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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 
 

Beste IJselrijders, 
 
Vooruitlopend op de nieuwjaarsreceptie op 25 januari wil ik alle IJselrijders alvast een voorspoedig 2015 toe 
wensen met de nodige veilige motorkilometers.  
 
Ook worden wij, IJselrijders een goed jaar toe gewenst door onze beschermheer, Burgemeester Heidema. 
 
Toch wil ik nog even terugblikken naar het vorige jaar, het jaar waarin wij als MTK de IJselrijders 40 jaar werden. 
De lustrumcommissie heeft haar uiterste best gedaan om leuke activiteiten te organiseren. We kunnen dan ook 
terugkijken op een geslaagd lustrumjaar. 
 
Voor mij persoonlijk was het cubcakes bakken in de bakkerij van Francis en José wel een verrassend hoogtepunt 
en het heeft een paar onverwachte cubcakesbakkers opgeleverd. Ook een persoonlijk hoogte punt was de 
feestavond waarin ik vele oude bekenden heb mogen spreken en oude herinneringen heb opgehaald.  
De Lustrumcommissie Peter en Trijnie, Ronald, Jaap en Berta, Henk en Berna, Tonnie, Marian en Zenna  -- 
bedankt! 
 
Verder zijn we met de toercommissaris en webmaster druk bezig om de website geschikt te maken voor het 
digitaal verwerken de toercompetitiegegevens. Misschien hebben jullie al het e.e.a. gezien op de website.  
Met in gang van de komende toercompetitie kun je a la de minuut zien wat de actuele toercompetitiestand is. 
 
Marian heeft onlangs te kennen gegeven niet de volle drie jaar als penningmeester te willen uitzitten. Dus zal in 
het komende jaar een nieuwe penningmeester moeten worden ingewerkt. Dit betekent dat wij, het bestuur dus 
weer opzoek is naar versterking van het bestuur. Wie uiteindelijk de functie van penningmeester op zich zal 
nemen zal in het bestuur uitgemaakt worden. 
 

Wie wil de uitdaging aan gaan en durft zich op te geven voor bestuursfuncties? 

 
Opgeven kun je doen bij het bestuur. 
 
Nog even als laatste een paar belangrijke data, t.w. de nieuwjaarsreceptie op 25 januari 2015 en  
de ALV van 30 januari 2015.  
 
Zie de website voor de juiste tijden en locatie. 
 
Groet 

Jan Korting 
 
 

MTK De IJselrijders 1974 is een club om trots op te zijn! 
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 Verslag Cup Cakes bakken d.d. 15 november
 

Op zaterdag 15 november was het dan zover, in ons 40-jarig jubileum feestjaar was geopperd vanuit de lustrum 

commissie om cup-cakes te gaan bakken bij onze  clubleden 

Francis en José Maatman.  

Zij zijn de echte warme banket- en brood bakker die 

overheerlijk gebak, brood en patisserie en andere lekkere 

dingen nog ambachtelijk bakken. De opgave was groot onder 

de leden om mee te gaan doen met het bakken van de cup-

cakes en daardoor zijn we in 2 groepen gedeeld. Groep 1 werd 

om 13.30 uur verwacht in de winkel aan de Constatijn 

Huygenstraat , groep 2 om 15.30 uur. Wij waren in groep 2 

gepland en toen we de winkel instapten zeiden de 

winkelmeisjes: “ U mag doorlopen we wijzen u de weg “. Ze 

zagen vast al aan onze neuzen dat we van de motorclub waren. 

Gelijk bij het binnenkomen rook het al heerlijk naar net 

gebakken koekjes.  

Groep 1 was nog aan het opmaken van de cup-cakes bezig, het 

was zo’n leuk gezicht allemaal met ’n schort voor. Ik heb de 

leden niet eerder zo hard zien werken. Bij sommigen zag je het 

“ luie zweet “ langs het voorhoofd lopen, dit was dus echt hard 

werken. En als zo’n enorme grote oven aanstaat dan wil het er 

ook wel warm worden. Fijn dat de achterdeur wat open stond, 

de leden zijn ook niet gewend om zich op deze manier zo in te 

spannen, maar je zag dat iedereen dit met enorm veel plezier 

deed. 

Terwijl dat groep 1 nog bezig was met de afwerking van de 

leuk versierde cup-cakes, kreeg de 2e groep koffie of thee 

aangeboden van José en één van de winkelmeisjes kwam met 

’n schaal met eigen gemaakte gevuld speculaas, vers gebakken 

koekjes enz. erop en deelde dit erbij uit.  

Ondertussen werden de cup-cakes die al klaar waren ingepakt 

in gebaksdozen en iedereen kon zijn eigen creatieve gebak 

meenemen naar huis.  

Nadat groep 1 weer naar huis was, ging onze echte warme 

bakker Francis vertellen en uitleg geven over zijn werk, de 

enorme oven, mengmachines, het afwegen van de 

hoeveelheden meel, roomboter en gepasteuriseerde eieren 

die geklopt uit de fabriek komen om de salmonella bacterie uit 

te sluiten. De portioneer machine, de deeg snijmachine die het 

brooddeeg afweegt en in rollen van 900 gram afsnijdt. Het wegen van het meel wordt handmatig gedaan ook 

van de roomboter. De bolletjes machine die het deeg op ’n schaal binnen enkele minuten in 30 bolletjes draait.  
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Francis staat elke dag behalve ’s zondags om 3.00 uur ’s nachts op en krijgt om 7.00 uur hulp van de 2e bakker. 

Hij bakt elke dag 300 broden en op zaterdag 2x 300 broden. Op de enorme leuke en interessante manier hoe 

Francis uitleg geeft, zie je dat hij enorm veel plezier in 

zijn werk heeft en ook dat het ’n echte vakman is die 

liefde heeft voor zijn vak.  

Boven in de enorme oven gaat het witbrood, omdat dit 

sneller klaar is, en onderin de meergranen broden die 

wat dichter bij het vuur moeten liggen en daardoor wat 

langer erover doen om gaar te worden.  

José staat Francis al jaren bij en weet ook veel van het 

bakken af, ze sprong af en toe Francis ook bij met wat 

extra uitleg. Midden in de bakkerij hadden ze ’n lange 

tafel staan met ontzettend veel versieringen in bakjes en 

verschillende soorten jam, hagelslag, sterretjes, parels, 

nootjes, marsepijn, rozijnen, appels, kaneel enz. om de 

cup-cakes te versieren.  Zie de foto’s.  

Ook kregen we natuurlijk de uitleg hoe we de cup-cakes 

kunnen gaan klaar maken.  Iedereen was heel 

geïnteresseerd en aandachtig aan het luisteren. Het deeg 

voor de cakes werd afgewogen met de roomboter en de 

eieren en in de mengmachine gedaan, daarna konden 

vast wat leden beginnen om het deeg in ’n groene 

spuitzak te doen en daarna de papieren cup-cakes-cupjes 

te vullen. Door het rijzen niet te hoog opspuiten anders 

loopt het deeg over de cupjes heen en dat is niet de 

bedoeling.  

Je kon er dan nog wat jam, appel of rozijnen met kaneel, 

nootjes of compote bij op doen en dan op ’n groot 

bakblik in de oven zetten. Francis zette de bakblikken in 

de over want deze was al flink op temperatuur gebracht. 

Op het bakblik werd ’n bakpapiertje met je naam erop 

gelegd zodat je straks je eigen gebakken cup-cakes 

verder kon versieren. Nu het wachten was op het werk 

van de oven, konden we nog koffie of thee nemen en 

vertelde Francis nog wat meer over zijn vak, ook konden 

we vragen stellen. Dit werd weer op ‘n interessante en 

leuke wijze beantwoord. 

Intussen keek Francis even in de oven of er al wat cakes 

goed van kleur en grootte waren. Sommigen waren wat 

groter uitgevallen of gevuld met extra appel of rozijnen 

deze moesten er dan iets langer in blijven. Toen ze goed 

waren werden de bakblikken met de ovenhandschoenen 

aan de handen uit de oven gehaald om af te kunnen koelen, anders kun je ze niet versieren aan de buitenkant. 

Dit afkoelen duurde iets langer, maar uiteindelijk kon iedereen op de “versiertoer”.  
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Nou er waren hele pronkstukken bij sneeuwpoppen,  cup-cake’s met zilveren pareltjes erop, één met ’n rode 

motor van marsepijn, cake’s die je door 

vloeibare chocola of vloeibare chocola 

met bananen smaakje draaide met 

gekleurde chocolade vlokken. Wij 

motorrijders zijn zo te zien ook best 

creatief, iedereen heeft enorm goed zijn 

best gedaan. Een enkeling nam al ’n cakeje 

om te proeven of het was gelukt. Ze 

waren inderdaad overheerlijk, precies de 

goede verdeling van alle ingrediënten 

dankzij de goede uitleg van Francis.  

Ook wij kregen gebaksdozen mee om al 

onze cup-cakes in te doen en mee te 

nemen naar huis. Deze middag was ’n 

leuke ervaring. Iedereen heeft hier enorm 

van genoten en wil ik José en Francis bedanken voor al het werk wat zij hebben gedaan om dit mogelijk te 

maken, zonder hun was dit niet gelukt.  

Groep 1 waren: Peter Wolsing, Trijnie Schrik, Ronald v.d. Klooster, Jos en Ton Korting, Jan en Marion Korting, 

Johan Gras en Loes v.d. Werken, Henk en Marlêne Put en Sabine en Hans Vermeulen. 

Groep 2: Henk en Jolien Holmer, René Joldersma en Annemarie Stoer, Hetty Sarink, Zenna Aydin, Harry en 

Tonny Koolhof, Marian Martens, Cor en 

Elly Dalhuizen. 

Francis en José namens iedereen 

ontzettend bedankt voor de leuke en 

gezellige middag met ’n geweldige uitleg 

over jullie werk, de echte warme brood- 

en banket bakker. We hebben zondag met 

familie lekker genoten van de verse eigen 

gemaakte cup-cakes. 

Na afloop kon je nog op eigen kosten in de 

stad pizza gaan eten bij La Sardegna in de 

Grote Overstraat. Hieraan deden mee: 

Peter en Trijnie, Hetty, Marian, Cor en 

Elly, Henk en Jolien, Harry en Tonny, René 

en Annemarie en Ronald. 

Groetjes,  

Harry Koolhof.     
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       Bestuursvergaderingen  2015 

 
 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
 
9 januari     20:00 uur  Marian Martens 
13 februari    20:00 uur  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 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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UITNODIGING NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

in 

Brasserie Café Zalencentrum De Lindeboom  

op 

ZONDAG 25 januari 2014 

Van 15:00 uur – 18.00 uur 

 

koffie / thee / hapje / oliebol / drankje 

Een aantal munten voor consumpties. 

 

Tevens uitreiking toercompetitie winnaar 

en winnaar IJselrijd(st)er van het jaar 2014 
 

 

Kom allen naar De Lindeboom, voor een gezellige middag! 
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Oefenen met remmen 

Hard remmen 

Wanneer anticiperen niet voldoende is gelukt, of je 
hebt iets over het hoofd gezien, kom je soms in de 
situatie dat er een ongeluk zou gebeuren wanneer 
je niets zou doen. 
In veel gevallen kan remmen je uit de brand 
helpen. 

De meeste mensen kunnen lang niet zo hard 
remmen als hun motor in principe kan remmen. 
Oefenen, veel oefenen, is geboden! 

Remmen heeft met grip te maken, en grip met je 
banden en met het gewicht dat er op rust. 
Hoe meer gewicht er op een band rust, en hoe 
plakkeriger het rubber is, hoe beter je met die band 
kunt remmen. 

Remmen en gewicht 

Het gewicht van een motor maakt daarom niets uit: op een lichtere motor hoeft de band minder z'n best te 
doen om de motor tot stilstand te brengen, maar dat lichte gewicht zorgt er tegelijkertijd voor dat de banden 
van zo'n motor ook minder kunnen remmen dan onder een zwaardere motor. 

Het gewicht van de motor zelf maakt dus niets uit, maar de gewichtsverdeling wel. 
Tijdens een afdaling hoef je je achterrem maar heel licht aan te raken en je krijgt al een blokkerend wiel: er zit 
zo weinig gewicht op het achterwiel dat een beetje remmen het wiel al stilzet. 

Tijdens het remmen gebeurt iets dergelijks: er komt veel meer gewicht op het voorwiel. 

 In allerlei omstandigheden zul je moeten remmen 

Remtechniek 

De techniek voor de meeste motoren (sjoppers en lange zware toermotoren zijn hier de uitzondering) voor een 
noodremming (dat wil zeggen: zo hard mogelijk) is daarom als volgt: 

 Trek de koppeling in (waardoor je achterwiel niet meer wordt aangedreven, en zo niet meer de motor 
op kan "duwen" 

 Blijf van de achterrem af (als je hard remt kom vrijwel al het gewicht van je motor op de voorkant; de 
achterkant kan dan niet meer meedoen. Het enige wat je dan met de achterrem kunt doen is het 
achterwiel stilzetten zodat het gaat schuiven en dat wil je niet hebben) 

 Leg de voorrem even aan, en knijp dan. Oefen met knijpen, net zo lang tot je je band zachtjes hoort 
jammeren. Dan zit je op het maximum van wat je kunt remmen. Je kunt echt flink doorknijpen! 

 Pas bij het oefenen vooral met een lichte (sport-)motor op voor stoppies. Maak je een onverwachte 
stoppie, vier de voorrem dan een beetje (dus niet abrupt loslaten). 

 

 

 

http://www.luiemotorfiets.nl/copyright.php
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Cruisers: ook achterrem 

Sjoppers en lange toermotoren moeten hun achterrem wel blijven gebruiken: die krijgen niet al het gewicht op 
het voorwiel tijdens een remming, en dus zit er bij die motoren wel potentiële hulp bij het remmen in de 
achterrem. 
Die achterrem moet dan natuurlijk wel met *beleid* gebruikt worden (niet grof intrappen dus); ook bij sjopper-
achtigen kan het achterwiel blokkeren, met alle nare gevolgen van dien! 

Het is een overweging om bij het oefenen de achterrem met mate te gebruiken bij het aanleggen van de 
voorrem: dat helpt om de motor "klaar" te maken voor het echte harde remmen. Na het aanleggen laat je de 
achterrem dan los. 
Het probleem is dat het een gewoonte wordt om de achterrem erbij te pakken in een noodsituatie, en dat het 
dan heel moeilijk is om 'm weer los te laten. 

Remmen in een bocht 

Oefen beslist ook het remmen in een bocht! 
De procedure is hetzelfde, maar daarbij moet je ook nog de motor de bocht in blijven duwen (met je knie, en 
door het stuur in de richting van de bocht te duwen). Je kunt dan uiteraard niet zo hard remmen als rechtuit, 
maar nog steeds heel behoorlijk. 
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ABS 

En hoe zit het met ABS? 
Niet blokkeren 
 
Het idee van ABS is dat je ervan verzekerd 
bent dat je in een noodsituatie niet 
blokkeert. 
Dat lijkt ideaal, maar niet alle ABS 
systemen zijn perfect (het wordt wel 
steeds beter!): 
 
Soms nadelen 
Een aantal ABS systemen grijpen in voor 
het moment dat je maximaal remt. 
 
Als de ondergrond hobbelig is zal het ABS veel te vroeg ingrijpen: het raakt in de war. Dat betekent scary 
moments op slechte weggetjes in de bergen. 
 
Op grind, zand, gras en andere ondergronden zit een ABS je verschrikkelijk in de weg. Dat van een BMW GS kun 
je uitschakelen, maar daar moet je wel voor stoppen en je motor uitzetten. Op andere motoren kun je dat 
helemaal niet doen. 
 
Sommige ABS systemen zijn voorzien van anti-stoppie-intelligentie. Als ze merken dat het achterwiel te licht 
wordt grijpt het ABS op het voorwiel in. Dat betekent dat je voorwiel opeens vooruit glijdt terwijl het nog lang 
niet tegen de blokkeringsgrens aan zat. Vooral omlaag in de bergen, remmend voor een bocht, gebeurt dat 
regelmatig, en ik kan uit persoonlijke ervaring vertellen dat dat verschrikkelijk voelt. 
 
De meeste mensen hebben de neiging om hun snelheid op te voeren (vooral in de regen) als ze ABS hebben (het 
"Ik heb toch ABS"-syndroom). 
 
Afwegen 
Je zult bij jezelf moeten nagaan hoe vaak je situaties tegenkomt waarin het ABS je in de weg zit, en hoe vaak je 
situaties tegenkomt waarin het je zou kunnen redden. 
 
Het hangt ook af van hoe je de motor gebruikt: als je vaak "de wildernis" in gaat ben je waarschijnlijk slechter af 
met ABS. 
 
Altijd oefenen 
 
Als je voor ABS kiest, vergeet dan niet toch te oefenen. Als je uitschakelbaar ABS hebt, oefen dan ook met het 
ABS uitgeschakeld. 
 
En onthou dat ABS alleen gunstig is voor je veiligheid wanneer je rijdt alsof je het niet hebt. 
Als je de neiging hebt om je snelheid op te voeren omdat je toch ABS hebt, zorgt dat ABS er alleen maar voor dat 
je veiligheid afneemt! 
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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 januari 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 2 7 februari 2015 

20 februari 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 3 7 maart 2015 

20 maart 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 4 7 april 2015 

20 april 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 5 7 mei 2015 

20 mei 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 6 7 juni 2015 

20 juni 2015 Clubblad jaargang 42. Nr. 7 7 juli 2015 

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 januari  

 

Halit Aydin    
Sandra Welgraven-Roenhorst    
Gerrit de Vries   
Charles Zuidgeest    

 
   
 

 

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 !!! 
 
 
 
 
 
 

BARBECUERIT van Jan Amelink op 17 augustus 2014   

 

 

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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MTK de IJselrijders 1974 
opgericht 1 januari 1974  
aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 

  
 
 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Datum  : 30 januari 2015 
Aanvang : 20.00 uur 
Plaats  : Café / Restaurant “De Lindeboom” 

 

Definitieve  AGENDA: 
 

1. Opening: 
 

2. Bijkomende agenda punten:     

 
3. Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2014 

 
4. Jaarverslag secretaris 2014 

 
5. Jaarverslag kascommissie 2014 

 
6. Jaarverslag penningmeester 2014 

 
7. Begroting 2015 penningmeester 

 
8. Bestuursverkiezing en samenstelling * 

 Marian Martens         - aftredend en herkiesbaar voor 1 jaar 
 

9. Toerkalender 2015 – Korte zondagrit 
 

10. Rondvraag   

 

Pauze 
 
11. Vaststellen diverse commissies –vacature hulp onderhoud website 

 
12. Beantwoording rondvraag 

 
13. Uitslag bestuursverkiezing 

 
14. Voorstel en stemming  wijziging  huishoudelijk reglement en toerreglement 

 
15. Website met vacature voor hulp onderhoud 

 
 

16. Sluiting  
 

*    Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot  
      24 uur voor de vergadering. 
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Data en openingstijden 
Vrijdag 16 januari 2015 van 18.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 17 januari 2015 van 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 18 januari 2015 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 MartiniPlaza aan de Leonard Springerlaan te 
Groningen. Dit complex ligt direct naast de A7 (Groningen-Drachten) en is daarom gemakkelijk te 
bereiken. 

 

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

 

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2015. De beurs is van 26 febr. t/m 1 
maart in Jaarbeurs Utrecht. 
 
Donderdag 26 februari 10:00 - 22:00 uur  

 

Vrijdag 27 februari 10:00 - 22:00 uur  

 

Zaterdag 28 februari 10:00 - 18:00 uur  

 

Zondag 1 maart 10:00 - 18:00 uur  
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Wat te doen na een verkeersongeval? 

Verkeersongevallen en letselschade: welke stappen kunt u nemen? 

U heeft een verkeersongeval gehad, en wat nu? U heeft schade opgelopen in het verkeer en wilt deze nu 
claimen bij de tegenpartij? Maar hoe werkt het? 

Hieronder volgen drie belangrijke stappen: 

Stap 1: Houd alles goed bij 

Na een aanrijding (kop-staart) of een botsing is het van belang dat u alles goed bijhoudt. Dit in verband met de 
schadeclaim die u kunt vorderen bij de tegenpartij. U kunt een dagboek bijhouden waarin u opschrijft wat er is 
gebeurd: 

 Wanneer vond het ongeval plaats? 
 Wie bevonden zich in de auto? 
 Wat is er precies gebeurd? 
 Door wie bent u aangereden? 
 Bent u gewond geraakt? 
 Wat zijn de gegevens van de andere betrokkenen bij het ongeluk? 
 Zijn er getuigen van het verkeersongeluk? 
 Wat zijn uw verwondingen? 
 Wat zijn uw klachten na aanrijding? 
 Bent u direct naar het ziekenhuis of de dokter gegaan? 

Stap 2: Stel de tegenpartij aansprakelijk 

 U stuurt degene die het ongeval heeft veroorzaakt een (aangetekende) brief 
 Omschrijf in deze brief heel duidelijk wat en wanneer en waar er precies is gebeurd 
 Omschrijf ook waarom u van mening bent dat u geen schuld heeft aan het ongeval en de ander wel 

Stap 3: Breng uw schade in kaart 

 Houdt van alles waarvan u denkt dat het schade als gevolg van het verkeersongeval is de bonnen apart 
 Maak van deze schade een overzicht en stuur dit naar de wederpartij 
 Maak een redelijke inschatting van de hoogte van het smartengeld 
 Vraag uw wederpartij of zij deze schade op uw bankrekening willen overmaken 

Vereiste informatie voor indienen van schadeclaim 

Ook de dagen en weken na het verkeersongeval zijn van belang: 

 Heeft u nog steeds pijn of klachten door het ongeval? 
 Heeft u pijn in uw rug of beenletsel? 
 Gaat u naar het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut? 
 Kunt u nog werken, mist u loon door de klachten van het ongeluk? 
 Is er iemand die met u mee gaat naar de huisarts of het ziekenhuis? 
 Hoeveel kilometers reist u hiervoor en hoe lang duurt dit? 
 Helpt er iemand mee met huishoudelijke taken, omdat u dit niet meer kunt naar aanleiding van het 

verkeersongeval? 
 Hoeveel tijd is deze persoon hier mee kwijt? 
 Maakt u verder nog kosten door het ongeluk, zoals schade aan uw kleding, medicijnen of hulpmiddelen? 

Houd vanaf het begin alle schade zoals u die lijdt in een soort dagboekje bij. Dit is handig, want wanneer u een 
paar maanden verder bent, kunt u veel belangrijke dingen vergeten zijn.   
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 Voorlopige Toerkalender 2015
 

 

 

 

 

Datum Soort rit / evenement 

Geschatte afstand 

 km ‘s 

Kosten 
inschrijving 

Organisator 

1 29-mrt-15     Openingsrit     Voorzitter 

 
06-apr-15     Paastoertocht     MC Salland 

2 12-apr-15     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250  € 6,00 Koekstad commissie 

3 26-apr-15     Lente rit     RAM Raalte 

 
03-mei-15     Korte Zondag Ochtendrit       

4 10-mei-15     Promotierit     Het Bestuur 

5 14-mei-15 t/m 17-mei-15 Hemelvaartweekend     Henk Pasman 

6 20-mei-15     Avondrit     Henk Put 

 
25-mei-15     Voorjaarstocht     MC FreeWheels 

7 31-mei-15           Jos Korting 

 
08-jun-15 t/m 11-jun-15 Avondvierdaagse     MC FreeWheels 

8 14-jun-15           Halit Aydin 

 
21-jun-15     Korte Zondag Ochtendrit       

9 22-jun-15 t/m 26-jun-15 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

 
01-jul-15 t/m 03-jul-15 Avond driedaagse     MTC Dalfsen 

10 05-jul-15     Regio rit     Regio overleg 

 
06-jul-15 t/m 09-jul-15 

Avondvierdaagse 
(Voorlopig) 

    MC Salland 

11 19-jul-15     Bevrijdingsrit     Ton Korting 

12 02-aug-15           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 13-sep-15     Herfst toertocht     MC Salland 

 
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 

 


