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VOORWOORD

Beste IJselrijders,

Ik had het bijna niet in de gaten , het was mijn beurt om een voorwoord te schrijven.
De tijd gaat ook zo snel, met de winter nog in onze gedachten , genieten we van dit voorjaar.
Niet te warm, af en toe een buitje regen en de planten kunnen groeien.
Ik werk namelijk veel buiten en verricht groenonderhoud op een groot terrein.
Wat ik ook zo mooi vind aan het voorjaar, zijn de fluitende vogeltjes in allerlei klanken en sterktes.
Het is natuurlijk een voorbode van een nieuw broedseizoen , wat nieuw leven tot gevolg heeft.

Deze winter waren we zelf ook in blijde verwachting, 4 Januari 2012 , is onze zoon Marijn geboren.
Zijn zussen Willemijn en Annemijn zijn erg trots op hun broertje. Het was voor ons natuurlijk een verrassing hoe de
meiden er op zouden reageren, iemand erbij in hun al vertrouwde omgeving.
Op vrijdag 13 april rond 19.30 kwamen een aantal leden bij ons aan met het geboorte krentenbrood.
We vonden het leuk dat de leden het deden, en het is een leuke traditie van de club.
En nu hopen dat het mooie weer er aankomt voor de komende ritten.

Tot ziens bij één van de ritten.
Gert Vierhouten.
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WEEKEND WESERBERGLAND VAN 17 T/M 20 MEI 2012
Zoals de meeste leden van de IJselrijders wel weten gaan we meestal met de Hemelvaart een weekend
weg en meestal is de bestemming Duitsland.
Zo gebeurt het ook dit jaar weer, we hebben een leuke bestemming gevonden in het Weserbergland
gebied.
We gaan naar het plaatsje Beverungen en
overnachten in Gasthaus Zur Fähre dat is
gelegen aan de oever van de Weser.
Dit gasthaus heeft 8 tweepersoons kamers
en 2 een persoonskamer, hiervan hebben we
in totaal 7 kamers gereserveerd voor de
mensen van de IJselrijders die in november
van het vorige jaar al hebben besloten om
mee te gaan.(helaas is het tegenwoordig
nodig om al vroeg te boeken anders kom je
in Duitsland haast niet meer onder dak
tijdens de feestdagen), vandaar de vroege
sluiting van het inschrijven op 15-11-2011.

We hebben een heen route van +/- 380 km
en op de terugweg een route van 356 km,
daarnaast hebben we een route op vrijdag
van 219 km en zaterdag een route van +/180 km, we rijden in dat weekend dus zo’n
beetje 1100 km.
We vertrekken om 08.00 ‘s morgens vanaf
ons vertrekpunt De Lindeboom.
De deelnemers die meegaan krijgen nog
apart een e-mail met de nodige informatie.
Ik wens iedereen die meegaat een fijn
weekend toe met hopelijk droog en warm
weer en hopelijk heb ik de achterblijvers op het idee gebracht om volgend jaar weer aan een geweldig
weekend mee te doen.
Groetjes, Harry Koolhof

Mei 2012

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 2

Rit 13 mei a.s.

Daar de Veluwerit van MC Nijverdal niet meer op de kalender staat,
gaan we zelf maar een niet al te lang rondje van 152 km in Gelderland rijden.

Vertrektijd is gewoon 10.00 uur vanuit De Lindeboom zodat we op tijd terug zijn en
iedereen nog zijn Moederdag verplichtingen kan nakomen.

Groeten,
Henk Pasman
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Pinksterrit 27 mei a.s.

Beste IJselrijders,
Zondag 27 mei vertrekken we om 10:00 uur vanuit De Lindeboom, via Twello, Vaassen en
Hattem, richting Elburg.
Bij restaurant Kade 18 in Elburg zullen we een stop maken om de inwendige mens te
versterken. Vervolgens zal de route voortgezet worden richting Kampen, Genemuiden en
Hasselt waar we even gaan stoppen om de benen te strekken.
Via Zwolle en Heino komen we weer naar Schalkhaar.
De hele rit is +/- 238 km lang.

Tot ziens op 27 mei bij De Lindeboom.

Groetjes,

Halit Aydin
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Programma voor mei 2012

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

11 mei

20:00 uur

Jose Maatman

Bestuursvergadering

!! In juni 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.

---------

-------

Op vrijdag 1 juni is er een contactavond!!!
Deze wordt gehouden in de Lindeboom aan de
Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar.
Met van 20.00 tot 22.00 uur onze “piek”tijd.
Dit betekent € 0,50 korting per consumptie.
Het wordt een clubavond nieuwe stijl: een gezellig praatje,
darten of misschien wel biljarten of
een activiteit die het bestuur organiseert is dan mogelijk.
De volgende contactavond is op vrijdag 6 juli 2012
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3e Sallandse Dobbelsteenrit zondag 3 juni
Op de eerste zondag in juni staat de Dobbelsteenrit op het programma, georganiseerd door
5 regionale motorclubs. De organisatie is in handen van MTK De IJselrijders 1974, MC Free Wheels Heeten, RAM
Raalte, MTC Dalfsen en MC Salland. Dit evenement wordt dit jaar voor de 3e keer georganiseerd en t.o.v.
voorgaande jaren zijn er een aantal wijzigingen in de opzet.






Een stukje uitleg;
 Op zondag 3 juni ben je tussen 11.00 en 12.00 uur welkom in het clubhuis van MC-Salland.
 Vanaf 12.00 uur kunnen de deelnemers aan de dobbelrit beginnen.
 Bij inschrijving ontvang je van de organisatie een deelname-stempelformulier en een
consumptiemunt.
Men kan individueel of als groep aan de dobbelrit deelnemen.
Op het stempelformulier wordt je naam, club en kilometerstand van je motor genoteerd. Ook wordt het
formulier voorzien van een stempel van de startlocatie.
Door middel van het gooien met een dobbelsteen bepaal je het volgende adres. Dit moet je dan via de
kortste route zien te bereiken. Op deze manier probeer je voor 15.00 uur de stempelkaart vol te krijgen.
Na 15.00 uur sluiten de stempelposten.

Elk van de stempelplaatsen hoeft maar 1x bezocht te worden. ”Dobbel” je een eerder
bezocht stempelpunt, dan gooi je opnieuw. Het is dus niet zo dat je de hele middag aan het
heen en weer pendelen bent tussen bijv. stempelplaats 1 en 3. Bij de laatste stempel wordt
de kilometer eindstand genoteerd en de afgelegde afstand door de organisatie berekend.
Daarna is het nog niet afgelopen;
 Deelnemers met een volle stempelkaart worden verzocht deze in te leveren bij de
organisatie in het clubhuis van MC Salland.
 Het startpunt is dus tevens het eindpunt. Hier kun je dan het consumptiemuntje inruilen voor een drankje en
een ‘broodje bal’.
 Omstreeks 16.00 uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Winnaar is degene die de minste kilometers heeft
afgelegd om alle stempels te verzamelen.
 Wint een groep dan wordt met de dobbelsteen de groepswinnaar bepaald.
 De winnaar krijgt namens de clubs een wisselbeker uitgereikt. Maar ook per club bekijken we wie van de
deelnemende clubleden de minste kilometers gereden heeft. Deze persoon kan ook een presentje in
ontvangst nemen.
Als organisatie doen we ons best om de 3e Sallandse Dobbelsteenrit soepel en gladjes te laten verlopen.
Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent, vertrek is tussen 12.00 en 12.30 uur. Na die tijd kan niet meer worden
ingeschreven.
Tot slot rekenen we op goed weer en goede opkomst van alle clubleden.
Organisatie Sallandse Dobbelsteenrit;
Startplaats Dobbelrit
Clubhuis MC Salland
Korteveldsweg 18b
8141 RE Lemele
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Notulen Regio-overleg
Datum:
Locatie:
Notulist:
Aanwezige clubs:

26 maart 2012
Clubhuis MC Salland
Berrie Janssen
MC Freewheels Heeten

RAM Raalte
MTK De IJsselrijders 1974

MC Salland

Roel in’t Veld
Stefan Hondeveld
Arie Lunenburg
Bertus van Lente
Berrie Janssen
Peter Wolsing
Harry Koolhof
Jaap van den Berge
Edwin Bruggeman
Henry Kerkdijk

MTC Dalfsen

Doelstelling:

Regio overleg inzake Dobbelsteenrit 2012 en verder.

Opening
Voorzitter Edwin Bruggeman opent de bijeenkomst om 20:15 uur.
Evaluatie dobbelsteenrit 2011
Deze extra vergadering is bijeen geroepen door MTK de IJselrijders, naar aanleiding van opmerkingen op 5
september 2011, inzake de dobbelsteenrit 2012 en het feit dat er (te) weinig clubleden aan deelnemen.
Inmiddels heeft elke club haar jaarvergadering gehad en de regio samenwerking aan de leden voorgelegd.
DOBBELSTEENRIT
 Men vindt een gezamenlijke startplaats eerlijker voor de competitie. Zoals eerder afgesproken zal in 2012 en
2013 de start zijn bij het clubhuis van MC Salland. Daarna elke twee jaar een andere plaats.
 Ook het eindpunt zal bij MC Salland zijn.
 Dobbelsteenrit of gezamenlijke toertocht?
Volgens afspraak zullen wij in 2012 voor de derde keer de dobbelsteenrit houden, daarna kan er iets anders
georganiseerd worden.
De beker kan dan gebruikt worden voor de club met de meeste deelnemers of bijv. de rit uitzetter.
 Start:
Aanwezig en inschrijven tussen 11:00 en 12:00 uur.
Alle clubs komen gezamenlijk naar MC Salland
 Bij vertrek ontvangt men een stempel van MC Salland op de stempelkaart, dus daar hoeft men niet naar
terug.
Tevens wordt per deelnemer een consumptiemunt verstrekt. (munten via MC Salland).
 Rit:
De rit wordt op de gebruikelijke manier verreden.
Wie alle stempels heeft gaat terug naar MC Salland
Om 15:00 uur sluiten de stempelposten. Deelnemers worden -met of zonder volle kaart- weer naar MC
Salland gezonden.
 Eind.
Om 16:00 uur wordt de uitslag bekend gemaakt.
Tegen inlevering van de consumptiemunt krijgt men een drankje plus een ‘broodje bal’


Edwin Bruggeman zal de uitnodiging van 2011 aanpassen aan de stand van 2012. Het ‘broodje bal’ zal op de
uitnodiging vermeld worden.
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In verband met de deadline van de clubbladen zal het stukje uiterlijk bij de clubs zijn op 5 april 2012.
Nadere invulling van de dobbelsteenrit zal plaatsvinden op de vergadering van 14 mei 2012
Indien er onvoldoende animo blijft voor de dobbelsteenrit, is het voorstel dat bij toerbeurt een club
kosteloos een gezamenlijke toerrit uitzet. (multiclubs rit)

Toerkalenders en ritten van elkaar rijden.
Het voorstel om ritten bij elkaar te gaan rijden, tegen het normale inschrijfgeld, kwam bij de meeste clubs positief
binnen.
Het viel de vergadering van de IJselrijders nogal rauw op het lijf en staande de vergadering meldden zich spontaan
een aantal rit uitzetters / voorrijders aan.
Daarmee ontstond de discussie aan welke rit men de prioriteit moet stellen.
Toch heeft de toercommissaris een aantal open ritten van de regio clubs in de toeragenda opgenomen.
Edwin Bruggeman liet zien dat MC Salland de ritten gewoon in haar toeragenda heeft staan.
Bij de meeste clubs geldt de regel dat men gezamenlijk vertrekt vanaf de eigen locatie. Wie op eigen houtje gaat telt
niet mee voor de toercompetitie.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering ongeveer 21:30 uur.
Deelnemers danken MC Salland voor haar hartelijke ontvangst en de consumpties.

Volgende vergadering:
Datum:
Plaats:
Tijd:

Mei 2012

14 mei 2012.
MC SALLAND
20:00 uur.
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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 2012
Deadline
20 mei
20 juni
20 juli
20 augustus
20 september
20 oktober
20 november

Uitgave
Clubblad jaargang 39 nr. 6
Clubblad jaargang 39 nr. 7
Clubblad jaargang 39 nr. 8
Clubblad jaargang 39 nr. 9
Clubblad jaargang 39 nr. 10
Clubblad jaargang 39 nr. 11
Clubblad jaargang 39 nr. 12
---------

Verschijningsdatum
rondom
6 jun
4 juli
1 augustus
5 september
3 oktober
7 november
5 december

-------

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

10% korting
Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en
werkplaatstarief

Motor Service Twente:

Korting op banden en kleding

De Lindeboom:

Leden betalen bij verenigingsbijeenkomsten
€ 1,50 voor koffie en thee.
Piektijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Dit betekent € 0,50 korting per consumptie.

Autobedrijf Slagter:

10% korting
De korting is op arbeidsloon en APK.

In alle gevallen:

Mei 2012
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"Leuk" om te weten
De meeste motorrijders (en overige weggebruikers) denken bij het
overtreden van de verkeersregels hooguit aan de hoogte van de boete, wat
zal dat wel gaan kosten. Maar onze overheid heeft meer mogelijkheden om
ons, weggebruikers tot de orde te roepen. En zoals altijd kosten die een
hoop geld en zijn ze helemaal niet leuk en kunnen grote gevolgen hebben.
Hieronder de zaken nog eens op een rij:

Wat het CBR allemaal met je rijbewijs kan doen, als je je niet weet te
beheersen:
Bijvoorbeeld het opleggen van een EMG (Educatieve maatregel gedrag)
De EMG kan worden opgelegd aan zowel beginnende als ervaren bestuurders die zijn betrapt op gevaarlijk of
risicovol rijgedrag. Voorbeelden daarvan zijn bumper kleven, afsnijden, onnodig remmen, snelheidsovertredingen,
onnodig links rijden, inhalen bij verbod, geen richting aangeven, verkeerd gebruik van lichten en (geluid)signalen, op
de vluchtstrook rijden en negeren van rood licht.
Als de politie je twee van dergelijke overtredingen ziet plegen in één rit, dan kom je al in aanmerking voor zo’n
EMG. Dus b.v. twee keer over de doorgetrokken streep, of roodlicht negeren en daarna bumper kleven is dus al
voldoende. Los van de EMG, krijg je dan ook nog de bekende enveloppen uit Leeuwarden.
De EMG-cursus
De cursus bestaat uit een individueel voorgesprek en 3 cursusdagen, verspreid over zeven weken.
Deelnemers van de EMG cursus leren op een veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Deelnemers wisselen
ervaringen uit en de trainer geeft hen inzicht in hun verkeersgedrag. Een cursusgroep bestaat uit ongeveer 8 tot 12
deelnemers in alle leeftijdsgroepen.
De EMG-cursus kosten
De kosten van de cursus bedragen € 810,--. En die moet je naast je bekeuring zelf betalen. Niet (tijdig) betalen of niet
meewerken, betekent een ongeldig verklaring van je rijbewijs voor alle categorieën. Dus een wild rondje met de
motor, kan je je autorijbewijs kosten. Als je dat rijbewijs voor je beroep nodig hebt, kan dat dus hele nare gevolgen
hebben.
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Verslag rit naar het Woudagemaal
Negenentwintig April om twintig minuten voor tien kom ik aanrijden bij De Lindeboom, denkend dat ik wel de eerste
zal zijn. Maar nee hoor Mau Pi staat er al en zo langzamerhand komen er meer. Hopend op tenminste 15
deelnemers, want dan krijgen we als groep reductie op de entreekosten en kan ik een rondleider claimen, loopt het
nog geen storm. Na Ronald en Jos komt Harry Brunnekreeft, dan Francis en José, de familie Pasman en als laatste de
Koolhof’s. Tot 11 zijn we dan gekomen en meer zullen het ook niet worden, ondanks dat ik nog op Johan gehoopt
had omdat hij mij de avond ervoor nog belde met het verzoek om de route nog een keer per e-mail te sturen; van de
site was het hem niet gelukt.
Even na tien uur de motoren gestart bij mooi droog, maar bewolkt weer en ca. 11 graden op de thermometer.
De heenreis verliep langs de oostzijde van de IJssel via Boerkamp en Ittersum naar Zwolle. Daar gingen we langs de
nieuwe buitenwijk aan de noordkant richting Hasselt. Van daar naar Zwartsluis is er eigenlijk maar één route
denkbaar en dat is over de dijk langs het Zwarte Water. In Zwartsluis via wat binnenwegen naar Barsbeek en
St. Jansklooster. Uiterst merkwaardig als je daar dan ineens aan het begin van het dorp een hoge toren in aanbouw
ziet staan. Dichterbij gekomen zie je dan aan de stijgers een groot spandoek bevestigd waarop staat aangegeven dat
het hier gaat om de renovatie en verbouw tot woonappartementen van de bestaande watertoren.
Even verderop gaat het fout. De navigatie geeft aan
dat we ergens rechts af moeten, maar daar blijkt
“verboden voor auto’s en motoren”. Dan maar
rechtdoor en zoeken naar de eerstvolgende
gelegenheid om toch de route weer op te kunnen
pakken. Via een omweg weer terug bij de route, maar
nu staat er een bord wat aangeeft dat je niet links- en
niet rechtsaf mag rijden. Even verderop is er een
parkeergelegenheid aan de linkerzijde van de weg en
daar maar even gestopt. Toch wel fantastisch; alle
mederijders volgen keurig de voorrijder, ondanks dat
hun navigatie wat anders aangeeft. Zo blijft de groep
netjes bij elkaar en hoeft er niemand gezocht te
worden. Na wat overleg een alternatieve route
gekozen, zodat we in de buurt van Blokzijl weer terug op het goede spoor zijn. Het volgende markante punt is Kuinre
waar we de rustpauze in het restaurant de Wipkip houden.
Na de lunch verder richting Lemmer, naar het Woudagemaal wat in feite bij de plaats Tacozijl ligt.
Hier is het nodige veranderd sinds we daar als IJselrijders op 20 oktober 2002 al eerder zijn geweest. Niet zo zeer het
gemaal zelf, maar er is een hagelnieuw bezoekerscentrum bijgebouwd, wat nog maar een jaar geopend is. In dit
bezoekerscentrum zijn we ontvangen met een 3D-film (met brilletjes) en één van de rondleiders die een heldere
uiteenzetting gaf over het ontstaan van het gemaal en wat de rol van Ir D.F. Wouda daar in geweest is. Daarna ging
de rondleiding via een loopbrug naar het gebouw. Daar wees de rondleider ons op de aanwezige sluisdeuren aan de
uitgangszijde van het gemaal.
Deze waren bedoeld als vloeddeuren en dienden om tijdens extreem hoge waterstanden in het IJsselmeer het
gemaal te beschermen. Nu niet meer van belang, maar ten tijde van de bouw, van 1915 tot 1920, stond het
IJsselmeer nog in open verbinding met de Waddenzee. De afsluitdijk is pas in 1932 gelegd. Nu is het niveauverschil
van het water aan beide kante van het gemaal ca 50cm. Een ander kenmerk van het gemaal is dat het hier gaat om
een nog operationeel door stoommachines aangedreven gemaal, bestaande uit 8 centrifugaalpompen. De stoom
werd tot ongeveer 1955 opgewekt door 6 kolen gestookte stoomketels.
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Daarna is men overgeschakeld op 4 olie gestookte ketels. Voordeel hiervan is dat voor het “op stoom”komen van het
gemaal vroeger 24 uur nodig was, terwijl het nu nog maar 6 uur duurt vanaf de vraag om het gemaal “bij te
schakelen” tot dat er daadwerkelijk gepompt kan worden.

Na de rondleiding hebben we in de kantine nog even een kopje koffie gedronken en de tentoonstellingsruimte
bekeken. Om ongeveer half vier was het weer tijd om op de motoren te stappen en vertrokken we met één motor
minder richting Noordoostpolder. Mau Pi Ferrari wilde in Friesland blijven voor familiebezoek. In de N.O.P. wordt
tegenwoordig veel aan bloembollenkweek gedaan en dit is nu juist de tijd waarin we langs diverse kleurige landerijen
konden rijden. In de buurt van het voormalige eiland Schokland was er zowaar nog een smal slingerweggetje door
het bos, zodat de N.O.P. niet alleen maar uit rechte wegen bestaat. In de buurt van Ens ligt een nieuw stuk autoweg,
waardoor ook hier de navigatie niet meer klopte, maar met een klein omweg was dit eenvoudig op te lossen. Bij
Ramspol ging er juist een schip door de brug, waardoor we daar nog even een korte stop hadden. Verder richting
Kampen en nu eens niet meer langs de IJssel
en langs Zalk, maar wat westelijker richting
Hattemerbroek. Vandaar richting Hattem en
via een bosweggetje richting IJsseldijk, maar
die vlieger ging niet op want het bosweggetje
bleek een onverhard pad en na ca. 100m ook
nog verboden voor auto’s en motoren. Dus
toch maar door naar de buitenwijken van
Hattem om daar de weg naar Heerde op te
zoeken. De aansluiting naar de IJsseldijk is
snel gevonden en daarmee de route naar
Deventer, waar zowel Ronald als Jos bij de
Wilhelminabrug van ons afscheid namen.
Met de resterende motorrijders ben ik om
ca. half zes weer teruggekomen bij de
Lindeboom.
Jaap van den Berge

Mei 2012
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JARIGEN
Tonny Koolhof
Harry Koolhof
Jan Boerman
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. Geef hem of haar een
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart!

---------

-------

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

Mei 2012
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AVONDVIERDAAGSE 2012
Datum:
Plaats:
Bedrag:
Lengte:
Start:
Pauzeplaats:
GPS:

18 t/m 22 juni 2012
De Lindeboom schalkhaar
€ 5,-3 x 100 en 2 x 125
Absoluut niet eerder dan 19:00 uur
Ja, met verrassing
Ja, ongecontroleerde route na voorinschrijving op de
site per e-mail

Ook dit jaar weer onze onvolprezen, immer wederkerende
avondvierdaagse en wel van 18 tot en met 22 juni 2012 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 De Lindeboom in Schalkhaar.
Wegens organisatorische redenen kunt u absoluut niet eerder 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 16 juni 2012 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 inschrijfformulier vindt u vanaf 1 mei 2012 op de website.
LET OP! Iedereen die de GPS-routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf inschrijven en vooraf betalen! Ook leden!
Wij weten dat dit bij sommige leden aversie oproept, maar het is voor de A4D cie ondoenlijk en onwenselijk om
hiervoor een financiële administratie op te zetten.
Wij wensen u een prettige Avondvierdaagse.
A4d commissie

Mei 2012
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De file voorbij.......doe het veilig!!!
Motorrijders en files
Naar aanleiding van een zeer recent ernstig motorongeval op een autosnelweg willen we toch maar weer eens de
kennis over deze problematiek uiteenzetten.
Sinds de invoering van het nieuwe Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 lijkt het of er wettelijk niets
meer geregeld is met betrekking tot het inhalen met je motor van een langzaam rijdende of stilstaande file.
Dat is niet zo. In de Wegenverkeerswet 1994 is
nog wel een (kapstok)artikel (5) aanwezig dat het
strafbaar stelt als je je zodanig gedraagt dat er
gevaar of hinder wordt veroorzaakt (of kan
worden veroorzaakt).
Enkele jaren geleden heeft een aantal
organisaties, waaronder 3VO (Veilig Verkeer
Nederland), de ANWB en Politie, naar aanleiding
van diverse file-motorongevallen de koppen bij
elkaar gestoken en een aantal afspraken gemaakt
die in de praktijk heel bruikbaar bleken te zijn.
In het kader van de Wegenverkeerswet - geef je
verstand voorrang - en het nieuwe kabinetsbeleid
- regel niet iets onnodigs - bleken deze
gedragsregels nuttig en breed gedragen te
worden door alle verkeersdeelnemers.
Naar aanleiding van uitspraken door de
rechterlijke macht blijken deze gedragsregels toch
zeer belangrijk te zijn. Met name het feit dat de
motorrijders en de automobilisten (geldt ook
voor de andere bestuurders) zich aan deze
gedragsregels dienen te houden en dat afwijking
van deze regels grote (financiële) gevolgen kan
hebben.
En dan hebben we het nog niet eens over alle
ellende waar je mee te maken krijgt als je
betrokken raakt bij een ernstig verkeersongeval
op een autosnelweg. In de praktijk blijkt dat dit
soort botsingen waarbij motorrijders betrokken
zijn, vaak plaatsvinden met (te) hoge snelheid en in een fractie van een seconde.
De doorsnee motorrijder staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar de veiligheidsvoorzieningen van een motorfiets zijn
helaas minimaal. De moderne auto heeft kreukelzones, EPS, ABS, autogordels, airbags, enz.
Daarentegen zijn wij, motorrijders, zeer kwetsbaar. Alleen ons complete pak is onze kreukelzone.

Mei 2012
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Welke gedragsregels zijn er nu eigenlijk?
Je mag een stilstaande en/of langzaam rijdende file inhalen, maar... Je dient je daarbij wel aan de volgende regels te
houden:
• neem de nodige voorzichtigheid in acht (geen overtreding art. 5 WvW1994).
• rijd met aangepaste snelheid langs een stapvoets rijdende file. Zodra de file harder rijdt dan 50 km/uur dan mag er
niet meer langs de file worden gereden.
• het snelheidsverschil dient niet meer dan 10 km/uur te zijn.
• rijdt de file harder dan 50 km/uur, voeg dan in.
• bij nadering van de file geleidelijk snelheid minderen.
• attendeer achteropkomend verkeer op de file, en zorg er voor dat je nooit het laatste voertuig van de file bent.
• blijf spiegelen om te kijken of het verkeer achter je afremt.
• wees attent op rijstrookwisselaars - blijven kijken. Kijk in de voertuigen. Draait de bestuurder zijn hoofd jouw kant
op? Dan kan dat wel eens het eerste teken zijn van een rijstrookwisseling.
• meerdere motorrijders bij elkaar: blijf rustig en houd je aan de gedragsregels.
• rijd rustig achter elkaar tussen de file door. De eerste motorrijder rijdt met gepaste snelheid tussen de file door. De
rest volgt op veilige korte afstand.

En voor de automobilist geldt:
• Geef motorrijders de ruimte.
• Wissel zo min mogelijk van rijstrook. De tijdwinst van dit wisselen is minimaal.
• Geen portieren openen bij zomerse weersomstandigheden.
Waar en hoe absoluut niet inhalen?
Met hogere snelheid dan stapvoets de (rijdende) file inhalen (zigzaggen).
Diverse delen van de rijbaan zijn uitdrukkelijk niet bestemd als inhaalstrook; ook niet voor motorrijders. Het is in de
eerste plaats verboden en daarnaast ook onveilig. Immers op sommige weggedeelten ligt vaak veel troep en deze als
gevolg daarvan zeer glad. Dit kan leiden tot lekke banden en een flinke valpartij.

Dus rijdt om een file te passeren nooit over:
• vluchtstroken (zijn bestemd voor pech-hulpverleningsvoertuigen)
• doelgroepstroken (busstrook/busbaan/via verkeerde rijstrook)
• afgezette rijstroken (ten behoeve van o.a. wegwerkers)
• verdrijvingvlakken (ter geleiding/scheiding van rijstroken)
• puntstukken (de wit gekleurde en soms verraderlijk gladde taartpunten op een wegdek)
• redresseerstroken (smalle strook tussen linkerrijstrook en vangrail)
Alle weggebruikers hebben recht op een veilig gebruik van de (auto)snelweg en als wij als motorrijders deze
gedoogregels massaal overtreden, dan kunnen wij in de toekomst achteraan in de file aansluiten. Ik denk dan dat het
voordeel dat wij als motorfietsberijder nu nog hebben zal verdwijnen.
Zie ook deze links van het Motorforum, waarop het "fileprobleem" uitgebreid aan de orde komt: Samenspel in de
file en Recht in het geding

Mei 2012
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De Pen
Hallo allemaal,
Aangezien ik 1 januari jl., gezinslid ben geworden van de IJselrijders hebben ze me ook maar direct
gevraagd om deze maand de Pen te schrijven.
Ik zal mij even voorstellen: ik ben Hans Valkeman en getrouwd met Marian Martens die al vaker heeft
gevraagd of ik geen lid wilde worden, tot nu heb ik dat steeds afgewimpeld met het excuus dat ik daar niets
te zoeken heb omdat ik niet meer motor rijd, maar dat is nu verandert. Na een aantal keren mee te zijn
geweest met activiteiten van de Club ben ik overstag gegaan en gezinslid geworden.
Ik ben 01 oktober 2010 met de pre-vut gegaan en dat bevalt me prima, daarvoor heb ik 21 jaar gewerkt bij
een tankstation langs de A1waar ik ook de administratie heb verzorgd.
Sinds januari 2012 ben ik gezinslid. Mijn motorrijbewijs heb ik 30 jaar geleden gehaald.
Wij waren een gezellig weekendje weg in Vlissingen
toen Marian vertelde dat ze motorrijles ging nemen.
Ik heb toen ook besloten om met lessen te
beginnen..
Het lessen liep zeer voorspoedig, en wij
hebben op dezelfde dag , 07 september
1981, examen gedaan en zijn allebei
geslaagd.
Toen moest er natuurlijk een motor komen,
we zijn naar Motor Oost in Rijssen gaan
kijken naar een 2e hands.
Maar daar zagen we in de showroom een mooie
Honda CX 500C staan, dat vonden we een hele mooie
motor en hebben besloten deze te kopen.
Dit is achteraf een hele goede koop geweest, waar we nooit grote kosten aan hebben gehad, ook dankzij
Wim, want daar hebben we de motor heel lang in onderhoud gehad.
We hebben de Honda 28 jaar gehad, en de meeste kilometers zijn door Marian gereden, zij heeft de Honda
dan ook ingeruild voor een Yamaha XJ900S.
Zelf ben ik vier jaar geleden gestopt met motorrijden nadat ik ben gevallen met de motor. Ik reed helemaal
niet zo hard maar de klap waarmee je met je hoofd op de weg komt heeft me toch doen besluiten om te
stoppen met rijden. Jammer want we hadden een tweede Honda CX500 C erbij gekocht en waren van plan
leuke tochten te gaan maken en weekendjes weg met de motor.
Ik wens jullie veel mooie kilometers toe.
Groetjes Hans Valkeman.
Mei 2012
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Verkoop nieuwe motoren blijft dalen
DEN HAAG - Motorhandelaren hebben het moeilijk. De verkoop van nieuwe motoren daalt al een paar
jaar.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt woensdag dat
de verkoop in 2011 historisch laag was.
Werden er in 2008 nog bijna 17.000 nieuwe motoren verkocht,
sindsdien daalde dat aantal gestaag tot bijna 11.000 in 2011.
De handelaren zagen in diezelfde periode hun omzet met
eenvijfde teruglopen van 1,5 miljard voor 2008 euro naar 1,2
miljard euro het afgelopen jaar, zo becijferde het CBS.

Leeftijd
Vooral op mensen van 40 jaar en ouder blijkt de motor grote aantrekkingskracht te hebben. Meer dan de
helft van de nieuwe machines die het afgelopen jaar werden verkocht, kreeg een eigenaar van tussen de 40
en 60 jaar. Aan het begin van deze eeuw was dat nog heel anders: in 2000 kwam juist de helft van alle
nieuw gekochte motoren in handen van een eigenaar van nog geen 30 jaar.
Het CBS signaleert dat de groep motorrijders aan het vergrijzen is. Bijna 60 procent van de motoren is in
bezit van veertigers en vijftigers, ruim anderhalf keer zo veel als in 2000. Bijna 12 procent van de motoren
was in 2011 eigendom van iemand van 60 jaar of ouder; dat is bijna drie keer zo veel als in 2000.
Bron: NU.nl
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Boetetarieven per 1 januari 2012.
Op de volgende overtredingen staat een boete van: 340 euro









geen gevolg geven aan een aanwijzing of niet stoppen voor een stopteken
inhalen v lak voor of op een voetgangersoversteekplaats
zonder gehandicaptenkaart parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats
keren, stilstaan of achteruit rijden op een auto(snel)weg
rijden over de vluchtstrook
blinde of persoon die zich moeilijk voortbeweegt niet voor laten gaan
voetganger of een gehandicaptenvoertuig op een zebra niet voor laten gaa n
onnodig geluid veroorzaken
Op de volgende overtredingen staat een boete van: 240 euro




geen gasdichte uitlaat
bumperkleven tot 80km/u
Op de volgende overtredingen staat een boete van: 220 euro













linksplakken
rechts inhalen
kruispunt blokkeren
geen voorrang verlenen
stilstaan op v luchtstro ok of vluchthaven
mobiele telefoon vasthouden
inhaalverbod negeren
niet stoppen voor rood licht
doorgetrokken streep overschrijden
over puntstuk of verdrijvingsvlak rijden
niet de richting volgen van de pijlen van de voorsor teerstrook

Alle andere boetes van 100 euro gaan naar 120 euro en die van 70 euro (de meeste parkeerboetes) naar 85 euro.
Snelheidsoverschrijding Binnen de bebouwde kom (in 30 km zone)
met 4 km/h 26 (43) euro
met 5 km/h 32 (50) euro
met 6 km/h 38 (59) euro
met 7 km/h 44 (67) euro
met 8 km/h 50 (77) euro
met 9 km/h 57 (86) euro
met 10 km/h 65 (97) euro
met 11 km/h 88 (122) euro
met 12 km/h 96 (132) euro
met 13 km/h 105 (143) euro
met 14 km/h 113 (155) euro
met 15 km/h 122 (167) euro
met 16 km/h 131 (179) euro
met 17 km/h 141 (192) euro

met 18 km/h 151 (205) euro
met 19 km/h 162 (218) euro
met 20 km/h 173 (232) euro
met 21 km/h 185 (247) euro
met 22 km/h 197 (263) euro
met 23 km/h 209 (278) euro
met 24 km/h 220 (294) euro
met 25 km/h 234 (309) euro
met 26 km/h 247 (326) euro
met 27 km/h 262 (343) euro
met 28 km/h 275 (360) euro
met 29 km/h 288 (376) euro
met 30 km/h 303 (390) euro

Bron: LOOT
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De rol van motorrijders en automobilisten bij
zichtbaarheids-gerelateerde motorongevallen
Achtergrond
In het Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders is de motorrijder als ‘kwetsbare verkeersdeelnemer’
gepositioneerd. In dat kader staan in het Actieplan 6 maatregelen genoemd om die verkeersveiligheid te verbeteren.
Een hiervan is dat er ‘onderzoek gedaan zal worden naar de zichtbaarheid van motorrijders’. Dit is niet de directe
aanleiding voor het SWOV-rapport naar de zichtbaarheid van motorrijders, de SWOV heeft het rapport dus niet in
opdracht van IenM geschreven, maar het ligt wel in het verlengde ervan.
Belangrijkste conclusies

Mei 2012



De waarneembaarheid van motorfietsen wordt beïnvloed door hun zichtba arheid én
door het verwachtingspatroon en kennis over motorrijders bij automobilisten.
Maatregelen om de veiligheid van motorrijders te vergroten kan daarom op beide
elementen worden gericht.



De zichtbaarheid van motorrijders verbetert als het contrast met de omgeving wordt
vergroot. Dit betekent niet altijd dat felle kleuren het beste zijn. In het
buitengebied, op een heldere dag zijn donkere kleding en een do nkere motorfiets
bijvoorbeeld weer opv allender.



Het blijkt dat ook de verwachting om een motorfiets in het verkeer tegen te komen,
een rol speelt bij het waarnemen van motorfietsen. Hiernaast blijken mensen die én
autorijden én motorrijden minder vaak betro kken te zijn bij auto -m otorongevallen.
Dit komt waarschijnlijk doordat zij meer bekend zijn met motorfietsen en het
bijbehorende verkeersgedrag. Automobilisten lijken over het algemeen wel
voorzichtig om te gaan met motorrijders. Zij geven bijvoorbeeld meer ruimte aan een
motorfiets dan a an een andere auto.



Het is waarschijnlijk minder goed mogelijk het verwachtingspatroo n bij
automobilisten te vergroten. De rijopleiding hierop aanpassen is waarschijnlijk niet
erg effectief, als men datgene wat men tijdens de opleiding leert niet veelvuldig in
de praktijk tegenkomt. Het is effectiever om vaste gewoontes/handelingen aan te
leren die het waar nemen van overige (kwetsbare) verkeersdeelnemers vergroten
(zoals het over de schouder kijken bij rechts afslaan).



De zichtbaarheid van de motorfiets speelt vooral een rol b ij o ngevallen waarbij de
auto linksaf slaat en de motorfiets tegemoet komt rijden: bij een naderende
motorfiets zijn afstand en snelheid moeilijker in te schatten dan bij een motor die
van opzij wordt waargenomen



Wanneer de motorfiets vanuit een kruisende weg nadert blijkt deze even vaak geen
voorrang te krijgen als een naderende auto. In deze specifieke situatie lijkt een
motorrijder dus niet minder zichtbaar dan een auto.



Een defensieve rijstijl van motorrijders kan bijdragen aan hun verkeersveiligheid



Welke maatregelen er ook zullen worden genomen, er zal altijd rekening moeten
worden gehouden met de beperkingen van de mens: automobilisten (en
motorrijders) zullen altijd fouten blijven maken.
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Meer onderzoek is nodig naar


Het effect van de kleding(kleur) van de motorrijder op de
veiligheid/waarneembaarheid (onder Nederlandse omstandigheden)
Verbetering van de verlichting van het vooraanzicht van motorfietsen om de
waarneembaarheid te verbeteren
De rol van verwachting van motorfietsen in het verkeer op het waarnemen van
motorfietsen en hoe dit verbeterd kan worden: met voorlichting c.q. in de
autorijo pleiding




Onderzoek naar de specifieke situatie van links afslaande auto’s
Als laatste:
Voor wie het hele rapport wil lezen http://www.swov.nl/rapport/R-2011-25.pdf

Bron: LOOT
---------

-------

ART keurmerk
Verzekeringen eisen vaak dat u uw motor naast (of los van) een alarmsysteem, is voorzien van een
ART goedgekeurd slot.
Het is vaak onduidelijk of een slot van dit keurmerk is voorzien. Er staat soms alleen een vermelding
op de verpakking en niets op het slot zelf.
Speurder R. Scherrenburg vond een internetsite met de volledige lijst met goedgekeurde sloten.
http://www.stichtingart.nl/sloten_resultaat.asp
Deze wordt ook regelmatig bijgewerkt.

Bron: LOOT
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Toerkalender 2012
Datum

Soort rit-evenement

Afstand ca.

13 mei

Toerrit door
Gelderland

152 km

-

10:00 uur

Henk Pasman

17 t/m 20 mei

Hemelvaart
weekeinde
WESERBERGLAND
Pinksterrit

Ca 800 km voor
de heen- en
terugreis

-

08:00 uur

Harry Koolhof

27 mei

3 juni

4 t/m 7 juni

Dobbelsteenrit
(voor meer info, zie
elders in het clubblad)
Avond-4-daagse
MC Freewheels

Kosten Vertrektijd

-

-

4x100 km

13 juni

Avondrit

18 t/m 22 juni

Avond-4-daagse
IJselrijders

2x125+3x100 km

8 juli

Toerrit

300 km

22 juli

Toerrit

5 augustus

Toerrit

19 augustus

€ 6,--

Halit Aydin

Inschrijven
tussen 11:0012:00 uur
Inschrijven
vanaf: 18.30
tot: 19.30 uur

MC Salland

Tussen 19:00
en 20:00 uur.

Avondvierdaagse-cie

-

€ 5,-totaal

Organisator / extra info

Start- en eindpunt MC Salland
Individuele rit
Vertrek vanuit het Trefpunt
Dorpsstraat 16 te Heeten
Gert Vierhouten

-

Cor Dalhuisen

-

Jan Korting

-

Cor Dalhuisen

Toerrit

-

Hans Vermeulen

2 september

Toerrit

-

Henk Pasman

16 september

27e Herfstrit
MC Salland Lemele

23 september

Toerrit

-

Erwin Zinnemers

14 oktober

Sluitingsrit

-

Voorzitter

Mei 2012

300 km

165/220 km

€ 5,--
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De Avond-4-daagse van 4 t/m 7 juni is NIET de onze, maar die van MC Freewheels en staat in onze kalender
opdat een aantal van ons ook daar (individueel) zullen gaan rijden. Dit, omdat wij er van uit gaan dat ook MCFreewheelers op onze Avond-4-daagse komen rijen.
De “geleende” rit van MC Salland op 16 september gaan we waarschijnlijk vervangen door een eigen rit, waarbij
we een aantal potentiële nieuwe leden willen uitnodigen om eens met ons mee te rijden. Te denken valt daarbij
aan regelmatige Avond-4-daagse rijders. Het is de bedoeling dat een bestuurslid die rit dan gaat voorrijden.

Jaap van den Berge, Toercommissaris

Mei 2012
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