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BESTUUR
Voorzitter :
Jan Korting

Emmastraat 14

7411 EJ Deventer

0570-618711

Secretaris :
José Maatman

Longoliusstraat 5

7412 EJ Deventer

0570-644190

Penningmeester :
Marian Martens

Vogelslag 112

7423 CG Deventer

0570-653034

Bestuurslid :
Henk Put

Hagenvoorderdijk 24

7433 CX Schalkhaar

06 83 591 752

Bestuurslid :
Pieter-Jan Fledderus

Cornelis Lelylaan 38

7424 CE Deventer

0570-514014

Public Relations
Henk Put
Peter Wolsing
Ronald van der Klooster

Hagenvoorderdijk 24
Wezenland 5
Assenstraat 74

7433 CX Schalkhaar
7415 HP Deventer
7411 VM Deventer

06 83 591 752
06 51 12 04 64
06 45 51 64 26

Beheer website
René Joldersma
Jos Korting

Colmschaterstraatweg 84b
Emmastraat 14

7429 AB Colmschate
7411 EJ Deventer

0570-658092
0570-618711

Clubvertegenwoordiger
voor LOOT
Jaap van den Berge

Waterhoen 7

7423 CS Deventer

0570-650593

Clubvertegenwoordigers
voor het regio-overleg
Jaap van den Berge
Harry Koolhof

Waterhoen 7
Waterhoen 58

7423 CS Deventer
7423 CR Deventer

0570-650593
0570-653306

Contributie 2015

Bankrelatie

: Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs vrijwillige bijdrage 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. NL59ABNA0478424256 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.
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Familieweekend Belgische Ardennen …………………..4

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.

Algemene ledenvergadering 2016………………………..9

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie……….…………………10

Voorlopige toerkalender 2016 ............................. 12
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VOORWOORD
Beste IJselrijders,
Om te beginnen iedereen een goed en gezond 2016 toegewenst.
Om dan maar verder te gaan wil ik bij jullie het volgende onder de aandacht brengen:
1. Onze Nieuwjaars receptie
Datum: 24 januari 2016
Tijdstip: 15:00-19:00 uur
Locatie: Cafe Floors, Brink 37,7411BT Deventer.
Ik wil jullie toch even verwijzen naar de website voor de enthousiaste aankondiging van de
nieuwjaarsreceptie door Ronald van der Klooster. Kijken!!
2. Algemeneledenvergadering
Datum: 29 januari 2016
Tijdstip: 20:00 uur (zaal open om 19:30 uur)
Locatie: De Lindeboom.
Ook hier wil ik weer verwijzen naar de website voor de agenda en notulen. Kijken!!
Via de website worden alle berichten en mededeling aan de leden verstuurd, dus is het regelmatig
bezoeken van de website een noodzaak.
Zo, na een voorwoord van “mededelingen” nog even over mijn plannen voor de openingsrit.
Ja……… die heb ik eigenlijk nog niet! Wat ik wel weet is dat ik weer een museum ergens binnen een
straal van 60/70 km rond Deventer wil bezoeken. Dus als jullie een idee hebben voor een museum dan
hou ik mij aan bevolen.
Helaas ontbreekt het mij de laatste maanden volledig aan elke vorm van inspiratie dus ik laat het hier
bij.
Groet
Jan Korting
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Agenda

2016

Datum

Tijd

Activiteit

Plaats

8 januari
24 januari

20:00 uur
15:00-19:00 uur

Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

29 januari
5 februari
11 maart

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

Algemene Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Jos Korting
Café Floors, Brink 37
7411 BT Deventer
De Lindeboom
Jose Maatman
Jan Korting

---------

-------

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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Familieweekend Belgische Ardennen 2016
Als pr-commissie hebben we besloten om een oude traditie nieuw leven in te blazen.
In het weekeinde van 5 juni 2016 organiseren we weer een ouderwets kampeerweekend. We reizen af naar de Belgische
Ardennen om daar 4 dagen te verblijven.
De camping, Chasse et Peche, is gelegen nabij het stadje Houffalize. Deze mooie uitvalbasis is geschikt voor toertochten en
andere activiteiten zoals kajakken, mountainbiken en wandelen. Ook een bezoek aan gezellige stadjes Houffalize, La Roche
(kasteel), Bastogne (oorlogsmuseum) of Achuffe (bierbouwerij) behoort tot de mogelijkheden.
Voor diehard kampeerders is er de mogelijkheid om in eigen tent te overnachten. Voor de leden die meer luxe wensen is er
de mogelijkheid te overnachten in een blokhut.
Voorlopige programma:
•
•
•
•

Vrijdag 3 juni, tourrit naar camping.
Zaterdag 4 juni, tourrit / eigen invulling. BBQ
Zondag 5 juni, korte tourrit in de omgeving, aansluitend bezoek bierbrouwerij.
Maandag 6 juni, tourrit terug naar Deventer.

Arrangementen:
1. Overnachten op de camping €135 per persoon
2. Overnachten in blokhut €150 per persoon
Beide arrangementen zijn inclusief 3x ontbijtbuffet 3x diner
en 3 overnachtingen. Drank voor eigen rekening. Exclusief
linnengoed en entree kosten. Eigen slaapzak meenemen.
Opgaaf kan tot en met 24 januari 2016!! Graag aangeven
van welk arrangement je gebruik wilt maken.
Bij opgaaf geldt er een aanbetaling van €50 op rekening NL59ABNA0478424256 tnv MTK IJselrijders o.v.v. naam lid en
adres.
Gezinsleden zijn van harte welkom.
Aanmelden per MAIL: prcommissie@ijselrijders.nl

VOL = VOL
PR commissie;
Peter Wolsing
Ronald van der Klooster
Henk Put
Voor informatie over de camping zie: http://cpbuitensport.be
Er is geen mogelijkheid tot PIN betaling op deze camping,
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Verslag Snertrit M.C. Hoogeveen
In het motorblad “MOTO PLUS” stond deze snertrit van de motorclub Hoogeveen aangekondigd. Dit leek mij wel
wat en aldus plaatste ik een oproepje op onze site, onder de noemer “ritten buiten de club om” en wachtte
rustig respons af. Slechts één lid meldde zich spontaan, t.w.: Halit. Met het oog op de te nuttigen snert, na
afloop van de route, besloten we om de
route niet halverwege op te pakken, maar
gewoon naar de start te rijden. De start was
gepland tussen 09.00 en 10.00 uur vanaf
het clubhuis in Hoogeveen. Weliswaar geen
wereldafstand, maar toch 80 km, terwijl de
te rijden route 164 km zou zijn. In
tegenstelling tot de standvastigheid c.q.
halsstarrigheid, onze club betreffende, werd
ook door M.C. Hoogeveen, op mijn verzoek,
de route spontaan toegestuurd, zonder
betaling vooraf. Klasse!
Met het oog op de starttijd besloten Halit
en ik om tegen 08.30 uur vanaf Vaassen te
vertrekken. Zoals we van hem gewend zijn,
was Halit keurig op tijd en gingen we met z’n tweeën “en route”. De temperatuur was slechts 3 graden, maar
het was in ieder geval droog. Even na negenen zaten we in het clubhuis, zijnde een mooi onderkomen van de
M.C., aan de koffie. Er stonden al enkele motoren startklaar en aan het einde van de rit bleken zich 22 personen
te hebben ingeschreven. Geen daverende cijfers, maar gelet op de weersomstandigheden redelijkerwijs te
verwachten.
Na ingeschreven te hebben en na het bedanken van het betreffende tourcommissielid voor het toesturen van
de route zijn we tegen 09.30 uur van start gegaan.
De uitgezochte wegen waren weliswaar mooi en goed gekozen, maar het was echt oppassen geblazen vanwege
nattigheid, alsmede van blad, modder en
andere ongerechtigheden. Dit mocht
echter de pret niet drukken. O.m. werden
de volgende plaatsen aangedaan, dan wel
waren we in de directe omgeving daarvan:
Hoogeveen, Nieuweroord, Schuinesloot,
Linde, Balkbrug, Dalfsen, Lemelerveld,
Lemele, (prachtige omgeving van de
Regge), den Ham, Mariënberg, Rheeze,
Hardenberg, Slagharen (o.m. langs het
domein van Henny van der Most) en
wederom via Schuinesloot weer naar
Hoogeveen. Mede gelet op het vroege
tijdstip en de loop van de route waren de
koffieadressen bepaald niet dik gezaaid.
Halverwege hebben we dan ook volstaan
met een plas- en peukenpauze van hooguit 5 minuten.
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Even na twaalven waren we weer terug bij de M.C. Hoogeveen en konden ons tegoed doen aan een kop
heerlijke snert. Er bleken nog enkele deelnemers “ van buitenaf” meegereden te hebben, o.m. uit Leusden en
Schagen (N.H.).
Voor de terugtocht hebben we gekozen voor provinciale wegen naar Deventer. Daar scheidden zich onze wegen
en maakte ik het laatste stukje af naar Vaassen. Op deze manier kon ik nog juist voor het einde van het jaar de
100.000 km met de 1600 GT volmaken. Tegen Elly’s verwachting in was ik, na het aftanken en de motor langs de
wasstraat, om 14.30 uur weer thuis. Resumé: Ik kan het een ieder aanraden om zomaar te besluiten een rit op
te pakken buiten de club om. Vaak zit je dan in een andere omgeving, maak je contact met leden van andere
clubs en doe je nieuwe ideeën op. Graag tot ziens op een volgende tour.
Groeten

Cor Dalhuisen
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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

Januari 2016

Deadline

Uitgave

20 januari 2016
20 februari 2016
20 maart 2016
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. 2
Clubblad jaargang 43. Nr. 3
Clubblad jaargang 43. Nr. 4
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
Clubblad jaargang 43. Nr. 10
Clubblad jaargang 43. Nr. 11
Clubblad jaargang 43. Nr. 12
Clubblad jaargang 44. Nr. 1
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Verschijningsdatum
rondom
7 februari 2016
7 maart 2016
7 april 2016
7 mei 2016
7 juni 2016
7 juli 2016
7 augustus 2016
7 september 2016
7 oktober 2016
7 november 2016
7 december 2016
7 januari 2017
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jarigen januari
Halit Aydin
Sandra Welgraven-Roenhorst
Charles Zuidgeest

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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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij het L.O.O.T. en K.N.M.V.
MAG ondersteunende club

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum
Aanvang
Plaats

: 29 januari 2016
: 20.00 uur
: Café / Restaurant “De Lindeboom”

AGENDA:
1.

Opening:

2.

Bijkomende agenda punten:

3.

Voorstellen nieuwe leden ( indien aanwezig)

4.

Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2015

5.

Jaarverslag secretaris 2015 (beknopte versie)

6.

Jaarverslag kascommissie 2015

7.

Jaarverslag penningmeester 2015

8.

Begroting 2016 penningmeester

9.

Bestuursverkiezing en samenstelling *

Marian Martens

René Joldersma

Jose Maatman

Ronald v.d. Klooster

Peter Wolsing

Henk Put

PJ Fledderus

Jos Korting

Jan Korting

punt 15 t/m 16

- aftredend (2016) en herkiesbaar voor 1 jaar
- bestuurslid (2018)
- bestuurslid (2017)
- bestuurslid (2018)
- bestuurslid (2018)
- bestuurslid (2018)
- bestuurslid (2018)
- bestuurslid (2017)
- bestuurslid (2017- niet herkiesbaar)

10. Toerkalender 2016 (puntentelling toerkompetitie)
11. Rondvraag

Pauze
12. Beantwoording rondvraag
13. Vaststellen diverse commissies
14. Uitslag bestuursverkiezing
15. Rijden in clubverband (door René Joldersma)
16. Winterprogramma
17. Sluiting
*Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot 24 uur voor de
vergadering.
Bijkomende agendapunten kunt u tot 24 uur voor aanvang van de ledenvergadering aan de secretaris doorgeven.
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Nieuwjaarsreceptie
MTK IJselrijders 1974

Het bestuur van MTK de IJselrijders wil jullie uitnodigen om op zondag 24 januari 2016,
onder het genot van een hapje en drankje terug te blikken op het afgelopen seizoen en
gezamenlijk het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Tijdens dit samenzijn zullen de winnaars van de toercompetitie 2015 bekendgemaakt
worden. Tevens zal de IJselrijder/ster van het jaar 2015 worden gehuldigd.

Datum: 24 januari 2016
Tijdstip: 15.00-19.00uur
Locatie: Café Floors, Brink 37,7411BT Deventer.

Als bestuur zouden wij het zeer op prijs stellen jullie in grote getale te mogen
begroeten.
Hartelijke groet,
Bestuur MTK de IJselrijders
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Data en openingstijden
Vrijdag 15 januari 2016 van 18.00 tot 22.00 uur
Zaterdag 16 januari 2016 van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 17 januari 2016 van 10.00 tot 18.00 uur
Online verkoop toegangskaarten
Vanaf ca begin december kunt u online toegangskaarten bestellen. Dit is een service zodat u niet in de rij voor
de kassa hoeft te staan.
Locatie
Dé Noordelijke Motorbeurs wordt gehouden in de Martini Plaza aan de Leonard Springerlaan te Groningen. Dit
complex ligt direct naast de A7 (Groningen-Drachten) en is daarom gemakkelijk te bereiken.

---------

-------

MOTORbeurs Utrecht is van donderdag 18 februari t/m zondag 21 februari 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht.
Openingstijden voor bezoekers:
Donderdag 18 februari
Vrijdag 19 februari
Zaterdag 20 februari
Zondag 21 februari

Januari 2016
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Voorlopige toerkalender 2016
Datum

1

Soort rit / evenement

20-mrt-16

10-apr-16

3

24-apr-16

4

05-mei-16

Voorzitter

Koekstadrit

t/m

08-mei-16

Koekstadcommissie

Hemelvaartweekend
Voorjaarstocht

22-mei-16

MC FreeWheels

Korte Zondag Ochtendrit

Pieter Jan Fledderus
Vechtdalrit

03-jun-16

t/m

06-jun-16

06-jun-16

t/m

09-jun-16

16-jun-16

8

20-jun-16

t/m

24-jun-16

28-jun-16

t/m

30-jun-16

MTC Dalfsen

Weekend België

PR Commissie
Avond4Daagse

MC FreeWheels

Korte avondrit

03-jul-16
04-jul-16

€6.00

Cor Dalhuisen

7

9

MC Salland
160/250

29-mei-16
6

Organisator

Paastoertocht

15-mei-16
5

Kosten voor
inschrijving

Openingsrit

27-mrt-16
2

Geschatte afstand
in km's

31ste Avond4Daagse

3x100km/2x125km

A4D Commissie

Avond3Daagse
Regiorit

t/m

€5.00

07-jul-16

MTC Dalfsen
Regio clubs

Avond4Daagse

MC Salland

10

17-jul-16

Cor Dalhuisen

11

31-jul-16

Jos Korting

12

14-aug-16

Harry Koolhof

27-aug-16
13

28-aug-16

14

11-sep-16

Stoppelhaene

Ram Raalte

Korte Zondag Ochtendrit
Hefsttoertocht
Blauwe Bogenrit
(Voorlopige datum)

18-sep-16

Henk Pasman
MTC Dalfsen

16

25-sep-16

Jaap v.d Berge

17

09-okt-16

Halit Aydin

18

23-okt-16

Sluitingsrit

Voorzitter

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