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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.
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
Hallo IJselrijders,
Aan mij de beurt om het voorwoord te schrijven.
Het seizoen van de motorclub zit er op. De sluitingsrit van onze voorzitter is gereden en daarmee is de
toerkalender van dit jaar afgesloten.
Volgens mij is het voor de meeste leden (tenminste degenen die ik ken omdat ze regelmatig
meerijden) een mooi seizoen geweest. Voor degenen die niet zijn mee geweest……….jullie hebben een
aantal mooie ritten gemist.
De voorrijders hebben dit jaar een aantal mooie ritten voorgereden. Hulde voor hun inzet. Misschien
een reden om de toerkalender voor volgend jaar direct in te plannen in je agenda voor volgend jaar.
Samen lekker toeren en genieten. Tijdens koffiepauze en lunch samen praten over je passie. Wat kan
er nou leuker zijn.
Zoals elk jaar wordt de toerkalender tijdens de ledenvergadering besproken. Het is belangrijk dat deze
vergadering goed door de leden wordt bezocht want dit is de kans waarop je je mening over bepaalde
dingen kunt geven . Het bestuur doet haar best maar heeft daarvoor wel inbreng van de leden nodig.
De volgende ledenvergadering is in januari. Hiervoor ontvang je nog een uitnodiging via de mail. Zet
het in je agenda en kom want samen zijn we De IJselrijders,
Een club om trots op te zijn!
Groeten,
José Maatman
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Agenda

2015/2016

Datum

Tijd

Activiteit

Plaats

13 november
18 december
24 januari 2016

20:00 uur
20:00 uur
15.00-19.00uur

Bestuursvergadering
Bestuursvergadering
Nieuwjaarsreceptie

29 januari 2016

20:00 uur

Algemene Ledenvergadering

René Joldersma
Jan Korting
Café Floors, Brink 37
7411 BT Deventer
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 2016
De km vergoeding is op basis van de gemiddelde benzineprijs
voor 2016 vastgesteld op € 1,55
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Verslag toerrit Nordhorn d.d. 27 september
Op 27 september werd de tourrit naar Nordhorn (D.) verreden. Voorgereden door mijn vader Jaap van
den Berge. Omdat ik al geruime tijd niet had meegereden met de IJselrijders, greep ik deze
gelegenheid aan om weer eens mee te toeren.
Nu ik mijn Honda VFR zo weinig berijd, is het
steeds weer lastig om de V4 gestart te krijgen.
Ondanks dat de accu daags ervoor nog
kunstmatig was opgeladen, was er
zondagochtend vroeg op eigen kracht toch geen
leven te krijgen in het koude motorblok. Dan
maar weer even de auto erbij voor starthulp; dat
ging goed. Nu maar zo min mogelijk opnieuw
starten en zien dat de accu voldoende bij zou
laden tijdens het rijden. Ik had nog een jerrycan
met benzine in de auto liggen; die kon ik prima
gebruiken opdat ik dan voor de rit niet nog eens
zou moeten tanken. Ook de motor maar laten
draaien bij De Lindeboom om andermaal een
start te besparen. Toch sloeg ie prompt af na
een paar minuten pruttelen. Dan maar weer aandrukken met hulp van wat IJselrijders... Er hadden zich
er zo’n 11 in Schalkhaar gemeld; dus dat zou wel goed komen. Vlak voor de kerkklok negen sloeg, toog
ik naar de motor die ik in een hoek van de parkeerplaats had gezet. Nog een keertje proberen…
Starten, lopen! Raar... OK, rijden maar!
De temperatuur die zondagochtend was nog
maar 8° Celsius. Ik had ervoor gekozen om een
extra jack onder m'n motorjas te dragen; dat
bleek een verstandige keuze. Zeker omdat het
eerste deel van de route over de A1 ging. Bij
afslag Borne op de A35 werd de snelweg verruild
voor de leuke weggetjes. De route ging door
verschillende Twentse dorpjes naar Ootmarsum.
Daar was de eerste koffiestop al gepland. Prima
zitten daar! Vanaf daar ging de route de Duitse
grens over.
Mijn vader had al aangekondigd dat ze in
Duitsland nauwelijks drempels hebben. Dat is
inderdaad waar, maar ze hebben wel héél slecht
wegdek. Dan heb ik nog liever drempels! Hahaha! Na een tankstop en een uurtje gereden te hebben,
was het tijd voor lunch. In het plaatsje Lehrte streken de 11 hongerige motormuizen neer in het
plaatselijke dorpsrestaurant / kegelbaan. Door een misverstand hadden we binnen 10 minuten
allemaal een Strammer Max voor ons neus staan. Volgens de uitbater waren die ‘vorbestellt’. Omdat
de meeste IJselrijders hier wel van houden, kozen we eieren voor ons geld en werd er lekker gegeten.
November 2015
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Na deze uniforme lunch kon de route vervolgd worden. Er werd ook nog wat ongepland rondgereden
vanwege technische problemen met navigatieapparatuur. Helaas waren dat dan wel Bundesstraßen.
Gelukkig werd de oorspronkelijke route wel weer gevonden.
Bij de terugkeer in Nederland ging het zonnetje weer schijnen. Precies toen ik een pauze kon
waarderen, waren we in Weerselo. Daar was een stop gepland bij een ijstentje midden in het dorp.
Goede timing!

De terugreis naar Schalkhaar ging door Enter, Rijssen en Holten. Het was een mooie dag met 320
kilometers meer op de teller van de 27-jarige Honda. Hij heeft het weer goed gedaan! En Pa ook!
Rob van den Berge
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Hemelvaartweekend 2016
Beste IJselrijders,
Volgens het toerprogramma voor volgend jaar was er geen Hemelvaartweekend georganiseerd, maar tijdens
onze toertocht van afgelopen zondag hebben Cor en ik de koppen bij elkaar gestoken om toch een
Hemelvaartweekend te organiseren.
Hier is het volgende uit voortgekomen: We hebben een hotel in Schotten in Duitsland gevonden (dat is in de
buurt van Hessen) waar we nu een voorlopige optie hebben op 5 tweepersoonskamers.
De kosten bedragen per persoon €169,00 op basis van een 2-persoonskamer op basis van half pension (dus
ontbijt en diner).
Diegenen die interesse hebben in het Hemelvaartweekend dienen zich voor 25 december op te geven via mijn
e-mailadres koolhof98@concepts.nl
De heenweg is +/- 400 km waarin zich dus ook stukken snelweg zullen bevinden. We hebben een route voor de
vrijdag en een route voor de zaterdag en uiteraard een terugreis. Zo waarborgen we weer een stukje traditie.
Ik hoop dat er veel animo voor dit weekend zal zijn en hoop dat ik nog kamers bij moet bestellen. Lees ook het
verslagje dat komende maand in het clubblad komt te staat.
Wil je alvast kijken waar het hotel staat en wat het is: kijk dan op de volgende link:
http://www.landgasthof-kupferschmiede.de

Groetjes Harry en Tonny Koolhof en Cor Dalhuisen
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RIJDEN IN DE MIST
Geen mistlicht
Mist is erg vervelend, op de motor. Als het echt dichte mist is, zit je met het probleem dat je geen mistlicht hebt.
Dat betekent dus dat je voortdurend je spiegels goed in de gaten moet houden, of er niet een achterligger
aankomt die niet gelooft in je snelheid aanpassen aan wat je kunt zien.
Vizier
Nog een nadeel, dat automobilisten niet hebben, is dat de
mist op je vizier zal blijven zitten, in de vorm van duizenden
kleine druppeltjes. Zorg voor een mooi in de was staand
vizier.
Wat verder in geval van mist erg handig is, is als de linker
wijsvinger van je handschoenen een stripje van rubber of
zeemleer heeft, zodat je daarmee de druppetjes van je vizier
af kunt vegen zonder dat je het vizier daarmee beschadigt.
Als de handschoen op die plaats kevlar heeft bijvoorbeeld,
loop je de kans daarmee krassen op je vizier te maken, en
krassen zijn erg slecht voor je zicht in dit soort
omstandigheden.

Gele bril
Als het gaat misten zet je natuurlijk je zonnebril af. Maar dat een bril
met gele glazen er voor zorgt dat je meer ziet in de mist dan zonder
bril is iets dat niet iedereen weet. Zeker als je woon-werkverkeer op
de motor doet, en dus regelmatig in de mist zult rijden, is zo'n gele
bril onmisbaar. Dat geldt ook als je op vakantie naar de Alpen of
Pyreneeën gaat.
Motorzaken hebben meestal wel gele brillen te koop, en veel tankstations ook. En wat je ook kunt doen is kijken
of de plaatselijke ijzerhandel of bouwmarkt ze heeft: veiligheidsbrillen met gele glazen (van plastic). Erg
goedkoop, en erg goed.
Aanvriezende mist
Een bijzonder geval is verder de situatie dat het vriest, terwijl er een dikke mist hangt. In dat geval krijg je
zogenaamde "aanvriezende mist".
Je krijgt dan een bevroren laagje op je vizier, dat je er niet meer af kunt krijgen. Je zicht wordt zo slecht dat je in
zo'n geval beter de motor kunt laten staan.
Bovendien heb je kans dat die mist ook op sommige plekken op het wegdek vast kan vriezen.
Door je met ijs bedekte vizier kun je niet zien waar de weg mogelijk glad is.
Dit is dus een van die situaties waarop je je baas maar beter kunt bellen dat je thuis blijft werken.

BRON: INFO LOOTWIJZER
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Verslag Veluwerit d.d. 11 oktober
De voorlaatste rit van dit seizoen werd gemaakt en
voorgereden door Cor Dalhuizen. Het was een rit
van ruim 300 km richting Veluwe en Utrecht. Er
waren 13 motoren en 1 duo dus 14 personen
aanwezig. Het was koud maar het weer zou prima
worden en we vertrokken klokslag half tien.Het
rijden ging vlot en snel over de mooie Veluwe naar
de koffiestop “De IJstijd” alwaar een prima bak
koffie (en appeltaart) werd genuttigd.
De volgende stop zou zijn bij Van der Valk in
Breukelen. Na een mooi stukje sturen langs o.a. het
Eemmeer hebben we rond twee uur geluncht. Het
eten en de drankjes waren prima verzorgd waarna
de reis verder ging door de Vechtstreek waar veel
mooie oude landhuizen staan. De laatste stop was
(op een kleine tankstop na) bij eetcafe AIRBORN in
Renkum ondertussen wel bekend bij de club.
Tijdens het laatste stuk naar Schalkhaar werden we
gehinderd door de afsluiting van de N 790 tussen
Voorst en Wilp . Dit probleem werd opgelost door
de weg langs de IJssel te volgen. We waren +/18.15 uur terug in Schalkhaar.
Het was een dag waarop we bijna al het mooie wat
Nederland te bieden heeft, hebben gezien. De
bossen van de Veluwe, de heide en het water van
het Eemmeer, de Vechtstreek en de Loosdrechtse
plassen, delen van de Utrechtse heuvelrug en
stukken rivierdijk.
Al met al een prachtige dag. Het weer was geweldig
en iedereen had er zin in en niemand had iets te
klagen……. zo mooi kan motorrijden zijn.
De groeten van Francis Maatman.
Deelnemers waren:
Cor Dalhuizen, Halit Ydin, Henk en Berna Pasman,
Jan en Jos Korting, Jan Amelink, Rene Joldersma,
Tonny en Harry Koolhof, Marian Martens, Arthur
Holthuis, Sander Hagen, Francis Maatman.
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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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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

November 2015

Deadline

Uitgave

20 november 2015
20 december 2015
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 42. Nr. 12
Clubblad jaargang 43. Nr. 1
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 december 2015
7 januari 2016
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 november
Cor Dalhuisen
René Joldersma
Colin van Aefst
Korstiaan Paap

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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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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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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