
1.  



M.T.K. de IJselrijders 1974 
AUGUSTUS 2012 

39e JAARGANG NR. 8 
Postadres: Postbus 736, 7400 AS Deventer   
Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl  
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl 
 

Toercommissaris/LOOT-vertegenwoordiger : 
Jaap van den Berge    Waterhoen 7  7423 CS  Deventer    0570-650593  
 
Secretaresse/notuliste: 
José Maatman  Longoliusstraat 5 7412 EJ Deventer 0570-644190 
 
Redactie :  
Zenna Aydin   Verschoorstraat 9 7425 BH Deventer 0570-653477 

 
Advertenties contact : bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  
E-mail via :    www.ijselrijders.nl 
  
 
BESTUUR 
Voorzitter :   
Harry Koolhof   Waterhoen 58  7423 CR  Deventer      0570-653306 
 
Secretaris :  
Jaap van den Berge   Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593  
 
Penningmeester :  
Marian Martens Vogelslag 112  7423 CG Deventer       0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Gert Vierhouten Ikkinksweg 1  7434 PJ   Lettele      0570-540522 
 
Bestuurslid :  
Peter Wolsing  Wezenland 5  7415 HP Deventer       06-22206965 

 
 
 

Contributie 2012  :  Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs  € 21,-- per jaar. 
      Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar. 
      Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. 
Bankrelatie  : ABN-AMRO-bank nr. 4784.24.256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders 

http://www.ijselrijders.nl/


  augustus 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 1 

   INHOUD 

 

 Voorwoord ................................................................ 1 

 

 Verslag 27e Avondvierdaagse ..................................... 3 

 

 Toerrit Rondom Utrecht 5 augustus ........................... 9 

 

 Toerrit 19 augustus a.s. ............................................ 10 

 

 Toerkalender............................................................ 15 

  

  

 

 

DOELSTELLING 

M.T.K. de IJselrijders stelt zich 
ten doel het behartigen van de 
belangen van het motorrijden in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten en 
 het bezoeken van 
 evenementen. Dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  
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   VOORWOORD
 
Hallo IJselrijders 

Intussen is het al weer vakantietijd en als jullie dit lezen is die voor sommigen van ons al weer voorbij. Ook zelf zijn 

wij dan al weer terug van ons Litouwse uitstapje. Niet op de motor, maar met de auto en niet eens volledig zelf daar 

naar toe gereden, maar een deel lekker ’s nachts met de veerboot. Dus uitgerust aangekomen, hoewel slapen op een 

trillende dreunende veerboot ook niet alles is.  Wel jammer dat ik dan ook weer een geplande rit uit de toerkalender 

moet missen.  

Heel iets anders is dat er naar mijn mening steeds effectiever gebruik gemaakt wordt van de nieuwe internetsite van 

de IJselrijders. Waar ik verleden jaar regelmatig de routes van de toerkalender door de diverse voorrijders 

toegestuurd kreeg, om die dan weer door te sturen naar de leden die met een Garmin navigatie rijden, hoeft dat nu 

niet meer. Hier en daar nog een kleine aanwijzing en de voorrijders kunnen zelf hun route-gegevens uploaden naar 

de site. En ook kunnen de deelnemers de routes downloaden op een moment dat het hen past. Ook wat dat betreft 

kunnen wij dus rustig op vakantie gaan.  

Overigens heeft het succes van de nieuwe site ook een negatieve kant. Eens per maand werd  het clubblad 

gebundeld en dat was tevens de clubavond. Omdat het clubblad nu digitaal geworden is, zijn er op de clubavond ook 

geen bundelaars meer nodig en die blijven nu ook weg. Ook de uitbater van de Lindeboom kan de kosten bij zo’n 

geringe bezetting niet meer verdienen en overweegt te sluiten. 

Naast dat alles moeten wij ook nog even stil staan bij een tweetal leden die ten gevolge van een motorongeluk 

voorlopig niet op vakantie kunnen gaan of een toertocht rijden.  Peter Wolsing kampt al meer dan een jaar met de 

gevolgen van een aanrijding met een plotseling links afslaande tegemoetkomende auto en Wim Beumer Sr is ten 

gevolge van een groot gat in het wegdek gevallen en heeft daarbij o.a. een forse hersenbeschadiging opgelopen, 

waardoor hij niet meer in staat is om een gesprek te voeren. Laten we hopen dat beiden spoedig weer zover 

herstellen dat we ze met of zonder motorfiets weer in ons midden kunnen opnemen. Zo doen de motorrijders  

van de IJselrijders dat. 

 Hartelijke groeten, 

Jaap van den Berge 
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 Verslag 27e Avondvierdaagse 2012

Sinds vele jaren rijden we de Avondvierdaagse in de week van de langste dag. Dit jaar dus van 18 t/m 22 
juni.  

Net als voorgaande jaren hebben we van voorinschrijving gebruik gemaakt, om de GPS-rijders van de 
digitale versies te voorzien. 42 Mensen schreven zich via onze site in. En zo zien we elk jaar het aantal 
voorinschrijvingen stijgen. Maandag, de eerste dag, kenmerkte zich door een natte start in de ochtend, 
zodat de organisatie pas in de vroege voormiddag aan de controle van de route ging beginnen. Verder 
bleef het aardig droog, maar de trend was gezet. ’s Avonds liep het aantal inschrijvingen op naar 84 stuks. 
Natuurlijk niet slecht, maar we hebben ook wel eens beter gezien.  

Al jaren worden we geholpen door een groep vaste vrijwilligers. Zo zat Berna aan de inschrijftafel, 
verzorgden Berrie en Rita de drankjes op de pauzeplaats en probeerde Jan foto’s te maken, maar niet tot 
zijn tevredenheid. Alles leek vlekkeloos te verlopen, tot bij terugkomst bleek dat we twee keer nr 39 
hadden. Dat moest dinsdag even onderzocht worden, omdat de tweede die zei nr 39 te zijn, ook 
daadwerkelijk nr 39 was. Dinsdagavond was dit snel opgelost. Marion zat aan de inschrijftafel en op de 
pauzeplaats was een vriend van Jos,  Stephan, aanwezig voor het schenken van de drankjes. Echter het 
aantal inschrijvingen liep op tot 108 en helaas kwam Stephan zonder drank te staan. Gelukkig waren er nog 
wel snoepjes.  Door een fout in de navigatie op de Pasmansweg, er miste een stukje route, kwamen Harry 
Koolhof en Marian Martens al om 19.30u terug op de Lindeboom. Zij reden weer terug de route in, om 
alsnog de rest ook te rijden. Zelf ben ik de route ook gaan rijden en kwam de fout ook tegen, ergens bij het 
herberekenen is het fout gegaan. Cor kwam ook in een bijzondere situatie verzeild, want c.a. 100 meter 
voor de pauzeplaats ontwaarde hij Jos Korting langs de kant en ging in de remmen. Dit was schier 
onmogelijk, omdat Jos dienst had op de Lindeboom.  

De fotograaf had zich niet goed verdiept in de route en stond c.a. 300 meter verderop klaar, maar er kwam 
niemand (en dat vlak bij een routekruising, dus verwarring alom). Aan het eind van de avond moesten we 
Berrie nog ff helpen zijn zumo te zoeken, hij bleek hem in de zak op de mouw van zijn jas gestoken te 
hebben, en denk daar maar eens aan. Woensdagmorgen was het mijn beurt weer voor de route controle 
en wederom is bij het herberekenen wat fout gegaan (heb niet de zelfde versie in de zumo als op mijn 
desktop staat), zodat er wederom een fout in de route ontstond. Deze keer hebben we dat kunnen 
ondervangen door een extra routepunt op te nemen. Verder verliep alles op rolletjes, zodat Henk en Berna 
op tijd de route konden afdraaien. Wat schetst mijn verbazing, ik word gebeld terwijl ik met mijn dochter 
naar zwemles ben. Jos aan de lijn, of ik ’s morgens nog wat bijzonders heb gezien in Vaassen? Een 
deelnemer uit Vaassen heeft zojuist contact opgenomen met de organisatie om te melden dat er een 
wegafsluiting in de route zit. Niets van gezien dus, geen bord of wat dan ook. Alleen dat ze marktkramen in 
het centrum aan het opbouwen waren voor een braderie wellicht. Deze zelfde man geeft aan weer terug te 
bellen als hij de alternatieve route heeft gevonden. Helemaal TOP dus. En dus moest Jos, Henk en Berna 
weer aan het werk zetten om voor de tweede maal die dag de route af te draaien. Niet leuk misschien, 
maar zo konden we wel actueel de route aanbieden.  

Jose zat ’s avonds aan de inschrijftafel en Jaap kwam om de drankjes aan te bieden. De teller van de 
inschrijvingen liep op naar 122 en wederom mochten we weer vele complimenten in ontvangst nemen. 
Donderdag was er een weeralarm afgegeven voor later op de avond. Dat was aan de deelname te zien. 
Slechts 42 personen melden zich aan om de route te gaan rijden. Door de aankondiging vertrok een ieder 
vroeg op de avond. Rita, maar ook Berrie was erbij, zat achter de inschrijftafel en Marion waagde het erop 
om op de pauzeplaats te gaan zitten. Zelf vertrok ik als laatste en doordat ik op de pauzeplaats gezellig met 
Marion heb zitten kletsen, kwam ik net voor de heftige bui losbarstte terug bij de Lindeboom. En slechts de 
laatste 10 km begon het wat te regenen.  
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Alle deelnemers waren al naar huis en zo heeft de organisatie deze gezellige avond afgesloten, terwijl het 
buiten onweerde en heftig regende. Overigens had het KNMI om 21.00u het weeralarm alweer 
ingetrokken. En voor we het wisten werd de laatste dag alweer verreden. Tonny aan de inschrijftafel en 
Gert naar Eerbeek voor de pauzeplaats. Toch nog twee inschrijvingen erbij zodat in totaal 124 personen 
zich hebben ingeschreven. Ook de vrijdag verliep zonder verdere problemen en mogen we opgelucht 
vaststellen dat deze editie zonder noemenswaardige problemen is verlopen. De afsluitende BBQ werd deze 
keer matig bezocht, maar degene die erbij waren hebben zich kostelijk vermaakt. Zoals altijd wil ik 
iedereen die ons, in welke hoedanigheid dan ook, geholpen heeft bedanken. Luitjes, zonder jullie en alle 
enthousiaste deelnemers zou de avondvierdaagse niet  DE avondvierdaagse zijn. 

Tot de volgende editie, 

Gegroet  

Dirk Welgraven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noot redactie: Helaas geen foto’s ontvangen 
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                Programma 2012 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

14 september  20:00 uur  Marian Martens  Bestuursvergadering 
5 oktober     De Lindeboom   Algemene Ledenvergadering 
12 oktober  20:00 uur  Harry Koolhof   Bestuursvergadering 

 
!! In augustus is er geen bestuursvergadering !! 

 

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

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. 
 

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

 
In augustus en september geen contactavond!!! 

 
 

 
Als gevolg van de zeer geringe opkomst is er in augustus en 

september geen clubavond gepland. 

 
 

De volgende contactavond is weer op vrijdag 5 oktober 2012 
  

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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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 2012 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 augustus Clubblad jaargang 39 nr. 9 5 september 

20 september Clubblad jaargang 39 nr. 10 3 oktober 

20 oktober Clubblad jaargang 39 nr. 11 7 november  

20 november Clubblad jaargang 39 nr. 12 5 december  

 

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

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
 Bike Sports O.R.S.:   10% korting 

 Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en  
 werkplaatstarief 

 
 Motor Service Twente:  Korting op banden en kleding 
 
 De Lindeboom:   Leden betalen bij verenigingsbijeenkomsten 
      € 1,50 voor koffie en thee. 
      Piektijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 
 
 Autobedrijf Slagter:   10% korting 

De korting is op arbeidsloon en APK. 
 
 In alle gevallen: Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
    Voorzien van een goed gelijkende pasfoto.  

mailto:redactie@ijselrijders.nl
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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JARIGEN  

 
Peter Wolsing 
Herman Mossink 
Pieter Jan Fledderus 
Berta van den Berge 
Theo de Lange 
Elly Dalhuisen-Mulder 
 

 
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. Geef hem of haar een  
 
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart! 
 

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

LID ZIEK??? 
 
Geef het dan 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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Seniorenkeuring rijbewijs mogelijk afgeschaft 
 

Minister Schultz wil het systeem van medische keuringen voor het rijbewijs sterk 
vereenvoudigen en de procedures aanzienlijk versnellen. Het CBR start met een 
proef waarbij beroepschauffeurs op één locatie op dezelfde dag alle benodigde 
medische onderzoeken kunnen krijgen. Daarnaast komt er onderzoek naar de 
mogelijke afschaffing van de seniorenkeuring en bekijkt het CBR of medische 
keuringen vaker vervangen kunnen worden door een rijtest.  
Met de maatregelen reageert de minister op het onderzoek dat het bureau 
Andersson Elffers Felix in haar opdracht heeft gedaan naar de procedures voor de 

medische beoordeling van de rijvaardigheid en geschiktheid voor het rijbewijs. Volgens het onderzoek kan een 
zogeheten ‘one stop center’ mogelijk bijdragen aan snellere en efficiëntere keuringen. Als alle medische keuringen 
op één locatie kunnen plaatsvinden, kan de chauffeur in één dag in plaats van de huidige maximaal 16 weken 
uitsluitsel krijgen over zijn of haar rijgeschiktheid. De proef van het CBR moet uitwijzen of deze werkwijze in praktijk 
mogelijk en ook betaalbaar is. Met name voor mensen die beroepshalve een rijbewijs nodig hebben, kan het 
aantrekkelijk zijn, aldus de minister.  
 
Daarnaast wil de minister dat het CBR nog dit jaar bekijkt of rijtesten vaker de medische keuring kunnen vervangen. 
Voor een beoordeling van geschiktheid moeten burgers nu een aantal stappen doorlopen en mogelijk meerdere 
keuringen krijgen. Dat kost tijd en geld. Waar dit uit oogpunt van verkeersveiligheid kan, wil de minister dat het CBR 
kijkt naar de feitelijke winst die vervanging van de medische keuring door een rijtest oplevert.  
In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat Nederland met de verplichte seniorenkeuring een kop 
op de Europese regelgeving heeft. In aanvulling op het wetsvoorstel dat voorziet in een verhoging van de 
keuringsleeftijd van 70 naar 75 jaar neemt de minister de aanbeveling over om te kijken naar de effecten van een 
afschaffing van de seniorenkeuring. Uit dit onderzoek moet blijken op welke andere manieren de verkeersveiligheid 
geborgd kan worden.  
 
In de brief kondigt de minister verder aan dat er een structurele samenwerking met de Gezondheidsraad komt 
waardoor regelgeving op basis van de nieuwste inzichten periodiek kan worden aangepast. Op verzoek van de 
minister zal de Gezondheidsraad in eerste instantie prioriteit geven aan een advies over de verplichte periodieke 
herkeuring voor stabiele aandoeningen zoals ADHD.  
 
Bron: LOOT Infowijzer  
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Toerrit Rondom Utrecht op 5 augustus a.s. 

Deze route kreeg die aanduiding omdat de stad Utrecht, geografisch gezien, min of meer het centrale punt is. Heel 
veel ritten worden verreden in de directie omgeving van Deventer. Op zich is daar niets mis mee, maar op een 
gegeven moment heb je dat ook allemaal wel gehad. Deze route op het programma heeft een lengte van 350 km. In 
verband daarmee is de starttijd wederom vervroegd naar 09.00 uur bij de Lindeboom. Om de tocht binnen een 
redelijke tijd te kunnen afronden, heb ik gekozen voor een stuk autosnelweg, in de aanloop naar een prachtige 
rustieke omgeving, van ongeveer 60 km. Op de terugweg bestaat eveneens de mogelijkheid om dat op soortgelijke 
wijze te doen, doch dat laat ik afhangen van het weer, het tijdstip en de wensen van de deelnemers. Dit is een 
bewuste keuze om toch, voor de zoveelste maal, een poging te doen om dat soort weggebruik binnen de club te 
promoten en ook plezier te beleven aan deze vorm van groep rijden. Het is toch eigenlijk van de zotte dat er steeds 
weer een puinhoop wordt gecreëerd door deelnemers van de club, hetgeen niet prettig is voor de deelnemende 
motorrijders, maar zeker ook niet voor het overige verkeer dat zo’n groep toch al met argusogen bekijkt. Laten we er 
samen wat leuks van maken. We rijden vanaf de A1, A50 en A12 naar Wolfheze. Gaan dan via Bennekom en 
Wageningen naar de Grebbeberg in Rhenen en volgen daar de Cuneraweg achterlangs naar Elst en Amerongen. Gaan 
vervolgens langs het kasteel over de dijk naar Wijk bij Duurstede ( in de oudheid Dorestad). Daar is de koffie geregeld 
bij de Veldpoort, Veldpoortstraat 21, 3961 BK Wijk bij Duurstede, tel. 0343-574350. Hierna krijgen we heel veel 
kleine, smalle weggetjes in een prachtig natuurgebied, met erg veel variatie. Mede vanwege wegomleggingen en het 
zoeken naar een geschikte locatie op de route duurde het voor Elly en mij, bij het controleren van de route, 4 uur 
voordat we een geschikt tentje vonden om iets te kunnen eten. Inmiddels is daarvoor ook een oplossing gezocht en 
gaan we lunchen bij de Reeuwijkse plassen, n.l. Het Wapen van Reeuwijk, Notaris d’Aumerielaan 17, 2811 HS 
Reeuwijk, tel. 0182-392364. Na de lunch vervolgen we de route via o.a. Montfoort, Harmelen, Vleuten en daarna in 
de omgeving van de Utrechtse Vecht. In dat deel zal vermoedelijk nog wel een ijsjesstop zitten.  Nadat we Baarn zijn 
gepasseerd, kunnen we de gezamenlijke keuze van de thuisroute bepalen. Optie 1 is via de A1 naar Deventer en 2 via 
Eembrugge, Nijkerk, Voorthuizen, Apeldoorn, de Vecht etc. naar Deventer, zoals het in GPS zal staan. 

Graag tot ziens op 5 augustus, 

Met vriendelijke groet, 

Cor Dalhuisen 
Vuurdoornstraat 160 
8171 XE Vaassen 
Tel. 0578-573466.  
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Tourrit 19 augustus a.s. 

 
Hallo IJselrijders, 
 
Voor 19 augustus staat Hans Vermeulen in de toerkalender om dan een rit te rijden. Door omstandigheden 
heeft hij dit echter moeten afzeggen, maar intussen is Harry Koolhof bereid gevonden om dat van hem 
over te nemen. De route die Hans in gedachten had is een oude openings-route van de motorclub HAMAC.  
 
Door het begin en einde van de route te verleggen naar Schalkhaar heeft Harry er een route van bijna 200 
km van gemaakt. De vertrektijd heeft hij gezet op 9:30 uur. Zoals je uit de route kunt zien is er een stop 
gepland op ca. 5 km voorbij Haaksbergen net over de Duitse grens. 
 
Veel plezier gewenst met het rijden van die route. 
 
Jaap van den Berge  
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Politie waarschuwt motorrijders voor gevaren in het heuvelland 

 
Samen met de Duitse collega's in Trier waarschuwt de politie van de regio Limburg - Zuid motorrijders tot 
voorzichtigheid op onbekend terrein.  
 
Met name diegenen die na een tocht door Nederland al enigszins vermoeid beginnen aan hun rit door de Eifel. Die 
omgeving is onder motorrijders bekend en geliefd om de prachtige routes en mooie bochtige wegen.  
Vanwege het grote aantal ongevallen met gewonden en dodelijke slachtoffers (29 in 2011) waarschuwt de politie 
van het Polizeipräsidium Trier op de gevaren die ontstaan bij te hard rijden.  
Vanwege het grote aantal ongevallen waarschuwt de politie van het Polizeipräsidium Trier op de gevaren die er 
schuilen in het rijden in de Eifel. Eenmaal in de Eifel lokken de vele uitdagende bochten de motorrijder. Het gas gaat 
erop en er worden snelheden bereikt die niet meer veilig zijn. Vooral de groepsdynamiek en de wegstructuur leiden 
tot overmoedigheid. Snelheidsbeheersing en bochtentechniek is relevant voor het veilig thuiskomen. En die techniek 
is hoogst noodzakelijk in de Eifel.  
De Duitse politie werkt daarom nauw samen met de politie Limburg - Zuid, België en Luxemburg. Diverse 
controledagen in samenspraak met de collega's over de grens maken de motorrijders in het heuvelland attent op het 
project van de politie in Trier. Er worden flyers uitgereikt en agenten geven motorrijders tips om veilig op weg te zijn, 
maar zeker ook weer veilig thuis te komen.  
 
Gevaren  
Aan het begin van het seizoen, na een langere periode van rust, is het zeker noodzakelijk en verstandig de motor aan 
een technische controle te (laten) onderwerpen. Zijn de banden op spanning, werken de remmen nog naar behoren 
en hoe staat het met andere technische zaken die soms van levensbelang kunnen zijn?  
De politie wijst motorrijders ook dit seizoen weer op de gevaren van het rijden op onbekend terrein. Vooral in de 
Eifel waar de ontelbare bochten motorrijders uitlokken tot experimenten met hun machines. Nederlandse 
motorrijders die de Eifel ingaan komen vanuit heel Nederland. Ze rijden Duitsland in via verschillende 
grensovergangen en toegangswegen.  
 
Risico  
Uit statistieken blijkt dat motorrijders in een noodgeval vaak niet de juiste keuze maken: ze beginnen een noodstop 
waar uitwijken beter was geweest of andersom. Omdat motorfietsen veel smaller zijn dan auto’s, kunnen ze een 
noodsituatie vaker oplossen door te sturen. Een motorfiets komt met minder zijdelingse verplaatsing om hetzelfde 
obstakel heen. Maar, als het tot een ongeval komt, dan is een motorrijder veel slechter af. Hij zit niet in een 
kooiconstructie tussen kreukelzones. Hij heeft geen gordels en geen airbags. In gelijke omstandigheden loopt een 
motorrijder veel ernstiger letsel op dan de inzittende van een auto. Onderzoeken wijzen uit dat je op de motorfiets 
25 keer meer risico loopt dan in de auto. De vergelijking met de auto is gemaakt omdat er daar  
erg veel van zijn en omdat de auto, om diezelfde reden, de grootste vijand van de motorrijder in het verkeer is.  
 
Ongevalanalyse  
De verschillende politieorganisaties hebben gezamenlijk een ongeval analyse gemaakt over het jaar 2011. Er 
verongelukten in het hele Eifel gebied 19 motorrijders, er vielen 169 lichtgewonden en 138 zwaargewonden. Uit de 
analyse komt verder naar voren dat met name op zaterdagen (108) in de maanden mei (50), juni (65) en september 
(60), in de uren tussen 12.00 en 14.00 uur (72) en in de late namiddag tussen 16.00 en 18.00 uur (96) de meeste 
ongelukken met motorrijders gebeuren.  
De grootste oorzaak voor die ongelukken is snelheid (123) en de leeftijd van de motorrijders die bij een ongeval 
betrokken zijn ligt voornamelijk in de categorie 45 - 64 jarigen (149), op korte afstand gevolgd door rijders in de 
leeftijd van 25 - 44 jaar (138).  
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Passieve veiligheden  
Voorbeelden van passieve veiligheden van de motorrijder zijn natuurlijk de helm. Elke helm die in Europa wordt 
verkocht moet zijn goedgekeurd volgens de ECE 22.05 norm. Voldoet een helm daar niet aan, koop hem dan liever 
maar niet.  
Denk ook aan stevige beschermende kleding die tegen schuifschade van het wegdek beschermt en harde 
beschermstukken binnen in de kleding.  
Als het warm is heeft menig motorrijder nogal eens de neiging zijn motorkleding thuis te laten of wat luchtiger te 
houden. Komt het tot een botsing of val, dan zijn verwondingen veel ernstiger.  
Er gaat niets boven een goed leren pak dat je moet beschermen tegen het glijden over het wegdek, en tegen de 
impact van botsingen met datzelfde wegdek en andere objecten.  
Draag onder alle omstandigheden minstens een helm en handschoenen.  
Handschoenen moeten zo in elkaar zitten dat je zoveel mogelijk voeling blijft houden met het stuur, en ondertussen 
beschermd bent tegen glijden.  
Schoenen of laarzen die je bij het motorrijden draagt kunnen het best ook je enkels bedekken en moeten stevig 
genoeg zijn om te voorkomen dat je je enkel breekt bij een ongeluk.  
 
Kortom: Motorrijden betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen en andermans veiligheid.  
 
Bron: LOOT Infowijzer 
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Onderzoek toont gevaren motorrijden aan........... 
Motorrijders worden aan veel gevaren blootgesteld in het huidige verkeer. De beide meest voorkomende zijn: door 
andere verkeersdeelnemers over het hoofd gezien worden en onderschat worden wat je snelheid betreft.  
Voordat Kawasaki met een nieuwe motor op de markt kwam, waren vijftig politieagenten met deze motor onderweg 
en legden in 83 dagen 100.000 kilometer af. Daarbij liet het Institut für Zweiradsicherheit (instituut voor veiligheid op 
twee wielen), het IFZ, de bikers elke dag een vragenlijst met hun belevenissen invullen.  
Uit de daaropvolgende test kwam duidelijk naar voren dat het onjuist inschatten van de snelheid en het over het 
hoofd gezien worden door automobilisten en beroepschauffeurs het grootste risico vormt voor motorrijders. 
Specifiek bij het veranderen van rijrichting worden motorrijders door deze weggebruikers over het hoofd gezien. Ook 
de slechte toestand en andere aspecten van het wegdek vormen een risico. Rubbersporen op het asfalt en gladde 
wegmarkeringen vergen het uiterste van motorrijders.  
De jarenlange rijervaring van de politie kwam goed van pas om al deze gevaarlijke situaties te vermijden. Meer dan 
de helft gaf aan bij de test geen of geen noemenswaardige kritieke situaties meegemaakt te hebben.  
Ook de Medische Hogeschool Hannover en de afdeling Rehabilitatieve en preventieve Sportgeneeskunde van de 
Universiteitskliniek Freiburg hebben de test gebruikt, maar dan voor medische onderzoeken. Zij concludeerden dat 
de verwerking van stress, het lichaamsgewicht en de algehele conditie een duidelijke invloed hebben op de 
rijveiligheid van motorrijders.  
 
Er zijn klaarblijkelijk vier groepen motorrijders:  
 
Het voorzichtige type, dat op z'n gemak onderweg is;  
Het gezondheidstype, met een uitgebalanceerde verhouding tussen sportieve en ontspannen rijstijl;  
De rijder die bereid is risico te nemen, overwegend sportief onderweg,  
De zelfoverschatter . Bij hem is dan ook de hoogste concentratie van het stresshormoon adrenaline in de urine te 
bespeuren, wat op psychische belasting wijst. Het hormoon noradrenaline, dat op lichamelijke belasting duidt, was 
bij alle types - ondanks de verschillen in rijstijl - nagenoeg gelijk.  
 
Hoeveel stress het motorrijden uitlokt heeft de motorrijder, gezien de testresultaten, met de gashendel dus letterlijk 
zelf in de hand.  
Bij het resultaat van hartfrequentie- en bloeddrukwaarden bleek dat motorrijders met normaal lichaamsgewicht en 
een goede conditie beduidend beter afstaken bij de rest. Rijders met overgewicht en een matige conditie begeven 
zich minder veilig op pad en hebben daardoor een hoger ongeval risico. Hetzelfde geldt voor rijders met weinig 
ervaring.  
Alles samenvattend kunnen we concluderen uit de test dat motorrijden absoluut als sport gezien moet worden en 
om die reden ook een goede voorbereiding nodig heeft. Ervaring en oefening dragen wezenlijk bij aan de veiligheid 
van het motorrijden. 
 
Bron: LOOT Infowijzer   
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Toerkalender 2012 

 

Datum  Soort rit-evenement  Afstand ca. Kosten  Vertrektijd Organisator / extra info 

5 augustus  Toerrit  
Rondom Utrecht 

350 km  - 09:00 uur Cor Dalhuisen  

19 augustus  Toerrit  Ca. 200 km - 09:30 uur Harry Koolhof  

2 september  Toerrit   -  Henk Pasman  
Meer info volgt z.s.m  via mail 
of website 

16 september  27e Herfstrit 
MC Salland Lemele  

165/220 km  € 5,--  Bestuurslid ; misschien toch een 
eigen rit 

23 september  Toerrit   -  Erwin Zinnemers  

14 oktober  Sluitingsrit   -  Voorzitter  

 
 
De “geleende” rit van MC Salland op 16 september gaan we waarschijnlijk vervangen door een eigen rit, waarbij 
we een aantal potentiële nieuwe leden willen uitnodigen om eens met ons mee te rijden. Te denken valt daarbij 
aan regelmatige Avond-4-daagse rijders. Het is de bedoeling dat een bestuurslid die rit dan gaat voorrijden. 
 

        Jaap van den Berge, Toercommissaris 


