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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.  

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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VOORWOORD 
 

 

Hallo Motorvrienden en Vriendinnen, 

 

Aan mij de eer om als “kersvers” bestuurslid het voorwoord te schrijven voor deze maand. 

Zoals jullie wellicht allemaal al wel hebben vernomen is het bestuur sinds de laatste ledenvergadering uitgebreid 

met maar liefst een 3-tal nieuwe bestuursleden. 

Dit omdat we zagen dat het vorige bestuur het veel te druk kreeg en de druk op deze bestuursleden dusdanig 

toenam dat er te veel zaken bleven liggen die het eigenlijk verdienen om opgepakt te worden. 

De nieuwe bestuursleden zijn: René Joldersma, Peter Wolsing en ondergetekende. 

Ook is de promotiecommissie aanzienlijk uitgebreid en helpen voornamelijk Peter en ik  Henk Put met het 

promoten, positief uitdragen van onze club, organiseren van allerlei zaken voor en door de club om zodoende 

de club wat levendiger te maken. 

En intussen heeft dat ook al geleid tot de aanmelding van een aantal nieuwe leden. Dus promotie werkt wel 

degelijk….. 

Wellicht hebben jullie al gemerkt dat wij veel vaker de media opzoeken en dat er veel meer berichten in de huis 

aan huis bladen verschijnen en op Social media. Ook een mooie nieuwe folder ligt inmiddels bij de meeste 

motorzaken. 

Een aantal zaken die wij als promotie commissie al hebben georganiseerd: Het cupcakes bakken, uiteraard de 

Promotierit, met als afsluiting een echte Amerikaanse Hotdog van Bora Hotdog bij de Motorwerkplaats van Eric 

Arends. De kledingavond,  bij Motor Oost  en als jullie dit lezen hebben we ook al de cursus voertuig beheersing 

i.s.m. Rijschool Joop Hagen achter de rug . 

Echter moeten we ons als leden wel realiseren dat de promotiecommissie dit soort zaken alleen maar kan 

blijven organiseren als er voldoende deelname is. Wij steken er als pr commissie veel tijd en energie in en doen 

dat met veel plezier voor onze club, maar dan verwachten wij eigenlijk ook wel dat er op deze activiteiten ook 

positief gereageerd wordt. 

Verder rest mij een ieder alvast een fantastische vakantie te wensen en voor diegenen die met de motor er op 

uit trekken: Houd de glimmende kant boven en kom allemaal heel weer terug. 

Zelf pak ik de motor voor een fantastische reis naar de prachtige Lofoten in Noorwegen en met een nieuwe fiets 

onder de kont moet dat helemaal goed komen. 

IJSELRIJDERS,AL MEER DAN  40 JAAR(!) EEN BIJZONDER ACTIEVE CLUB, OM TROTS OP TE ZIJN! 

Groet,  

Ronald van der klooster. 
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Bestuursvergaderingen      2015

 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
 
10 juli     20:00 uur  P.J. Fledderus 
Juni geen vergadering 
Augustus geen vergadering 
30 oktober ALV      De Lindeboom 

 ---------            ------- 

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 2015 

 

De km-vergoeding voor 2015 is vastgesteld op € 0,11 per km 
 

Vergoedingsfaktor km-vergoeding is vastgesteld op €  1,70. 
Dit komt neer bij een verbruik van 1:15 met een literprijs van 1,70  

op een vergoeding van 0,11 cent per kilometer.  

 

 
           

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Verslag Ketelmeerronde 31 mei jl. 

Ons aller Jos had voor 31 mei een toertocht samengesteld en gepland rond het Ketelmeer. De buienradar gaf ’s 
morgens weinig goeds te zien. Desalniettemin gingen Elly en ik, vol goede moed en goed voorbereid, tijdig in de 
richting van Deventer. We verwachtten, gezien de weersverwachting, geen groot aantal deelnemers. Echter 
niets bleek minder waar. Bij aankomst bij de Lindeboom waren reeds de nodige leden aanwezig, hetgeen zou 
resulteren in 13 motoren en 15 deelnemers. De vrouwen waren dit keer wat minder vertegenwoordigd dan 
andere keren. Slechts 3 vrouwen kwamen opdagen, t.w.: Berna, Tonny en Elly. José, die normaliter altijd van de 
partij is, had het dit keer laten afweten en begrijpelijk, i.v.m. voorafgaande drukke werkzaamheden. 
Jos was present met, een licht gehavende,  GS van broer Ton. Jan Korting had zijn oude vertrouwde PD van stal 
gehaald en was tijdens de rit best enthousiast over de rijkwaliteiten van dit oude beestje. Ronald was omringd 
met vele belangstellenden voor zijn nieuwe Kawa Versys, wat overigens een hele leuke en handelbare machine 
is. Hij had er een maatje bij gekregen in de persoon van Jan Amelink, die deze keer een geleende Kawasaki bij 
zich had. 
Keurig op tijd gingen we van start en reden we exact het traject wat Elly en ik op de heenweg hadden gereden 
naar Deventer, tot aan de Broeklanderweg in De Vecht, waar we rechtsaf sloegen naar de Gathe.  
Jos had mooie kleine wegen uitgezocht. Zo passeerden we het toekomstige hoogwatergebied van de IJssel. Via 
de Zalkerdijk  belandden we in de contreien van Noord- en Zuideinde. Intussen had Jos vanuit de achterste 
gelederen een tip gekregen om zijn enthousiasme wat te beteugelen en zijn snelheid wat te temperen, zodat 
het voor een ieder aanvaardbaar was.  
In de buurt van Kampen viel Jos door de mand dat hij weinig, tot geen voorwerk had gedaan. Na ruim anderhalf 
uur rijden zijn de meesten toch wel toe aan een bak koffie. Een poging daartoe werd ondernomen bij het 
voormalige “Haasje” vlak voor de brug met de Ketelmeerdijk. Dit bleek echter gesloten. Hierna doken we de 
bossen in van het achter de dijk liggende Flevoland. Hier werd een tweede poging ondernomen bij een 
kabouteruitspanning, echter zonder succes. We waren daar tegen elven en de tent zou pas om 12.00uur open 
gaan. Nadat we intussen werden verrast door een onverhard en hobbelig gedeelte, kwamen we terecht bij 
“Land’s End” op de Ketelmeerdijk. Niet echt een logische oplossing, want naar schatting zouden we hierna 
binnen een half uur de lunch gaan gebruiken bij Het Wapen van Ens. We werden op het koffieadres gastvrij en 
hartelijk ontvangen en de koffie met appelgebak werd dan ook smaakvol geconsumeerd. 
 
Bij Het Wapen van Ens was ons bezoek ook niet vooraf aangekondigd, zodat de verwachting aanvankelijk was, 
dat we met 15 man toch wel het nodige geduld zouden moeten opbrengen, alvorens aan de maaltijd te kunnen 
beginnen. Dit viel echter reuze mee. In alle rust kregen we binnen een redelijke tijd een goede maaltijd 
voorgeschoteld. 
Hierna vervolgden we al zigzaggend door het Kampereiland onze weg via Kamperzeedijk, Genemuiden, Hasselt 
naar Dalfsen. Hier werden we getrakteerd op een “rondje van de zaak” om uiteindelijk te belanden bij het 
nostalgische nabijgelegen stationsgebouw, waar we in de restauratie even de benen konden strekken en een 
versnapering nuttigen. 
Het laatste gedeelte van de route ging wederom via mooie kleine wegen, waar helaas erg veel grind en andere 
ongerechtigheden lagen. Persoonlijk vond ik, in tegenstelling tot Elly, dat in dit laatste en bekende gedeelte 
relatief veel haakse- en overhaakse bochten voor kwamen, waardoor er achterin veel geaccelereerd en geremd 
moest worden. Als positief werd wel ervaren dat vele bebouwde kommen werden gemeden en dat in het 
gehele traject, dit in tegenstelling tot b.v. een route in het Twentse, weinig verkeersdrempels behoefden te 
worden genomen. Daarvoor mijn complimenten. 
Jos, ondanks iets te weinig voorwerk, kunnen we toch terugblikken op een mooie tocht met, boven verwachting, 
alleszins redelijk weer. Bedankt. Je mag blijven. 
 
Met motorgroeten, 
 
Cor Dalhuisen. 
 
P.s. Helaas heb ik geen foto´s kunnen bijvoegen, vanwege het achteraf in de pen klimmen. Jos vroeg namelijk na 
afloop van de rit wie er een verslagje zou maken. Hierop werd uiteraard massaal positief gereageerd. Niet dus. 
Vandaar mijn verslagje, in de hoop dat men zich voortaan spontaan aandient voor het e.e.a. op papier te zetten. 
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Tips voor het rijden op de motor in het buitenland 

Gewoonten 
Denk er aan dat verkeersregels en gewoonten behoorlijk anders kunnen zijn dan hier thuis. 
Zo houdt iedereen in Scandinavië zich absurd netjes aan maximum snelheden (ruim vòòr een bord met 50 gaan 
ze al op hun rem staan bijvoorbeeld). 
 
Opzij voor snelleren 
In erg veel landen (heel Scandinavië, Polen, Griekenland, eigenlijk bijna overal behalve in Nederland) is het de 
gewoonte om op wegen met een vluchtstrook (geen snelwegen, maar gewone doorgaande  
wegen) opzij te gaan, die vluchtstrook op, om snellere achter opkomers door te laten. Als motorrijder ben jij 
meestal die snellere achterop komer, maar denk er aan om zelf ook opzij te gaan als er een  
keer iemand anders sneller is. 
Let in die situaties (ook als je de inhaler bent) goed op, want diezelfde vluchtstrook wordt meestal ook gebruikt 
door langzaam verkeer, trekkers en ezels en dergelijke. 
 
Maximum snelheden 
In Frankrijk rijdt vrijwel iedereen ver boven de maximum snelheid (hoewel dat erg is afgenomen de laatste paar 
jaar)). De officiële maximum snelheden op verschillende soorten wegen zijn behoorlijk  
verschillend van land tot land! Na vrijwel elke grensovergang zul je een bord tegenkomen waarop ze staan. 
 
Tussendoor 
In Frankrijk en Italië rekenen mensen er altijd op dat je tussen jouw rijstrook en die van de tegenliggers doorrijdt 
als dat enigszins mogelijk is.In Italië wordt veel "creatiever" gereden dan hier. Je kunt behoorlijk idiote acties 
uithalen; iedereen  
vangt het voor je op. Wees daar andersom ook op bedacht! 
In Spanje rekenen mensen in dorpjes en stadjes er op dat je echt maximaal 50 rijdt. 
 
Gevoel 
Probeer een beetje gevoel te krijgen voor de gewoonten. Dat is eigenlijk nog belangrijker dan de precieze 
verschillen in verkeersregels en verkeersborden weten. Probeer je aan te passen aan de daar geldende 
gewoonten, en niet te denken dat het Nederlandse systeem superieur is of zo. 
 
Borden en situaties 
Afwijkingen :Bij de ANWB kun je van elk land in Europa folders krijgen met de afwijkingen in de verkeersregels 
en borden. 
 
Denk er aan dat we, wat betreft adviessnelheden, in Nederland als kleuters behandeld worden. In veel landen 
zijn die adviessnelheden een stuk realistischer. Je moet een beetje gevoel krijgen voor hoe die adviessnelheden 
liggen. Bovendien is het in sommige landen zo, dat ze de ene keer veel te laag zijn, en de andere keer veel te 
hoog. Ga er dus niet blind van uit, zoals je hier kunt doen, dat je met twee maal de adviessnelheid door een 
bocht kunt! 
 
Kwaliteit van wegen 
De wegen zijn vaak minder onderhouden dan je hier gewend bent, vooral op plekken waar het asfalt in de 
winter kapot kan vriezen. In de zomer heb je op plekken waar het ́s zomers nooit regent vaak  
echt gladde wegen, omdat olie en dergelijke nooit wegspoelt. 
 
Tunnels 
Tunnels: zijn soms onverlicht, en als je dan met je zonnebril op, vanuit schel licht, zo ́n tunnel binnenrijdt zie je 
echt helemaal niets meer.  
En dan zit er soms een bocht in zo ́n tunnel! Een truc voor tunnels is om van te voren één oog dicht te knijpen. 
Dat oog stelt zich dan alvast in op  
het donker. 
 
  



 Juli 2015 Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 5 

Benzine 
Soms lastig ,het nadeel van niet-over-de-snelweg is de beschikbaarheid van benzine. Op veel plekken  
is het flink lastig om aan benzine te komen na zessen of op zondag. Tank dus vol vóór zes uur. Soms ontkom je 
er niet aan een grote plaats op te zoeken en daar te vragen: meestal is er wel minstens  
één benzinepomp die altijd open is. Heel soms doen Nederlandse creditcards het, in automaten, als je je 
pincode weet. Maar vaak ook niet... 
 
Niet tot de laatste druppel wachten 
In sommige landen of gebieden zijn benzinestations schaars. In dat geval dus niet doorrijden tot er nog een liter 
of minder in je tank zit, maar gewoon tanken als je een benzinepomp tegenkomt, en je tank is voor meer dan 
driekwart leeg. 
 
 
 
BRON: INFOWIJZER  
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 Middagje (motor) voertuigbeheersing 6 juni jl.
 

Al in een vroeg stadium, in ieder geval na afloop van de toenmalige theorieavond bij Verkeersschool 
Joop Hagen, hadden de initiatiefnemers van genoemd middagje, t.w.: Peter Wolsing, Henk Put en 
Ronald van der Klooster, Sjoerd Hagen van deze school benaderd om zoiets weer op touw te zetten. 
Ook werd ik, ondergetekende, benaderd om hierin te participeren. Sjoerd bleek meteen bereid. Echter 
door bijzonder drukke werkzaamheden van Sjoerd konden pas op het laatste moment spijkers met 
koppen geslagen worden. Peter (en Trijnie) kwamen naar Vaassen om e.e.a. door te nemen. We 
hebben samen een aantal punten op papier gezet van hetgeen nuttig en leerzaam zou zijn voor de 
gemiddelde deelnemer. Peter moest zelfs vanaf zijn campingadres en door tussenkomst van Ronald de 
leden informeren over het programma van die dag. 
 
Op die zaterdag om 14.00 uur was het verzamelen bij de rijschool aan de Brinkgreverweg te Deventer. 
We werden daar alvast gastvrij ontvangen door Sabine, de echtgenote van Sjoerd, met koffie en cake. 
Sjoerd was toen nog “en route”. Ook waren de instructeurs, Thomas en Hans, al aanwezig en maakten 
kennis met de deelnemers. Aanvankelijk hadden zich 20 personen opgegeven, maar om 14.00 uur 
kwam de teller niet verder dan 16. Afgesproken werd om op de plaats van instructie, een in aanbouw 
zijnd industrieterrein langs de A1, de zaak door te nemen en in te delen. 
Aldus in groepjes op naar het industrieterrein. Sjoerd had voor deze gelegenheid 4 lesmotoren ingezet 
voor degene die hiervan gebruik wilde of noodgedwongen moest maken. Mede aan de hand van het 
gemaakte puntenlijstje werd een indeling gemaakt van instructeurs, deelnemers en het te kiezen 
wegvak. Hetgeen resulteerde in het volgende. 
 
Sjoerd nam het spectaculaire motorgymnastiekgedeelte voor zijn rekening, parallel aan de A1. Hans 
zou zich gaan bezighouden met het keren op de weg en het draaien van denkbeeldige achtjes, waar hij 
zeer bedreven in was. Thomas ging op een nabij gelegen bocht de bochtentechniek te lijf, alsmede het 
slalom rijden. Alles min of meer in elkaars gezichtsveld had ik de remtechniek en het ontwijken van 
obstakels gekozen en zocht daarbij de achterste zijde van het parcours op. 
Het weer zat alleszins mee. Niet de enorme hitte van de dag tevoren. In groepjes van 2, 4 en 5 
personen gingen de deelnemers naar de 4 instructeurs en kregen daar ongeveer een half uur de tijd 
om zich in ieder onderdeel te bekwamen. Voor degenen die het zonder ABS moesten stellen, was het 
een uitdaging om aan te rijden en vervolgens maximaal te remmen en daarbij de blokkeergrens op te 
zoeken. Hierbij werd geoefend met alleen de achterrem, daarna alleen de voorrem en vervolgens 
beide remmen, hierbij rekening houdend met integrale remsystemen. Voor degenen die wel waren 
voorzien van ABS was het voor de meesten een nieuwe ervaring om met een relatief hoge snelheid 
aan te rijden en vervolgens, op mijn teken, VOL in het ABS te gaan. Het was indrukwekkend te ervaren 
welke krachten dan daarbij vrijkomen. 
 
Intussen was Trijnie, later geassisteerd door Bertha, belast met de catering,  gearriveerd en konden we 
genieten van een welkom frisdrankje, al dan niet vergezeld van een versnapering in de vorm van een 
stroopwafel o.i.d.. En passent konden we ook even de bewegingen van de andere groepen volgen. Jos 
had intussen ook “acte de présence” gegeven, echter noodgedwongen met de auto. Dat was dus even 
afzien, maar kon hij op deze manier toch zijn vader en zus blijven volgen in hun verrichtingen. 
Tegen vijven was het totale programma ongeveer afgerond en gingen de meesten derwaarts. Echter 
bleven ter plaatse nog twee lesmotoren staan. De andere twee waren reeds door Sjoerd meegenomen 
op de aanhangwagen. Daarom bleven we met z’n drieën, Peter, Jos en ik,  posten bij die motoren, in 
afwachting van de komst van de betreffende aanhangwagen. Door een misverstand kwam  Thomas 
met Berna’s Honda en haar achterop 1 motor halen. Voor de andere moest Sjoerd opnieuw, 
geassisteerd door zoon Stijn, komen opdraven voor de laatste motorfiets.  
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Ter afsluiting was er gelegenheid om te eten en te evalueren bij het Chinees restaurant op de 
Beestenmarkt. We waren daar tegen 18.00 uur. Op het eten was niets aan te merken, echter duurde 
het erg lang voordat we iets kregen voorgeschoteld. Hierdoor was ik tegen negenen pas weer thuis. 
Mede namens de deelnemers en de initiatiefnemers wil ik hierbij Thomas en Hans bedanken voor hun 
enthousiaste inzet en in het bijzonder Sjoerd en Sabine voor hun belangeloos inzetten van mens en 
materieel voor deze alleszins geslaagde middag. 
 
Met vriendelijke motorgroeten, 
 
Cor Dalhuisen. 
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Minder bekeuringen in eerste vier maanden 2015  
 
In de eerste vier maanden van 2015 zijn minder verkeersovertredingen geconstateerd ten opzichte van dezelfde 
periode in 2014. In totaal zijn 2.528.928 verkeersboetes opgelegd voor onder meer te hard rijden, door rood 
licht rijden, fout parkeren, het niet dragen van een gordel of helm, handheld bellen en het ontbreken van 
fietsverlichting. In dezelfde periode in 2014 ging het om 2.798.509 verkeersboetes.  
 
Dat blijkt uit het eerste tertiaaloverzicht verkeersboetes van 2015. De meeste verkeersboetes worden opgelegd 
wegens het overschrijden van de maximumsnelheid: in totaal 2.020.559 in de eerste vier maanden van 2015, 
tegen 2.300.913 in dezelfde periode in 2014. Het aantal snelheidsovertredingen dat is geconstateerd middels 
een trajectcontrole is iets toegenomen. In de eerste vier maanden van 2015 zijn 523.553 boetes opgelegd na 
constatering van een overtreding van de maximumsnelheid middels een trajectcontrole, tegen 501.894 in 
dezelfde periode een jaar eerder.  
 
In de eerste vier maanden van 2015 zijn twee trajectcontrolesystemen opnieuw in gebruik genomen na 
vervangingswerkzaamheden: per 16 maart op de A58 tussen Bergen op Zoom en Roosendaal en per 15 april op 
de A12 bij Den Haag. Op 6 mei 2015 is in Zeeland de trajectcontrole op de N62 in de Westerscheldetunnel 
opnieuw in gebruik genomen, maar de trajectcontrole bij de Zeelandbrug komt niet terug. Besloten is dat op de 
A2 bij Maastricht straks bij de oplevering van de nieuwe tunnel een trajectcontrolesysteem komt.  
 
In de eerste vier maanden van 2015 zijn 2.397.791 verkeersovertredingen geconstateerd middels 
kentekenregistratie en 131.137 door staande houdingen. Bij beide is een daling te zien ten opzichte van het 
eerste tertiaal van 2014. Dit komt onder meer doordat oude analoge flitspalen worden gedigitaliseerd of 
verwijderd, door vervanging van mobiele radarapparatuur bij de politie en mogelijk ook door de acties die 
politiebonden voeren in verband met cao-onderhandelingen.  

 
Onderzoek: tussen de file rijden is veiliger dan in de file rijden 

De University of California Berkeley heeft een studie afgerond waarin de risico’s van ‘tussen de file door rijden’ 
(lane-splitting) werden onderzocht.  
De onderzoekers, geleid door Dr. Thomas Rice van de the Safe Transportation Research andEducation Center 
(SafeTREC), namen 6.000 ongevallen met motoren onder de loep in de periode tussen juni 2012 en augustus 
2013, inclusief 997 ongevallen waarbij motorrijders tussen de file reden.  
 
De resultaten van het onderzoek zijn natuurlijk gebaseerd op Amerikaanse omstandigheden. In veel staten 
worden automobilisten bijna gedwongen de rijbaan niet te verlaten wanneer de verkeersintensiteit toeneemt 
(Keep your Lane!). Dat heeft natuurlijk de resultaten van het onderzoek beïnvloed. Daarom willen we 
voorstellen dat het filegedoogbeleid in Nederland wordt aangescherpt door automobilisten net als in de USA te 
vragen zo weinig mogelijk van rijbaan te veranderen wanneer de verkeersintensiteit toeneemt.  
 

De conclusie van het onderzoek is dat wanneer een motorrijder rustig door de file rijdt, lane-splitting net zo 

veilig is als motorrijden. Belangrijk inzicht van het onderzoek is dat wanneer een motorrijder tot zo’n 25 km/u 

harder rijdt dan de file de kans op een ongeval niet groter wordt.  

Punt voor punt enkele inzichten uit het onderzoek:  
.Tussen de file door rijden is veilig wanneer de file 80 km/u of minder rijdt en wanneer de motorrijder niet 
harder dan zo’n 25 km/u rijdt dan de file.  
.69% van de motorrijders reden minder dan 25 km/u harder dan de file reed. Snelheidsverschillen tot 25 km/u 
konden niet geassocieerd worden aan een verhoogde kans op ongelukken.  
.Vergeleken met motorrijders die in de file blijven rijden, zijn motorrijders die tussen de file door rijden minder 
vaak betrokken bij ongelukken die leiden tot verwondingen aan het hoofd (9% vs 17%), verwondingen aan de 
borstkast (19% vs 29%) of ongevallen met dodelijke afloop (1,2% vs 3%).  
.Motorrijders die tussen de file door rijden dragen vaker een integraal dan andere motorrijders (81% vs 67%)  
.Vergeleken met andere motorrijders rijden ‘tussen de file door’ rijders vaker op doordeweekse dagen en tijdens 
woon/werkverkeersuren, dragen ze betere helmen en rijden ze lagere snelheden.  
Motorrijders die tussen de file door rijden, drinken minder alcohol dan andere motorrijders. BRON: INFOWIJZER  
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Verslag Grenslandrit 14 juni jl. 

Het was ’s morgens nog even haasten. Het vertrek was om 9:00 uur gepland en door omstandigheden moesten 
wij nog snel wat regelen en nog even aftanken. De Avia was dicht dus snel met een pasje getankt in Schalkhaar. 
Twee minuten voor 9:00 uur kwamen we aan bij de parkeerplaats waar al 10 personen en 8 motoren op ons 
stonden te wachten.  

Aanwezig waren Frank Boekholtz; Cor en Elly Dalhuizien; 
Henk en Berna Pasman; Henk Put, Halit Aydin, Tonny en 
Harry Koolhof; Jaap v.d Berge en als laatste wij Francis en 
Jose Maatman.  

Een mooi clubje met ervaren rijders zodat er werd 
besloten om het tempo goed erin te houden. De 
temperatuur was ideaal. 16 Graden en bewolkt. Het was 
wel even een puzzel wat aan te trekken want ‘s morgens 
fris en ‘s middags warm is wel lastig. Dus laagjes kleding is 
het beste. 

Via een mooie route kwamen we om 10.45 uur aan op de 
koffiepauzeplaats. De eigenaar deed de deur voor ons 
open want Halit had gereserveerd. Kennelijk waren wij niet de enigen die aan koffie toe waren want in no time 
zat het terras vol met wielrenners, motorrijders en gezinnen met kinderen. De bediening was reuze vlot, de 
koffie lekker en de vlaai was ook goedgekeurd. 

Een uurtje later weer op weg via een mooie 
route met veel provinciale wegen links en 
rechts van de grens. We hebben de hele 
route met een lekker tempo doorgereden 
dus we lagen voor op schema. 

In plaats van de geplande 13.30 uur waren 
we al ruim voor 13.00 uur aanwezig in 
Zeddam waar we hebben geluncht op het 
terras. Het was inmiddels mooi weer 
geworden dus dat was genieten.  

Na de lunch was het eigenlijk nog maar 85 
kilometer en we waren mooi op tijd.  

Daarom werd besloten om onderweg nog even een ijsje te 
scoren. Dat hebben we in de buurt van Bronckhorst 
gedaan. Hierna was het niet zo ver meer naar huis en rond 
half 5 waren we weer in Deventer.  

Halit heeft een mooie route gemaakt en we hebben er van 
genoten. Alles was goed georganiseerd en de stemming 
reuze best. Halit, dank je voor het voorrijden en 
organiseren van deze route. Het was een reuze succes. 

Francis Maatman 
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Oproep: wat zijn uw irritaties in het verkeer? 

 
NIJMEGEN - De dijkwegen langs Maas 
en Waal zijn een bron van 
verkeersirritaties. Zodra het mooi weer 
wordt, trekken we erop uit en komen 
bij Veilig Verkeer Nederland (VVN), 
riviergemeenten en politie klachten 
binnen.   

Wandelaars, skaters, fietsers, 
wielrenners, ruiters, automobilisten, 
motorrijders wringen zich op mooie 
dagen met uiteenlopende snelheden 
over smalle dijkwegen.  

Elektrische fietsen  
De populariteit van de elektrische fiets helpt niet. Het levert irritaties op, gevoelens van onveiligheid 
en echt gevaarlijke verkeerssituaties, zegt Tiny Limbeek van steunpunt Oost van VVN. Een oplossing is 
zo simpel niet. Een landelijke werkgroep waarin VVN met verschillende belangenclubs samenwerkt, is 
doende oplossingen te bedenken. 

Lezersoproep 
Ook een verkeersirritatie of klacht over een onveilige verkeerssituatie in Nijmegen en omgeving, Land 
van Maas en Waal of Rivierenland? Meld dit bij Veilig Verkeer Nederland (VVN). Samen met De 
Gelderlander wordt een inventarisatie gemaakt. Een verkeersdeskundige van VVN buigt zich 
vervolgens over de meest voorkomende en meest opmerkelijke irritaties en klachten en reikt een 
oplossing aan. De Gelderlander zal hieraan aandacht besteden. 

Doorgeven kan via meldpuntveiligverkeer.nl , telefonisch via 0575-510144, of door te schrijven naar 
VVN Steunpunt Oost, Antwoordnummer 582, 7200 WB Zutphen. Vergeet niet de locatie en uw naam, 
woonplaats en telefoonnummer te vermelden. 

  

http://www.meldpuntveiligverkeer.nl/
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Verslag korte zondag rit 21 juni jl. 

Vandaag begint de zomer en hebben we de 2e korte zondag ochtendrit. Cor heeft zich opgegeven om deze voor 

te willen gaan rijden. Het is wat bewolkt en fris, maar bij ons vertrek om 9.00 uur vanaf de Lindeboom is het nog 

droog.  

Aanwezig waren: Jaap, Harry en Tonny, Ronald, René, Halit, 

MauPi, Pieter Jan, Jan K, Han en Catrien en introducé Richard 

en natuurlijk Cor.  

We rijden met 11 motoren en 13 personen, Cor voorop en 

Ronald rijdt achteraan om de groep bij elkaar te houden. 

MauPi rijdt met zijn nieuwe BMW motor, deze heeft hij nog 

maar pas een paar dagen en moet nog even aan zijn nieuwe 

fiets wennen, maar dat zal hem zeker lukken.  

De route gaat richting Deventer, en dan kom je al een aantal 

verkeerslichten tegen. De 1e groep had geluk, groep 2 

waarbij Harry nu voorop stond kreeg helaas alle 

verkeerslichten tegen. Steeds als wij eraan kwamen dan sprong hij net op rood en was het stoppen geblazen.  

De Handelskade op en naar de Wilhelminabrug daar kwamen 

we weer netjes achter de 1e groep te staan en zo kunnen we 

weer verder rijden als één gezellige groep de Hoge Worp op. 

In het voorstukje wat Cor op de site heeft geplaatst stond al 

vermeld dat we richting de Veluwe gaan, dit is ook ’n hele 

mooie omgeving voor de motorrijder.  Smalle wegen met 

lekker veel bochtjes erin en door een mooie bosrijke 

omgeving.  

Doordat het ’s nachts toch flink geregend heeft en de wegen 

nat zijn heeft Cor het tempo wat aangepast. We rijden 

richting Nunspeet en gaan dan via ‘t Harde het mooie 

natuurgebied in dat De Dellen heet, dit is ’n prachtige 

omgeving waar je met de motor volop kunt genieten van de smalle stuurweggetjes, de vele bossen en de mooie 

natuurschoon. Er kunnen zomaar reeën en wilde zwijnen oversteken want die zitten hier volop in deze 

omgeving. Gelukkig zijn ze vandaag niet zo nieuwsgierig en 

hebben zich niet laten zien. Maar we rijden nu net ’n uurtje 

en de regenbui heeft zich ook boven ons gevestigd, en het 

gaat nog flink hard ook nog. De meeste hadden al uit 

voorzorg de regenbroek aangedaan, en ’n goed motorpak laat 

ook geen regen door. Jaap kan nu ook zijn nieuwe jas testen 

of deze waterdicht is. Catrien heeft nog geen motorbroek en 

had geen regenbroek aangedaan ze is daardoor toch aardig 

nat geworden. Gelukkig was er op het lunch adres ’n “ hand-

dryer “op het toilet, zodat ze daar even de warme lucht over 

haar broek heen kan laten gaan, zodat de bovenbenen wat 

kunnen drogen. Rond 10.30 uur komen we aan op het lunch 

adres Uitspanning Het Engelse Werk in Zwolle. ( www.hetengelsewerk.nl )  

 

http://www.hetengelsewerk.nl/
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De motoren zijn keurig in de rij naast elkaar geparkeerd op de parkeerplaats. ( Zie de foto. ) De natte jassen en 

helmen mogen in de garderobe, helaas de natte motorlaarzen en broeken moeten aan blijven. Maar we hebben 

gelukkig ’n korte route zodat we uitgebreid de tijd kunnen nemen voor onze lunch en Catrien ook weer wat op 

kan drogen en we hopen dat het straks weer droog wordt.  

Tegen 12.15 uur stappen we weer op de motor om de route verder te rijden, het regende niet echt meer op dit 

moment.  We komen zelfs nog door Hoorn heen en via ’n stukje dijk en De Vecht richting Terwolde via de 

Wilhelminabrug weer terug naar de Lindeboom. Het is weer ’n hele mooie route geworden, op de regen na was 

verder alles weer geweldig goed geregeld. Cor heeft 

deze route in ’n aangepaste snelheid voor gereden, 

mede ook door de weersomstandigheden. Tegen 

13.00 uur waren we weer bij de Lindeboom terug, en 

hebben zeker genoten van deze rit. 

We hebben 110 km. gereden.   

 

Het aantal deelnemers was boven verwachting 

met 13 personen en 11 motoren, maar helaas is 

het doel niet bereikt en dat is heel jammer. De 

vraag was geopperd aan het bestuur om op 

enkele zondag ochtenden korte ritten te 

kunnen gaan rijden, zodat de leden dan weer op tijd thuis zijn en nog ’n deel van de zondag voor de 

familie over hebben, maar helaas zijn er maar weinig leden die speciaal komen voor de korte rit.  En 

zijn dezelfde leden meegereden die er 

ook zijn met de langere ritten. We 

hebben nog ’n paar korte zondag 

morgen ritten op de lijst staan dus 

kom rij nog eens mee.  

De MTK  de IJselrijders is een club om 

trots op te zijn.  

Cor heel hartelijk bedankt weer voor 

het uitzetten van deze mooie rit, het 

fijne voorrijden en de tijd die je 

ervoor hebt gemaakt om dit te 

regelen. 

Groetjes, Tonny. 
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Rondje IJselmeer d.d. 02-08 
 
Iets wat ik al een paar jaar in gedacht heb om weer eens de doen met de IJselrijders – een rondje om het 
IJsselmeer.  
 
Ik schrijf “weer eens” omdat de IJselrijders al eens eerder een rondje om het IJsselmeer, in clubverband hebben 
gereden. Dit was in 1984 en de toerleiders waren Jan Valk en Jan Korting. 8 deelnemers (incl toerleiders). De 
lengte van de rit was toen 365 km.  De rit in 1984 was uitgezet door de Noordoostpolder, langs de kust van 
Friesland, afsluitdijk, langs de kust van Noord-Holland via Medenblik naar Hoorn en via de dijk Hoorn-Lelystad 
naar Apeldoorn en toen nog Berghuis. De geschiedschrijving zegt dat het veel heeft geregend die dag en dat het 
gezellig was geweest. 
 
Het rondje IJsselmeer wat we gaan rijden heeft een lengte van 417 km’s. Dit komt omdat we de dijk Hoorn-
Lelystad nu links laten liggen en via een klein stukje A10 en door de “nieuwe” wijk van Amsterdam IJburg naar 
Muiden rijden. 
 
Het “ritprogramma” is als volgt: Vertrek vanaf de Lindeboom om 08.00 uur (met volle tank graag) en dan via 
Heerde en langs Kampen en wederom door de Noordoostpolder richting Lemmer. Dan langs de kust van 
Friesland naar Praam waar we in “de Nynke Pleats” de lunch zullen gebruiken. In de Nynke Pleats hebben we al 
eens eerder gezeten met een rit van Cor Dalhuisen.  
Vervolgens gaan we door naar het “knooppunt Zurich” om daar de Afsluitdijk te pakken. Na de afsluitdijk duiken 
we het Westfriese land in richting Medenblik en Enkhuizen naar Hoorn. Tussen Medenblik en Enkhuizen heb ik 
(na ca 200 km’s) een tankstop gepland (AVIA-pomp). Even na Hoorn is de tweede (koffie)stop gepland in het 
“pannenkoekenhuis Ootje Konkel”. Dan gaan we verder naar Edam-Volendam en het stukje A10 naar Muiden en 
Muidenberg. Na Muidenberg gaan de dwars door het vestingstadje Naarden Vesting en Huizen. In Eemnes heb 
ik de 3de stop gepland om aan te sterken voor het laatste stuk via Bunschoten, Putten, Garderen en Apeldoorn 
richting De Lindeboom. 
 
Nog even de gegevens voor het Rondje IJsselmeer; 
• Datum    02-08-2015 
• Vertrek    08.00 uur 
• Vertreklocatie   Parkeerplaats Lindeboom (Aldi-zijde) 
• Km’s    418 km 
• Verwachte aankomsttijd 20.00 uur 
 
Ik hoop op mooi weer, een gezellige dag en ik verwacht tegen 20.00 uur weer bij de Lindeboom te staan. 
Nog even tussen twee (. ) De rit moet nog worden voorgereden dus kunnen in detail nog wijzigingen worden 
doorgevoerd. 
 
Groet, 
Bestuursvertegenwoordiger Jan Korting  
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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  

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 juli 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 8 7 augustus 2015 

20 augustus 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 9 7 september 2015 

20 september 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 10 7 oktober 2015 

20 oktober 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 11 7 november 2015 

20 november 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 12 7 december 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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jarigen JULI 

Zenna Aydin-Tug   
Hetty Sarink   
Lukas Ruiter   
Gert Vierhouten   
Hans van der Meulen   
Trijnie Schrik   
Marion Korting-Harmelink   
Dries Broekhuis   
Roland Brontsema     
    
  

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 !!! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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 Toerkalender 2015
 Datum & Tijd Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

 06-jul-15 t/m 09-jul-15 Avondvierdaagse (Voorlopig)     MC Salland 

11 19-jul-15     Bevrijdingsrit     Ton Korting 

12 02-aug-15     Rondje IJselmeer  418   Jan Korting 

 09-aug-15     Korte Zondag Ochtendrit       

13 16-aug-15           Cor Dalhuisen 

 29-aug-15     Stoppelhaene     RAM Raalte 

14 30-aug-15           Harry Koolhof 

15 12-sep-15     Advertentierit     Advertentiecomm. 

 13-sep-15     Herfsttoertocht       

 20-sep-15     Blauwe Bogen Rit 
(Voorlopig) 

    MTC Dalfsen 

 20-sep-15     Ponytoertocht     MC FreeWheels 

16 27-sep-15           Jaap v.d Berge 

17 11-okt-15           Cor Dalhuisen 

18 25-okt-15     Sluitingsrit     Voorzitter 

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


