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Voorzitter :
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Secretaris :
Jaap van den Berge
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0570-650593

Penningmeester :
Marian Martens
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Bestuurslid :
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Bestuurslid :
Peter Wolsing

Wezenland 5
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Contributie 2012

Bankrelatie

: Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs € 21,-- per jaar.
Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar.
Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld.
: ABN-AMRO-bank nr. 4784.24.256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders

INHOUD
DOELSTELLING
M.T.K. de IJselrijders stelt zich
ten doel het behartigen van de
belangen van het motorrijden in
het algemeen en het behartigen
van de belangen van de leden in
het bijzonder.
Dit trachten we te bereiken
(zelfstandig of in samenwerking
met andere clubs en het Landelijk
Overleg Orgaan Toerclubs, het
L.O.O.T.), door o.a.
het houden van toerritten en
het bezoeken van
evenementen. Dit alles
zoveel mogelijk in
clubverband;
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Verslag sluitingsrit 14 oktober jl. ........................ 5

Stadswandeling Deventer……………………………..….8

Uitnodiging nieuwjaarsfeest .............................. 9

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.

Voorlopige toerkalender 2013 .......................... 11

Toerkalender ................................................... 12

VOORWOORD
Hallo IJselrijders,
De meeste kilometers zijn weer gemaakt, er kan nog wel eens een mooie dag komen om te toeren , maar zodra
te temperatuur rond de 12 graden gaat vinden de meesten het frisjes worden, en zien de meesten tegen op om
met een “druppel” aan de neus thuis te komen.
Zo ook ikzelf rij nu minder met mijn ZZR-600 . Zondag is voor ons nu een beetje een rustdag geworden , en een
dag dat we met het gezin iets gaan ondernemen. Zoals de herfstvakantie, 22 tot 27 oktober gaan we nog lekker
een week naar Zeeland, en wel Cadzand, in Zeeuws Vlaanderen. Deze badplaats hebben we bij toeval ontdekt
via een kleine advertentie in de zaterdagkrant van de Stentor. Via een particulier verhuurbureau kun je diverse
accommodaties huren.
We hadden een twee onder een kap woning, op een parkje met 40 woningen. Mooi gelegen en verkeersluw
prima glad asfalt, perfect voor de kinderen, zij kunnen naar hartenlust fietsen, want die neem ik
immers mee op een kleine aanhangwagen . De kinderen voelen zich heel “groot” op de fiets, de meeste
ochtenden met de fiets naar de bakker lekkere broodjes halen, na de koffie lekker naar het strand, alles mee,
Nijntje scheppen , wind tentje, plastic scheppen, en dan lekker spelen in het zand. De week vakantie zal zeker
zo weer om zijn.

Groetjes

Gert Vierhouten

November 2012
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Programma 2012/2013

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

9 november
14 december
15 december
11 januari
19 januari
1 februari
8 februari

20:00 uur
20:00 uur
16:30 uur
20:00 uur
21:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Gert Vierhouten
Harry Koolhof
Deventer
Harry Koolhof
Worp
De Lindeboom
Jan Korting

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Stadswandeling
Bestuursvergadering
Nieuwjaarsfeest 2013
Algemene Ledenvergadering
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 7 december is er weer een clubavond!!!
Zin in een gezellig praatje, darten of misschien wel biljarten?

Kom dan naar onze clubavond welke gehouden wordt 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.

Tot ziens op 7 december a.s.
De volgende contactavond is op vrijdag 4 januari 2013
November 2012
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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

Uitgave

20 november
20 december
20 januari 2013

Clubblad jaargang 39 nr. 12
Clubblad jaargang 40 nr. 1
Clubblad jaargang 40 nr. 2

---------

Verschijningsdatum
rondom
5 december
3 januari 2013
6 februari 2013

-------

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:

November 2012

Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
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JARIGEN
November/december
Wim Beumer jr.
Cor Dalhuisen
Eeke Bunt-Keizer
René Joldersma
Rob van den Brugge

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 !!!

November 2012
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Verslag sluitingsrit 14 oktober jl.
Om 9.30 uur vertrek vanaf de Lindeboom, het is de laatste sluitingsrit die door Harry als
bestuursvertegenwoordiger als voorzitter van de MTK de IJselrijders voor rijdt. Dit is dan voor de 9e keer
achtereen door hem verzorgd. Ook dit keer
belooft het weer ’n mooie rit te worden, dit
weet ik omdat wij hem al voor gereden
hebben. Alleen het weer weten we niet voor
uit, dat is altijd maar weer afwachten.

Ook Jan Amelink reed mee als introducé van
Harry en meldde zich gelijk weer aan als
oud/nieuw lid. Het weer was droog, fris en
toen we vertrokken 7 graden, we reden via de
Oerdijk richting Lettele, Bathmen, Laren en
door Almen. De bomen waren nog niet echt in
de mooie herfstkleuren getooid, enkele
bomen waren wel geel en met de
laaghangende zon (die voor het rijden niet
echt prettig was) was het toch nog wel ’n
mooi gezicht. De wegen waren behoorlijk schoon ondanks dat op de meeste akkers het mais er al af was, maar
het had ook best geregend de afgelopen zaterdag en flink gewaaid. In Bathmen gaf de GPS aan dat we rechts af
moesten, maar er lag flink wat glas op de weg. Dus heeft Harry de volgende afslag genomen, zodat we niet
allemaal lekke banden kregen want dat zou een kostbaar plaatje worden.

In Almen zag ik 4 reeën in de wei staan net tegen de bosrand aan. Het is en blijft ’n mooi gezicht. Ik heb het nog
aangewezen voor de achtervolgers maar ik weet niet of zij dit ook hebben gezien, dat voordeel heb je dan weer
als je achterop zit.
November 2012
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Rond 10.45 uur kwamen we aan bij onze koffiestop: Hotel de Uitkijk Kilderseweg 27 in Zeddam zie voor evt.
informatie www.hotel-de-uitkijk.nl Erwin ontdekte onder het rijden dat er ’n bout aan zijn stuur eruit “
rammelde “ en steeds verder naar boven kwam, hij heeft ’n paar maal ook onder het rijden geprobeerd om dit
met de handschoenen aan er weer in de draaien maar echter zonder resultaat. Ja waar moet je nu met zo’n
losse bout naar toe? En blijft je stuur nog wel zijn werk goed doen? Nou de losse bout heeft hij maar in zijn helm
gestopt (onder het rijden ) en gelukkig heeft Erwin veel verstand van sleutelen aan zijn motoren dus hij had al
wel in de gaten dat hij geen stuurproblemen kreeg door de afwezige bout. En tijdens de koffiestop had gelukkig
Jaap (die altijd wel gereedschap in zijn motor heeft ) een inbussleutel waar de bout weer mee vastgedraaid kon
worden.

We hebben heerlijk in de lounge genoten van de koffie en de thee met appelgebak dat ons werd aangeboden
door onze club. Fijn dat ze de traditie hiervan in ere houden en het smaakte bijzonder goed. Hiervoor onze
welgemeende dank. We hebben lekker ruim de tijd genomen voor de koffie, we zaten ook zo lekker in die
lounge-stoelen.
Na de koffie, richting Duitsland waar we door de mooie natuurschoon reden van Montferland. We reden door
fijne smalle binnendoor wegen, omringt door de bossen en zo richting Kleve, Nijmegen en over de mooie
Waaldijk langs de Waal waar ineens zo’n 10 schapen ook over die dijk liepen waar wij reden, ze waren
waarschijnlijk ontsnapt, wel ’n tikkie gevaarlijk eerst liepen ze voor ons uit wel wat hard maar ineens draaiden
ze zich om en gingen ze gelukkig tegen de afrastering staan zodat wij er langs konden.
In Andelst bij cafetaria “ de Posthoorn “ stopten we voor onze lunch, ze hadden echter maar 4 menu/lunchkaarten, toen hebben we maar even op elkaar gewacht tot dat we allemaal hadden gezien wat we wilden
bestellen. Het smaakte heel goed en was zeker niet duur.

November 2012
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Ook hier hebben we uitgebreid de tijd genomen om lekker te kunnen eten. Na de lunch gingen we weer verder
met de rit, inmiddels was de temperatuur opgelopen tot 12 en ’n halve graad.
In Oeken begon het wel wat donkerder te worden maar in Voorstonden kregen we wat druppels regen op ons,
niet noemenswaardig ze waren bijna te tellen. Daar het ook traditie is werd er nog gestopt bij snack-counter ’t
Hoekje in Voorst voor ’n ijsje, weer viel er wat regen. Na het ijs zijn we via Wilp over de Wilhelminabrug door
Deventer weer naar Schalkhaar gereden waar we om 16.00 uur weer aankwamen bij de Lindeboom. Het was
weer ’n mooie, afwisselende route, waar we weer volop van hebben genoten. Nu hebben we de winterstop
voor de motoren, maar door de winter-activiteiten blijft de club volop in beweging en zien we weer uit naar het
nieuwe seizoen van 2013.
Aanwezig waren: Harry en Tonny Koolhof, Francis en José Maatman, Jos en Jan Korting, Jaap v.d. Berge, Ronald
v.d. Klooster, Henk Put, Erwin Zinnemers, Jan Amelink en Johan Gras.
Harry bedankt weer voor de mooie route en diegene die mee zijn geweest bedankt voor de gezelligheid. En we
zien elkaar wel weer binnenkort.
Groetjes,

Tonny Koolhof

November 2012
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Stadswandeling Deventer
Zoals inmiddels al twee keer eerder hebben we tijdens de winterperiode met de club
een stadswandeling onder leiding van Henk van Baalen gedaan. Op de algemene
leden vergadering van 5 oktober hebben we besloten om ook dit jaar weer zo’n
stadswandeling te houden en wel op zaterdag 15 december.
Ondanks dat het dan ook Dickens Festival is heeft Henk van Baalen toegezegd om dan
met ons een wandeling te begeleiden door de Raambuurt van Deventer.
Als vertrekpunt is gekozen voor de Boreel Kazerne aan de Houtmarktzijde om 16:30
uur, we hebben dan wandeling met verlichting, misschien in kerstsfeer en we zullen
eindigen in een restaurant boven de Mediamarkt.
Iedere IJselrijder(ster) en eventuele introducé is welkom om deze wandeling mee te
maken.
Ter bestrijding van de kosten vraag ik van elke deelnemer een bijdrage van € 5,00
(liefst gepast).
Graag ontvang ik een reactie van jullie, op de site of via mijn e-mail op
jbvdberge@concepts.nl , zodat ik een indruk krijg van het aantal deelnemers.

Jaap van den Berge

November 2012
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MTK de IJSELRIJDERS 1974
NODIGT U UIT VOOR HET NIEUWJAARSFEEST MET

MAGIC BOWLEN
bowling centrum “de WORP”
19 januari 2013
aanvang 21.00 / 01.00 UUR

Deze avond worden jullie om 21.00 uur ontvangen in de lounge met een kop koffie. Hier ontvangt u 3
consumptie munten per persoon.
Aansluitend gaan we om 21.30 uur naar zaal 3 waar het MAGIC BUFFET klaar zal staan met warme en
koude heerlijkheden met voor ieder wat wils.
Vanaf 23.30 uur gaat het dan eindelijk van start. Het onderdeel MAGIC BOWLEN staat dan voor ons
klaar. En als we onszelf dan ingedeeld hebben voor de game kunnen we dan onze sportiviteit ten toon
spreiden.
Rond 01.00 uur zal na een eerlijke telling de winnaar van deze sportieve uitspatting bekend gemaakt
worden waarna we na deze gezellige avond huiswaarts keren.

Opgave per mail;
IJselrijders@hotmail.nl
uiterlijk vrijdag 11 januari 2012

Om de kosten van deze avond binnen de perken te houden vragen we een eigen bijdrage van € 10,—
per persoon (bij binnenkomst te voldoen).
Tot 19 januari 2013,
Groeten
bestuur MTK de IJSELRIJDERS 1974
November 2012
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Kabinetsplannen duperen bezitters klassieke motoren
De Motorrijders Actie Groep (MAG), belangenvereniging voor motorrijders, is teleurgesteld over het
voornemen in het nieuwe regeerakkoord om motorrijtuigenbelasting te
gaan heffen over motorvoertuigen van 25 jaar en ouder.
Met deze maatregel, verkocht als middel om het milieu te beschermen,
wordt het voor liefhebbers en restaurateurs van oude motorfietsen
lastiger gemaakt om hun hobby uit te blijven oefenen en zo waardevol
cultureel erfgoed voor het nageslacht te bewaren.
Het gaat hier veelal om voertuigen die hooguit enkele malen per jaar
worden ingezet om oldtimerritten te rijden en door hun lage
jaarkilometrage van enkele honderden kilometers amper een rol spelen
in de totale uitstoot van uitlaatgassen. Liefhebbers hebben vaak
meerdere motorfietsen in hun bezit en besteden veel tijd aan het
opknappen en in stand houden hiervan.
MAG-secretaris Dolf Willigers verklaart: “Een enkel zeeschip dat de
haven van Rotterdam binnen vaart, veroorzaakt al meer vervuiling dan al die klassieke motorfietsen
samen in een heel jaar, maar daar worden er alleen maar meer van binnengehaald. Deze schandalige
maatregel heeft niets te maken met het beschermen van het milieu. Dit is ordinaire inhaligheid van de
overheid waarmee duizenden liefhebbers van klassieke motorfietsen worden gepakt.”
Bron: MAG

---------

November 2012
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Voorlopige Toerkalender 2013

Datum

Soort rit / evenement

24 maart

Openingsrit

31 maart
7 april
21 april

Paasrit
Koekstadrit IJselrijders
Bloembollenrit

Geschatte
afstand in km's

Kosten
voor
inschrijving

Voorzitter
150 / 250
250

€ 5,00

5 mei
9 mei

MC Salland
Koekstad commissie
Jaap van den Berge
xxx

26 mei

Hemelvaart weekeinde
Pinkstertoertocht MC
Freewheels
14e Vechtdalrit

t/m 12 mei

2 juni

Dobbelsteenrit

19 mei

3 juni

Organisator

t/m 6 juni

12 jun

Avond-4 daagse MC
Freewheels
Avondrit ?

17 juni

t/m 21 juni

A4D IJselrijders

24 juni

t/m 27 juni

A3D

3 juli

t/m 5 juli

3-Daagse

xxx
140 / 200

€ 5,00

MC Freewheels

250

€ 5,00

MTC Dalfsen
Regio-overleg
vergadering

4 x 100

€ 5,00

MC Freewheels
Gert Vierhouten?

3 x 100 +
2 x 125
3 x 100

€ 5,00

A4D Commissie

gratis

MC Salland
MTC Dalfsen

7 juli

Halit Aydin

21 juli

Jan Korting

4 augustus

xxx

18 augustus
24 augustus

300 à 350
25
t/m
augustus

Cor Dalhuisen
Open rit RAM
Raalte
Harry Koolhof

Oldtimer-rit Stoppelheane

1 september
8 september
15
september
22
september
6 oktober

Blauwe bogen rit Dalfsen

200

Promotierit

100

20 oktober

Sluitingsrit

Pony toertocht Heeten

150 / 200

€ 5,00

MTC Dalfsen
xxx

€ 5,00

MC Freewheels
xxx
Voorzitter

Niet alle ritten in deze kalender zijn ritten van de IJselrijders. Tussen onze ritten door zijn ook de open-ritten van
de regio-clubs weergegeven. Die zijn als zodanig aangegeven. Evenals wij graag zien dat clubleden uit de regio
bij onze open ritten komen rijden willen zij graag dat wij bij hen komen rijden. Vandaar de vermelding.
Daar waar er nog geen “voorrijder” bekend is hebben we xxx ingevuld en kan een kandidaat-voorrijder zich bij
de toercommissaris melden.

Jaap van den Berge, Toercommissaris
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