
 



M.T.K. de IJselrijders 1974 
FEBRUARI 2013 

40e JAARGANG NR. 2 
 
Postadres: Secretariaat MTK de IJselrijders 1974, Longoliusstraat 5, 7412 EJ 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 06 13 921 922 

Advertenties contact : bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  
E-mail via :    www.ijselrijders.nl 
  
 
BESTUUR 
Voorzitter :   
Jan Korting   Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711 
 
Secretaris :  
Jaap van den Berge   Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593  
 
Penningmeester :  
Marian Martens Vogelslag 112  7423 CG Deventer       0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Peter Wolsing  Wezenland 5  7415 HP Deventer       06-22206965 

 
Bestuurslid :  
Jos Korting   Emmastraat 14 7411 EJ  Deventer      0570-618711 
 
 
 
 

Contributie 2013  :  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/


    INHOUD

 

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

 

 IJselrijder van het jaar 2012 ............................... 3 

 

 Uitslag toercompetitie ....................................... 4 

 

 Klootschieten 16 februari a.s. ............................. 5 

 

 28e Koekstadrit .................................................. 7 

 

 Nieuwe rijbewijsregels ....................................... 8 

 

 Toerkalender 2013 ........................................... 12 

 

 

  

  

 

 

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
 

 

Het is intussen al weer februari en volgens de toerkalender gaan we eind volgende maand al weer van 
start, maar eerst nog even ons winterprogramma afmaken. De gebruikelijk klootschietmiddag met 
aansluitend stamppot  eten staat  nog op de rol. Voor de liefhebbers van het bekijken van nieuwe 
motoren en eventueel accessoires is er dan nog de motorbeurs in Utrecht einde deze maand. 
De toerkalender voor het komende seizoen is ook als weer op één rit na voorzien van “trekpaarden” 
en die laatste rit zal ook wel een liefhebber krijgen, want die vacante positie is pas in oktober. Als je 
dan naar het overzicht in de toerkalender kijkt, dan zul je zien dat er ook een aantal ritten staan van de 
zgn. regio clubs. Meestal betreft het dan open ritten, d.w.z. je moet er voor betalen bij inschrijving op 
de startplaats. Met de regioclubs is afgesproken dat zij hetzelfde doen. Op die manier willen we 
bevorderen dat we bij elkaar komen rijden. Afgelopen jaar hebben we dat ook al gedaan en in 
sommige gevallen konden we als groepje IJselrijders hun rit van te voren ontvangen en die ergens bij 
ons in de buurt oppikken zodat we niet eerst naar hun beginpunt hoefden te rijden (en na afloop ook 
niet meer terug) Natuurlijk volgde het reguliere inschrijven dan op het moment dat we op hun 
eindpunt waren aangekomen. Voor zover mogelijk zullen we dat nu weer zo doen, volg daarom de 
aankondigingen in het forum op onze site.  Deze ritten tellen echter niet mee voor onze 
toercompetitie.  
Voorlopig is motorrijden alleen nog weggelegd voor echte “die hards” en dan ook nog met een 
zogenaamde “pekelfiets” want inmiddels is er al weer een flinke hoeveelheid zout gestrooid en daar 
kan het aluminium van onze motoren maar slecht tegen om nog maar te zwijgen over kettingen van de 
“fietsen” zonder cardanas. 
Nog even het standaard onderhoud aan de motorfiets , zoals olieniveau controleren, de banden op 
spanning, de accu opgeladen en de verlichting nagekeken en de kleding op orde zoals de lederen delen 
ingevet en de ritsen nagekeken. Oh, ja ook het vizier van de helm nog maar even een 
schoonmaakbeurt voor weer helder zicht.  
Want zondag 24 maart is het weer zo ver en gaan de IJselrijders fris van start voor het nieuwe seizoen 
en nog wel met een nieuwe voorzitter, die er naar mijn idee echt zin in heeft. 

Toercommissaris,  

Jaap van den Berge 
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                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats     Wat te doen 

 

8 februari  20:00 uur  Jan Korting    Bestuursvergadering 
16 februari  14:00 uur  Verzamelen bij fam. Pesman  Klootschieten  
13 maart  Nog geen info beschikbaar     Verkeersavond 
12 april  20:00 uur  Jose Maatman   Bestuursvergadering 
10 mei   20:00 uur  Marian Martens   Bestuursvergadering 
 

In maart 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. 
 
 

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

 

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
Autobedrijf Slagter:    10% korting 

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

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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IJSELRIJDSTER VAN HET JAAR 2012 

Over het jaar 2012 is IJselrijdster van het jaar geworden: 

Tonny Koolhof 

    Van harte proficiat !!! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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

UITSLAG TOERCOMPETITIE 

1e : Harry Koolhof               1940 punt             4378 km 

2e : Tonny Koolhof             1830 punt             4078 km 

3e : Ronald v.d. Klooster     1500 punt             3577 km 

 

      Van harte proficiat !!!  

 

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Toercompetitie 2012 

Voornaam Achternaam Rangorde 

totaal aantal 
punten 

Aantal 
deel 

names 
Km's 

Harry   Koolhof 1 1940 17 4378 

Tonny   Koolhof 2 1830 16 4078 

Ronald v.d. Klooster 3 1500 13 3577 

Jaap v.d. Berge 4 1410 12 3290 

Jan   Korting 5 1320 11 3457 

Francis   Maatman 6 1195 11 2507 

Jos   Korting 7 1110 9 2967 

Henk   Pasman 8 1100 9 2929 

Cor   Dalhuisen 9 1025 9 2544 

Berna   Pasman 10 990 8 2648 

Halit   Aydin 11 975 9 2043 

PieterJan   Fleddérus 12 765 7 1693 

José   Maatman 13 750 7 1504 

Marian   Martens 14 745 6 1913 

Johan   Gras 15 740 7 1426 

Erwin   Zinnemers 16 640 6 1295 

Maupi   Ferrari 16 640 6 1243 

René   Joldersma 18 620 5 1532 

Elly   Dalhuisen 19 595 5 1560 

Aad   Holthuis 20 420 4 851 

Janberd   Aydin 21 335 3 763 

Theo de Lange 22 310 3 596 

Berta v.d. Berge 23 300 2 829 

Ton    Korting 24 260 2 841 

Dirk   Welgraven 25 245 2 760 

Richard   Heuvink 26 235 2 660 

Berrie   Janssen 27 225 3 854 

Harry   Brunekreeft 28 220 2 475 

Hans   Vermeulen 29 210 2 460 

Gert   Vierhouten 30 200 2 293 

Rita   Janssen 30 200 2 394 

Gerrit   Riemersma 32 125 1 304 

Annemarie   Joldersma 33 110 1 260 

Anton van Kesteren 33 110 1 260 

Berry   Bunt 33 110 1 260 

Henk   Put 33 110 1 212 

Herman   Mossink 33 110 2 560 

Inge v.d. Brugge 33 110 1 260 

Jan   Boerman 33 110 1 260 

Marco   Eversberg 33 110 1 260 

Marion   Korting 33 110 1 300 

Rob v.d. Berge 33 110 1 300 

Jan   Amelink 43 0 1 0 

Rudie   Homan 43 0 1 0 
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KLOOTSCHIETEN ZATERDAG 16 FEBRUARI 
 

Op zaterdag 16 februari a.s. gaan we weer klootschieten.  
Na afloop is er een stamppotbuffet bij de Lindeboom  
in Schalkhaar. 
 
We verzamelen ons bij ons thuis, Huenderkolkweg 18 
in Deventer, om 14.00 uur, drinken een kop koffie of 
thee en daarna vertrekken we om te gaan 
klootschieten. 
 
Laten we hopen dat we droog en zonnig weer hebben 
die middag. Mocht het weer niet zo denderend zijn, 
zorg dan voor stevige (regen)schoenen en evt. regenkleding of een plu. 
De route duurt ± 1½ uur. 
 
Na terugkomst gaan we om ± 17.00 uur eten. 
Zowel de consumpties als het eten is voor eigen rekening. 
 
Ik hoop uiteraard op een grote opkomst, dus geef je snel op !!! 
 
Er geldt hiervoor een voorinschrijving: 
Opgeven kan tot uiterlijk 13 februari a.s. via tel. 0570-651137 of 06-22792696 of  
via e-mail: henbpasman@home.nl 
 
 
Tot gauw, 
Berna Pasman 
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Hemelvaartweekend Luxemburg 

9 t/m 12 mei 

 

 

Beste IJselrijders, 

 

Het hotel wat wij eerder beschreven zit 
tijdens Hemelvaart, helaas vol.  

Via onderstaande link zijn nog wel kamers 
beschikbaar voor de liefhebbers: 

 
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http
%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog23
5jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-
com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B
&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-
com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year
_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-
5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_chil
dren=0 

 

Groetjes 

Erwin Zinnemers & Halit Aydin 

  

http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
http://www.booking.com/searchresults.html?src=region&region=1294&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2Fregion%2Flu%2Fvianden.nl.html%3Flabel%3Dgog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com%3Bsid%3D286d6d524cab287c979541866133b47a%3Bdcid%3D1%3Binac%3D0%3B&dcid=1&label=gog235jc-region-nl-lu-vianden-nobrand-nl-com&sid=286d6d524cab287c979541866133b47a&checkin_monthday=9&checkin_year_month=2013-5&checkout_monthday=12&checkout_year_month=2013-5&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_adults=2&group_children=0
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MTK de IJselrijders 1974 
Opgericht 1 januari 1974 
Aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 
 
 

Geachte heer / mevrouw, 

Op zondag 7 april 2013 organiseert MTK de IJselrijders 1974 de 

2 8 e   K O E K S T A D R I T 

Met dit bericht willen wij u attenderen op dit evenement wat jaarlijks zo’n 100 tot 150 motorrijders 
trekt. 

De Koekstadrit is een individuele open rit die georganiseerd wordt voor regionale, maar ook voor 
nationale en internationale motorrijders. Zoals men van ons gewend is hebben wij ons ook dit jaar 
weer ingezet om een mooie route uit te zetten. De route gaat dit jaar langs de mooiste plekjes van de 
Achterhoek, DE PAREL VAN GELDERLAND en gedeeltelijk door Duitsland. Denk aan de benodigde 
papieren hiervoor. 

Na 75 km zal in het restaurant De Domme Aanleg, aan de Lichtenvoordsestraatweg te Barlo, een 
toerstop zijn waar men de gelegenheid heeft om tegen betaling een consumptie te nuttigen. Tijdens 
het nuttigen van deze consumptie heeft iedere deelnemer even de tijd om te beslissen of hij/zij de 
lange of de korte route zal gaan rijden.  

De lengte van de korte route is ±150 km., de lange route is ±250 km. Inschrijving en vertrek zijn tussen 
10.00 en 12.00 uur bij Café Restaurant “de Lindeboom”, Lindeboomsweg 1, Schalkhaar (ca. 1 km ten 
noordoosten van Deventer). 

De kosten per inschrijving bedraagt € 6, - p.p. Voorinschrijving is ook mogelijk en na betaling wordt 
zaterdag 06-04-2013 de route (als Word-bestand en/of GPS) per mail toegezonden. Het is ook mogelijk 
om met iemand van de club samen de route te rijden. U kunt zich dan bij de inschrijftafel inschrijven 
voor de route. 

Voor dit geringe bedrag krijgt u de route en een kop koffie met Deventer koek, een prachtige rit en een 
onvergetelijke dag. De rit levert 10 LOOT-punten op. 

De inschrijvingssite is per 01-03-2013 geopend.  

De deelnemer met de grootste afstand tussen huis en start ontvangt een leuke attentie. Ook is er een 
prijs voor de grootst deelnemende club. 
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Nieuwe Rijbewijsregels vanaf 2013 

 

Per 19 januari 2013 gelden nieuwe regels voor het rijbewijs. 
Het motorrijbewijs krijgt drie categorieën: A1, A2, en A. De categorie hangt af van het vermogen van de motor, 
de leeftijd en de ervaring van de motorrijder. 

 A1 

 Voertuig: motorrijwiel, maximaal 11 kW, maximaal 125cc, maximaal 0.1 kW per kilo ledig gewicht of, 
gemotoriseerde driewieler van maximaal 15 kW. 

 Leeftijd: vanaf 18 jaar 
 Rijbewijs: 10 jaar geldig 
 Examen: theorie- en praktijkexamen 

  

 A2 

 Voertuig: motorrijwiel, maximaal 35 kW, maximaal 0.2 kW per kilo ledig gewicht 

 Leeftijd: vanaf 20 jaar 
 Rijbewijs: 10 jaar geldig 
 Examen: praktijkexamen 
Opmerking: Categorie A2 kun je alleen halen als je minstens 2 jaar in bezit bent van categorie A1. 

  

 A 

 Voertuig: motorrijwiel onbeperkt vermogen, of gemotoriseerde driewieler meer dan 15 kW 

 Leeftijd: vanaf 22 jaar wanneer 2 jaar in bezit van rijbewijs A2, en vanaf 24 jaar bij rechtstreekse verkrijging 
 Rijbewijs: 10 jaar geldig 
 Examen: zonder in het bezit te zijn van rijbewijs A2 moet je het theorie- en praktijkexamen doen (vanaf 24 

jaar), of als je wel in bezit bent van categorie A2 doe je alleen het praktijkexamen. 
Opmerking: Na 2 jaar rijbewijs categorie A2 in bezit te hebben, verkrijgt de bestuurder niet automatisch 
categorie A. In de situatie voor 19 januari 2013 krijgt een bestuurder met A-licht na twee jaar wel automatisch 
rijbewijs A zwaar. 

Bron: ANWB 
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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 2013 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 februari 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 3 6 maart 2013 

20 maart 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 4 3 april 2013 

20 april 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 5 8 mei 2013 

20 mei 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 6 5 juni 2013 

20 juni 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 7 3 juli 2013 

20 juli 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 8 7 augustus 2013 

20 augustus 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 9 4 september 2013 

20 september 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 10 9 oktober 2013 

20 oktober 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 11 6 november 2013 

20 november 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 12 4 december 2013 

20 december 2013 Clubblad jaargang 41 nr. 1 8 januari 2014 

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

 

U bent van harte welkom op MOTORbeurs Utrecht 2013. De beurs is van donderdag 21 t/m zondag 24 
februari 2013.  
 
Openingstijden*: 
Donderdag 21 februari : 10.00 tot 22.00 uur 
Vrijdag 22 februari  : 10.00 tot 22.00 uur 
Zaterdag 23 februari  : 10.00 tot 18.00 uur 
Zondag 24 februari  : 10.00 tot 18.00 uur 
* Openingstijden onder voorbehoud. 
 
MOTORbeurs Utrecht vindt plaats in Hal 7 t/m 12 in Jaarbeurs Utrecht. 
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-nl/Bezoeker/Kaartverkoop.aspx 

mailto:redactie@ijselrijders.nl
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-nl/Bezoeker/Praktische-informatie/Route-auto.aspx
http://www.motorbeursutrecht.nl/nl-nl/Bezoeker/Kaartverkoop.aspx
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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JARIGEN 
Februari 
 

Richard Heuvink 

Rudi Urbach 

MauPi Ferrari 

Ina Mossink 

Sabine Hagoort 

Ton Korting 

 

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 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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Verlichting op motorkleding: het mag niet! 
 

Met enige regelmaat zie je motorpakken en -hesjes met led-verlichting. Maar zijn die 
eigenlijk wel toegestaan? 
De RAI heeft het Ministerie van I&M om opheldering gevraagd. In de wet staat hoe en 
wanneer een motorfiets op welke manier verlicht moet zijn. Over verlichting op motorkleding 
staat niets letterlijk in de wet, maar uit de tekst die beschrijft wat moet en mag blijkt ook wat 
niet mag. Binnenkort zal in de wet expliciet verlichting op motorkleding verboden worden. 

De Regeling Voertuigen (RV) regelt van welke verlichting een voertuig moet of mag zijn 
voorzien en aan welke eisen die verlichting moet voldoen. De Regeling voertuigen bevat uit 
zijn aard geen voorschriften over verlichting die een bestuurder op enige andere manier dan 
aan het voertuig zelf mag of moet hebben. 

Het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV) regelt welke verlichting een 
bestuurder onder welke omstandigheden mag gebruiken. Het ligt voor de hand te denken dat 
die bestuurder daarbij de verlichting zal/moet gebruiken die hij krachtens de Regeling 
voertuigen aan zijn voertuig mag of moet hebben; dat het mogen of moeten hebben van het 
licht (RV) is gekoppeld aan het mogen of moeten gebruiken van het licht (RVV). En zo is het 
ook bedoeld. 

Echter dat is nergens in de regelgeving zelf vastgelegd. In het RVV is bijvoorbeeld nergens 
vastgelegd dat als er sprake is van dimlicht dat moet worden gelezen als licht, bedoeld in het 
RV. En omdat die koppeling niet wettelijk is geregeld ontstaat het probleem. 

 

Fietslampjes 

In de Nota van Toelichting bij Stb. 2008, 406 is aangegeven dat de betrokken wijziging van art. 
35 van het RVV t.a.v. de verlichting die fietsen en fietsers mogen hebben en gebruiken, ertoe 
leidt dat fietsers ’s-nachts of overdag niet langer verplicht zijn verlichting die op hun fiets is 
gemonteerd, te gebruiken, indien zijzelf fietslampjes dragen die voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. In het RVV zelf stond voorheen echter nergens dat de verlichting die fietsers 
mochten gebruiken op de fiets zelf moest zijn gemonteerd. 
In de voertuigregelgeving was wel bepaald dat fietsen die bij nacht of overdag bij slecht zicht 
werden gebruikt, moesten zijn voorzien van verlichting die deugdelijk aan het voertuig was 
bevestigd. Echter ook hier was er geen eenduidige, directe koppeling in de regelgeving zelf 
tussen het mogen/moeten hebben van verlichting aan de fiets en het gebruik van alleen die 
verlichting. Maar uit de toelichting bij Stb 2008, 46 blijkt dat de wetgever die link wel heeft 
bedoeld. Die link is bij de betrokken wijziging van 35 RVV alleen voor de fiets expliciet 
losgelaten. 

 

Verlichting motorkleding 

Het bovenstaande betekent voor het gebruik van de motorjas of het hesje met lichtjes dat, 
hoewel het niet expliciet geregeld is, de wetgever er dus vanuit gaat dat de bestuurder van 
een motor alleen die lichten mag of moet gebruiken die hij krachtens de Regeling Voertuigen 
aan zijn motor zelf mag of moet hebben. 

De bestuurder van een motor mag dus niet op enige andere manier lichten hebben en hij mag 
ze evenmin gebruiken. Bestuurders van een motor mogen dus de jas met lichtjes noch 
dragen, noch die lichtjes gebruiken. 

Bron: RAI   

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2008-406.html
http://www.raivereniging.nl/actueel/nieuwsberichten/2013-q1/20130117-verlichting-op-motorkleding-het-mag-niet.aspx
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Toerkalender 2013 

 

       

Jaap van den Berge, Toercommissaris 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte 

afstand in km's 
Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

24-mrt-13     Openingsrit     Voorzitter 

31-mrt-13     Paasrit     MC Salland 

7-apr-13     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250 € 6,00 Koekstad commissie 

21-apr-13     Bloembollenrit 250   Jaap van den Berge 

5-mei-13     
 

    Jan Korting 

9-mei-13 t/m 12-mei-13 Hemelvaart weekeinde Luxemburg   
Halit Aydin &  
Erwin Zinnemers 

19-mei-13     Pinkstertoertocht MC Freewheels 140 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

26-mei-13     14e Vechtdalrit 250 € 5,00 MTC Dalfsen 

2-jun-13     Dobbelsteenrit     
Regio-overleg 
vergadering 

3-jun-13 t/m 6-jun-13 Avond-4 daagse MC Freewheels 4 x 100 € 5,00 MC Freewheels 

12-jun-13     Avondrit ?     Gert Vierhouten 

17-jun-13 t/m 21-jun-13 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

24-jun-13 t/m 27-jun-13 A3D 3 x 100   gratis MC Salland 

3-jul-13 t/m 5-jul-13 3-Daagse     MTC Dalfsen 

7-jul-13      Bevrijdingsrit     Jan Korting 

21-jul-13           Halit Aydin 

3-aug-13     Advertentierit     Advertentiecommissie 

18-aug-13       300 à 350   Cor Dalhuisen 

24-aug-13 t/m 25-aug-13 Oldtimer-rit  Stoppelheane     Open rit RAM Raalte 

1-sep-13           Harry Koolhof 

8-sep-13     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen 

15-sep-13     Promotierit 100   Bestuur 

22-sep-13     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

6-okt-13           Jos Korting 

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 


