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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;
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.
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VOORWOORD
Beste IJselrijder en IJselrijdster,

Inmiddels is het nieuwe motorseizoen van start gegaan. Onze voorzitter Jan Korting had een mooie openingsrit
georganiseerd. Ondanks het matige weer was de opkomst goed te noemen. Nu maar hopen op een mooi en
veilig toerseizoen. Voor dit jaar is de kalender goed gevuld met om de 2 weken een rit, zowel korte als lange
ritten. We hopen hier dan ook veel leden terug te zien.

Ook de PR-commissie is druk in de weer om een aantal activiteiten te organiseren.
De 1e activiteit vindt op 8 april plaats bij onze adverteerder, De Motorwerkplaats Deventer. Eigenaar Eric Arends
heeft ons aangeboden een informatieve avond te willen organiseren over motortechniek en onderhoud. Het basis
onderhoud en simpele technische handelingen zullen de revue passeren. Verderop in het clubblad staat nog
aanvullende informatie over deze thema-avond Motortechniek.

In september willen we als PR-commissie een trial-middag en BBQ avond organiseren. Peter Wolsing heeft
hiervoor een oproep geplaatst op de website. Voordat we als PR-commissie verdere stappen ondernemen in de
organisatie, zouden we graag van de leden horen of hier belangstelling voor is.

Mochten er verdere ideeën zijn voor de invulling van een thema-vond of contactavond, laat het horen of plaats
een oproep op de website, kopje Leden => Oproepen. De PR-commissie zal dit zeker oppakken.

Verder wens ik een ieder een mooi en veilig seizoen toe,

IJselrijders een club om trots op te zijn.

Henk Put
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Agenda

Datum

Tijd

2016

Activiteit

Plaats

In april is er geen bestuursvergadering
11 mei
20:00 uur
Bestuursvergadering
In juni is er geen bestuursvergadering
1 juli
20:00 uur
Bestuursvergadering
In augustus is er geen bestuursvergadering
2 september
20:00 uur
Bestuursvergadering
14 oktober
20:00 uur
Bestuursvergadering
4 november
20:00 uur
Bestuursvergadering
9 december
20:00 uur
Bestuursvergadering

---------

Peter Wolsing
Pieter-Jan Fledderus
Ronald v/d Klooster
Henk Put
René Joldersma
Marian Martens

-------

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.
---------

-------

KM-vergoeding 2016
De km vergoeding is op basis van de gemiddelde benzineprijs
voor 2016 vastgesteld op € 0,10
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Thema-avond MOTORTECHNIEK
MTK de IJselrijders organiseert in samenwerking met onze adverteerder De Motorwerkplaats een thema-avond
motortechniek. Op deze avond zal het 1e lijns onderhoud en veiligheid de revue passeren.
Aan de hand van 2 proefmotorfietsen zullen diverse onderhouds aspecten worden behandeld zoals, banden,
verlichting, remmen, ketting en koppeling.
Ook de instelling van de vering zal worden toegelicht.
Graag tot ziens op vrijdag 8 april

Gashavenstraat 5, Deventer.
Datum: 8-4-2016
Tijd: 19.30 tot 21.30uur.
Verplicht aanmelden voor 31-3-2016!! Per mail: prcommissie@ijselrijders.nl
Maximaal 20 deelnemers. VOL=VOL.
Gastrijders, leden en gezinsleden zijn van harte welkom!
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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

April 2016

Deadline

Uitgave

20 april 2016
20 mei 2016
20 juni 2016
20 juli 2016
20 augustus 2016
20 september 2016
20 oktober 2016
20 november 2016
20 december 2016

Clubblad jaargang 43. Nr. 5
Clubblad jaargang 43. Nr. 6
Clubblad jaargang 43. Nr. 7
Clubblad jaargang 43. Nr. 8
Clubblad jaargang 43. Nr. 9
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d.d. 14-02-2016

jarigen april
Louise Vierhouten-Fock van Koppenaal
Henk Holmer
Anton van Kesteren
Bart Antonissen
Berna Pasman

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

-------

Weet jij iemand die lid wil worden?
Zo ja, nodig hem of haar dan uit voor een clubrit of clubactiviteit.

---------

-------

LID ZIEK???
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!!
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Lenterit 2016
In de voorlopige toerkalender stond op zondag 24 april 2016 een “Lenterit” vermeld en ik heb deze
dan ook als zodanig aangeduid. Voor de verandering, want het is natuurlijk al weer enige tijd geleden,
gaan we nu naar het Noord-Hollandse, hetgeen natuurlijk kilometers vergt, maar anderzijds wordt dit
ook weer beloond door te kunnen verkeren in een relatief onbekende omgeving.
Om deze afstand, 368 km, te kunnen overbruggen binnen een tijdsbestek wat normaliter te doen
gebruikelijk is, starten we om 09.00 uur vanaf de Lindeboom. Via Elburg duiken we de polder,
Flevoland in en gaan via de Markerwaarddijk naar Bovenkarspel. Daar is een koffiestop gepland bij
Restaurant “de Woeste Hoogte” aan de Provinciale weg N506, Peperstraat 38 1611CN Bovenkarspel,
Tel.: 0228-511431.

Via, hopelijk mooi gekozen wegen, door het Noord-Hollandse gaan we de lunch gebruiken bij
“de Gouden Karper” Huigendijk 3 te 1645 RD Ursum. Tel.: 072-5021282.
Een tankstop gaan we inlassen, naar behoefte en in onderling overleg.
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Wanneer alles ongeveer volgens het te verwachten schema verloopt, kunnen tegen 14.00 uur weer
vervolgen en doen dan achtereenvolgens de plaatsen Medemblik en Enkhuizen aan. Afhankelijk van
het weer kunnen we dan overwegen om iets van een ijs stop in te lassen. Na wederom de
Markerwaarddijk gaan we in de richting van Kampen en rijden vervolgens via de westelijke zijde van de
IJssel weer naar Deventer. Hier kunnen we ons weer een beeld vormen van de ontwikkelingen m.b.t.
de aanleg van de hoogwatergeul aldaar.
Hopend op een goede opkomst en een prettige rit, zie ik jullie graag verschijnen op de 24 ste april.
Met vriendelijke motorgroeten,
Cor Dalhuisen
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Overstekend wild
31-03-2016

Het is weer raak. Letterlijk. Met het ingaan van de zomertijd is er steevast een piek te zien in het aantal
aanrijdingen met wilde dieren.
Uit cijfers van de Jagersvereniging blijkt dat er jaarlijks zo’n 6300 aanrijdingen met groot wild worden
gemeld bij de politie. Extra veel aanrijdingen vinden plaats na de omzetting van winter- naar zomertijd.
Dan vallen de verplaatsingen van reeën, wilde zwijnen en herten precies samen met de ochtend- en
avondspits in het verkeer.
Heb je een aanrijding met een dier gehad? Dan ben je verplicht dit te melden bij de meldkamer van de
politie via telefoonnummer 0900-8844. Geef aan op welke weg en waar je het dier hebt aangereden.
Ook als het niet is blijven liggen, maar gevlucht is in het bos.
Aanrijdingen met dieren kunnen voorkomen worden door rustig en alert te rijden. Zeker in de schemer
en ’s ochtends vroeg. Let er vooral ook op, dat de dieren in groepen oversteken. Als er één dier voor de
motor springt, volgen er regelmatig meer.
BRON: KNMV
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Reminder alertheid geen overbodige luxe
14-03-2016

Foto: Renze van Noord.
Jaarlijks plaatsen wij, zodra het lekker weer begint te worden, een oproepje om motorrijders eraan te
herinneren hun motor goed gereed te maken, zichzelf voor te bereiden op hun deelname aan het
verkeer, en rekening te houden met het samenspel met andere weggebruikers.
Voor velen zal dit als een onnodig, misschien zelfs ietwat betuttelend bericht overkomen. Je let zelf
immers altijd goed op en zorgt uit de problemen te blijven. Toch?
Helaas blijkt ook dit jaar dat, zodra het mooi weer begint te worden, er een onnodig groot aantal
motorslachtoffers valt. En dat is nou precies waarom wij toch graag even aandacht aan alertheid willen
schenken. Zowel van motorrijders als van andere weggebruikers. Het is namelijk voor elke partij weer
even wennen! De zon schijnt, men wordt enthousiast, motoren maken weer deel uit van het verkeer;
dat kan allemaal bijdragen aan een minder goede beheersing van iemands aanwezigheid op de weg.
Dus ook al weet je dat 'jij nooit de fout in gaat': leg die trots even naast je neer en let goed op. Op
andere weggebruikers, op je motor, maar zeker ook op jezelf. Dat bedoelen we niet betuttelend, maar
wees eerlijk: als in het eerste zonnige weekend al tientallen ongevallen plaatsvinden, waarvan enkele
zelfs dodelijk, dan is een kleine reminder over alertheid in het verkeer zeker geen overbodige luxe.
BRON: KNMV
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Elkaar in het verkeer zien is de basis voor een veilig samenspel. Goed kijken doe je dus niet voor de
vorm of omdat je dat zo in de rijles is aangeleerd, maar is een belangrijke actie waarmee een
ongeval kan worden voorkomen.

Automobilisten ‘zoeken’ in het verkeer vaak naar andere auto’s, omdat ze hiermee bekend zijn.
Hierdoor komt het dus regelmatig voor dat ze andere verkeersdeelnemers over het hoofd zien. Voor
jou als motorrijder dus de taak deze wetenschap in je achterhoofd te houden en altijd alert te blijven.
Oogcontact of kleur van kleding geeft hierbij geen enkele garantie.
Met de zichtbaarheidscampagne ‘Graag Gezien’ hoopt het Motorplatform tips te kunnen geven aan
automobilisten én motorrijders. In deze tekst vind je tips waarmee je niet alleen jouw veiligheid, maar
ook die van anderen kunt verbeteren.

Samenspel
Automobilisten én motorrijders kunnen anticiperen op het
gedrag van de ander en elkaar ruimte en rijplezier gunnen.
Ongevallen waarbij geroepen wordt ‘ik heb je niet gezien’
kunnen worden voorkomen als automobilisten en motorrijders
meer rekening met elkaar houden.
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Goed op weg
Bij zichtbaarheid denk je meestal als eerste aan de verlichting en reflectie. Toch zijn de positie op de
weg en het gedrag in het verkeer de twee belangrijkste factoren die een positieve invloed hebben op
de zichtbaarheid van de motorrijder.

Laat je zien
Houd er rekening mee dat andere weggebruikers vaak niet alert zijn op motorrijders. Houd daarom
voldoende afstand, pas je rijgedrag aan het overige verkeer aan en probeer je snelheid zo te regelen
dat je niet gelijktijdig op een kruising aankomt. Laat zien dat je er bent en wat je van plan bent. Een
goede plaats op de weg is van groot belang voor je veiligheid. Het ligt natuurlijk voor de hand dat je
voor het andere verkeer slecht zichtbaar bent als je bijvoorbeeld vlak achter een vrachtauto rijdt of als
je in de dode hoek rijdt.

Val op
Veel motorrijders hebben de verwachting dat ze met een geel hesje of gele jas in het verkeer beter
worden gezien dan in een zwart pak en een zwarte helm. Dit is onjuist. Uit onderzoek is gebleken dat
het er om gaat, dat je zoveel mogelijk contrasteert met je omgeving. In het donker is het wel aan te
raden om kleding met reflecterend materiaal te dragen. Kies je voor kleding met opmerkelijke
accenten of opvallende kleuren, dan is dat natuurlijk je vrije keuze en altijd goed. Pas alleen op, want
het geeft geen garantie op zichtbaarheid!

Met licht in zicht

Hoewel het niet verplicht is om overdag licht te voeren, kun je dat als motorrijder of als bestuurder van
een auto beter wel doen. Zeker als motorrijder val je met dimlicht beter op. De Nederlandse wetgeving
is niet duidelijk of (led)verlichting in kleding is toegestaan; hierover wordt momenteel nog hevig
gediscussieerd. Hopelijk komt hier binnenkort meer duidelijkheid over.

Kijk zorgvuldig
De meest voorkomende oorzaak van aanrijdingen tussen auto’s en motoren is dat de afslaande
automobilist de motorrijder over het hoofd ziet. De motorrijder denkt: ‘Hij heeft me gezien en geeft
me wel voorrang’. De automobilist denkt: ‘De weg is vrij’ en slaat af. Met als resultaat een aanrijding
en mogelijk lichamelijk letsel. Heb daarom altijd oog voor elkaar en verwacht het onverwachte!
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Let op

Het gebruik van spiegels is uiteraard zowel voor de motorrijder als de automobilist van belang om
achteropkomend verkeer op tijd te zien. Een voorbeeld hierbij is de filegedragscode. Motorrijders
mogen bij een file tussen de twee meeste linkse rijstroken door rijden. Voor de automobilist is het
daarom belangrijk regelmatig in de spiegels te kijken om tijdig ruimte te geven aan de motorrijder of
voordat je van rijstrook gaat wisselen. Aan de motorrijder de taak om zich zo veel mogelijk zichtbaar te
maken en met een gepaste snelheid tussen de file door te rijden. Klik hier voor de filegedragscode.

Laat zien wat je van plan bent
Het maakt niet uit of je in de auto of op de motor zit maar houdt voldoende afstand en pas de snelheid
aan het overige verkeer aan. Verminder de snelheid bij kruispunten waardoor je laat zien dat je er bent
en wat je van plan bent. Als je wilt afslaan, kijk dan eerst in de spiegels, communiceer tijdig met de
richtingaanwijzers en verzeker je ervan dat je op dat moment niet wordt ingehaald.
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Tips voor de motorrijder om op te vallen:







kies een goede plaats op de weg, verstop je niet;
anticipeer op het gedrag van andere weggebruikers;
kijk altijd twee keer en laat tot je doordringen wat je ziet;
het voeren van dimlicht;
het dragen van opvallende motorkleding kan, maar geeft geen garantie;
reflecterend materiaal in kleding verhoogt in het donker de zichtbaarheid.

Als automobilist kunt u onveilige situaties voorkomen door:




te anticiperen op de aanwezigheid van motorrijders;
altijd twee keer te kijken; een motorrijder kan zich volledig achter de A-stijl van uw auto
verstoppen.
goed en regelmatig in uw binnen- en buitenspiegel te kijken.

Zowel motorrijders als automobilisten leveren hiermee een bijdrage aan de veiligheid op de weg.
BRON: WWW.MOTORPLATFORM.NL
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Toerkalender 2016
Datum

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

Kosten voor
inschrijving

Organisator

2

10-apr

Koekstadrit

160/250

€6.00

Koekstadcommissie

3

24-apr

Cor Dalhuisen

24-04
4

05-mei

Lenterit
t/m

08-mei

Hemelvaartweekend

15-mei
5

RAM Raalte

Voorjaarstocht

22-mei

t/m

06-jun

Weekend België

06-jun

t/m

09-jun

Avond4Daagse

16-jun

8

20-jun

t/m

24-jun

28-jun

t/m

30-jun

MTC Dalfsen
PR Commissie
MC FreeWheels

Korte avondrit

t/m

Gert Vierhouten

31ste Avond4Daagse

03-jul
04-jul

Pieter Jan Fledderus

Vechtdalrit

03-jun

7

9

MC FreeWheels

Korte Zondag Ochtendrit

29-mei
6

Harry Koolhof en Cor Dalhuisen

07-jul

3x100km/
2x125km

€5.00

A4D Commissie

Avond3Daagse

MTC Dalfsen

Regiorit

Regio clubs

Avond4Daagse

MC Salland

10

17-jul

Cor Dalhuisen

11

31-jul

Jos Korting

12

14-aug

Harry Koolhof

27-aug

Stoppelhaene

Ram Raalte

13

28-aug

Korte Zondag Ochtendrit

Jan Korting

14

11-sep

Hefsttoertocht

Henk Pasman

Blauwe Bogenrit
(Voorlopige datum)

MTC Dalfsen

18-sep
16

25-sep

Jaap v.d Berge

17

09-okt

Halit Aydin

18

23-okt

Sluitingsrit

Voorzitter

Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens.
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Adverteerders
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