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INHOUD
DOELSTELLING
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Overleg Orgaan Toerclubs, het
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zoveel mogelijk in
clubverband;
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VOORWOORD
Hallo IJselrijders
Ik ben alweer aan de beurt om een voorwoord te schrijven. Alleen ik heb geen idee waar ik
het eens over zal gaan hebben. Als jullie dit lezen is het alweer oktober en het eind van het
motorseizoen is in zicht. Op 20 oktober staat de sluitingsrit gepland. Ik hoop dat er mooi
weer besteld is voor deze rit en dat de opkomst goed zal zijn, maar dat lezen we wel in het
verslag van de rit, in het clubblad van november.
Het weer zat ons niet erg mee in het begin van het seizoen, maar dat is in de zomer
helemaal goed gekomen, zweten !!!! We hebben natuurlijk ook alweer een aantal mooie
ritten gehad deze zomer. De openingsrit van Jan, de Koekstadrit door de
koekstadcommissie, erg mooie rit, mijn dank daarvoor. Dat was voor mij weer de eerste rit
na mijn polsoperatie en dat ging goed. De A4daagse dat waren ook mooie ritten en ook
met mooi weer.
Ook ik heb dit jaar een Ladys weekend gehad in april, was koud maar we hebben het wel
droog gehouden het hele weekend en we zaten dit jaar in het Sauerland ongeveer 20 km.
van Winterberg. Mooie tochten gemaakt en het was erg gezellig. We waren dit jaar met 43
motor babes.
Ook de jubileum commissie is weer opgestart voor ons jubileumjaar 2014, de eerste
bijeenkomsten zijn alweer geweest (en er zullen er nog veel volgen) en er zijn ontzettend
veel leuke ideeën ter tafel gekomen, daar zal ongetwijfeld een leuke mix van overblijven.
Wordt vervolgt.
Vrijdag 18 oktober 2013 is de Algemene Ledenvergadering gepland. 20.00 uur De
Lindeboom, Schalkhaar. Noteer deze datum in je agenda.
MTK De IJselrijders een club om trots op te zijn.

Groet
Marian
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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij het L.O.O.T.
MAG ondersteunende club

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Hierbij zijn alle leden van MTK de IJselrijders uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering
Datum : Vrijdag 18 oktober 2013
Aanvang : 20.00 uur
Plaats : Café / Restaurant “De Lindeboom”
AGENDA:
1. Opening
2. Goedkeuring notulen ALV - 1 Februari 2013
3. Invulling vacatures:
Bestuurslid
Diverse commissies

4 . Bijkomende agendapunten :
-

Hoever zijn de plannen voor het lustrum gevorderd
Aanpassing statuten en huishoudelijk regelement
Aanpassing puntentelling toerkompetitie

5. Planning winterprogramma 2013 / 2014
6. Nominatie en verkiezing IJselrijder / ster 2013
7. Rondvraag
PAUZE
8. Beantwoording rondvraag
9. Voorlopig toerprogramma 2014
10. Contributie 2014
11. Voorlopige begroting 2014
13. Sluiting
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Oproep voor nominatie IJSELRIJDER/STER van het jaar 2013
Dit jaar stelt het bestuur u weer in de gelegenheid om iemand uit onze gelederen
voor te dragen als IJselrijder/ster van het Jaar 2013.
Brengt u per e-mail uw voordracht uit vóór 15 oktober 2013 bij de secretaresse:
fgj.maatman@home.nl
Wilt u de secretaresse zelf nomineren, mail dan de voorzitter:
famkorting@home.nl. Ook het bestuur zal personen nomineren.
De nominaties worden op de Algemene Ledenvergadering van 18 oktober 2013
bekend gemaakt.
Tijdens de ALV deelt de secretaris dan stembriefjes uit, één per rechthebbende,
waarop de namen van alle genomineerden staan. Na afloop worden de
stemmen geteld.
De uitslag wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt.
---------

-------

Oproep nieuwe bestuursleden!!
MTK de IJselrijders is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich
voor de club in willen zetten.
Wij zoeken enthousiaste en communicatief vaardige mensen.
Heeft u belangstelling aarzel dan niet en laat dit per omgaand weten aan een
van de bestuursleden.
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Verslag Promotierit 15 september jl.,
De afgelopen jaren werd in een vergadering het idee geopperd om een z.g. Promotierit te organiseren. Dit,
om weer wat nieuwe leden te werven, maar ook om de huidige leden wat te enthousiasmeren en om
anderen in onze keuken te laten kijken. Op deze manier moet het mogelijk zijn om nieuwe ideeën op te doen
en het rijden in clubverband te promoten. Onze voorzitter, Jan Korting, heeft de leden opgeroepen om, waar
mogelijk, zoveel mogelijk aan deze rit deel te nemen. Ook werden niet-leden, voor zover hun naam en adres
bekend was, door het bestuur benaderd om aan deze tocht deel te nemen. Verder werd ook de KNMV
hiervan in kennis gesteld. Mede gezien de lengte van de rit en de bekendheid in de omgeving, had deze rit
voor mij persoonlijk aanvankelijk niet de hoogste prioriteit, maar in overleg met Elly toch besloten om mee
te doen. (sorry Jos, dit heeft niets te maken met de mooi door jou uitgezette en fraaie route). Per slot van
rekening ben je lid van deze club.

De weersomstandigheden op deze dag waren voor ons motorrijders alleszins redelijk te noemen, eigenlijk
hartstikke goed. We kwamen ruimschoots op tijd bij de Lindeboom aan, waar we al werden opgewacht
door o.a. onze toercommissaris, Jaap v/d Berge, Halit Aydin , Henk en Berna Pasman en een
vertegenwoordiger van de KNMV, dhr. Ivo Huet. Vanaf dat moment bleven de deelnemers komen.
Inmiddels was het bijna 11.00 uur (vertrektijd dus) en onze voorrijder en organisator, Jos Korting, was nog
niet gearriveerd, hetgeen ons bevreemdde, doch zijn broer Ton kwam met het verlossende antwoord, dat
Jos nog aan het tanken was. Gelukkig op tijd kwamen alsnog Jan (de voorzitter) en zijn zoon Jos
(voorrrijder) opdagen. Over en weer werd er kennis met elkaar gemaakt. Heel leuk en ontspannend. Jan
Korting riep vervolgens de club bijeen en zette in het kort uiteen wat de spelregels zijn binnen de club.
Ook werden er door hem groepsfoto’s gemaakt. Even na elven maakte een ieder zich gereed voor vertrek
en kwamen op de valreep, geheel buiten hun gewoonte, Harry en Tonny Koolhof aanrijden. Harry bleek
thuis startproblemen (hoe is het mogelijk) met zijn BMW te hebben en moest de accu van de auto eraan
te pas komen om de motor tot leven te wekken.
We vertrokken, in willekeurige volgorde, met 23 personen, verdeeld over 20 motoren.
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De deelnemende leden waren :
Jaap v/d Berge
Halit Aydin
Arthur Holthuis
Harry en Tonny Koolhof
Jan, Jos en Ton Korting
Berna en Henk Pasman
Henk Put
Elly en Cor Dalhuisen
De “Intro’s: (hopelijk hebben we de namen goed overgenomen)
Roland Brontsema
Frank Grootkoerkamp
Marcel Hazelzet
Ivo Huet
Hendrikus Jansen
Bert en Jon Neuteboom
Vincent Smidt met duo passagiere
Marc Steenhuis

De vrouwelijke deelnemers waren, zoals uiteraard was te verwachten, in de minderheid. Ze waren met z’n
vieren, waarvan er 3 als duopassagier meereden. M.i. was de totale opkomst zeer acceptabel, al had ik en
met mij nog een paar anderen, redelijkerwijs toch wat meer IJselrijders verwacht. We reden over, zeker voor
onze nieuwkomers, prachtige binnenwegen naar Bathmen, Almen en vervolgens naar Vorden, waar we
binnen een uur aankwamen bij het Panne(n)koeken restaurant de Vordense Pan. We konden met z’n allen
terecht op het terras onder een grote partytent. Het was weliswaar nog wat vroeg, maar het bleek dat bij de
meesten er toch wel een stevige hap in ging. De koffie en het eten smaakte prima en de bediening was
correct. Binnen anderhalf uur zaten we weer op de “stoomfiets” om onze route te vervolgen.
Echter bleken 2 deelnemers, waarvan ik de namen niet heb genoteerd, hier te moeten afhaken, vanwege
tijdgebrek, om elders in familieverband nog deel te kunnen nemen aan een feestelijke lunch.
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De vervolgroute ging wederom door het fraaie landschap van o.m. Bronckhorst, niet te verwarren met
Bronkhorst. Het moet gezegd, dat ondanks de deelname “van buitenaf” er gedisciplineerd werd gereden.
Via Steenderen werd voor de oversteek van de IJssel gekozen voor het pontje van het laatst genoemde
Bronkhorst. Het bleek dat ook hier vele makke schapen in een hok gingen. Samen met nog twee
personenauto’s, waarvan één met aanhanger, gingen, behalve al onze motoren, nog 3 andere
motorrijders in één keer op de pont. Weliswaar zodanig dat de juf die het veergeld moest innen
nauwelijks tussen de motoren door kon. Na deze oversteek gingen we via de Cortenoever, Voorster-en
Wilpseklei en Bolwerksweg weer richting Deventer.

Om 16.00 uur waren we allen weer terug bij de Lindeboom, waar op de parkeerplaats nog even wat werd
nagepraat en waarna werd besloten om gezamenlijk nog even ( en dat op kosten van de club) een kop
koffie/thee te nuttigen bij de Lindeboom. De gehele sfeer onderweg en tijdens de koffie na afloop was
goed en desgevraagd gaven een aantal “gastrijders” tijdens deze koffie aan het als erg positief te hebben
ervaren. Een “chapeau” voor Jos dus. Na mijn aanvankelijke (persoonlijke) bedenkingen aan het begin van
dit epistel moet ik toch concluderen dat de afweging van de lengte van de route (136 km) en de gekozen
stops de juiste is geweest, gelet op de onbekendheid tevoren met het kaliber van de (gast) motorrijders
en hun mogelijke voorkeuren.
Jos, namens ons allen bedankt voor je inzet en graag tot een volgende keer.
Met vr.gr. Cor (en Elly) Dalhuisen.
P.s.: Tijdens deze rit kwam nog een onderwerp aan de orde betreffende logies in het buitenland. Elly en ik
zijn net terug uit de Harz in Duitsland en hebben wederom positieve ervaringen opgedaan in het plaatsje
Wildemann. Vanaf Vaassen een 400 km.We waren daar in een gezellig klein familiehotel met uitstekend
eten, drinken en bediening. Half pension voor slechts € 41,50 pp. Nu in de maanden oktober en
november geldt een korting n.l.: 4 nachten boeken en 3 betalen. De omgeving is ook alleszins de moeite
waard. Het betreft: Hotel Restaurant Spiegeltalereck, familie Marten en Dymphna Udink, Im Spiegeltal 50.
38709 Wildemann. Tel. 0049(0) 5323961709 E-mail: spiegeltaler.eck@harz.de.
Oktober 2013
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Sluitingsrit 20 oktober a.s.
Ja mensen, het is weer zo ver. De sluitingsrit staat weer voor de deur. Ik heb voor deze rit een route
uitgezet van nog net geen 200 km en in de richting van Ommen. Vertrek Lindeboom 09.00 uur
Uiteraard heb ik twee rustpunten uitgezocht.
De eerste is Café Mansier. Hier wil ik koffie met
gebak gebruiken. Ik kwam er vandaag, op weg
van het ene naar het andere project toevallig
langs en heb e.e.a. maar direct geregeld met het
café - we kunnen er terecht voor koffie en
appelgebak. Aankomst zal zijn rond 10.30 uur en
vertrek 11.15 uur.
Ik wil voor de lunch stoppen bij café de Nieuwe
Brug (aankomst 12.50 uur en vertrek ca. 14.00
uur)
Aankomst bij de Lindeboom zal zijn om 16.00 uur. Ik hoop bij de terugkomst bij de Lindeboom nog even
ter afsluiting van het toerseizoen gezamenlijk wat te drinken.
Nu nog hoop op goed weer!!
Graag zie ik jullie op 20 oktober!

Jan Korting
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Programma 2013

Datum

Tijd

Plaats

Wat te doen

11 oktober
18 oktober
18 november

20:00 uur
20:00 uur
20:00 uur

Jan Korting
De Lindeboom
Jaap van den Berge

Bestuursvergadering
Algemene Leden Vergadering
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.

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart.
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.
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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 oktober 2013
20 november 2013
20 december 2013
20 januari 2014
20 februari 2014
20 maart 2014

Oktober 2013

Clubblad jaargang 40 nr. 11
Clubblad jaargang 40 nr. 12
Clubblad jaargang 41 nr. 1
Clubblad jaargang 41 nr. 2
Clubblad jaargang 41 nr. 3
Clubblad jaargang 41 nr. 4
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Verschijningsdatum
rondom
6 november 2013
4 december 2013
8 januari 2014
7 februari 2014
5 maart 2014
6 april 2014
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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.

---------

-------

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

Oktober 2013

Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974

pagina 10

Verslag toertocht 1 september jl.,
Om 9 uur ‘s ochtends was de start gepland voor de toertocht naar het zuiden. Na twee weken eerder een tocht
gereden te hebben door Friesland stond nu een tocht de andere kant op door Limburg op het programma.
Uiteraard was er even de tijd om de nieuwe motor van Jaap te bewonderen. De Kawa was ingeruild voor een
Yamaha Diversion. Aangezien de tocht uit 480 km bestond, was de opkomst misschien iets minder dan normaal.
Nadat we nog even de snelwegprocedures hadden doorgenomen met Cor gingen we van start. Op de Oerdijk kwam
Halit ons nog tegemoet zodat we uiteindelijk met 7 motoren plus 1 bijrijder de tocht aanvaarden, degene die dat
waren zijn Henk en Berna Pasman, Jaap v/d Berge, Harry en Tonny Koolhof, Cor Dalhuizen, Halit Aydin en PieterJan Fledderus. Het eerste gedeelte ging over de snelweg om zo snel mogelijk in Limburg te zijn. Het invoegen op de
snelweg verliep vlotjes, het weer was perfect (18 C). het leek weer een perfecte motordag te worden. Echter na
Nijmegen doken er van die gele borden op met de vermelding “omleiding”. Laat nou net onze snelweg afgesloten
te zijn! Na een alternatieve route kwamen we bij ons rondje Limburg, echter begonnen we nu niet bij het startpunt
volgens de Garmin-route. Hierdoor gingen de navigaties van sommigen (waaronder die van mij) een eigen leven
leiden. Bij de eerste rotonde gingen we rechtdoor terwijl mijn navigatie rechtsaf aangaf. Aangezien de navi van
Harry nergens last van had en hij de leading man was, was het protocol “follow the leader”!

Bij de eerste stop bij café Manustus was het even zoeken waar het café gebleven was. Dit weekend was er blijkbaar
net een feestweekend en er stond een muziekpodium voor het café, dat hierdoor bijna niet meer te zien was. De
tocht verder vervolgd. Het leuke is dat je op plaatsjes komt waar je anders nooit komt en ook zelfs nog nooit van
gehoord hebt; namen als Slek en Paarlo bij voorbeeld. Door Roermond, hebben we nog mooi een stukje over de
boulevard meegepakt. Zag er gezellig uit. Ook hier hebben de drempels hun intrede gedaan, waardoor de topkoffer
van Jaap openklapte (zal nog wel nieuwigheid zijn). Het gedeelte vanaf Weerd door de Peel was erg fraai.

Hier zaten een paar mooie weggetjes in. Nadat we weer bij het beginpunt van de route uitkwamen, hebben we
eerst weer even bijgetankt. Daarna de terugreis aanvaard. Weer over de snelweg en zonder omleidingen verliep de
reis gladjes. Bij de Lindenboom nog even de dag geëvalueerd, waarbij iedereen concludeerde dat het een perfecte
motordag was geweest en iedereen (ik in ieder geval) met een voldaan gevoel weer naar huis ging. Het was leuk
om een keer een ander gedeelte van Nederland te rijden!

Pieter-Jan Fledderus
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Pensioenen
De oude Drees hield van de mensen
en wilde hen een verzorgde oude dag toewensen
Dus ontwierp hij de AOW
En heel het land riep blij: Hoezee
En zo werd er gezorgd voor de Oude van Dagen
en het was er voor alle bevolkingslagen
En als was dat inkomen niet zo heel erg groot
je hoefde niet meer te werken tot aan je dood
De rijkeren wilden het daar niet mee doen
en spaarden verder voor een aanvullend pensioen
De fondsen kregen daardoor meer centen in kas
en uitbetalen hoefde men veel later pas
Hee, dachten de fondsen, dit moet ook voor de gewone man
zodat hij later wat ruimer rondkomen kan
We regelen dat met zijn kleine salaris
Hij zal er blij mee zijn als hij straks klaar is
En zo spaarden de fondsen die centen erbij
Vooruitzichten mooi en iedereen blij
De pensioenfondsen spaarden en bulkten van 't geld
Het beloofde heel wat, iedereen welgesteld
Doch de regering greep ONS geld zonder ONS iets te zeggen
en de fondsen begonnen fanatiek te beleggen
En dit alles was helaas het begin
En de plus in de pot werd een droevige min
Directeuren en Commissarissen verzaakten hun plicht
Want op ONS geld hield men geen zicht
De pot raakte leeg, het overschot slinkt
Na alle onderzoeken denk ik wel dat het STINKT
Niemand krijgt boete, niemand krijgt straf
Van HUN kapitaal gaat geen centje eraf
Een beloninkje hier een gouden handdrukje daar
Maar de pensioengerechtigde is zwaar de sigaar
Inleveren Baby-Boomers, jullie zijn met te veel
Dat ook zo velen betaald hebben is niet essentieel
En ook de AOW leeftijd is veel te laag
Al die vijfenzestigplussers zijn een vervelende plaag
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Dus pensioenen verlaagd, pensioenleeftijd verhoogd
Want alle opgespaarde potten zijn bijna opgedroogd
Wat er aan geld is verdwijnt naar Europa
Dus pak je rollator en werken, opa!!
Kom op partijen, heb geen harten van steen
Kijk voor de verandering eens om je heen!!
De oudere arbeiders mankeren wel wat
Hebben soms kwalen, door hun arbeid gehad
Daarbij, wie wil de oudere arbeider nog hebben?
De man die zijn kracht met de jaren zag ebben!
Moeten zij nu nog werkelijk solliciteren
Van de pluche zittende dames en heren?
Willem Drees kijkt droef op ons neer, het was toch geen spel?
Maar met het beleggen leek het dat wel
Zijn menslievende plan, het had zomaar gekund
Maar de arbeider op leeftijd is zijn plan niet gegund.

Wanneer mensen banken beroven gaan ze naar de gevangenis.
Wanneer banken mensen beroven krijgen ze een bonus.
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Verslag Pony Toertocht 22 september jl.,
Deze rit was georganiseerd door de MC Free Wheels uit Heeten. Om 10.00 uur was het vertrek vanaf de Lindeboom
in Schalkhaar. Daar kwamen de leden bijeen van onze club. Dit waren: Jaap van den Berge, Halit Aydin, Jan
Amelink, Theo de Lange en Harry en Tonny Koolhof. En als groep van de IJselrijders reden we richting Heeten om
ons daar in te schrijven. Jan reed vandaag weer mee met zijn nieuwe / oude motor. Jaap reed voorop daar achter
Halit, dan Theo, daarna Harry en Tonny en als laatste Jan. Via de Koningin Wilhelminalaan naar de Spanjaardsdijk.
Toen we net op de Spanjaardsdijk bij huisno: 1
waren stopte het groepje, wat was er nu aan
de hand, we waren net lekker op weg. De
topkoffer-deksel van Jaap zat niet op slot en
elke keer als we over de drempels reden dan
vloog de deksel omhoog, dus oplettende Halit
wees Jaap er op dat dit gebeurde en er van
alles uit zijn koffer kon springen zoals de
inschrijflijst van de deelnemers. ( Was dit de 1e
keer Jaap ?) Dus Jaap de topkoffer nu echt
goed op slot gedaan. We konden de reis weer
vervolgen. Aangekomen bij zaal Bosgoed in
Heeten daar ontdekte Theo ineens dat hij zijn
bril niet meer op zijn neus had. Hij had deze
opgehad voor we vertrokken bij de Lindeboom.
Als Theo de helm weer moet opzetten dan
moet eerst de bril eraf anders krijgt hij de helm niet op. Dan legt hij deze op de tanktas, maar had waarschijnlijk
vergeten hem toen weer op zijn neus te zetten. Zonder bril zag hij de bril ook niet op de tanktas liggen en zijn we zo
achter elkaar weg gegaan. Zonder bril kan Theo niet lezen, hij stelde voor om zelf even terug te rijden naar de
Lindeboom in Schalkhaar of hij daar op de grond
was gevallen, of dat hij deze nog op de heenreis
op de weg zag liggen. Wij zouden wachten tot
hij we er terug kwam en ons vast inschrijven.
Het was de 24e ponytoertocht die zij hebben
georganiseerd, wederom 2 gevarieerde route’s,
de korte en de lange route. Omdat de
voorspellingen van het weer voor vandaag goed
waren, kozen we met zijn zessen voor de lange
route, dit zou 236 km zijn. Gelukkig, toen wij aan
de koffie zaten kwam Theo er al weer aan, maar
helaas zonder bril, Harry heeft voor hem het
inschrijfformulier ingevuld want dit kon Theo
niet zonder bril lezen. De handtekening werd
door Theo op goed geluk in het hokje door hem
zelf gezet. Wel erg vervelend dat hij de bril niet weer heeft gevonden, zou ook wel heel toevallig zijn geweest, en
als deze op de weg is gevallen vind je hem waarschijnlijk in kleine stukjes kapot weer.
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Een geluk bij ’n ongelukje is dat Theo wel mee
kon rijden en wel zijn voorganger kon volgen.
De route’s gingen dit keer richting onze mooie
Achterhoek. Via ’n paar mooie binnenwegen
richting Lettele, Bathmen en Harfsen richting
Vorden en Wichmond. Zowel de lange als de
korte route gingen dezelfde kant uit. Bij
Wichmond splitsen de route’s zich en voert de
lange route ons over mooie soms smalle wegen
naar Bronkhorst. De korte route zou richting
Mariënvelde gaan waar later onze lange route
zich dan weer samen voegt. Na Bronkhorst gaat
de route over mooie stuurweggetjes verder
richting Hoog Keppel en o.a. Braamt. Net voor het
plaatsje Braamt hebben we ’n korte rook en plaspauze gehouden, het was toen tegen kwart voor één. Theo zat bij zijn motor nog eens te kijken naar de plek waar
zijn bril zou hebben gelegen, goh zei Harry waar kijk je naar Theo, is er iets met je stuur. Dus Harry ook wat
nieuwsgierig naar Theo zijn stuur kijken en wat
zag Harry liggen tussen de tank en het stuur ver
weg verstopt, ’n bril. Deze lag net met het
neusstukje over ’n rubberen kabeltje met de
pootjes naar beneden. Gelukkig heeft Harry
smalle handen en probeerde de bril ertussen uit
te halen, dit ging nog niet zo gemakkelijk, wat ’n
geluk, de bril van Theo, hij was dus niet op de
grond gevallen maar had al die tijd bungelend
met de pootjes naar beneden hangend over het
rubberen kabeltje meegereisd. Wat was Theo blij
en gelukkig, Harry kreeg ’n kus van hem. Veilig en
met ’n goed zicht gingen we verder met de route
door naar het plaatsje Etten waar de lunch/pauze
plaats is gepland bij Café Tiemessen aan de
Zeddamseweg 34, 7075 EE in Etten in
Gelderland. De stokbroodjes gezond en makreel, de hamburgers met patat en de tosti’s lieten zich ons weer
heerlijk smaken en we hebben lekker buiten kunnen zitten op het terras. Het was nog wel steeds bewolkt maar niet
koud. Ook kwamen we daar Henk en Berna Pasman nog tegen die ook de rit reden met wat collega’s van Henk,
maar die waren op eigen gelegenheid naar Heeten gegaan.
Na de lunch-pauze reden we richting Lintelo, Heelweg-Oost, Heelweg-West en Halle waar we tegen 15.00 uur ’n
klein half uurtje wat fijne motregen hebben gehad, het was niet veel, het lichte buitje duurde ongeveer ’n half
uurtje. Daarna kwam de zon achter de wolken vandaan en hebben we verder de zon alleen maar gezien. Vanuit
Halle reden we richting Mariënvelde nog steeds via mooie smalle binnenwegen richting Zieuwent. We hebben ook
de Witte Wieven in Zwiep nog gezien, ze hebben ons daar verder met rust gelaten en reden we richting Lochem.
Verder natuurlijk via smalle mooie landweggetjes richting Heeten.
Tegen 16.15 uur kwamen we weer aan bij Bosgoed in Heeten om ons af te melden. Het was ’n geweldige mooie
tocht en goed georganiseerd. We hebben ook weer ’n hele goede voorrijder gehad. Jaap heeft dit vlekkeloos
gedaan, hij had er ’n lekker tempo in en ik mag wel zeggen we hebben allemaal genoten.
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We zijn als groepje weer naar de Lindeboom terug gereden waar we ook op het terras nog even koffie hebben
genomen en nagepraat hebben over de mooie en zeer geslaagde rit.
Bij deze de MC Free Wheels uit Heeten bedankt voor de mooie en goed georganiseerde rit en Jaap bedankt voor
het voorrijden. Halit, Jan, Theo, Harry en Jaap bedankt voor de gezelligheid en tot de volgende rit maar weer.

Groetjes,

Tonny Koolhof
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Toerkalender 2013

Datum

20-okt-13
Vertrek om 09:00 uur

Soort rit / evenement

Sluitingsrit

Geschatte
afstand in
km's

200

Kosten voor
inschrijving

Organisator

Voorzitter

Jaap van den Berge, Toercommissaris
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