewikkeld ervaren. Het is omgeven door allerlei geboden en verboden. Het bekendste verbod 
luidt als volgt: Groet nooit een tweewieler die minder dan 250 cc cilinderinhoud heeft. Zoiets is geen 

motor. Wie uit nonchalance scooters of lichte motoren groet, staat voor schut en verliest zijn 
zelfrespect.  
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Het groeten op de autosnelweg.  
 
Niet geregeld en daarom eigenlijk niet bestaand is de cultuur van motorrijdersgroet op de 
autosnelweg. Zelfs zeer ervaren motorrijders kunnen niet zeggen of men tegemoetkomende 
motorrijders over zes rijstroken en de middenberm heen, groeten moet. Rijtechnisch wordt het 
groeten een probleem bij het inhalen. De klassieke linkerhand wordt door degene die ingehaald wordt, 
niet gezien. Groet je met de linkerhand voor het lichaam langs naar rechts, denken automobilisten dat 
je last hebt van een zwerm sprinkhanen of kramp in de onderarm.  
 
De "Rossi-groet".  
 
De "Rossi-groet" (zo plat mogelijk op z'n kant, een knie raakt het asfalt) geldt als zijnde zeer riskant. In 

het algemeen wordt hij als bewijs van extreme stuurkunst gezien, maar het is aan te raden in ieder 
geval van tevoren schoon ondergoed aan te trekken (zie boven). "Rossi-groet"-rijders rijden uitsluitend 
op het buitenste profiel en vergelijken met elkaar wie de scherpst afgesleten voetsteunen heeft. Wie 
de kunst van de "Rossi-groet" niet beheerst en hem toch uitvoert, riskeert zijn allerlaatste, de 
zogenaamde "Gouden Groet".  
 
Redenen waarom Harley-rijders niet teruggroeten.  
 
De garantie vervalt als hij een niet Amerikaans product groet.  
Met het dikke leer en de nieten krijgt hij zijn arm niet omhoog.  
Hij groet uit principe geen rijders, die hun bike al geheel hebben betaald.  

Hij is bang dat zijn stuur eraf trilt als hij het loslaat (geldt ook voor bikers met nen "duc")  
De rijwind zou de nieuwe tatoeages eraf kunnen blazen.  
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Hij heeft een eeuwigheid nodig om aansluitend, vanwege de vibraties zijn handvat weer terug te 

vinden.  
Hij kan niet onderscheiden of de ander groet of zijn oren dichthoudt.  
Hij heeft vanwege de vibraties klittenband tussen handvat en zijn handschoen.  
Hij heeft zojuist in het economisch gedeelte van de krant gelezen, dat Honda voor 60% participeert in 
Harley.  
Sedert de openbare verkoop van zijn vorige Harley haat hij alle mensen die een hand opsteken.  
Zijn Bangkok-Rolex zou nat kunnen worden.  
De linkerhelft van zijn stuur zou gejat kunnen worden.  
De linkerhelft van zijn stuur werd reeds gejat en nu houdt hij zich aan de kilometerteller vast.  
Hij houdt met zijn linkerhand zijn rechterspiegel vast om te voorkomen dat die er af trilt.  
Hij heeft twee handen nodig om met zijn vingers de volgende afbetaling na te tellen.  

Hij poetst net zijn chromen luchtfilterdeksel.  
Als hij maar met één hand zijn stuur vasthoudt gaat ie op z'n bek.  
 
Redenen waarom rijders van een Honda Gold Wing niet groeten.  
 

Volgens het Honda-instructieboekje mag hij zijn stuur pas loslaten als de bike stilstaat, de sleutel uit 
het contactslot is getrokken, de middenbok is uitgeklapt en de radio uitgeschakeld is.  
Op het instrumentenpaneel is geen knop voor "automatisch terugzwaaien "aanwezig.  
Hij is net ingedut.  
Hij krijgt zijn arm wegens ouderdomsklachten niet meer omhoog.  
Hij heeft via zijn gms een conferentieschakeling met zijn brooker en de ING-bank.  
't Vrouwtje heeft hem verboden vreemden te groeten.  

Hij is net bezig alle lampjes van zijn "kerstboom" te tellen.  
Hij sorteert op dit moment zijn CD verzameling.  
De hand voor de antenne stoort de Tv-ontvangst.  
Hij ruimt net de vaatwasser in.  
Vanwege zijn Alzheimer weet hij aansluitend niet meer waar hij zijn hand moet laten.  
Hij vindt aansluitend tussen alle knopjes, lampjes, schakelaars en hendeltjes zijn stuur niet meer.  
Hij zoekt net in zijn boordcomputer, wat "opgestoken hand van een vreemde motorrijder" betekent.  
Hij groet wel altijd, maar vanwege de troep rond zijn stuur ziet niemand zijn hand  
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Toerkalender 2013 

 

       

Jaap van den Berge, Toercommissaris 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte 

afstand in km's 
Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

12-jun-13     Avondrit   ? € 6,00 Gert Vierhouten 

17-jun-13 t/m 21-jun-13 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

24-jun-13 t/m 27-jun-13 A3D 3 x 100   gratis MC Salland 

3-jul-13 t/m 5-jul-13 3-Daagse     MTC Dalfsen 

7-jul-13     Bevrijdingsrit     Jan Korting 

21-jul-13     Osnabrück. Ook autoweg 411    Halit Aydin 

3-aug-13     Advertentierit     Advertentiecommissie 

18-aug-13       300 à 350   Cor Dalhuisen 

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

1-sep-13           Harry Koolhof 

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

15-sep-13     Promotierit 100   Bestuur 

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

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

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 


