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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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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.
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VOORWOORD
Hallo IJselrijders,
Sinds ik meewerk als vrijwilliger in het bestuur als secretaresse/notuliste is het voor mij de tweede keer dat ik
een voorwoord mag schrijven.
Dus erg bedreven hierin ben ik nog niet. De anderen draaien al heel wat jaartjes mee en schudden zo maar een
stukje uit hun mouw.
Ik ga mijn best doen om er wat van te maken.
Het werk voor de club doe ik nu een klein jaartje en de meesten zullen nog wel herinneren dat ik niet zo’n
goede start maakte.
Het zal je maar gebeuren dat je secretariële verplichtingen op je gaat nemen en dan gelijk een van de
belangrijkste vergaderingen vergeet.
Ik zat ’s avonds bij de kapper en kreeg toen een paniektelefoontje: WAAR BLIJF JE? Het is de algemene
ledenvergadering van de club.
Mooie secretaresse die al gelijk een vergadering verkeerd in haar agenda zet. Tja, een beetje DOM was het
wel. Zo snel als het kon ben ik met nat haar naar de vergadering vertrokken en ik werd met grote hilariteit
door iedereen ontvangen. Natuurlijk schaamde ik me behoorlijk en moest zelfs nog een pen lenen om wat
aantekeningen te kunnen maken.
Hopelijk vergaat het me dit jaar beter.
Ik ga mijn best doen want samen zijn we de IJselrijders en dat is een club om trots op te zijn.
Misschien tot gauw.
Jose Maatman
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Programma 2012

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

12 oktober
14 oktober
9 november
2 december

20:00 uur
09:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Peter Wolsing
De Lindeboom
Gert Vierhouten
Peter Wolsing

Bestuursvergadering
Sluitingsrit
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.

---------

-------

Op vrijdag 2 november 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 2 november a.s.
De volgende contactavond is op vrijdag 7 december 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 oktober
20 november
20 december

Clubblad jaargang 39 nr. 11
Clubblad jaargang 39 nr. 12
Clubblad jaargang 40 nr. 1
---------

Verschijningsdatum
rondom
7 november
5 december
3 januari 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:

Oktober 2012
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JARIGEN
oktober
Jaap van den Berge
Ronald van der Klooster
Marian Martens
Marco Eversberg
Patrick Orie
Hans Valkeman

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 !!!
Oktober 2012
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Welkom bij MTK de IJselrijders
Graag wil ik Marijn van der Giesen, Henk Schuurman en Henk Put die zich als nieuw lid hebben
aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom heten!

Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie motor als aan onze club zullen beleven. Wij als MTK
de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen zo gezamenlijk met jullie te genieten van onze mooie
hobby!

Veilige kilometers en tot binnenkort!

Harry Koolhof
Voorzitter MTK de IJselrijders
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Een wijze les van jongeren
Bij het verlaten van een supermarkt stelt de jonge caissière aan een oudere vrouw voor, dat zij
voortaan haar eigen boodschappentas maar mee moet nemen, in plaats van een plastic tas te kopen.
"Want plastic tassen zijn niet goed voor het milieu", zo zegt ze. De vrouw verontschuldigd zich en legt
uit: "Wij hadden dat groene gedoe niet toen ik jong was! "De caissière antwoordde: "Ja, en dat is nou
juist ons probleem vandaag de dag, jullie generatie maakte zich niet druk om het sparen van het
milieu voor de toekomstige generaties!" Ze had gelijk, onze generatie had dat groene gedoe niet in
onze dagen. Toen hadden we melk in flessen, frisdrank in flessen en bier in flessen, die we leeg en
omgespoeld terug brachten naar de winkel. De winkel stuurde deze dan terug naar de fabriek en in
de fabriek werden deze flessen gesteriliseerd en opnieuw gevuld. Wij deden ècht aan recycling. Maar
we deden niet aan dat groene gedoe in die tijd! Wij liepen trappen, omdat we niet over roltrappen en
liften beschikten in elk gebouw. Wij liepen naar de supermarkt en hezen onszelf niet iedere keer in
een 300 PK machine, elke keer als we 2 blokken verder moesten zijn. Maar ze had gelijk, wij hadden
dat groene gedoe niet in onze tijd! Babyluiers gingen in de kookwas, omdat wegwerpluiers niet
bestonden. We droogden onze kleren aan de lijn en niet in een energieverslindende machine die
continue 220 volt verbruikt. Wind- en zonne- energie droogden onze kleren echt. Vroeger, in onze
dagen. Kinderen droegen de afdankertjes van oudere broers en zussen en kregen geen gloednieuwe
kleren. Maar de jonge dame heeft gelijk!
Wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd. In die tijd hadden we - misschien - 1 tv of radio in huis
en niet 1 op elke kamer. De tv had een klein schermpje, ter grootte van een zakdoek en niet een
scherm ter grootte van de bijenkorf. In de keuken werden gerechten gemengd en geroerd met de
hand, omdat we geen elektrische apparaten hadden die alles voor ons deden. Wanneer we een
breekbaar object moesten versturen per post, dan verpakten we dat in een oude krant ter
bescherming en niet in piepschuim of plastic bubbeltjes folie.
In die tijd gebruikten we geen apparaat met een motor die op benzine het gazon maaide. We
gebruikten een maaier die geduwd moest worden en functioneerde op menselijke kracht. Wij
sporten door te werken, zodat we niet naar een fitnessclub hoefden te gaan om op ronddraaiende
loopbanden te gaan rennen, die werken op elektriciteit. Maar ze heeft gelijk. Wij hadden dat groene
gedoe toen niet. Wij dronken uit een fontein wanneer we dorst hadden, in plaats van uit een plastic
fles, die we na 30 slokken weggooien. Wij vulden zelf onze pennen met inkt, in plaats van elke keer
een nieuwe pen te kopen. Wij vervingen de mesjes van het scheermes, in plaats van het hele ding
weg te gooien alleen omdat het mesje bot is. Maar wij hadden dat groene gedoe niet in onze tijd.
Mensen namen de trein of een bus en kinderen liepen of fietsten naar school in plaats van hun
moeder als 24-uurs taxi servicedienst te gebruiken. Wij hadden 1 stopcontact per kamer en niet een
heel arsenaal aan stekkerdozen en verlengsnoeren om een dozijn apparaten van stroom te voorzien.
En wij hadden geen geautomatiseerde gadgets nodig om een signaal op te vangen van een satelliet
die 2.000 mijl verderop in de ruimte hing, zodat we contact konden leggen met anderen en uit te
vinden waar de dichtstbijzijnde pizzatent zich bevind. Maar is het niet in en in triest dat de huidige
generatie klaagt over hoe verspillend wij 'oudere mensen' waren, gewoon omdat wij dat groene
gedoe niet hadden in die tijd?
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Sluitingsrit 14 oktober a.s.
Beste IJselrijders het einde van het seizoen is helaas alweer in zicht en dat betekent voor mij dat ik de
sluitingsrit weer moet organiseren de laatste rit van dit jaar en de laatste rit die ik organiseer in de
hoedanigheid van mijn functie als voorzitter van de IJselrijders.
Het is me weer gelukt om een route van 200 km uit te zetten deze route voert ons naar Montferland dan gaan
we een stukje door Duitsland dus vergeet niet om de benodigde papieren mee te nemen, verder gaan we
langs dijkjes richting Nijmegen en dan door Arnhem via de snelweg naar de Steeg en richting Voorst weer
terug naar Deventer.
Ik heb de route dan ook de naam gegeven van de streken waardoor we gaan rijden dus heet de route: Rondje
Montferland-Lingewaard en Overbetuwe.
Ik hoop dat de weergoden ons dan ook goed weer bezorgd voor een leuke rit.
Ik heb twee pauze plaatsen in de route opgenomen een koffiepauze in Didam bij hotel de Uitkijk waar we
traditioneel ons kopje koffie met een appeltaartje op kosten van de club kunnen nuttigen en een lunchpauze
in Andelst bij Cafetaria De Posthoorn voor eigen rekening.
We vertrekken zondagmorgen 14 oktober om 9.30 uur als vanouds van de parkeerplaats bij de Lindeboom.
Ik hoop dat jullie allemaal weer meerijden en het seizoen beëindigen zoals het een betrokken IJselrijder
waardig is.
Groetjes
Harry Koolhof
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Motorrijden & milieu
Komt de motorfiets van z’n ‘vieze’ imago af?
Als motorrijder krijgen we, hoe we ook denken over het milieu en de rol van motorfietsen daarin, steeds meer
te maken met maatregelen die hier wel mee verband houden. We zien het nu al terug in de
motorrijtuigenbelasting.
Als MAG zijn we de afgelopen jaren al meerder keren geconfronteerd met een lage populariteit van de
motorfiets bij de Tweede Kamerfracties en een hieruit volgende onwil om zich voor ons sterk te maken. Als we
niet oppassen kunnen deze maatregelen en impopulariteit op termijn zelfs het einde van de motorfiets
betekenen. Alle reden dus om onze ogen hier niet voor te sluiten en te onderzoeken wat de status op dit
moment is en wat we kunnen verwachten

Geschiedenis - Vanaf 1992 gold voor personenauto’s de Euro1-norm, in 1997 gevolgd door de Euro2-norm. In
een later stadium werden ook de uitstoot van (nieuwe) motorfietsen aan regels gebonden met de invoering
van een Euro1-norm. Deze norm stelde nog niet zoveel voor en had ook niet zoveel impact. In 2000 is het
European Climate Change Programme gelanceerd. Dit werd later gevolgd door de derde Euronorm voor
uitlaatgassen (Euro3) voor personenauto’s en een nieuwe norm voor motorfietsen in 2004. Dit hield in, dat de
uitlaatgassen voor gemotoriseerde weer minder schadelijke stoffen, met name koolmonoxide (CO) en
stikstofoxiden (NOx) mochten bevatten. De belangrijkste ontwikkeling is de invoering van de Euro3-norm voor
motorfietsen in 2007. De nieuwe eisen betekenden het einde van de carburateur op nieuwe motorfietsen en
hebben een enorm gevolg gehad voor de uitstoot van schadelijke stoffen, vooral CO en NOx. Ondanks deze
verbetering werd het in de afgelopen jaren duidelijk dat er steeds meer aan de motorfietsen wordt getrokken
en de reputatie van grote vervuiler blijft bestaan. Hoewel de motorfiets stukken schoner is geworden, groeit
de afstand tussen motorfietsen en personenwagens nog steeds als het gaat om reductie van verbruik en
uitstoot.
De toekomst - Dat trekken aan de motorfiets blijkt onder meer uit plannen om in Europees verband een APK
voor motorfietsen verplicht te stellen en een voorgenomen ‘anti-tampering’ (het achteraf aanbrengen van
wijzigingen aan het voertuig) wetgeving. De voornaamste wijzigingen vinden we terug in een in 2010 door de
Europese Commissie opgesteld voorstel. Dit is inmiddels wat afgezwakt door een groot aantal door de
Commissie voor de interne markt en consumentenbescherming (IMCO) aangenomen wijzigingsvoorstellen. In
het voorstel staan regelingen met betrekking tot veiligheid (verplichte ABS), betere toegankelijkheid tot
reparatie- en onderhoudsinformatie, het op termijn verplicht invoeren van OBD (On Board Diagnostics;
elektronica, waarmee het elektrische systeem beter bewaakt kan worden, wat weer moet leiden tot beter en
zuiniger draaiende motoren), verboden omtrent het aanbrengen van wijzigingen in de aandrijflijn, lagere
uitstoot en hogere duurzaamheidseisen. De uitstooteisen worden in drie trappen teruggebracht.
Oktober 2012
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Voor de diverse L-categorie voertuigen (de verzamelnaam voor brommers, lichte, middelzware en zware
motorfietsen, trikes, quads etc.) gaan dan verschillende normen gelden, welke steeds verder worden
teruggebracht naar waarden die voor koolmonoxide en stikstof (voor met name zware motorfietsen)
maximaal ongeveer de helft gaan bedragen van de huidige maximale uitstoot en waarbij vooral de
hoeveelheid koolwaterstoffen nog maar een fractie zullen mogen zijn van wat nu nog is toegestaan. Deze
waarden zullen door de constructeur ook nog eens een minimaal aantal kilometers gegarandeerd moeten
worden (het duurzaamheidsvereiste). Dit aantal kilometers loopt op van 30.000 km via 35.000 km naar 50.000
km. Ook deze afstanden gelden weer voor (middel-)zware motorfietsen. Overigens heeft dit voorstel nog een
weg te gaan binnen de Europese molen en zijn zowel het voorstel zelf als tijdpad nog lang niet definitief.
De fabrikanten - Hierboven heb ik het vooral over de regelgeving gehad, maar hoe zit het in de praktijk? Uit
een Franse studie uit 2008 blijkt, dat de invoering van de Euro3-norm in 2007 heeft geleid tot een teruggang in
verbruik en een flinke teruggang in de uitstoot van schadelijke stoffen, vooral bij de zwaardere motorfietsen.
Bij deze studie werd hetzelfde traject in het spitsuur gereden met auto’s en motoren. De uitstoot van met
name koolmonoxide lag nog stukken hoger dan bij de personenwagens, vooral bij de lichte motorfietsen en
scooters (tot 125 cc). De internetpagina’s van de importeurs en fabrikanten geven over verbruik en uitstoot
bijna geen informatie. BMW vermeldt, dat hun motorfietsen voldoen aan Euro3, maar dat doen alle nieuwe
(weg-)motorfietsen boven de 50cc. Honda geeft hoog op over beginselverklaringen en publiceert op de
internationale pagina’s veel rapporten, maar concrete informatie over verbruik en emissie staat daar niet in.
Bij de overige merken is helemaal niets te vinden. Uit de informatie welke ik langs andere weg heb gekregen
van de importeurs blijkt ook wel waarom dat is. In tegenstelling tot de automobielindustrie, waar de metingen
uit een standaard testparcours onderdeel zijn van de typegoedkeuring, kent de motorfietsindustrie geen
genormaliseerde metingen. Die heb je wel nodig om vergelijkbare cijfers te krijgen. Er wordt nu op
verschillende manieren gemeten en dat levert natuurlijk ook verschillende uitkomsten op. Appels met peren
vergelijken dus en daar heeft natuurlijk geen enkele fabrikant en importeur zin in. Dus mocht je net als ik je
afvragen, waarom je nooit verbruiks- en emissiecijfers ziet: dit is het antwoord. Het blijft hier niet bij. Het
eerder genoemde voorstel van de Europese Commissie voorziet ook in een nog te ontwikkelen eenduidige
testmethode, maar wanneer dat werkelijkheid gaat worden is nog niet te zeggen. Wat ons betreft kan het niet
snel genoeg gaan. Namens de importeurs heeft de RAI Vereniging naar ons toe aangegeven, dat de
fabrikanten zich tot het uiterste zullen inspannen om tijdig alle producten te laten voldoen aan de nieuwste
eisen en normen. Of dit ook gaat lukken is mede afhankelijk van de definitieve eisen en testmethode(n) en
uiteraard ook het definitieve tijdschema van invoering. Aangezien nog geen definitief besluit genomen is over
de ingangsdata, heeft de industrie nog geen zekerheid over de nieuwe eisen en kan er ook nog geen
definitieve beslissing genomen worden tot het ontwikkelen van nieuwe technologische oplossingen en/of het
aanpassen van bestaande modellen en gebruikte technieken ter bestrijding van de emissie van
luchtverontreinigende stoffen.
De conclusie - De regelgeving en de inspanningen van de motorfietsindustrie hebben geleid tot een flinke
vermindering van de vervuiling en zowel de Europese wetgever als de fabrikanten zijn hard bezig om te komen
tot een verdere verbetering op dat gebied en tot de ontwikkeling van vergelijkbare maatstaven. Tot zover het
goede nieuws, want we zijn er nog lang niet. De motorfietsindustrie toont zich weinig pro-actief en wacht de
(Europese) regelgeving af, waarbij gepleit wordt voor een vooral niet te kort traject. Ook in de voorlichting
naar de consument zien we dit terug. De fabrikanten beroepen zich op het ontbreken van objectieve en
vergelijkbare maatstaven, maar tonen ook hierin weinig initiatief. Terwijl voor alle grotere
consumentengoederen energielabels inmiddels volkomen zijn ingeburgerd moeten de motorrijders het ook de
komende jaren nog steeds doen zonder enige vorm van inzicht en vergelijking. De MAG pleit voor snelle
terugdringing van verbruik en emissie en vooral voor een betere voorlichting van de motorrijder.
Importeurs - Om de benodigde informatie voor dit artikel te vergaren heb ik ook een aantal importeurs
benaderd met een vragenlijst. In de meeste gevallen heb ik eerst gebeld en daarna de vragenlijst gemaild. In
een aantal gevallen heb ik de vragenlijst meteen gemaild. Mijn verwachting was, dat de meeste importeurs
wel mee zouden werken. Net als wij hebben zij er belang bij dat de motorfiets van zijn ‘vuile’ imago af komt en
een van de manieren om dat te bereiken is te zorgen voor een goede voorlichting. Mijn vragen gaven alle
ruimte aan de importeurs om zich van hun beste kant te laten zien. Slechts vier van hen hebben de moeite
genomen om onze vragen te beantwoorden.
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Waardering voor de importeurs van BMW, Kawasaki, Triumph en Yamaha. En voor de RAI Vereniging, want
zodra die lucht kreeg van mijn activiteiten werd ik persoonlijk benaderd en zij hebben hun leden van advies en
mij van informatie voorzien. Bij de benaderde importeurs van Honda, Piaggio, Moto Guzzi, Harley-Davidson en
Suzuki staan het milieu en hun imago kennelijk niet zo hoog op de agenda of zij vinden de MAG niet belangrijk
genoeg. Jammer, gemiste kans.

Milieulabel - Wie een auto of een wasmachine zoekt krijgt meteen inzicht in het
energieverbruik en de milieuaspecten daarvan en kan dit ook vergelijken met
vergelijkbare producten. De bekende bordjes met de milieulabels zijn volkomen
ingeburgerd voor alle producten, die meer dan een beetje energie verbruiken. Alle
producten? Behalve eentje dan: wie een motorfiets zoekt en wilt weten wat hij aan
brandstofkosten voor zijn kiezen gaat krijgen of hoeveel uitstoot hij gaat veroorzaken
vangt bot. Nergens zijn verbruikscijfers en gegevens over de uitstoot te vinden. In een
beleidsstuk over het milieu heeft de FEMA in oktober 2011 ook al aangedrongen op het
invoeren van een milieulabel voor motorfietsen. De MAG sluit zich hierbij van harte aan
en dringt aan op een zo spoedig mogelijke invoering hiervan.

Bron: MAG
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Wegverlichting
Zien en gezien worden is belangrijk voor een motorrijder. Motorrijders kunnen daar zelf veel aan doen, zoals
het voeren van verlichting, maar soms is men afhankelijk van de omgeving. In het donker is het belangrijk dat
men een goed zicht heeft.
Nu zijn er op wegen verschillende soorten verlichting te vinden. Op de snelweg ziet men vaak in de
middenberm een kabel met daaraan (hangende) verlichting gemonteerd. Op buitenwegen worden meestal
lantaarnpalen (lichtmasten) toegepast, op diverse manieren opgesteld. Bekend is de zgn. zig-zagopstelling
waarbij de lichtmasten verspringen ten opzichte van elkaar. Bij de portaalopstelling zijn de lichtmasten recht
tegenover elkaar opgesteld en bij enkelzijdige opstelling zijn de lichtmasten aan één zijde van de weg
geplaatst.
Zolang de weg rechtuit ligt is er voor motorrijders vooralsnog geen probleem. Het probleem doet zich voor in
de bochten van de weg. Lantaarnpalen worden meestal in de buitenbocht geplaatst. Vanuit verlichtingstechnisch oogpunt is dit logisch maar levert voor motorrijders risico op bij een ongeval in aanraking te komen
met de lichtmast met letsel of erger tot gevolg. Met name het "kijken naar het gevaar" vergroot de kans met
een lichtmast in aanraking te komen. Het CROW handboek 202 "Handboek veilige inrichting van bermen"
geeft aan hoe belangrijk een obstakelvrije zone langs de weg is.
Lichtmasten kunnen van aluminium of staal zijn vervaardigd. Het voordeel van aluminium is dat het relatief
zacht en licht materiaal is en meegeeft bij een aanrijding, maar voor de motorrijder is dit nauwelijks een
voordeel. Lichtmasten van metaal zijn vaak van een breuklijn voorzien, maar ook deze is ontworpen voor het
gewicht van een auto. Voor motorrijders blijven beiden een (dodelijk) gevaar. Om deze reden is het voor
motorrijders beter om de lichtmasten te verplaatsen naar de binnenzijde van een bocht. Dit heeft echter ook
een keerzijde vanuit verlichtingsoogpunt. Het voordeel van de lichtmasten aan de buitenzijde van de bocht is
dat je ver vooruit kan kijken en geen last heb van obstakels in de binnenbocht die het zicht kunnen
belemmeren. Tevens is het een logische opstelling, ontstaan door gewenning en het wegdek is beter zichtbaar
door reflectie van de lichtbundel.
Als motorrijder willen we in zowel binnen- als buitenbochten helemaal geen obstakels. In Noord-Holland is
men begonnen met een project met actieve verlichting. De huidige praktijk leert dat lantaarnpalen over het
algemeen het rijcomfort van de verkeersdeelnemers vergroot. Bij duisternis zijn duidelijk de rijrichting,
kruisingen en zijwegen waar te nemen. In buitenbochten zijn vaak lantaarnpalen aangebracht; hier zou de
MAG graag wat anders zien. De actieve verlichting en markering is een prachtig begin van een nieuw tijdperk
en levert veel voordelen op. Het energiegebruik kan met meer dan 90 procent teruggebracht worden alsmede
de CO2-uitstoot.
Het systeem werkt als volgt:
Actieve markering in en langs het wegdek.
Led-markering in trottoirbanden.
Voeding met zonne-energie.
Aansturing via radiosignalen (geen palen of kabels meer nodig).
Led's branden alleen als er aanbod is van het verkeer.
Bij actieve markering wordt in de weg een rij lichtpunten aangebracht tussen of naast de al aanwezige
markering op de rijbaan. Deze lichtpunten maken het verloop van de weg goed zichtbaar voor de
weggebruiker. Zonder lantaarnpalen is er toch tijdige informatie en goede geleiding bij duisternis, dit is het
grootste winstpunt. Groot licht is niet meer nodig, waardoor verblinding door andere weggebruikers niet meer
plaatsvindt. Deze verlichting kan worden toegepast op rotondes, bochten, vluchtheuvels en natuurgebieden.
Belangrijk is dat deze verlichtingselementen buiten de rijbaan aangebracht worden.
Bron: MAG
Oktober 2012
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Toerkalender 2012

Datum

Soort rit-evenement

Afstand ca.

Kosten Vertrektijd

Organisator / extra info

14 oktober

Sluitingsrit

200 km

-

Harry Koolhof

09:30 uur

Jaap van den Berge, Toercommissaris

Oktober 2012
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