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VOORWOORD
Beste mede-IJselrijders.
Langzamerhand als het weer wat mooier wordt begint het weer tijd te worden om de motor van stal te
halen. Op 24 maart rijdt onze nieuwe voorzitter voor in de openingsrit en ik wens hem veel succes en
wijsheid met zijn nieuwe functie. Hopelijk treffen we het met het weer en hebben we een mooie
opkomst. Meestal wordt deze rit wel goed bezocht omdat de meesten in het begin van het seizoen
goede voornemens hebben om veel te rijden. Helaas blijkt dit in de praktijk tegen te vallen door
verplichtingen elders. Toch wil ik jullie erop wijzen dat het gewoon heel erg leuk is om mee te rijden
met de club. Als je met zeen allen rijd en je ziet collega IJselrijders voor je dan heb je echt het gevoel
dat je deel uitmaakt van een club………….. en dat is een goed gevoel. Verschillende clubleden hebben
al weer veel moeite gedaan om een mooie rit te organiseren. Hier moeten we vooral laten zien dat we
samen een club zijn om trots op te zijn door zoveel mogelijk mee te rijden. Er wordt veel tijd gestoken
in de organisatie en wat is nu een mooiere beloning dan een grote opkomst. Ook is er een bijzondere
rit gepland op 7 juli. Hierover zal t.z.t zeker nog melding gemaakt worden in het clubblad. Dus houdt
het vooral in de gaten en noteer de datum vast in je agenda. Dit wordt een rit die je zeker niet moet
missen. Het bestuur gaat dit jaar extra energie stoppen in het werven van nieuwe leden. Het is hard
nodig. Hier kunnen we ook de hulp van jullie gebruiken. Ken je iemand die misschien mee wil rijden
met de club nodig hem of haar dan uit. Als we de club willen voortzetten met een gezond aantal leden
dan moeten we hier allemaal ons best voor doen. Samen gaat het vast lukken! Laten we er een mooi
motor-jaar van maken en hopelijk kunnen we wat nieuwe leden begroeten die net zo enthousiast zijn
als jullie om lid te zijn van de IJselrijders. Want zoals jullie weten is dat nog altijd de beste motorclub
om lid van te zijn. Want als je een IJselrijder bent dan ben je lid van een club waar je trots op mag zijn.
Misschien tot ziens tijdens een rit.
Jose Maatman
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Openingsrit “Langs watermolens…” 24 maart a.s.
Zondag 24 maart begint voor De IJselrijders weer het motorseizoen en traditiegetrouw neemt de
voorzitter het initiatief om met een mooie rit en een kop koffie (of iets anders) met gebak, het seizoen
te openen.
We gaan om 10.00 uur vertrekken van onze startpositie bij De Lindeboom.
De route waarop ik ben uitgekomen heeft een lengte van bijna 200 km en is uitgezet aan de noordzijde
van Hengelo en Oldenzaal. Ik heb één stop ingepland. Op 100 km een stop en misschien een twee stop
bij 150 á 160 km (als de tijd het toelaat).
Bij de eerste stop wordt altijd de eerste kop koffie (of iets anders) met gebak of krentewegge (of wat
het café te bieden heeft), door de club aangeboden en betaald.
Maar als iemand een kop soep wil kan dat ook geregeld worden. Wat er verder gedronken of gegeten
wordt is uiteraard voor eigen rekening.
Ik hoop dat jullie met mij uitzien naar de openingsrit en dat het weer ons gunstig gezind mag zijn.
Dus tot ziens op 24 maart bij De Lindeboom.

Groetjes,
Jan Korting
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Programma 2013

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

24 maart

10:00 uur

De Lindeboom

Openingsrit

12 april
10 mei

20:00 uur
20:00 uur

Jose Maatman
Marian Martens

Bestuursvergadering
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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Verslag Nieuwjaarsfeest
Om 21.00 uur werden we verwacht in de lounge van het bowling-centrum De Worp aan de Twelloseweg 1a
7439 AS Steenenkamer. www.bowlingdeventer.nl We kregen een heerlijk kopje koffie aangeboden en
consumptie-muntjes . Alle leden wensten elkaar nog een gezond en goed 2013 toe en een goed motorjaar met
vele veilige kilometers.
Tegen 21.30 uur was iedereen die zich had opgegeven aanwezig, we waren met 36 leden,helaas konden Hans
Valkeman en Berta v.d. Berge er niet bij aanwezig zijn i.v.m. griep. We werden verwelkomt in zaal 3 voor het
Magic Buffet. Dit was: verse vruchten, viscocktail, zalmsalade, gerookte zalm, verschillende salades,
aardappelsalade, rauwkost, komkommer en verse ananas, stokbrood met kruidenboter, pasta Carbonara,
varkenshaas-medaillons in champignon-roomsaus beenham met honing-mosterdsaus, gebakken krieltjes frietjes
en huisgemaakte kippensoep.

Er werd onder het eten gezellig gepraat en genoten van het lekkers. Je kon meerdere malen langs het buffet
lopen om nog wat op je bord te leggen wat je extra lekker vond. Maar uiteindelijk zit je vol en heb je genoeg
gegeten. Voordat we naar het Magic Bowlen gingen vroeg onze voorzitter Harry om Gert en Louise Vierhouten
even naar voren konden komen. Gert stopt na 5 jaar als bestuurslid van de motorclub en werd bedankt voor
zijn inzet, Louise kreeg een mooie bos bloemen aangeboden. Ook werden Harry en Tonny Koolhof door Jaap nog
naar voren geroepen omdat Harry na 9 jaar voorzitter te zijn geweest van de motorclub de voorzittershamer
overdraagt aan Jan Korting. Harry kreeg een fles Vieux aangeboden voor zijn enorme inzet en Tonny een mooie
bos bloemen.
En zoals elk jaar worden de prijzen uitgereikt van de Toercompetitie dit is voor 2012:
3e plaats voor Ronald v.d. Klooster 1500 punten, 13 keer meegereden en 3577 km. gereden.
2e plaats voor: Tonny Koolhof 1830 punten, 16 keer meegereden en 4078 km. gereden.
1e plaats voor: Harry Koolhof 1940 punten, 17 keer meegereden en 4378 km. gereden.
Ook kreeg Harry de wisseltrofee overhandigd, omdat hij 1e was geworden.
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En werd de wisseltrofee voor de IJselrijder (ster) van het jaar 2012 uitgereikt. Dit jaar aan Tonny Koolhof. Dit
was een echte verrassing. Maar ik vond het wel heel leuk.
Tegen 23.30 uur werden we verwacht voor het Magic Bowlen op de banen, tijdens dit bowlen is er dan een
onvergetelijke show van licht, geluid en videoclips. We hebben aardig wat banen kunnen vullen en met grote
regelmaat werden alle kegels eraf gegooid. Dan hoorde je weer een luid geroep van Yes. Maar bij mij gingen
met grote regelmaat de bowlingballen niet midden over de baan maar links en rechts de goot in en zei ik
zachtjes ach wat jammer de volgende poging beter.

Een groot deel van de motorrijders was wel heel erg goed en hadden steeds een strike. Je hoorde ze dan ook
flink juichen en dansen op de luide muziek. Door de mooie kleureffecten van de licht-show was het een
geweldige avond.
Om 1.00 uur was het helaas afgelopen. Toen we weer naar huis reden klonk de muziek ons nog lang na in de
oren. Het was weer een gezellig Nieuwjaarsfeest.
Groetjes,

Tonny Koolhof.
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TIPS VOOR HET RIJDEN IN EEN GROEP
1.

Vertrekken
1.1.
De voorrijder wacht tot iedereen op de motor zit en de weg vrij is om gezamenlijk te vertrekken.
Iedereen, ook elke passagier, schrijft zich in op de deelnemerslijst.
Elke deelnemende motorfiets begint met een volle tank brandstof.
De voorrijder informeert even naar de minimale afstand voordat er gestopt moet worden voor een
tankbeurt. (Denk aan kleine tankjes, grote verbruikers en niet volle tanks)
Als er routebeschrijvingen zijn uitgedeeld dan zorgt eenieder ervoor dat hij die tijdens de rit kan lezen,
zodat hij op elk moment weet waar op de routebeschrijving de groep is. Dit is nuttig voor het geval de
groep uiteenvalt. Is er geen routebeschrijving dan is een lijstje met wat plaatsnamen en de adressen van
pauzeplaatsen en of tankstopplaatsen aan te bevelen.
Verder is het hebben van een mobile telefoon bij de voorste en de achterste rijder erg nuttig waarbij zij
elkaar’s nummer in het geheugen hebben geprogrammeerd.
1.2.
Volgorde:
Vooraan rijden de minst ervaren en/of langzaamste rijders
Achteraan rijdt een ervaren rijder die zomogelijk de route kent

2.

Rijden in een groep vereist concentratie en discipline
Omdat elke deelnemer medeverantwoordelijk is om de groep bijeen te houden, dient hij of zij zich aan
de regels voor het in een groep rijden te houden.
Hij of zij dient ten alle tijde te weten wie er vóór - en wie er achter hem of haar rijdt; dit is vooral
belangrijk wanneer de groep door een andere groep wordt ingehaald of andersom. Weet wie er bij
horen en wie niet

3.

Volgen van de rijder voor je.
3.1.
Afstand tot de 1e motor (dit is de eerste die op iets onverwachts reageert)
De 1e motorrijder is degene die als eerste moet inspelen op het overige verkeer en tevens de juiste
navigatie moet voeren. Hij (of zij) moet dat onafhankelijk van de overige groepsleden doen. Houd
daarom iets meer afstand tot de eerste rijder dan dat u gewend bent tot een rijder elders in de groep.
De bekende 2 seconden regel moet voldoende zijn. Wees er ook bedacht op dat de 1e rijder plotseling
tot de conclusie komt dat hij (of zij) verkeerd gereden is en wil stoppen of omkeren.
3.2
Afstand tot je directe voorganger.
Net als in het autoverkeer geldt ook hier de zgn. 2-sec regel. Echter doordat je “baksteensgewijs” rijdt zit
er schuin rechts of links nog een motorrijder tussen. De 2 sec regel betreft dan ook motor die in rechte
rijrichting voor je rijdt. Dit is ook de motor waar je tegen op rijdt, mocht die plotseling stoppen, bv
omdat die onverwacht iets op de weg vóór hem of haar waarneemt.
3.3
Kijk verder dan één rijder voor je.
Door ook de rijders die vóór je directe voorganger rijden in de gaten te houden kun je beter anticiperen
op wat er komen gaat. B.v. een afslag (richtingaanwijzer) of een obstakel (drempel of punaise)

4.

Positie op de weg
4.1
Baksteensgewijs, maar niet in de dode hoek; kijk in spiegel van je voorganger.
En nu bedoel ik met voorganger de rijder die schuin voor je rijdt. Over de 2-sec-afstand hebben we het
al even gehad. Nu moet je via de spiegel van de schuin voor je rijdende motor in de ogen van diens
berijder kunnen kijken. Als dat niet het geval is dan zit je kennelijk in zijn of haar “dode hoek” en dat
betekent dat die voorganger jou mogelijk niet ziet, in ieder geval jouw ogen niet.

Het is duidelijk dat ook de stand van de spiegel van die voorganger erg belangrijk is. Het is dus een
samenspel tussen die 2 motoren en de spiegel van de voorste.
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BaksteBaksteensgewijs betekent ook dat wanneer de voorganger van positie op de weg verandert, b.v.
omdat zijn voorganger uit de rij gaat, alle volgers ook van positie veranderen opdat het oorspronkelijke
baksteenverband weer hersteld is.
5.

Snelheid waarmee de groep kan rijden
In principe bepaalt de “voorrijder” de snelheid en de rest volgt met dezelfde snelheid. Echter omdat elke
verstoring, ergens in de groep, de overige rijders doet afremmen zullen zij daarna weer moeten
versnellen om de “voorrijder” weer in te halen. De rijders in de groep ervaren dus, dat naarmate zij
verder achterin de groep rijden, zij harder moeten rijden dan de “voorrijder”. De “voorrijder” moet dus
via zijn spiegels in de gaten houden of de rijders achter hem of haar voldoende meekomen en zal zijn
snelheid zonodig neerwaarts moeten bijstellen.
Voor één of meer achtergeraakte rijders geldt: Even snel inhalen alleen op de rechte stukken als die vrij
zijn en nooit zonder meer achter iemand aan rijden; je bent zelf verantwoordelijk, zelfs voor diegenen
die weer achter jou aan komen.
5.1
Snelheid en plaats in de groep
Iemand die nog weinig ervaring in het groepsrijden heeft of zo langzaam mogelijk wil rijden doet er goed
aan om zo ver mogelijk voorin de groep te rijden.

6.

Signalen van de voorrijder
Verbale communicatie van de “voorrijder” naar de groep en andersom is tijdens de rit vrijwel niet
mogelijk. Het moet dus gebeuren d.m.v. signalen. Signalen zijn afgesproken tekens en hebben dus voor
alle leden van de groep een eenduidige betekenis. Omdat er geen “weksignaal” bestaat, of het moet het
gebruik van de claxon zijn (wat overigens voor dat doel wettelijk niet toegestaan is), moet iedereen
gewoon de voorrijder als ware het een dirigent in de gaten houden.
Signalen die op mogelijke gevaren wijzen, zoals obstakels, slipgevaar, een paard, een loslopende hond,
of een onverwachte tegenligger moeten zoveel mogelijk aan elkaar doorgegeven worden .
Via een internetsite trof ik een aantal plaatjes met signalen waarvan ik de hier onderstaande voor ons
relevant acht:

Ik ga omkeren

Obstakels op de weg

Pas op gevaar

Richtingaanwijzers uitdoen
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7.

Inhalen en ingehaald worden
Inhalen kun je onderverdelen in
7.1
Inhalen op een weg met enkele rijstrook en inhalen op een weg met meer rijstroken.
7.1.1 Enkele rijstrook:
Voor de voorrijder geldt steeds: haal alleen in als er een aanmerkelijk snelheidsverschil is met het in te
halen voertuig EN er moet een geruime kans zijn dat de gehele groep kan inhalen vóórdat de volgende
afslag bereikt wordt. Haalt de voorrijder een groot voertuig in (bus of vrachtauto) dan is de kans groot
dat de rijders achter dat voertuig hun directe voorrijder niet meer kunnen zien. De rijder direct achter
het grote voertuig zal ook direct meer afstand tot dat voertuig moeten maken, met als gevolg dat de
groep uit elkaar gedreven wordt. Als de rijder die achter het “vreemde” voertuig moest blijven rijden,
omdat die rijder nog even niet inhalen kon, een “rechtse baksteen rijder” was dan zal die naar de linker
plaats willen opschuiven om zo beter langs het “vreemde” voertuig te kunnen kijken. Om voldoende
tussenafstand te blijven houden moeten dus alle volgende rijders van positie wisselen.
Natuurlijk kijkt elke rijder op zijn beurt uit of die veilig kan passeren.
7.1.2 Dubbele rijstrook:
Zodra de voorrijder wil gaan inhalen, dan maakt hij of zij dat kenbaar door één of twee keer met de
linker richtingaanwijzer te knipperen, maar gaat nog niet naar links. De achterste rijder reageert, zodra
die gezien heeft dat de linkerbaan voldoende vrij is, door eveneens de linker richtingaanwijzer uit te
steken en tevens naar de linker rijstrook te gaan. Dit is het signaal voor de gehele groep om en-bloc naar
links te gaan en eventueel te versnellen om het inhalen niet langer te laten duren dan nodig. Zodra de
gehele groep gepasseerd is gaat de achterste rijder weer naar rechts en dit is tevens het signaal voor de
overige rijders om en-bloc weer naar rechts te gaan. Op deze manier blijft de formatie van de groep
behouden terwijl tevens voor de overige weggebruikers duidelijk is dat het een “gesloten” groep
motorrijders betreft waar je maar beter niet tussen kunt gaan rijden.
7.2
Ingehaald worden op een weg met enkele rijstrook.
Als de groep de onderlinge afstand niet groter laat worden dan de 2 sec tot de
voorganger in rechte lijn dan zal een eventuele inhaler de groep als zodanig
herkennen en proberen de groep in één keer in te halen. Gebeurt dit niet, werk
dan zoveel mogelijk mee om de inhaler te laten passeren. Geef de inhaler zonodig
even een seintje zodat hij zich gezien weet en van hem verlangd wordt dat hij gaat
inhalen. Is de inhaler een (vreemde) motorrijder, pas dan op dat je die niet volgt,
denkende dat het iemand uit de groep is. Je zou zomaar met een verkeerde groep
kunnen gaan meerijden.
7.3
Elkaar niet inhalen.
Tenzij iemand naar voren wil rijden om bv de voorrijder te laten stoppen omdat ergens in de groep een
probleem is ontstaan, moeten de deelnemers elkaar niet inhalen.
Ook na een pauze is het nuttig om weer de oorspronkelijke volgorde aan te houden. Iedereen weet dan
direct dat alle deelnemers weer aanwezig zijn.

8.

De weg niet kwijt raken
8.1
Weet wie er voor - en wie er achter je rijdt.
Zorg ervoor dat je steeds achter dezelfde motor rijdt, je voorkomt dan dat wanneer er een “vreemde”
motor in de groep komt je per abuis deze motor volgt en je zo het contact met de groep kwijt raakt.
Iets dergelijks geldt ook voor degene die je via je spiegels in de gaten moet houden; ook daar kan een
“vreemde” motor rijden waardoor je onterecht de conclusie kan trekken dat de rest van de groep
correct volgt.
8.2
Als de volger niet meer volgt.
8.2.1 Bij verkeerslicht heeft de volger “rood”
Als je door het oranje verkeerslicht rijdt is de kans erg groot dat de volger voor rood komt te staan en
dus niet mee komt. Houdt in dat geval je spiegel in de gaten om vast te stellen of dat inderdaad zo is.
Kan niet iedereen tegelijk meekomen, dan zit er voor de doorrijders niets anders op dan dat de
eerstkomende veilige haven wordt opgezocht om het achteropkomende overige verkeer voorbij te laten
en te wachten op de achterblijvers. Volgt er eerst een afslag, voordat een “veilige haven” gevonden
werd, dan geldt hetgeen staat bij punt 8.2.5.
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Bedenk wel dat er eerst een serie andere voertuigen komen, omdat de overige verkeerslichten eerst
“groen” hebben gehad. Hier licht dus een zware taak voor de voorrijder; deze moet goed opletten of de
laatste rijder is meegekomen, wat erg moeilijk te zien is als bij het verkeerslicht rechtdoor gereden
werd.
Voor de voorrijder geldt dus: Probeer steeds bij het begin van de “groen-periode” door het verkeerslicht
te rijden en stop altijd voor “oranje”.
8.2.2 Bij afslaan kan volger niet mee omdat voorrang verleend moet worden.
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het verkeerslicht
8.2.3 De volger blijkt er op een doorgaande weg niet meer te zijn.
Zoals al eerder vermeld is het belangrijk dat een ieder uit de groep regelmatig via zeen spiegels
controleert of de volgers nog volgen. Als dat over een langere afstand zonder afslagen al niet meer het
geval is, mag je aannemen dat er wat aan de hand is, iemand kan pech krijgen, waardoor zijn volgers ook
stoppen. Als je dan ook stopt en een ieder vóór je kijkt ook frequent in zeen spiegel dan moet
automatisch binnen niet al te lange tijd ook de voorrijder stoppen
8.2.4 Waar stoppen om als wegwijzer voor de volger te dienen.
Zodra een volger niet meer volgt en de groep neemt ergens een afslag dan heeft de ontbrekende volger
een aanwijzing nodig omdat die anders onherroepelijk de groep mist.
De achterste van de nog complete groep blijft bij die afslag wachten op de ontbrekende rijder(s). Hij
moet daarvoor een, voor de ontbreken rijder(s), goed zichtbare plaats uitzoeken; zonodig zwaaiend met
een arm opdat de volger(s) hem niet over het hoofd zien. Vlak vóór of vlak na de afslag is dus een goed
punt, maar hij mag daarbij zichzelf of het overige verkeer niet in gevaar brengen.
8.2.5 En ander voertuig ontneemt het zicht naar achteren
Als er een “uitzicht belemmerend voertuig(en)” in de groep zit dan kan het gemakkelijk gebeuren dat de
achterste van de nog complete groep zijn volger onmogelijk kan zien. Deze achterste moet zich er dan
van bewust zijn dat de volgende zijn richtingaanwijzer niet ziet en dus de afslag kan missen. Hij moet
dan proberen bij de afslag de aandacht van de volger te trekken. Ook die volger moet weten dat hij zeen
voorganger niet kan zien vanwege dat “uitzicht belemmerende voertuig(en)”. Hij moet dus sterk
opletten of er mogelijk door de groep links of rechts afgeslagen wordt!
8.3
Wie rijdt er naar voren om de voorrijder te informeren? (de op één na achterste?)
8.4
Adres van stopplaats, tankstop en/of lunchpauze vooraf bekendmaken.
Als er gereden wordt in een groep zonder dat er voor iedereen een routebeschrijving is dan moet er op
zeen minst een lijstje met plaatsnamen zijn en adressen van stopplaatsen en tankstops zijn zodat ieder
die punten zelfstandig kan vinden. Ook een lijstje met gsm-nummers van de overige rijders in de groep
kan zeer nuttig zijn.
9.

Stoppen met een groep
9.1
Hoe opstellen bij stoppen voor VKL of VRW
Bij een verkeerslicht, of stoppen voor een voorrangsweg is het doorgaans nuttig om met twee-aan-twee
naast elkaar op te stellen. Zodra er weer gereden kan worden volgen er zo veel mogelijk rijders van de
groep. Natuurlijk is iedereen steeds zelf verantwoordelijk voor het veilig weer doorrijden
9.2
Waar wel en waar vooral niet stoppen
Met name de voorrijder zal zich
moeten realiseren dat als hij of zij
ergens wil gaan stoppen (zonder
dat dat verkeerstechnisch
noodzakelijk is) de overige rijders
datzelfde achter hem of haar gaan
doen. Daar moet dan wel zoveel
ruimte zijn dat er niemand op de
rijweg tot stilstand hoeft te komen.
Is die stopplaats bv een parkeerhaven dan moet zover mogelijk doorgereden worden om dan weer
schuin naar de weg toe tot stilstand te komen. Op die manier passen er zo veel mogelijk motoren op die
parkeerhaven. Voorwielen in vertrekrichting
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9.3
Parkeren
Voor het parkeren op stopplaatsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de parkeerhaven. Rijdt achter de
voorrijder aan tot deze zijn motorfiets kennelijk ergens gaat parkeren en ga daar parallel naast staan
enz, steeds met de voorwielen in dezelfde richting als de voorrijder. Makkelijk als er straks weer
weggereden wordt en het geeft naar buiten toe een gedisciplineerde indruk.
9.4
Tanken
Realiseer je dat degene met de kleinste tankinhoud daarop ongeveer 150km kan rijden. Dat betekent
dat de groep en met name de voorrijder er vanuit gaat dat er na een tankstop zoeen 150km gereden kan
worden alvorens weer te tanken. Iedereen moet zich tijdens een tankstop dus afvragen of hij met de
resterende tankinhoud die 150km kan rijden en zo niet dan moet hij dus ook tanken
9.5
Omkeren
Als de voorrijder, of iemand anders uit de groep, zich realiseert dat hij een afslag
gemist heeft dan moet hij dat zo snel mogelijk kenbaar maken met teken voor
OMKEREN.
Af en toe een keer oefenen “keren op de weg” is altijd nuttig.
Ben je nog niet gevolgd in de foute weg, wacht dan geduldig vóór de afslag tot de rijder vóór je weer op
de goede route zit; houd de oorspronkelijke volgorde aan.
Zit er een zijspan in de groep, houd er dan rekening mee dat die altijd “over de bak” moet keren, dus
met een rechtse bak rechtsom; geef hem die ruimte.
10

Rijden op de autoweg
10.1 Rijdt niet te ver uit elkaar; houdt zo mogelijk de groep “gesloten”
Op de autoweg met dubbele rijbanen kan een groep motorrijders gemakkelijk als groep in zeen geheel
ingehaald worden, waardoor onderling zichtcontact binnen de groep behouden kan blijven. Zorg er dan
ook voor dat inhalende weggebruikers de groep als één geheel zien. Dit kan door er voor te zorgen dat
de onderlinge afstanden, zoals al eerder besproken niet te groot worden. Op deze wijze kan er ook
gemakkelijk door de groep ingehaald worden zoals reeds besproken bij “Inhalen op wegen met een
dubbele rijstrook”
10.2 Door de file rijden
Motorrijders mogen, zij het met een gering snelheidsverschil tussen de auto’s in een file doorrijden. Als
groep is dit ondoenlijk en zodra een groep dus bij een file aansluit en de voorste rijder besluit om door
de file heen te rijden dan is het verstandig dat een ieder op een veilige afstand volgt en zelfstandig
oplettend door de file rijdt. Eenmaal door de file kan een ieder met gematigde snelheid doorrijden tot
de groep zich weer geheel heeft geformeerd.
Zit er een zijspancombinatie in de groep, blijf dan als groep bij elkaar en sluit je aan in de file; een zijspan
kan niet tussen de auto’s doorrijden.

11

Rol van de achterste rijder
De achterste rijder vormt het sluitstuk van de groep. Zodra, meestal na elke afslag, de voorste rijder de
achterste kan zien is dat voor de voorste rijder het signaal dat de groep nog steeds compleet is en hij
dus kan doorrijden. Maak daar dus als voorrijder gebruik van!
Omdat de achterste rijder doorgaans een ervaren rijder is kan hij ook de rijstijl van de rijders vóór zich
beoordelen en zonodig, tijdens een stop, aanwijzingen geven.
In geval van een probleem, bv een pech-geval, is het erg nuttig dat zowel de voorste als de achterste
rijder over een ingeschakelde gsm-telefoon beschikken, waarbij zij elk het telefoonnummer van elkaar in
het geheugen hebben opgeslagen.
Natuurlijk wordt een pechvogel niet alleen achtergelaten als de groep verder moet en de pechvogel niet
verder kan.
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TOERREGLEMENT
Motor Toering Klub "de IJselrijders 1974"
28-01-2010

1.
a.

b.
2. a.

b.

3. a.

b.
c.
4. a.

b.

c.
d.

5.

e.
a.
b.
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Door M.T.K. de IJselrijders 1974 kunnen worden uitgeschreven:
Evenementen :
Hieronder vallen die meerdaagse evenementen waar de mogelijkheid is voor minimaal één
overnachting.
Toerritten :
Hieronder vallen al die ritten die niet onder de evenementen vallen.
Het toerreglement is van toepassing op alle door de club daartoe aangemerkte ritten,
evenementen enz., welke m.i.v. de openingsrit t/m de sluitingsrit op de toerkalender in het
clubblad zijn vermeld.
Alleen de toercommissie dan wel het bestuur is gerechtigd de toerkalender te wijzigen.
De A.V. is gerechtigd het bestuur dan wel de toercommissie hierover ter verantwoording te
roepen.
In geen enkele rit of evenement uitgeschreven door de club zit een wedstrijdelement en
een ieder neemt er aan deel op eigen verantwoording.
Elke deelnemer is gehouden de verkeersregels in acht te nemen en zelfstandig de
verkeerssituatie en de toestand van de rijweg te beoordelen. Hij/zij is echter niet gehouden
aanwijzingen van de toerleider op te volgen.
Per rit of evenement wordt een deelnemerslijst bijgehouden waarop vermeld staat dat met
voor eigen risico rijdt.
Wil men in clubverband meerijden dan dient men deze deelnemerslijst te tekenen.
De ritten en evenementen die worden verreden dan wel bezocht, worden voorbereid door
één of meerdere personen ( hierna ”de bestuursvertegenwoordiger” genoemd ), die
hiertoe door de toercommissie dan wel het bestuur zijn aangesteld.
De bestuursvertegenwoordiger doet verslag in het toerboekje over het verloop van de rit
of het evenement zoals in dit toerboekje omschreven is. Hij / zij haalt genoemd toerboekje
samen met de andere bescheiden voor aanvang van de rit of het evenement bij de
beheerder van genoemde voorwerpen op (art. 6). Het toerboekje en de overige bescheiden
dienen uiterlijk 3 dagen na einde rit of evenement bij de beheerder te worden ingeleverd.
Elke deelnemende motor moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en de
bestuurder dient in het bezit te zijn van alle wettelijk verplichte papieren.
Mochten voor of tijdens de rit aan een deelnemende motor gebreken blijken die deelname
dan wel verdere deelname onverantwoordelijk maken, dan is de bestuursvertegenwoordiger gerechtigd de betreffende deelnemer uit te sluiten.
Tijdens de georganiseerde ritten is alcoholgebruik ongewenst.
De beheerder van het toerboekje houdt de stand van de toerritten / evenementen bij met
behulp van dit toerboekje.
Tevens draagt hij / zij er zorg voor dat het toerboekje en de overige bescheiden compleet
blijven
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6.

a.
b.

Voor de drie leden met de meeste punten zijn herinneringen beschikbaar.
In geval van twee leden met een gelijk aantal punten geeft het aantal deelnames aan ritten
of evenementen de doorslag.
7.
a.
Geteld worden het aantal verreden kilometers tussen vertrek en eindpunt vice versa. Dit
wordt bepaald aan de hand van de kilometerteller van de bestuursvertegenwoordiger.
b.
Het toegekende aantal kilometers mag echter niet meer dan 25% afwijken van het aantal
opgegeven kilometers in het clubblad.
c.
Leden; Gezinsleden en Jeugdleden die als duo deelnemen komen ook voor het aantal
punten in aanmerking zoals in art. 8a. en 8b. staat omschreven.
d.
De uiteindelijk, volgens art. 7a. en 7b., vastgestelde kilometers worden volgens een
omrekentabel omgezet naar een aantal punten.
8. a.
De deelnemers aan de toerritten / evenementen komen alleen in aanmerking voor punten,
tellend voor het toerreglement wanneer zij:
1.
betreffende de toerritten, tijdig aanwezig zijn op het vertrekpunt en de gehele rit
meebeleven
2.
betreffende de evenementen, minimaal de heen- of terugweg mee hebben gereden,
minstens één overnachting hebben gemaakt en zich hebben ingeschreven als lid van MTK
de IJselrijders.
3.
een toerrit, behorende bij een evenement, telt mee als een toerrit, mits deze toerrit met
bijbehorende kilometers in het clubblad bekend is gemaakt en wanneer er gelijktijdig
vanuit ons standaardvertrekpunt een toerrit met hetzelfde aantal kilometers is
uitgeschreven.
b.
Uitzonderingen op het bovengenoemde artikel zijn: als een deelnemer / deelneemster
pech krijgt bij terugkeer van rit of evenement ( naar het eindpunt ). De rit wordt in dit
geval als verreden beschouwd en het evenement als bezocht. Uitzonderingen op het
bovengenoemde artikel zijn: als een deelnemer / deelneemster pech krijgt bij terugkeer
van rit of evenement ( naar het eindpunt ). De rit wordt in dit geval als verreden
beschouwd en het evenement als bezocht.
9. a. De toer / evenementen wisseltrofee is het bezit van de club en behoort in de prijzenkast
van de club aanwezig te zijn. De toer / evenementen wisseltrofee is het bezit van de club
en behoort in de prijzenkast van de club aanwezig te zijn.
b.
De wisseltrofee blijft in het bezit van de club totdat deze definitief vergeven is. De
wisseltrofee blijft in het bezit van de club totdat deze definitief vergeven is. Na driemaal
achtereen op deze trofee vermeld te zijn kan men hier eigenaar van worden. Dit is ook
mogelijk als men voor de 5e maal vermeld wordt op de trofee. De namen van deze leden
zullen tevens vermeld worden op een trofee of plaquette die eigendom blijft van MTK de
IJselrijders 1974.
Graveringen in oude vol gegraveerde trofeeën, blijven meetellen voor deze regeling.
c.
De herinneringen van de toerritten / evenementen zullen op de jaarlijkse feestavond of op
een A.V. uitgereikt worden en in het clubblad gepubliceerd worden.
d.
Leden, gezinsleden en jeugdleden, die niet kunnen deelnemen aan een rit / evenement,
vanwege de organisatie hiervan, krijgen wel het voor deze rit / evenement toegekende
aantal punten bijgeschreven.
10.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toercommissie of het bestuur.
Tegen uitspraken van de toercommissie of het bestuur is enkel beroep mogelijk tijdens een A.V.
11.
Ook voor toerritten en / of evenementen geldt art. 40 van het Huishoudelijk Reglement.
Aldus vastgelegd en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergaderingen van 28 januari 2003 en
28 januari 2010.
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Verslag klootschieten op zaterdag 16 februari jl.
Onze jaarlijkse terugkerende winteractiviteit het klootschieten startte om 14.00 uur bij Berna en Henk thuis. We
werden ontvangen met koffie, thee en lekkere cake. Nadat iedereen het 2e kopje op had reden we naar het
startpunt aan de Avergoorsedijk. De welbekende plek waar we altijd beginnen met het klootschieten. De
scoreformulieren werden uitgedeeld en we konden gelijk beginnen met het gooien. Team 1: Erwin, Henk en
Berna. Team 2: Jan, Halit, Janberd en Tonny. Team 3: Jos, Harry, Marian en Zenna. En team 4: Ton, Jaap, Berta
en MauPi.
We hebben geluk met het weer, het is niet koud, droog en er ligt geen sneeuw meer. Alleen sommige slootjes
zitten wel erg vol met water, modder en drek. En heel in de verte leek af en toe de zon om het hoekje van de
bewolking te komen kijken,maar dan was hij ook zo weer weg.
Sommige kloten bleven goed recht over het asfalt rollen, dan moest je er snel achteraan rennen want als deze
eenmaal van de weg afrolde dan viel hij zo in de sloot en met een beetje pech dan zat net die sloot vol water en
drek. Dan moest je snel met de hark erbij zijn, want moet je dan gaan wroeten als de kloot er dieper inzakte dan
was deze haast niet terug te krijgen en vies dat die er dan weer uit kwam, dit rook niet naar roosjes. En dan die
mooie elk jaar terugkerende Zwijnenbergerweg met zijn klinkers waarbij de kloot echt “ ontoerekeningsvatbaar
” is en alle kanten uit kan stuiteren. Er werd ook steeds geroepen voor men de kloot ging schieten: “ daar komt
die “.

In ons groepje waren we blij met de hark die we mee hadden, want menig maal moesten we deze toch
gebruiken, er waren ook sloten die droog stonden waar alleen wat blad in lag, dan kon je de kloot zo pakken. Bij
ons is niemand uitgegleden in de modder, maar toen we bij het eindpunt waren, liep ik achter Harry die was wel
uitgegleden en zijn “ achterwerk “ zat echt onder de modder, dit was al vrij vroeg gebeurd in de route, want
voor we de auto in gingen borstelde Jan eigenlijk al het zand er allemaal al af. We hadden met alle 4 de teams
vrij vlot door gelopen en waren al rond 16.30 uur klaar van de 2 km. lange route. Nadat we de modder van de
schoenen en laarzen hadden afgestampt reden we achter elkaar weer richting de Lindeboom waar ons het
stamppottenbuffet weer werd aangeboden.
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Rond 16.50 uur was iedereen bij de Lindeboom gearriveerd en werd ons de 1e consumptie aangeboden door de
club. De koffie, thee, fris en warme chocolademelk met slagroom werden weer met smaak opgedronken.
Intussen kon Berna die ook traditiegetrouw elk jaar de klootschietmiddag organiseert de punten op tellen van
de score van het gooien.
Op de 4e plaats: Team 2: Jan, Halit, Janberd en Tonny met maar 95 punten.
Op de 3e plaats: Team 4: Ton, Jaap, Berta en MauPi met maar 93 punten.
Op de 2e plaats: Team 3: Jos, Harry, Marian en Zenna met maar 92 punten.
Op de 1e plaats: Team 1: Erwin, Henk en Berna met de minste worpen 86 punten, van harte gefeliciteerd.

Het is en blijft altijd weer even leuk deze winteractiviteit en we hebben het weer getroffen met het droge en
niet koude weer.
Intussen had de kok van de Lindeboom het stamppottenbuffet gereed staan en mochten we beginnen met het
opscheppen van het lekkers. De boerenkool, hutspot en zuurkool zag er weer heerlijk uit en was goed warm.
Ook de hachee, rookworst, spek, spareribs, casselerrib en de uitgebakken spekjes, de augurken, zilveruitjes,
ananas en mosterd waren weer heerlijk over de stamppot heen. Je kon wel 2 of 3 maal lopen er was genoeg. En
het smaakt zoals altijd bij de Lindeboom voortreffelijk lekker. Maar er blijven clubleden die altijd nog een plekje
in de maag vrij houden voor ijs, dit keer werden er 2 ijstaarten voor hen op tafel gezet en ze zijn alle 2 geheel
opgegaan. Al met al was het weer een gezellige middag met een heerlijk stamppottenbuffet, we zien al weer uit
naar het volgend jaar.
Berna weer bedankt voor het organiseren van deze middag het was zeer geslaagd en iedereen bedankt voor de
gezelligheid.
Groetjes,

Tonny Koolhof.
Maart 2013
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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 maart 2013
20 april 2013
20 mei 2013
20 juni 2013
20 juli 2013
20 augustus 2013
20 september 2013
20 oktober 2013
20 november 2013
20 december 2013

Maart 2013

Clubblad jaargang 40 nr. 4
Clubblad jaargang 40 nr. 5
Clubblad jaargang 40 nr. 6
Clubblad jaargang 40 nr. 7
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
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Verschijningsdatum
rondom
3 april 2013
8 mei 2013
5 juni 2013
3 juli 2013
7 augustus 2013
4 september 2013
9 oktober 2013
6 november 2013
4 december 2013
8 januari 2014
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JARIGEN
Maart
Marcel Put
Francis Maatman
Jos Korting
Jose Maatman
Aad Holthuis
Marijn van der Giesen

Van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag
---------

-------

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden?
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze
club d.m.v. een contactavond, een clubblad
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit
of een clubactiviteit. Geef hem of haar een
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart!

---------

-------

LID ZIEK???
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!
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Toerkalender 2013
Datum

Soort rit / evenement

24-mrt-13

Openingsrit. Vertrek 10:00 uur

31-mrt-13
7-apr-13

Paasrit
Koekstadrit IJselrijders

21-apr-13

Bloembollenrit. Vertrek 9:00 uur

Geschatte
afstand in km's

Kosten voor
inschrijving

200
150 / 250

Jan Korting
€ 6,00

320

12-mei-13

Hemelvaart weekeinde

19-mei-13

Pinkstertoertocht MC Freewheels

26-mei-13

14e Vechtdalrit

2-jun-13

Dobbelsteenrit

3-jun-13 t/m

6-jun-13

12-jun-13

Avond-4 daagse MC Freewheels

21-jun-13

A4D IJselrijders

24-jun-13 t/m

27-jun-13

A3D

3-jul-13 t/m

Luxemburg
140 / 200

€ 5,00

250

€ 5,00

4 x 100

€ 5,00

Avondrit ?

17-jun-13 t/m

5-jul-13

7-jul-13

Gert Vierhouten
3 x 100 + 2 x 125

€ 5,00

A4D Commissie

3 x 100

gratis

MC Salland

Bevrijdingsrit

Jan Korting

3-aug-13

Advertentierit

18-aug-13

411

Halit Aydin
Advertentiecommissie

300 à 350

Cor Dalhuisen

Oldtimer-rit Stoppelheane

Open rit RAM Raalte

1-sep-13

Harry Koolhof
Blauwe bogen rit Dalfsen

200

15-sep-13

Promotierit

100

22-sep-13

Pony toertocht Heeten
Oost-Overijssel. Vertrek 9 uur

6-okt-13
20-okt-13

MTC Dalfsen
Regio-overleg
vergadering
MC Freewheels

MTC Dalfsen

Osnabrück. Ook autoweg

8-sep-13

Jan Korting
Halit Aydin &
Erwin Zinnemers
MC Freewheels

3-Daagse

21-jul-13

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

MC Salland
Koekstad commissie
Jaap van den Berge

5-mei-13
9-mei-13 t/m

Organisator

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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