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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 IJselrijders,

Het voorwoord voor oktober, alweer. Tijd vliegt zeggen ze wel eens, maar volgens mij doet het dat ook.
In oktober nog maar twee ritten op de kalender. De rit van Halit, ja waar heen is nog een verrassing op het
moment dat ik deze woorden aan het typen ben.
En dan de allerlaatste (in meerder opzichten) rit van het seizoen 2016 “de Sluitingsrit”.

De sluitingsrit gaat dit jaar over de diverse heuvelen die zich in de omgeving van Deventer te vinden zijn, zoals
de bekende Holterberg, maar ook de Eelerberg. En traditiegetrouw bezoeken we ook weer een locale museum
te weten Het Laarmanmuseum Landbouwmach in Luttenberg. In meerdere opzichten is dit een laatste rit, het
is namelijk de laatste rit die ik als voorzitter van MTK de IJselrijders zal voorrijden. Ik stop in iedergeval als
voorzitter van de club, maar overweeg nog om als bestuurslid verder te gaan. Aan een nieuwe voorzitter en het
verder gaan door mij als bestuurslid wordt gewerkt. Maar zij die zich geroepen voelen kunnen zich altijd
aanmelden als bestuurslid van de MTK De IJselrijders.

Wie ook gaat stoppen met haar werk voor de club is Zenna Aydin. Via dit voorwoord wil ik Zenna alvast hartelijk
bedanken voor haar inzet als redactie van ons clubblad. En bij deze wil ik dan ook een oproep plaatsen en een
beroep doen op de clubleden om zich aan te melden voor de functie “Redactie van het clubblad”.

Tot zien bij de rit van Halit!

Groeten,

Jan Korting
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Nieuwe leden
Graag wil ik Ton Jacobs en Kees van Amerongen die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de
IJselrijders, hartelijk welkom heten!
Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie motor als aan onze club zullen beleven. Wij als MTK
de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen zo gezamenlijk met jullie te genieten van onze mooie
hobby!
Veilige kilometers en tot binnenkort!

Namens MTK de IJselrijders
Jan Korting (voorzitter)
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Agenda

2016

Datum

Tijd

Activiteit

Plaats

14 oktober
28 oktober
4 november
9 december

20:00 uur
19:30 uur
20:00 uur
20:00 uur

Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering
Bestuursvergadering
Bestuursvergadering

Henk Put
De Lindeboom
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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Verslag mooie zomerroute van Harry en Tonny Koolhof
op 14 augustus jl.
Het is 14 augustus en het wordt een mooie dag met mogelijk een enkele bui.
We waren van plan vandaag ook mee te rijden en dachten met deze voorspellingen wel een grote opkomst te
zien. Die was niet zo groot, maar 10 motoren en 11 deelnemers.
Te weten Harry en Tonny Koolhof, Jan Korting,
Arthur Holthuis, Jan Amelink, Pieter Jan
Fledderus, Dirk Welgraven, Jaap van den Berge,
Ronald van de Klooster en Henk Pasman en ik
Berna Pasman. Ik hoop dat ik niemand vergeten
ben.
Vertrek was om 9.00 uur en de afstand bijna
300 km.
We zijn netjes op tijd vertrokken met mooi
weer. Dat zou ook zo blijven die dag, wel af en
toe donkere wolken, maar het bleef lang droog
en grotendeels zonnig met een lekkere
temperatuur. Er zat ook een lekker tempo in.
Nou Harry had niets te veel gezegd, dit was een rit met een sterretje, ik vond hem prachtig. De mooiste kleine
weggetjes en veel bochtenwerk door gebieden die voor mij toch wel grotendeels nieuw waren, ik snap niet waar
hij ze vandaag heeft gehaald.
Volgens mij hebben we de Achterhoek wel zo ongeveer volledig gehad, met nog een klein stukje Duitsland,
plaatsjes als Meddo, Barlo, Lintelo, Ruurlo,
Haarlo, Barchem, Aalten, Lichtenvoorde, Rekken,
Beltrum, Doetinchem, Mariënvelde, Zutphen, etc.
en nog veel meer, de volgorde weet ik niet meer.
Ik dacht dat we ook nog een stukje Veluwe
hebben gehad.
Eerst om 10.30 uur een koffiestop bij camping
Veldzicht, bij kantine ’t Bakhuus, om Effe Uut te
Bloazen, in Haarlo voor de koffie met appeltaart.
We konden daar lekker buiten zitten, later een
lunchstop zo tegen 13.00 uur bij café/snackbar
Dute in Beltrum waar we weer lekker gegeten
hebben, uitsmijters e.d. en tot slot nog een ijsstop. Ik kwam goed aan mijn trekken dit keer, dit
was softijs, mijn favoriet. Daar werd het wel erg
donker alsof het zo kon gaan regenen.
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Voor de zekerheid toch maar mijn regenbroek aan gedaan. Even later plensde het inderdaad, kort maar hevig.
Daarna bleef het droog tot we weer aan kwamen bij de Lindeboom.
Het was een mooie dag en iedereen was
vol lof over de mooie route. Bedankt!
Ik ben niet zo’n schrijver, dus hier wou ik
het maar bij laten.
Enkele bijgevoegde foto’s zijn genomen
door Tonny. Meer foto’s hebben al in
het clubblad van september gestaan.

Groetjes en tot een volgende rit,

Berna
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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

Oktober 2016

Deadline

Uitgave

20 oktober 2016
20 november 2016
20 december 2016

Clubblad jaargang 43. Nr. 11
Clubblad jaargang 43. Nr. 12
Clubblad jaargang 44. Nr. 1
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Verschijningsdatum
rondom
7 november 2016
7 december 2016
7 januari 2017
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Verslag 31e Herfst-toertocht van M.C. Salland in Lemele
Op zondag 11 september werd de 31e Herfst-toertocht georganiseerd van onze regio motorclub M.C. Salland,
ook wij hebben daaraan deelgenomen.
Om 9.00 uur was het vertrek vanuit De
Lindeboom in Schalkhaar en Henk Pasman reed
voor. Aanwezig waren: Henk, Berna, Cor, Halit,
Jaap, Theo en Tonny en ik. We reden via
Lettele, Nieuw Heeten naar Lemele, het was
wel bewolkt en er viel iets fijne motregen, maar
dit was niet de moeite waard om regen te
noemen, dus geen regenkleding erbij aan
gedaan want het zette niet door.

Aangekomen bij M.C. Salland in Lemele
kregen we koffie bij de inschrijving, ze
hebben ’n eigen “motor- honk “ en we
konden lekker overdekt buiten zitten. Het
was er al lekker druk van de vele soorten
motoren, en ook kwamen we nog bekende
motorrijders tegen die op de
Koekstadritten en Avond-4-daagse ritten bij
ons ook regelmatig meereden. Met ons
groepje van 8 personen zijn we op weg
gegaan, de route had Henk al naar ons
toegestuurd, dus we waren er klaar voor
om te gaan rijden.

Via de mooie slingerwegen met mooie
natuurschoon reden we richting Den Ham,
Langeveen en Mander door het mooie
Dinkelland.
Onze koffiestop hebben we gehouden bij
Kakelbont eetgelegenheid in Tilligte. Ook de
mooie natuurschoon in Twenteland is een
genot om te rijden, je komt er huifkarren
tegen met mensen die zich laten vervoeren
met 2 PK’s ervoor, veel groepjes wielrenners
en iedereen geniet van het buiten zijn. Het
weer bleef bewolkt, onderweg 22 graden en
droog, niet te warm, perfect weer om met
de motor over deze mooie wegen te rijden.
Oktober 2016
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We kwamen zelfs nog door een straat waar we volgens mij nog niet eerder met een tocht door heen waren
gereden, het was de Kolenmieten en Peter in het dorpje Geerdink.
Zo zie je maar dat toeren op de motor leuk is en we ook wel eens bekende wegen rijden maar ook onbekende
wegen. Af en toe reden we op een wat grotere weg maar over het algemeen heel veel mooie binnendoor
wegen, het tempo van onze voorrijder was ook prettig iedereen kon goed volgen. Na de koffie reden we richting
Oldenzaal, Deurningen en Maria
Parochie.
Onze lunch werd gehouden bij Beatrice ’t
Molenven in Saasveld. Daar ston een
witte Limousine voor de deur
geparkeerd, wij houden ons wel bij de
motor, veel aangenamer, en vrijer, hier
kan je tenminste schuin mee door de
bochten en dat kan niet met een limo.
Toen we de lunch aan het gebruiken
waren kwam er de KCON club aan, de
Kreidler Club Oost Nederland. Allemaal
heren en een enkele dame van “onze
leeftijd“ op Zundapp’s, Kreidlers en
Berinie’s, grappige oude mooi
gerestaureerde bromfietsen.
Na de lunch richting Hellendoorn, Lemelerveld en weer terug naar M.C. Salland in Lemele, waar we de
organisatie bedankten voor de mooie rit. We namen er nog wat te drinken en zijn toen via dezelfde weg heen
ook terug gereden.
Henk bedankt voor het voorrijden en de anderen bedankt voor de gezelligheid.

Groetjes Harry
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Toeren over de bochtigste route van Nederland op
9 oktober a.s.
Hallo IJselrijders,
De route van 9 oktober gaat via Baarn richting Soest en is ongeveer 259 km lang.
We vertrekken om 10:00 uur vanaf de Aldi-kant van de Lindeboom.
Na 129 km gaan we lunchen bij Landgoed de Salentein te Nijkerk.
http://landgoeddesalentein.nl

Waarschijnlijk komen we rond 17:00 uur in Schalkhaar aan.
Ik heb verder geen koffie- en ijspauze gepland maar afhankelijk van de groepsgrootte en tempo
kunnen we ergens koffie drinken en/of een ijsje eten.
Ik hoop op heerlijk weer en een mooi aantal motorrijders.
Graag tot 9 oktober!

Groeten,
Halit Aydin
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2016
Beste IJselrijder,
Graag nodigen wij jullie uit voor het bijwonen van een bijzondere ledenvergadering, jullie aanwezigheid zal
zeker op prijs worden gesteld.
Binnen het bestuur zijn een aantal vacatures ontstaan door het aftreden van de voorzitter. Daarnaast stopt de
redactie van het clubblad, hoe gaan we dit als club een nieuwe invulling geven?
Mochten er vragen zijn voor de rondvraag, dan dienen deze uiterlijk 24 uur vóór de vergadering schriftelijk te
worden ingediend. Het is dus niet mogelijk om op de vergadering zelf nog met vragen te komen voor de
rondvraag. Deze zullen dan ook niet beantwoord worden.
Dit alles heeft ermee te maken dat na afloop van de vergadering er een geweldige presentatie zal volgen van
Ride-on MotorTours.

We willen jullie dan ook vriendelijk verzoeken zowel de vergadering als de presentatie bij te wonen.
Datum:
19.00 uur
19.30 uur
21.00 uur
PAUZE
21.15 uur
22.30 uur

Oktober 2016

28 oktober 2016
Zaal open
Aanvang vergadering
Sluiting vergadering
Start presentatie Ride-on Motor Tours.
Sluiting
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MTK de IJselrijders 1974
opgericht 1 januari 1974
aangesloten bij de K.N.M.V en het L.O.O.T.
MAG ondersteunende club

AGENDA:
DATUM:
AANVANG:
LOCATIE:

Algemene Ledenvergadering
28 oktober 2016
19.30 uur
Café / Restaurant “de Lindeboom”

VOLGORDE AGENDA PUNTEN:

Behandeld door:

1.

Opening

Jan Korting

2.

Goedkeuring notulen ALV 30 jan. 2016

Leden

3.

Invulling vacatures:
- Bestuursleden
- Diverse commissies

Jan Korting
Jan Korting

4.

Bijkomende agenda punten:
- Redactie clubblad
- Afschaffen Gastrijderschap

5.

Presentatie winterprogramma 2016 / 2017

PR cie.

6.

Nominatie en verkiezing IJselrijder(ster) 2016

Jan Korting

7.

Beantwoording vragen ingebracht door leden

Jan Korting/Bestuur

8.

Presentatie voorlopige toerkalender

Jos Korting

9.

Presentatie voorstel contributie 2017

Marian Martens

10. Presentatie voorlopige begroting 2017

Marian Martens

11. Redactie clubblad

Zenna Aydin

12. Afschaffen Gastrijderschap

Bestuur

13. Sluiting

Jan Korting

Eventuele vragen aan het bestuur dienen uiterlijk 24 uur van te voren schriftelijk te worden ingediend omdat de
duur van de vergadering wordt ingekort in verband met aansluitende presentatie door Ride-onmotortoers.
Vragen kunnen via de website of direct aan de secretaris, fgj.maatman@home.nl worden doorgegeven.
Vragen die tijdens de vergadering worden gesteld worden in verband met de presentatie niet behandeld.
De vergadering begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Het bijwonen van de presentatie is alleen mogelijk
als men ook aanwezig is op de ALV.
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Oproep voor nominatie IJSELRIJDER/STER
van het jaar 2016
Dit jaar stelt het bestuur u weer in de gelegenheid om iemand uit onze
gelederen voor te dragen als IJselrijder/ster van het jaar 2016.
Graag verzoeken wij u per e-mail uw voordracht uit te brengen vóór 20 oktober
2016 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 tijdens de Algemene Ledenvergadering van 28 oktober
2016 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.
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Verslag Dinkellandroute 25 september jl..
De Dinkellandroute had Jaap van den Berge
ruimschoots van tevoren aangekondigd op de site.
Veertien dagen van tevoren had Henk Pasman
aangegeven de Herfsttoertocht te willen voorrijden,
die was georganiseerd door M.C. Salland. Het bleek
dat ook deze route was gesitueerd in de omgeving
waar ook Jaap z’n route zou plaatsvinden. Jaap,
hiermee geconfronteerd, was echter volhardend en zei
dan ook dat hij zijn route niet zou wijzigen. Achteraf
bleek dit ook totaal niet nodig. De beide routes
hadden uiteraard wat raakvlakken, maar werd niet als
storend ervaren.
Op deze schone zondagochtend met stralende
weersvooruitzichten, verzamelden zich maar liefst 17
deelnemers bij het startpunt van de Lindeboom,
hetgeen we lang niet altijd meemaken.
Het waren respectievelijk:
Harry en Tonny Koolhof,
Arthur Holthuis,
Dirk Welgraven,
Cor Dalhuisen,
Jos Korting,
Richard Bolder,
Ronald v d Klooster,
Henk Put,
Henk en Berna Pasman,
Jan Korting,
Jan Amelink,
Halit Aydin,
Peter v d Noort,
Jaap v d Berge.
Mau Pi Ferrari

Klokslag 10.00 uur kondigde Jaap het vertrek aan. In
tegenstelling tot hetgeen we meestal gewend zijn, om
meteen kleine wegen te pakken, koos Jaap voor een
wat langere rechte lijn in de richting van Holten-Laren,
om van daaruit het fraaiere gebied in te gaan.
Prachtige omgeving en mooi gekozen wegen. Ook
ontbraken de nodige idyllische plekjes niet. De
koffiepauze was aangekondigd bij Eastern Plaza, echter
was deze tent gesloten. Een goed alternatief werd
gevonden bij Café Restaurant de Hagmölle/Spoolder in
Bentelo (Hof van Twente). We werden daar
verwelkomd door twee frisse jonge meiden die ons
bedienden. Er was op appelgebak gerekend en ik kon
mij zelfs tegoed doen aan een “balletje mayo”.
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Het vervolg van de route was wederom genieten, echter was het oppassen geblazen met de nodige fietsers op
het traject. Mede hierdoor was het lang niet altijd mogelijk om de maximum toelaatbare snelheid te halen,
maar ja, dat kun je verwachten met deze ideale weersomstandigheden. De lunch zouden we gebruiken bij
“Tante Sien” in Vasse. Een gelegenheid die zich goed leent voor een gezelschap als het onze.
Echter was vrijwel het gehele terras bezet, zodat het
redelijkerwijs te verwachten was dat e.e.a. wel wat
langer zou duren. Dit bleek juist. Er was eigenlijk maar
één professionele bediende voor het hele terras en de
rest was vermoedelijk invalhulp. Gedurende de wat
langere wachttijd hebben we ons best vermaakt. De
reis werd, nadat Mau Pi het hele terras had
getrakteerd op een enorme rookpluim van zijn LT,
hetgeen hem zichtbaar niet in dank werd afgenomen,
hierna voortgezet in de omgeving van Ommen en
hebben nog even een ijs stop gemaakt op de
Lemelerberg.
Keurig tegen vijven waren we met z’n allen weer terug
op onze startlocatie, waar nog even teruggeblikt kon
worden. Dit laatstgenoemde in positieve zin.
Jaap, bedankt, “je mag blijven”.
Met vriendelijke motorgroeten,

Cor Dalhuisen
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jarigen oktober
Marco Eversberg
Jaap van den Berge
Hans Valkeman
Marian Martens
Patrick Orie
Ronald van der Klooster

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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Toerkalender 2016
Datum

Soort rit / evenement

Geschatte
afstand in
km's

17

09-okt

Bochtigste route van NL

261 km

18

23-okt

Sluitingsrit

Kosten voor
inschrijving

Organisator

Halit Aydin
Voorzitter

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