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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 IJselrijders, 

Daar zit je dan achter de laptop om weer een voorwoord in mekaar te draaien en te bedenken waar je het nu 
weer eens over zal gaan hebben. We zijn nu alweer halverwege het jaar en seizoen en niet te vergeten het 
lustrumjaar. 

Wat vliegt de tijd toch weer snel voorbij. 

Als club zijnde zijn alle open ritten weer achter de rug wat voor zowel de Koekstadrit met respectievelijk 165 
deelnemers en bij Avond4Daagse met 112 deelnemers beiden goed zijn verlopen. Volgens alle berichten heeft 
iedereen er weer goed van genoten. 

Voor volgend jaar staat er voor beide evenementen nog een paar leuke getallen die dan in de boeken kunnen. 
Wel, beide worden dan voor de 30ste keer georganiseerd en zal het alweer voor de 10de keer bij de Lindeboom 
worden gestart en gefinisht. 

Dan hebben we nu nog 10 ritten van de club te gaan met tussendoor nog 3 ritten bij andere clubs. Waar hopelijk  
iedereen nog veel plezier aan gaat beleven dit seizoen. 

Dit voor jullie gevonden, ik wou het niet gaan proberen met iemand. 

 

MTK de IJselrijders een club om trots op te zijn. 

Gegroet, 

Jos Korting 
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Twenterit 6 juli a.s. 
 

Deze route zal lopen in de richting van het mooie Twente. Het zal gaan over een afstand 
van 240 km. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2x  is er een  pauze  gepland en  1x  een  tankstop  
 
Tot ziens op  6 juli om 10:00 uur bij De Lindeboom 
 
Groeten, 
 

Jan Amelink
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Noord-Brabant rit 20 juli a.s. 
 
Wij gaan de wegen van Brabant verkennen. We gaan bij Emmerik de Duitse grens over om in 
Groesbeek weer Nederland binnen te rijden. 
 
In Groesbeek hebben we omstreeks 10.00 uur bij Herberg ‘t Zwaantje de eerste koffiestop. Vervolgens 
zullen we bij Grave de Maas over te steken. Hier even op letten – direct links over de brug staat het 
schitterend mooie gemaal Van Sasse. Verder in zuidelijke richting het Brabantse land in zakken om in 
Aarle-Rixtel bij De Hommel de lunch (ca. 12.00 uur) te gebruiken. Na de lunch vertrekken we in 
westelijke richting naar de Biesbosch. Onderweg komen we nog langs het (diesel)gemaal Keizersveer. 
Na de Biesbosch zijn we weer 
op de terugweg richting het 
oosten en zullen we na Aalst 
de gemalen “de Rietschoof” en 
de “Baanbreker” passeren.  
 
Tegen 18.00 uur hebben we de 
derde stop bij het 
pannenkoekenhuis “t 
Sprookjeshof. Na deze stop 
(vertrek gepland om 18.50 
uur) zullen we snel de 
autosnelweg pakken om naar 
huis te rijden om tegen 20.00 
uur bij de Lindeboom aan te 
komen.  
 
Verder heb ik twee tankstops 
gepland op 200 en 275 km’s.  
 
Ik moet de route nog voorrijden, dus kan het in detail nog wat dingen wijzigen. 
 
 
Ritgegevens: 
Datum: 20 juli 2014 
Vertrek Lindeboom (parkeerplaats Aldizijde) 08.00 uur. 
Aankomst Lindeboom ca.20:00 uur 
Lengte rit: ca. 427 km 
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Toerrit Brabant-Limburg 3 augustus a.s.  

Beste IJselrijders (en evt. gastrijders c.q. belangstellenden), 

De route die ik aanvankelijk op 20 juli zou voorbereiden, is inmiddels overgenomen door onze 
voorzitter, Jan Korting. Elly en ik hadden per abuis op die datum een hotelovernachting in Rotterdam 
geboekt en betaald. Echter op zondag 3 augustus heb ik een route samengesteld, die wordt aangeduid 
met “Brabant-Limburg”. I.v.m. de te rijden afstand, 409 km, gaan we starten om 09.00 uur vanaf de 
Lindeboom.  

Wellicht ten overvloede, maar een volle tank is een must, al zijn er onderweg voldoende 
tankmogelijkheden. Geef vroegtijdig aan wanneer je aan een tankpauze toe bent.   

Het aanrijden naar het toeristische gedeelte gebeurt via resp. De A 1, A 50, A 12, A50, A59 en een klein 
stukje N 65. Mooie gelegenheid om het theoretische gedeelte, v.w.b. het rijden in groepsverband op 
autosnelwegen, in de praktijk te brengen. Je zult zien dat, wanneer er wat structuur in het rijden komt, 
zelfs de meeste fervente tegenstander van het rijden over autosnelwegen, overstag gaat en zal 
moeten erkennen dat het nog niet zo beroerd is. Voorwaarde is dan wel dat een ieder zich 
conformeert aan het groepsgebeuren. 

Vanaf de N 65 op de Helvoirtseweg gaan we een koffiestop inlassen bij een leuk en goed restaurant  
“In ‘t-Groene Woud”. De koffie en het gebak is daar uitstekend. Tegen elven kunnen we dan normaliter 
weer vertrekken en zoeken dan het toeristische Brabant op. 

Restaurant In ‘t-Groene Woud 
Helvoirtseweg 186 
5263LV Vught 
Tfn.: 073-6565382  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via allerlei slingerweggetjes en mooie dorpjes (echter wel met de nodige vervelende drempels)  zijn we 
dan tegen 12.30 uur in Budel, waar we gaan lunchen bij restaurant/zalencentrum “De Wielerbaan”. 
Kwalitatief goed en prijstechnisch gunstig.  
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Vervolg Toerrit Brabant-Limburg 3 augustus a.s.  

 
 

 

Café-Zaal De Wielerbaan 
Maarheezerweg 9 
6021 CN Budel 
Tfn. 0495-495539 
 
Hierna vervolgen we onze route in de richting van Weert en gaan een klein stukje door België, waarna 
we weer in de richting van de Maas  “naar boven gaan”. Een klein stukje langs de Duitse grens t.h.v. 
het vliegveld Weeze.  
Bij goed weer zouden we dan een lekker ijsje kunnen gaan nuttigen in Ottersum (bij Gennep).  Via een 
relatief onbekend stukje Maas gaan we dan via Mook, Groesbeek, Berg en Dal, Ubbergen naar 
Nijmegen. Via de 325 naar Arnhem en dan via de Pleijweg naar het Velperbroekcircuit. Daar kunnen 
we dan beslissen, naar omstandigheden, of we de geplande route afrijden,  via Dieren, Klarenbeek en 
Twello, of dat we van daaruit de A 12, A 50 en A1 opzoeken om op een redelijke tijd weer thuis te 
kunnen zijn. Dat laatste gebeurt uiteraard in goed overleg met de deelnemers.  
Mochten er intussen nog vragen zijn, c.q. suggesties, dan horen we het graag.  
Graag tot ziens op de Brabant-Limburgrit. 
 
Met vriendelijke motorgroeten, 
 
Elly en Cor Dalhuisen. 
Vuurdoornstraat 160 
8171 XE Vaassen 
0578-573466 
06-12809261 
e-mail: elcoda@telfortglasvezel.nl 
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      Bestuursvergaderingen 2014 

 
 
 
 
 

Datum    Tijd   Plaats     
 
11 juli 2014    20:00 uur   Henk Put  
In augustus is er geen bestuursvergadering  
12 september 2014            20:00 uur  Pieter-Jan Fledderus 

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

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 2014 
 

De km-vergoeding voor 2014 is vastgesteld op € 0,11 per km 

 
 
 
 
 
 

            

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 Kunstfietsroute d.d. 14-06  
In het kader van ons 40-jarig jubileum was ook de kunstfietsroute georganiseerd door Jaap en  
Berta van de Berge.  
Fietsen door het prachtige Sallandse landschap door het buitengebied van de gemeente Deventer: 
Okkenbroek, Bathmen en Lettele.  
Starten kon op iedere gewenste plek en tijd met de 
route! Bijzondere locaties vormen het podium voor 
kunst, theater en muziek. Door de bordjes rechts van 
de weg met hierop de tekst KUNST van hier tot ginder 
te volgen kon je kiezen voor de lange en korte route. 
De lange route is 27,5 km. en de korte 16 km.  
Om 10:30 uur was afgesproken om bij de kerk in 
Lettele bij elkaar te komen. Er is maar 1 kerk dus deze 
was zo gevonden. Dit is de Heilige Nicolaaskerk. 
Menigeen liep de kerk even binnen om het interieur 
te bekijken wat zeker de moeite waard was. Het is ’n 
katholieke kerk die stamt uit 1894 en is opgebouwd in 

neogotische stijl.  
In de prachtige tuin van de pastorie 
werd nog een voorstelling gegeven 
door theater Altrego. Door 2 
personen werd door middel van 
marionetten Aloha Hé gespeeld.  
Jo is in zijn eentje op vakantie op 
Hawaï. Zoals iedere dag gaat hij voor 
zijn rust een paar uurtjes vissen in 
zijn bootje op de oceaan. Vandaag 
loopt het vis uitje echter anders dan 
voorheen. Jo schrikt plots van een 
vogel die in en op zijn boot komt 
zitten, waardoor de dag een volledig 
andere wending krijgt, of toch niet ? 
Ze kunnen het eerst niet zo goed met 
elkaar vinden. Zodra ze echter door 

’n haai bedreigd worden besluiten 
ze vrienden te worden. Eind goed, 
al goed. Jaap heeft ’n stukje film 
opgenomen op zijn mobiele 
telefoon en probeert dit op de site 
te zetten. Dit was een heel leuk 
optreden.  
De route liep verder langs kunst 
voorwerpen in tuinen en in Lettele 
in het buurthuis was nog ’n 
tentoonstelling van schilderijen 
met pentekeningen en verf.  Nadat 
we dit hadden bekeken stapten we 
weer op de fiets, op naar de koffie 
bij Café & Terras á La Monique.  
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Waar we ter ere van ons 40-jarig jubileum koffie of thee met appelgebak van het bestuur kregen.  
Hier kon je ’n presentatie zien op het scherm van Jeroen Doorenweerd die op zijn land ’n grote ster 
omploegde en hoe hij dit 
maakte.  
Vanuit de lucht met ’n 
helikopter was dit opgenomen 
en gefilmd, ook heeft hij ’n 
camera op zijn ploeg 
gemonteerd en op ’n grote trap 
naast het stuk land kon je mooi 
zien hoe de ster eruit zag.  
 
Verder op in de fiets route kon 
je ster ter plekke bekijken. 
Nadat we dit hadden bekeken 
gingen we verder op de fiets, 
over mooie smalle paadjes en 
’n mooie rustige bosrijke 
omgeving. Dan weer over zand- 
en grintpaden.  
Dan bracht ons de route naar 
opengestelde boerderijen waar 
je ’n kijkje kon nemen. Ook was Camping Ikkinkshof opengesteld. Waar ook caravans, campers of 
tenten konden staan. Naast de camping is ’n schapenhouderij met het ras Noord-Hollander. Op de 
camping was ’n optreden van Lodies theater “ Camino “. 

Camino is op Pelgrimstocht. 
Onderweg ontmoet hij mensen, 
dat waren de aanwezigen, met 
wie hij graag iets wil delen 
namelijk zijn metershoge 
Passiebloem. Hij opent de bloem 
( circa 3,5 meter doorsnee ) en 
nodigt van jong tot oud uit om 
na ’n ritueel met ’n zelf 
gevouwen bekertje waar water 
in werd geschonken, iemand 
plaats te laten nemen in de 
bloem. Dit was ook heel leuk 
bedacht en leuk gebracht.  
Na dit optreden gingen we weer 
op onze stalen ros verder. Jaap 
voorop met Berta als volleerd 
voorrijdster. Zij hadden ook de 

route, dit keer op papier en niet op GPS. Ze riepen als er tegenliggers aankwamen want er waren zeer 
smalle paadjes waar we door reden maar wel door ’n prachtige mooie natuur. Ook als er laag 
hangende takken waren werd dit gelijk gemeld en iedereen gaf dit weer door aan diegene die daar 
achter reed. Op naar Erve Reilink aan de Apenhuizerweg 9 in Bathmen. 
 
Hier was Radio Barkas, het kleinste mobiele radiostation van Nederland en verzorgde leuke 
achtergrondmuziek. Vanuit een ingekorte DDR Barkas worden originele krakende LP’s en singeltjes uit 
de jaren ‘50 en ‘60 gedraaid. Bij elke bezichtiging was er ook de mogelijkheid om iets te gaan drinken 
of eten.  
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Door het prachtige warme zomerweer werd hier ook nuttig gebruik van gemaakt. Toen we vanmorgen 
vertrokken was het nog wat bewolkt en fris. Berna had de ¾ broek aan met sandalen en blote voeten 
erin, dit was toch nog wel wat koud. Op haar motor heeft ze handvatverwarming maar op de fiets 
helaas geen voetverwarming. Maar wat later op de ochtend werd het al warmer en zonniger. 
Inmiddels was het 17 
graden geworden.   
Er waren best veel 
mensen die ook de 
kunstfietsroute reden, 
het was gezellig druk 
niet zo dat je langzaam 
moest rijden op de 
fietspaden dat komt 
omdat je op elke plek 
kon starten en op elk 
tijdstip dus dan heb je 
niet alles en iedereen 
op 1 verzamel plek. En 
je fietst rustig in eigen 
tempo de route.  
 
Voor de optredens 
waren vaste tijden 
gepland. Soms moest je 
even wachten, dit was 
goed te doen. En voor de ijsliefhebbers onder ons was er bijna bij elke gelegenheid ook boerderij- ijs te 
koop.  
 
Bij de boerderij van de familie Lamberts aan de Oxersteeg in Deventer wonen 4 generaties van de 
familie. De oudste is 93 jaar en de jongste 1 jaar. De boerderij wordt ook wel “ Bakhuus “ genoemd en 
hoorde bij het voormalige kasteel: “ Huis de Veste  “ dat hier gestaan heeft. Het is ’n melkveebedrijf 
met 140 koeien, er wordt gras en maïs verbouwd op het land ( ca. 70 ha ) dat bij de boerderij hoort. Je 
kon de stallen van de koeien bekijken, en je kreeg uitleg door 1 van de familieleden.  
 
Op de boerderij is ook ’n klein bezoekerscentrum met informatie over dassen en hun leefomgeving.  
Hier was ’n optreden van Theatergroep Babok.  “ Asiel “ je kon kennis maken met “ mechanische 
bewoners “ ‘n opvangplek voor verwaarloosde en afgedankte huishoudelijke apparaten. 
Gereedschappen, keukenmachines en schoonheidsapparaten die ‘n 2e leven kregen en zijn 
omgebouwd tot schattige, agressieve, grappige en enge dieren. Ook dit was leuk en kunstig bedacht. 
Ook na deze voorstelling toch weer verder op de fiets door het mooie landschap van Salland wat ook 
zeker weer de moeite waard is. Ons eindpunt van de route was ook weer bij de kerk. 
 
We zijn nog even bij zaal Koerkamp tegenover de kerk gaan zitten om wat te gaan drinken en konden 
zo ook Berta en Jaap bedanken voor het regelen en organiseren van deze dag. Het was voor iedereen 
heel erg in de smaak gevallen en zeer geslaagd. Er werd al geopperd om dit elk jaar te doen als 
activiteit met de liefhebbers van de motorclub. Jaap en Berta hadden ’n lekker fietstempo er in zitten 
zodat we hen goed bij konden houden.  
 
Aanwezig waren: Jaap en Berta, Marian en Hans, Liedy en Gerrit, Berna, en Harry en Tonny. 
 
Nogmaals Berta en Jaap bedankt.        

Groetjes Tonny 
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Verslag Avondrit met Gert Vierhouten 

11 Juni ’s avonds om zeven uur op ons standaard vertrekpunt bij de Lindeboom staan daar tijdens een 

fraaie warme zomeravond 13 motoren waarvan 3 met duo passagier gereed om te vertrekken.  Jos en 

Ton Korting zijn wel aanwezig, maar zullen niet met ons meerijden om in plaats daarvan de A4D van 

MC Freewheels in Heeten te bezoeken. Toch nog een respectabel aantal als je bedenkt dat de 

aankondiging niet geheel vlekkeloos is verlopen en slechts enkele dagen eerder definitief 

aangekondigd werd. Elke avondrit van Gert kenmerkt zich door een bezoek aan een wetenswaardig of 

cultureel bedrijf. In dit geval  was een bezoek een paardenmelkerij aangekondigd. Misschien heeft dit 

de verbeelding van de deelnemers geprikkeld om in zo grote getale op te komen. Kennelijk hebben de 

deelnemers met argusogen de site en de mail in de gaten gehouden om de avondrit van Gert niet te 

missen. 

Nog een bijzonderheid is het feit dat Gert nog geen Garmin gebruikt en daarom als enige een geprinte 

routebeschrijving heeft. Dus moeten wij netjes en oplettend achter de voorrijder aan rijden.  

Na de inschrijfprocedure worden de motoren gestart en zet de lange rij zich in beweging om daarna 

tijdens prachtig en lekker warm weer een 

avondvierdaagse-achtige route door het 

Sallandse land rijden. Via Wesepe, Heeten, 

Okkenbroek en nogmaals Heeten door 

Mariaheem en Luttenberg komen we op de 

weg naar Lemele om ongeveer kwart over 

acht aan bij de aangekondigde 

Paardenmelkerij ‘t Schanebroek.  

Na het parkeren van de motorfietsen 

worden we met koffie en cake ontvangen 

in de presentatieruimte  waar vervolgens 

door de beheerster een enthousiaste 

presentatie wordt gegeven over de 

activiteiten en het ontstaan van de 

paardenmelkerij annex fokkerij. Deze boerderij werkt met een klein soort paarden, sinds kort met New 

Forest pony’s en eerder met Haflingers  

Net als bij koeien moet ook een merrie eerst een veulen hebben gekregen voordat  er kan worden 

gemolken. Het veulen moet eerst ca 2 maanden bij de moeder blijven voordat die daarvan gespeend 

kan worden en de merrie kan worden gemolken. In tegenstelling tot koeien worden paarden per dag 

meer dan 2 keer gemolken, maar per keer levert een melkbeurt maar ongeveer één liter melk op. De 

uier van een paard is ook veel kleiner dan die van een koe. Om de melk te kunnen bewaren wordt die 

niet gepasteuriseerd maar direct ingevroren, dit om de smaak niet nadelig te beïnvloeden 

 Die smaak hebben we allen uit een klein bekertje kunnen proeven en is overigens enigszins waterig en 

ook veel minder vet dan koemelk.  

Aan het einde van de presentatie worden we uitgenodigd om de stallen te bezoeken waarvan de 

melkpaarden een vrije uitloop hebben waarvan ze ook ’s winters gebruik kunnen maken.  
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De paarden met een jong veulen staan in een gesloten stal gescheiden van de rest. Aan het vrije 

uitloop gedeelte is ook de melkstal gekoppeld waar overigens maar één paard tegelijkertijd gemolken 

kan worden. Omdat een melkbeurt maar weinig melk oplevert duurt dat dan ook maar enkele 

minuten. 

De paardenmelkerij-fokkerij heeft een aantal hengsten die dan weer gebruikt worden om samen met 

bepaalde merries te proberen veulens met specifieke eigenschappen, zoals springpaarden of 

dressuurpaarden en paarden met bepaalde karaktereigenschappen te fokken.  

Na de rondgang door de stallen is er dan nog de gelegenheid om wat van paardenmelk afgeleide 

producten zoals crêmes, zeep en andere verzorgingsproducten te proberen en/of te kopen. Deze 

producten worden overigens niet op deze melkerij gemaakt maar komen van andere grootschaliger 

melkerijen. 

Na de beëindiging van de rondgang 

betalen we de afgesproken vijf euro 

per persoon en maken we ons 

gereed voor de terugreis terwijl het 

inmiddels al wat donkerder wordt. 

Opnieuw achter Gert aan die nu de 

meest directe route via Luttenberg 

en Raalte terug naar Schalkhaar 

neemt. Ongeveer ter hoogte van de 

zuidelijkste rotonde bij Wesepe mis 

ik mijn achter rijder, maar even 

later wordt ik weer gevolgd, zij het door een andere motor.  

Toch is er iets niet in orde, want de rij is toch korter dan toen we begonnen. Eenmaal bij de Lindeboom 

blijkt dat we slechts met een 4-tal motoren zijn. Ik besluit om terug te rijden en kom op de 

Spanjaardsdijk een motor tegen die qua verlichting vermoedelijk van Hans Korten moet zijn. Omdat hij 

ons waarschijnlijk kan vertellen wat er loos is keer ik om en ga opnieuw naar het eindpunt, waar bij 

mijn aankomst niemand meer aanwezig is. Dan hup maar weer richting Wesepe. Onderweg kom ik 

Henk en Berna Pasman tegen, maar omdat er nog  meer rijders waren ga ik verder. Tot bij de 

noordelijkste rotonde van Wesepe verder niemand van onze groep gezien. Dan maar terug naar huis, 

waar een telefoontje naar Harrie mij leerde dat het uiteenvallen van de groep veroorzaakt was door 

een lekke band van Berna, die overigens vlot gerepareerd kon worden door Henk. Gerustgesteld dat er 

toch niemand van ons achtergebleven was heb ik de motor in de schuur opgeborgen. 

Al met al hebben we weer genoten van de door Gert uitgezette avondrit. 

Jaap van den Berge 
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Verslag Pinkstertoertocht 
 
Wederom was er een toertocht vermeld op onze site. Ditmaal was het de Pinkstertoertocht, georganiseerd door 
MC Free Wheels uit Heeten. Ook hier lukte het niet om nadere informatie in te winnen door op de site “hier” te 
klikken.  
Bij reclameren bij onze toercommissie, kreeg ik bij monde van Jos te horen dat het hem ook niet was gelukt 
e.e.a. te verzamelen. Ook leverde rechtstreekse info bij de toercommissie van MC Free Wheels geen resultaat 
op.  
Slechts op de avond vooraf verscheen nadere berichtgeving op onze site, maar ik denk dat zulks voor de 
meesten van ons te laat was.  
Toch besloten Elly en ik deze rit 
te gaan rijden en vertrokken 
even voor negenen vanuit 
Vaassen. Er kon worden gestart 
tussen 09.00 en 12.00 uur. Een 
paar kilometer vóór Heeten 
zagen we van rechts een paar 
bekende motoren naderen. Het 
bleken Berna en Henk Pasman 
te zijn. Die, zoals later bleek, 
doordat zij een soortgelijke 
route vorig jaar ook hadden 
gereden, wel de info vooraf en 
zelfs de route toegestuurd 
hadden gekregen. 
Inschrijven en route 
downloaden gebeurde bij Café Bosgoed  te Heeten.  Hier werd uiteraard op het terras een kop koffie genuttigd, 
alvorens met z’n vieren te vertrekken. 
  
Op dat moment bleken er al 70 deelnemers te zijn, welk getal later 110 werd. Leuke score dus. Men had ons 
tevoren beloofd om mooie stuurweggetjes uit te kiezen in het fraaie Drentse landschap. Samen moesten we 
erkennen dat men daarin ruimschoots was geslaagd. Ondanks het fraaie weer vanaf de start, werden we 
onderweg toch nog getrakteerd op een regenbuitje, weliswaar niet spectaculair van aard, maar het gebood ons 
wel de nodige voorzichtigheid op de klinkerwegen, die nogal eens bol waren en begroeid met het nodige gras. 
Dit gebeurde even voordat we zouden gaan lunchen in de door de club geselecteerde locatie, te weten: café 

Frederikshaven te Uffelte. Hier lieten we ons de respectieve uitsmijters 
goed smaken.  
  
Na weer zo’n anderhalf uur rijden, vonden we het tijd om nog even een 
terrasje op te zoeken en belandden in Halfweg , tussen Staphorst en de 
Wijk, hetgeen ook navolging vond bij andere deelnemers . Hier kregen 
we een fraai schouwspel te zien van klepperende ooievaars op de 
schoorsteen van het betreffende restaurant. 
Na een fraaie rit konden we ons tegen half vier afmelden bij café 
Bosgoed en tevreden huiswaarts keren.  

 
Bij een vorige rit had onze voorzitter al aangekondigd dat de communicatie m.b.t. het deelnemen aan deze 
ritten zou worden verbeterd, c.q. aangepast. 
 
Met vriendelijke motorgroeten, 
 

Cor Dalhuisen. 
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Programma lustrumjaar 2014 

Onderstaand is een indicatief programma van te organiseren bijeenkomsten en 
evenementen naar aanleiding  van het 40e jubileumjaar van  

MTK de IJSELRIJDERS 1974.  

 Lees voor meer informatie het clubblad, de website en aankondigingen per mail. 
 

Datum 
 

Activiteit Tijd 

Zondag 17 augustus   
 

BBQ bij terugkomst rit  

September  Vrijetijdsmarkt  
(promotie IJselrijders) 

 

December 
 

Workshop schilderen Atelier Hans Kerk 
Walstraat 

 

Zaterdag 22 november  Feestavond 
Met muziek hapje / drankje / gezelligheid 

 

November Workshop cupcakes bakken  
 
 

 

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

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Hemelvaart weekend 2014 

Het vertrek voor ons Hemelvaart weekend was gepland om 9.00 uur, om 8.45 uur waren wij aanwezig bij onze 

vertrouwde vertrekplek de Lindeboom in Schalkhaar. Hans Vermeulen was er al, maar die zou toch niet mee 

gaan met ons weekend? En hij was er 

met de auto, dat kan toch niet. Nee, 

dat klopt, Hans zou eenopname maken 

van ons vertrek met de camera. Dat is 

weer eens wat anders dan foto’s. Nu 

beweegt het beeld en kan je dit leuk 

op de site zetten. Leuke reclame in de 

hoop dat we veel nieuwe leden erbij 

krijgen. 

Intussen kwamen de andere leden 

aanrijden die mee gaan, ’n ieder 

schreef zich in op de aanwezigheids 

lijst. Maar Jan is er nog niet, die zou 

ook mee gaan, maar hij moet wel 

helemaal vanuit Apeldoorn komen en 

is daardoor misschien iets verlaat. Toch 

nog maar even wachten, om 10 over 9 

probeerde Henk Pasman Jan mobiel te bellen, en ineens hoorden we ’n motor aankomen, aan het geluid te 

horen is dit Jan. Nog even inschrijven en dan op naar Duitsland. 

Aanwezig zijn: Halit Aydin, Jan 

Amelink, Berna en Henk Pasman, 

Francis en José Maatman, Jaap 

van den Berge, Henk Put, Pieter 

Jan Fledderus, René Joldersma en 

Harry en Tonny Koolhof.  

Halit die dit weekend heeft 

georganiseerd en voorrijdt geeft 

het sein dat hij wil gaan rijden. 

Het regende iets maar dat deert 

ons niets, we hebben natuurlijk 

thuis allemaal de buienradar 

bekeken en zagen dat de regen 

precies over onze route ligt, dus 

uiteindelijk gaan we het droge 

weer tegemoet. 

Hans die met de auto en camera erop zo vroeg was opgestaan ging voorop rijden daarna Halit en de rest volgde 

met als laatste Harry en Tonny. Zo nam Hans ons rijdend op. We gingen richting de A1 en reden daarom eerst de 

Oerdijk op, Hans paste zijn snelheid aan zodat hij leuke opnames kon maken.  

Net voor de Texaco benzinepomp ging Hans langzamer rijden zodat wij één voor één langs hem heen moesten, 

zodat iedereen even op de camera kwam. Daarna ging Hans weer links af richting huis.  
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Je zou denken waarom dat hij al zo vroeg uit de veren was en dan de hele ochtend thuis zit, nou ik weet het, om 

direct bij thuiskomst het filmpje op Youtube te zetten. Want bij onze 1e stop had Halit al ’n berichtje van Hans 

gekregen dat hij op Youtube kon kijken, dit was ook ’n hele leuke verassing. Natuurlijk liet Halit dit ons allemaal 

even zien.  

We reden de A1 op richting Bathmen, we nemen eerst ’n stukje snelweg om wat sneller meer kilometers af te 

leggen, zodat we straks de mooie binnenwegen weer kunnen pakken. Het bleef miezeren. De buiten 

temperatuur op Harry zijn motor gaf 10 

graden aan, niet echt koud. We willen 

wat auto’s gaan inhalen en Halit gaf met 

zijn Li. richting aanwijzer aan om links te 

willen gaan voorsorteren en zoals Cor 

ons geleerd heeft lette Harry goed op 

en keek of de weg vrij was en deed ook 

zijn Li. richting aanwijzer uit en ging 

naar links, de anderen konden zo mooi 

vloeiend naar links gaan, dit ging 

vlekkeloos.  

Zo ook bij het weer naar rechts gaan, 

Halit reed ver genoeg door en de 

anderen bleven op de li. kant totdat 

Harry de auto ook voorbij was en zo kon 

iedereen tegelijk weer naar rechts. Het viel ons op dat dit zo netjes ging. Wij zeiden al tegen elkaar: zag je dat 

wat goed, ze hebben goed opgelet na de uitleg van Cor. Maar helaas was dat maar eenmalig. Misschien toch 

weer eens wat vaker oefenen onder leiding van Cor. We reden verder richting Rijssen, langs Borne Hengelo 

richting Oldenzaal en De Lutte.  

Bij de voormalige grensovergang De 

Poppe kwamen we Duitsland binnen  

hier gaat de A1 over op de A30. Het 

begon nu wel wat harder te regenen. 

Maar dat maakt ons niets uit we zijn 

goed gekleed en hebben allemaal goede 

motorpakken aan en eventueel nog ’n 

regenbroek er overheen. We gingen 

verder richting Bad Bentheim-

Gildenhaus. De auto’s die spetteren ook 

heel veel regen op daardoor was het 

uitzicht slecht. Halit paste de snelheid 

aan om veilig met de hele groep door te 

kunnen rijden. We reden richting 

Rheine, Ibbenbüren en net voor Lotte 

gingen we de snelweg af en nreden we verder richting Osnabrück.  

We reden nu de B68 weg onze 1e stop was in Belm. Bij Eis-café San Remo Marktring 14 49191 in Belm. Ondanks 

onze natte kleding werden we vriendelijk begroet door de eigenaar en konden we lekker binnen zitten, 

inmiddels was het door de regen best koud geworden en was het onderweg nog maar 6 en soms 8 graden.   
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We hadden daarvoor onderweg al een koffiestop willen houden bij een eetgelegenheid. Het was toen 10.30 uur 

maar de beheerder liet ons duidelijk merken dat hij niet een ½ uur voor de openingstijd van zijn tent ons binnen 

wou laten. Hij deed geen poging om naar buiten te komen en liet ons achter de gesloten deur weten dat hij pas 

om 11.00 uur open ging. Nou we zijn niet gek hoor en gingen even vrolijk verder naar de volgende stop en dat 

was dus het Eis-café. Daar hadden ze ook lekkere warme koffie, thee en warme chocolademelk. Berna ging dicht 

bij de verwarming zitten en draaide deze nog wat hoger op om het ons nog wat aangenamer te maken. We 

konden hier ook lekker zitten en het personeel was ook erg vriendelijk.  

Nadat we weer waren opgewarmd stapten we weer op de motoren om verder te gaan. De parkeerplekken 

waren wat lastig. Er liepen goten en de weg liep wat scheef. Toen Pieter Jan gas wou geven om op te trekken 

sloeg plots de motor af en omdat hij op een scheef stukje stond zakte de motor naar rechts en kwam de motor 

gecontroleerd op de rechterkant te liggen. Pieter Jan kon de motor daardoor niet meer houden. De hulptroepen 

die achter hem zouden rijden zagen dit en boden gelijk hulp om de motor weer recht op te zetten. Geen schade 

en geen pijn. Pieter Jan probeerde de motor te starten maar dit ging niet, dit probeerde hij meerdere malen, 

Harry zei al probeer maar niet meer, zo dadelijk heeft de accu geen power meer en dan kom je niet verder. Dus 

met z’n drieën Harry, Jaap en René hebben ze de motor aangedrukt en dit met goed resultaat. De motor sloeg 

weer aan, Pieter Jan bleef even een extra rondje rijden om de motor aan de praat te houden en zo gingen we 

allemaal weer verder achter Halit aan.  

Pieter Jan moet nu wel blijven 

doorrijden om de accu weer 

wat op te laden en dit lukte 

hem goed. Want bij de tankstop 

moest toch de motor weer uit 

maar zonder problemen startte 

hij nu gelijk weer.   

Bij Vlotho reden we een stuk 

langs de Weser mee, intussen 

werd het al weer droger en 

kwam af en toe het zonnetje te 

voorschijn. We zijn iets 

uitgeweken van de route om in 

Minden naar de 

Schachtschleuse te gaan kijken. 

Dit was ’n sluis met ’n val van 

14 meter hoogte, op het 

moment dat we er waren was er net ’n schip wat er in stond, en we zagen hem langzaam en zachtjes zakken. 

Toch even leuk om weer gezien te hebben.  Onze 2e stop voor de lunch was bij Berlin Döner aan de Grille 3 

32423 in Minden.  

Hier hebben we heel goedkoop en lekker gegeten. Er was veel keus en we werden ook hier vriendelijk geholpen. 

Inmiddels was het helemaal droog en nadat iedereen “ de buik weer vol  “  had gingen we weer verder. We 

reden meerdere smalle wegen met meerdere haarspeldbochten er in en stijgingen en dalingen van 10 en 15 %. 

Dit wordt het echte werk van een motorrijder. De omgeving was weer geweldig mooi, bossen, leuke smalle 

weggetjes en in ’n goed rij tempo. En daarbij werd het weer ook steeds beter en hebben we ook geen regen 

meer gehad en zijn de pakken weer geheel opgedroogd.  
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Uiteindelijk na ’n geweldig mooie rit kwamen we aan bij ons hotel: Hotel Niedersachsen Wiesenstrasse12 38644 

in Goslar Hahnenklee-Bockswiese Im Harz. www.hotel-niedersachsen-harz.de en we waren niet de enige 

motorrijders daar want op de binnenplaats stond het vol met motoren. Dus toch overal tussen nog ’n plekje 

gezocht en gevonden. Daarna kwamen  Wilma en Henk Veldhuis ons begroeten op z’n Nederlands in hun hotel.  

We kregen van Wilma bij de receptie informatie over de etenstijden, de barbecue van vrijdag en de sleutels van 

de kamers. Daarna hebben we de koffers van de motoren gehaald en konden we ons opfrissen op de kamer.  

Om 19:00 uur was het diner dus we hadden nog even de tijd en hebben nog ’n drankje kunnen nemen in de 

ruimte voor het restaurant waar we heerlijk weg konden zakken op ’n bank of grote aangename stoel.  

Toen iedereen beneden was zijn we in 

het restaurant gaan zitten waar we 

elke dag op ’n vaste plek konden gaan 

zitten dit was gereserveerd voor MTK 

de IJselrijders. Een lange rij tafels aan 

elkaar waar we met twaalf personen 

aan konden zitten. Het eten was ‘n  “ 

lopend buffet “ er was voldoende en 

het werd steeds weer aangevuld. Het 

liet ons heerlijk smaken. Het was ook 

lekker klaar gemaakt. Na het eten is 

een groepje wezen wandelen om de 

omgeving van het hotel te gaan 

bekijken. Harry en Jaap hebben nog ’n 

ree aan de bosrand gezien, ook waren 

er veel vogels die je hoorde fluiten en kwetteren.  Diegene die niet mee ging lopen ging weer zitten in de lounge 

op de banken en stoelen die nog vrij waren. Je kon wel gezellig bij elkaar zitten. De dag werd door genomen en 

een ieder was gezellig aan de praat.    

Vrijdag 30 mei, toen ik wakker werd was het muis stil in en rondom het hotel. De vogels waren alleen wakker en 

kwetterden tegen elkaar, de zon scheen door de ramen. We hadden afgesproken dat we tegen 8:30 uur bij het 

ontbijt zouden zijn, omdat we rond 10:00 uur willen vertrekken. Het ontbijt zag er enorm goed en lekker uit, er 

was van alles, ook die lekkere 

warme Duitse harde broodjes. 

Ze smaken heerlijk, alleen je 

krijgt er zo’n rommel van 

rond om je bord. Iedereen 

was op tijd aanwezig en 

genoot van het ontbijt. 

Vandaag rijden we de route 

die Halit eigenlijk voor de 

zaterdag had gemaakt, dit 

omdat deze route van 

vandaag ( vrijdag ), iets 

mooier is dan de route van 

zaterdag.  

http://www.hotel-niedersachsen-harz.de/
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Vandaag komt n.l. Marian Martens vanuit Nederland.  

Zij gaat ook dezelfde route rijden die wij gisteren reden. Morgen rijdt ze met ons mee in de groep en dan kan ze 

ook de mooie route meerijden.  

We rijden nu eerst door het plaatsje Goslar, daarna via toch nog mooie binnen weggetjes door de smalle 

bosrijke mooie omgeving van het natuurpark de Harz. Daarna de wat bredere wegen met glooiende bochten 

waar je lekker in ’n goed tempo doorheen kon rijden.  

Wederom door ’n bergachtig gebied met stijgingen en dalingen van 10 t/m. 15 % nu was het drukker op de weg 

met veel auto’s, motorrijders, fietsers, wielrenners en voetgangers. Het weer was ook heel goed en lekker 

droog, goed weer om te rijden en je lekker door de bochten te laten gaan. Maar doordat we door mooie 

binnenwegen reden was er nergens ’n restaurant te bekennen. Halit keek er wel steeds naar of hij iets vond 

maar helaas deze zijn er maar weinig in deze mooie omgeving. 

Zo kwamen we dan toch eindelijk aan bij de koffie/thee stop de Raststätte Netzkater in Ilfeld. En druk dat het 

daar was, dit was ’n echt motortreffen. We zagen allerlei verschillende motoren maar natuurlijk niet zulke 

mooie motoren als die van onze clubleden en ’n  enkele auto. We konden lekker buiten zitten en genieten van 

alles wat er was en wat er langs reed. Harry was jarig en trakteerde iedereen op koffie/thee met lekkere Duitse 

kuchen. Een ieder liet het zich lekker smaken. Maar natuurlijk zijn we niet alleen gekomen om koffie of thee 

stops te houden dus gaf Halit het sein weer verder te willen gaan rijden. Dat vond iedereen weer ’n goed idee.  

Ook deze route was ook best mooi, dus wat beloofd het morgen dan nog te worden, nou we zien wel wat Halit 

voor ons heeft uitgestippeld. Het bleef goed opletten onderweg want het was nog steeds druk met motorrijders 

en wielrenners. Ik heb wel met hen te doen, de stijgingen van 15 % zonder hulpmotor. De wegen waren wel wat 

kapot en weer opnieuw stukjes ingelegd en weer versleten maar de omgeving was fantastisch en zo kwamen we 

na toch weer ’n tijdje zoeken aan bij de 2e stop voor de lunch, dit was bij Türkische Spezialitäten Döneria in Bad 

Lauterberg. Ook hier smaakte het heerlijk en was het niet duur en natuurlijk voor de ijsliefhebbers ijs na. Toen 

iedereen het op had gingen we weer verder, we willen niet te laat in het hotel terug zijn want Marian kwam 

daar en we hebben voor de avond om 19.00 uur ‘n barbecue. 

Ook de terug weg was weer heerlijk om te rijden, ’n goed tempo, iedereen kon goed volgen en als we al ’n keer 

hadden dat we bij verkeerslichten niet allen gelijk door konden rijden, dan stopte de laatste bij de eerst 

volgende afslag enz. zodat iedereen weer bij elkaar kwam en we niet op de GPS de route hoefden te volgen.  

Of het moment dat de sjorband die om de topkoffer van Jan af gleed ( en zo de kans dat de topkoffer van de 

motor af zou kunnen vallen )en we hem hierop attendeerden, zodat Jan deze opnieuw kon vast maken. Ja dan 

ben je zo ’n eind achter op de groep. Maar helaas de sjorband bleef van de topkoffer afglijden. Maar onze 

voorganger bleef netjes wachten bij de eerstvolgende afslag. Het bleef lekker zonnig vandaag, dus heerlijk rij 

weer.  

Toen we bij het hotel kwamen was het er alweer druk met motoren, toch ondanks alles ’n plekje kunnen vinden. 

Marian was er al, we zagen haar motor de Trans Alp staan. Nadat we ons hadden verfrist en gedoucht gingen we 

naar beneden voor de barbecue en daar was Marian al, ze had ook lekker gereden vandaag vanuit Deventer. We 

hadden op de kamer lekker het raam open staan, maar hadden er niet aan gedacht dat de tent waar de 

barbecue werd klaar gemaakt pal onder ons raam was. De kok zorgde voor de barbecue en wij konden het 

lekker opeten. Het smaakte heel goed. Harry wou ons fototoestel even van de kamer halen en bemerkte de BBQ 

lucht, getver, hij heeft toen gauw het raam dicht gedaan, maar dit was al te laat we hebben uiteindelijk tot we 

weg gingen zondag de lucht op de slaapkamer gehad. Ondanks dat we de ramen steeds open hadden om te 

luchten. Maar de BBQ was overheerlijk klaar gemaakt en smaakte heel goed.  
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Na de BBQ zijn we nog gaan lopen met ’n groepje. Het was nog lekker weer en lang licht en het is wel lekker 

even ’n stukje te lopen na het eten. We hebben nog gezellig na gepraat in het zitje op de stoelen en de heerlijk 

zittende banken.  

Dit zijn de 1e twee dagen van het Hemelvaart weekend. De laatste 2 dagen daar schrijft Marian het stukje van. 

Halit, tot zover al bedankt voor het organiseren van dit geweldig mooie weekend.   

Groetjes, Tonny Koolhof. 

Eerst maar even een omschrijving van de Walpurgis nacht. Dat verklaart waarom er overal heksen stonden. 

Tegenwoordig is walpurgis in de Harz een 
familie feest. Er lopen heksen en duivels 

lopen rond door de steden, mensen komen 
uit heel Duitsland en de wereld naar de 

Harz om aan dit evenement deel te nemen. 
Ruim van te voren reserveren is raadzaam. 

In Schierke komen meer dan 20.000 
mensen tezamen. Walpurgis nacht is 

geschikt voor de hele familie, niet alleen 
voor de feestbeesten onder ons. Het hele 

gebeuren is zeer kindvriendelijk en 
kinderen doen dan ook volop mee, 

uitgedost met de meest fantastische 
kostuums. Om middernacht wordt het 

begin van de lente ingeluid met veel lawaai 
en vuurwerk om de heksen te verdrijven.  

 

 

30 April het “Walpurgisfest”oftewel het “Heksenfeest” 

Volgens het volksgeloof mochten de van de aarde verbannen heksen gedurende één nacht in het jaar terugkeren 

voor het heksenfeest. Op veel plaatsen in de Harz wordt tegenwoordig het Heksenfeest nog groots gevierd zo 

ook in Braunlage. Aan huizen en gebouwen worden duivels en heksen opgehangen. Mensen lopen verkleedt als 

heks op straat en slaan argeloze 

voorbijgangers met een bezem op hun 

achterwerk en ’s avonds is er een groot 

feest in het Kuurpark. 

 

Zoals jullie kunnen lezen in bovenstaand 

verslag heeft Tonny de eerste dagen 

uitgebreid weergegeven, dus ik kan 

volstaan met een iets beperkte 

weergave van de laatste 2 dagen. 

Bedankt Tonny voor het verslag van de 

eerste 2 dagen.                                     

Donderdag de eerste dag van het 

Hemelvaart weekend ben ik niet 

meegegaan dus Tonny neemt dat deel voor haar rekening. Ik zal proberen daar een vervolg op te verzinnen.  
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Het was in ieder geval mooier weer op de vrijdagmorgen toen ik ben vertrokken naar Goslar. De gehele route 

gereden en af en toe even gestopt voor het verzorgen van de inwendige mens, dat is natuurlijk ook van belang. 

Het was een mooie route en ik was rond 16.00 uur in het Hotel. De anderen waren omstreeks half 5 terug.   

Er was afgesproken omstreeks 19.00 uur te gaan eten maar daarvoor hebben we gezellig nog even bijgepraat bij 

een borrel. Achter het hotel was een tent opgesteld en daar heeft de kok voor ons allemaal de BBQ aangestoken 

en het vlees voor ons bereid. Lekker makkelijk want er werd ook al geroepen “zit je in een hotel en dan moet je 

nog zelf je eten koken” .  

Het was erg goed verzorgd  met heerlijk stokbrood, salades, aardappeltjes enz.  en als toetje leuke kleine 

gebakjes, alleen de aardbeiengebakjes waren iedere keer direct op, jammer maar de andere waren ook erg 

lekker. 

Na een wandelingetje en nog een glaasje wijn zijn we allemaal op tijd naar bed gegaan. Morgen hebben we 

mooie tocht voor de boeg van ca. 

260 km en het beloofd mooi weer 

te worden.  

Het hele hotel is volgeboekt met 

motorrijders, één groep komt uit 

Friesland en een andere groep uit 

Zuid Limburg en ook nog een 

groep Duitse motorrijders en wij 

natuurlijk. Na een stevig ontbijt 

zijn we omstreeks 10 uur 

vertrokken met een lekker 

zonnetje maar zonder René, hij 

voelde zich niet lekker en bleef in 

het hotel.  Voorbij  Braunlage zijn 

we gestopt want daar is nog goed 

de scheiding te zien tussen het 

vroegere  Oost en West Duitsland. Braunlage ligt precies op de vroegere grens.  Hele mooie wegen en 

stuurweggetjes gereden, nog een paar keer gestopt en aan het eind van de middag zagen we dan toch de 

waterval die Halit ons beloofd had,  

tegenover een hotelrestaurant, en dat bleek 

een bekende plek te zijn voor een aantal van 

ons, want hier hadden we in  2007 (dacht ik) 

koffie gedronken met van die grote bollen 

met slagroom en vruchten, dus dat was erg 

leuk. Maar dit was nog niet alles want Tonny 

wist iets “spectaculairs” in Goslar, dus daar 

de motoren geparkeerd  en het dorp 

ingelopen, met diegenen die dit “wonder” 

wel eens wilden aanschouwen. Het was 

behoorlijk warm.  
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Op het marktplein zou het gaan gebeuren, het stelt niets voor maar het is wel leuk zoals Tonny zei en inderdaad 

om precies 6 uur gingen de luiken van het stadskantoor open en kwamen de poppen naar buiten voor een 

kleine voorstelling over de mijnbouw uit deze streek, het was inderdaad leuk om te zien en trok ook erg veel 

publiek en dat voor 5 minuten.  

Toen de voorstelling afgelopen was zijn we naar het hotel teruggereden en daar bleek dat René naar huis was 

vertrokken, jammer.  Een erg mooie route Halit mijn complimenten.   

Op het menu stond kippensoep, schnitzels, kipragout en als toetje volgens mij caramelmouse of zoiets, was 

lekker. Er was afgesproken dat we ’s avonds af konden rekenen zodat we ’s morgens op tijd konden vertrekken.  

Nog lekker na het eten blijven zitten in 

de comfortabele banken en stoelen 

nagenietend met een drankje erbij van 

de fantastische dag die alweer achter 

ons ligt.  

We zijn inderdaad mooi op tijd 

vertrokken, rond half 10 met weer een 

lekker zonnetje. Eerst nog een mooie 

route gereden om de Harz uit te komen 

en toen werd het allengs vlakker maar 

nog wel steeds mooi om te rijden. Bij 

een bakker koffie gedronken met gebak. 

Een “wereldreiziger” op de fiets die van 

Amsterdam naar Berlijn onderweg was, 

had de fiets mooi tussen de motoren 

gezet en er een mooie foto van 

gemaakt, moet een mooie foto zijn want de fiets stond naast die van mij dus….. De laatste 130 km hebben we 

afgelegd over de autoweg. Op de parkeerplaats na het AC restaurant hebben we nog even gestopt om de  

laatste foto’s te maken  en afscheid van elkaar te nemen en iedereen te bedanken voor een erg leuk weekend. 

Halit namens ons allen bedankt voor de mooie routes en natuurlijk niet te vergeten het regelen van het goede 

hotel. Klasse!! 

Groetjes  

Marian Martens en Tonnie Koolhof 
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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 seizoen 2014 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 juli 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 8 6 augustus 2014 

20 augustus 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 9 3 september 2014 

20 september 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 10 8 oktober 2014 

20 oktober 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 11 5 november 2014 

20 november 2014 Clubblad jaargang 41. Nr. 12 3 december 2014 

20 december 2014 Clubblad jaargang 42. Nr. 1 7 januari 2015 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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 JARIGEN juli  

Zenna Aydin 
Gert Vierhouten  
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 2014 
 Datum Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten  Organisator  

9 6-jul-14     Twenterit  240   Jan Amelink  

 7-jul-14 t/m 10-jul-
14 

A3D 3 x 100 € 5,00 MC Salland  

10 20-jul-14      Noord-Brabantrit 427   Jan Korting  

11 3-aug-14           Cor Dalhuisen  

12 17-aug-14   B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN MOTOREN"     Jan Amelink  

 30-aug-14    Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane 90 € 6,00 RAM Raalte  

13 31-aug-14           Harry Koolhof  

 6-sep-14    Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-standje in de kerk   Lustrum Commissie  

 14-sep-14     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen  

14 14-sep-14           Jaap van den Berge 2) 

 14-sep-14     Herfsttoerrit     MC Salland  

15 21-sep-14     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels  

16 5-okt-14           Jos Korting  

17 19-okt-14     Sluitingsrit     Voorzitter  

Alleen de links genummerde ritten tellen mee voor onze toercompetitie  

2) Met picknick pauze en voorinschrijving 


