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Secretaris :  
Jaap van den Berge   Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593  
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      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/
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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
 

 

 
Het is december 2012 en het wordt voor de voorzitter van de IJselrijders weer de hoogste tijd om weer 

het voorwoord van januari 2013 te schrijven. 

Als jullie dit lezen is het uiteraard alweer januari en dan hebben jullie de feestdagen er alweer 

opzitten, maar ik wil jullie toch van deze plaats en namens de andere bestuursleden prettige 

kerstdagen en een gezond en een veilig 2013 toewensen. 

Ik heb net als jullie mijn motor keurig gepoetst en hij staat alweer klaar voor het nieuwe seizoen maar 

dat wil niet zeggen dat wanneer de weergoden blijven meewerken dat ik hem deze winter niet 

gebruik. Je weet maar nooit zullen we maar zeggen.  

Na negen jaar jullie voorzitter te zijn geweest wordt dit voorlopig mijn laatste voorwoord die ik schrijf 

en ik moet zeggen dat ik dit  met gemengde gevoelens doe, de ene keer was het leuker dan de andere 

keer maar dat hoort er gewoon bij en ik wil jullie allen bedanken  voor het vertrouwen dat jullie in mij 

hebben gesteld en ik hoop dat jullie hetzelfde vertrouwen in de nieuwe voorzitter zullen stellen en ik 

roep bij deze dan ook alle leden van onze club op om het bestuur te steunen en waar mogelijk te 

helpen met nieuwe en misschien ook wel met oude initiatieven, want zoals ik het in het verleden al 

vaak heb meegemaakt:  zonder steun van de leden kan het bestuur niet functioneren. 

Inmiddels hebben we alweer twee winter activiteiten gehad zoals het bezoek aan een glasblazerij, een 

initiatief van Peter en Trijnie. Hier kan ik helemaal niets over zeggen omdat wij door omstandigheden 

daar helaas niet bij konden zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb er verder ook niets over gehoord en dat komt ook 

wel door het feit dat we momenteel geen contactavond 

meer hebben.  

Ook de stadswandeling  hebben we inmiddels al weer achter de rug.  
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Een initiatief van Berta en Jaap en voor een motorclub was de opkomst weer vrij redelijk ondanks dat 

het minder was dan het vorige jaar. 

Onder leiding van Henk van Baalen zijn we dit keer door de Raambuurt  gewandeld en wist Henk ons 

iedere keer te verassen met wat we aan bezienswaardigheden kregen ondanks dat we al vele malen 

door de Raambuurt waren gelopen een van de oudste industriegebieden die Deventer kent. Het was 

een mooie wandeling maar persoonlijk zou ik die wandeling liever overdag in plaats van ‘s avonds in 

het donker willen doen, ik denk dat je dan nog veel meer kunt zien.  

We hebben het klootschieten nog op het progamma staan en daar zullen velen met mij naar uit zien 

want het is ieder jaar toch weer een gezellig samen zijn en we zijn dan ook onderling sportief bezig. 

Ook de rijvaardigheidstest zal voor menig lid weer spannend zijn. Heb ik bijvoorbeeld nog wel genoeg 

kennis van de verkeerstheorie? We zullen het die avond wel zien.  

 
Op zaterdagavond 19 januari hebben we onze 

nieuwjaarsbijeenkomst in bowlingcentrum “ De 

Worp” We zullen daar kunnen genieten van een 

heerlijk buffet en tussendoor zullen de winnaars van 

het afgelopen jaar bekend worden gemaakt en 

vervolgens start het magic bowlen. Ik hoop jullie 

daar allen terug te zien. 

Hierbij wil ik afsluiten met de woorden:  

 

Wij zijn MTK de IJselrijders, een club om trots op te zijn. 

Harry Koolhof 
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                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

18 januari  20:00 uur  Harry Koolhof   Bestuursvergadering 
19 januari  21:00 uur  Worp    Nieuwjaarsreceptie 
1 februari   20:00 uur  De Lindeboom   Algemene Ledenvergadering 
8 februari  20:00 uur  Jan Korting   Bestuursvergadering 
13 maart  Nog geen info beschikbaar    Verkeersavond 
Nog geen info beschikbaar       Klootschieten 

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

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 januari is er  
 

geen contactavond!!! 
 

 
 

  

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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Hemelvaartweekend Luxemburg 

9 t/m 12 mei 

Oorspronkelijk plan was om een blokhut en/of caravan te huren op camping Kohnenhof. 

Nadat wij contact hebben gehad met deze camping, blijkt dat zij geen opties accepteren. Het is 
hierdoor voor ons erg lastig om voor de club iets te organiseren omdat pas duidelijk wordt of wij er 
terecht kunnen op het moment dat wij definitief boeken. Dit, plus het feit dat het restaurant niet echt 
in onze smaak valt, en er ook geen dorpje in de 
directe omgeving van de camping is, heeft ons 
doen besluiten om naar een andere optie uit te 
kijken. 

Deze andere optie denken wij te hebben 
gevonden, en wel in het bekende plaatsje 
Vianden. 

Voordeel van Vianden is dat er een goede 
camping is (waar uit ervaring is gebleken dat je 
hier niet hoeft te reserveren), maar er zijn ook 
diverse hotels waar wij als motorrijders welkom 
zijn. 

Nadeel is dat Vianden als uitvalbasis erg geliefd is waardoor tijdig reserveren echt noodzakelijk is! 

Wat is ons plan? 

Wij willen op donderdag 9 mei eerst een stuk snelweg rijden (ongeveer 130 km tot aan Eindhoven), om 
vervolgens vanaf daar binnendoor naar Vianden te rijden (230 km). 

Vrijdag en zaterdag willen wij mooie toertochten gaan rijden van maximaal 250 km zodat wij niet te 
vroeg hoeven te vertrekken, en onderweg langs de weg af en toe een pauze kunnen houden maar ook 
ergens rustig kunnen lunchen. 

Zondag zullen wij weer eerst een stuk toeristisch gaan rijden (ongeveer 200 km) om vervolgens het 
laatste gedeelte in Nederland over de snelweg naar huis te rijden. 

Waar denken wij te gaan overnachten? 

Voor de kampeerders willen wij gebruik maken van de camping ¨Op dem Deich¨. Hier hebben wij al 
eerder gekampeerd, en reserveren was niet noodzakelijk. Hun website is op dit moment ¨under 
construction¨ vanwege overname van de camping, dus vanzelfsprekend zullen wij dit nog even 
controleren wanneer wij weten wie van jullie gebruik willen maken van deze camping. De camping ligt 
in het dorpje Vianden aan de rivier, en het centrum met verschillende restaurants en bars en hotels is 
op loopafstand. Prijzen zijn nog niet bekend, maar deze zijn als gebruikelijk een stuk vriendelijker dan 
hotel kosten. 
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Voor de hotelgasten zitten wij te denken aan ¨Hotel Belle Vue¨. 

Ons idee is dan dat diegenen die in het hotel overnachten, deze boeken als ¨kamer & ontbijt¨ omdat 
dit ons dan de mogelijkheid biedt om ´s avonds als groep gezamenlijk met de kampeerders ergens te 
gaan eten. Uiteraard kunnen de hotel liefhebbers ook halfpension boeken indien zij dit prefereren. 
Prijslijst voor 2013 is nog niet bekend, maar voor een prijsidee kijk op de 2013 prijslijst: 
http://www.hotelbv.com/nederlands/kammers/prijzen2007/index.html. 

De daadwerkelijke reserveringen zullen door de hotelgasten zelf gedaan moeten worden op de 
website van het hotel, dit vanwege de noodzakelijke aanbetaling. Onderstaand zullen wij een lijst met 
aanmeldingen weergeven waardoor het voor een ieder mogelijk is om te zien wie zich al heeft 
aangemeld. Dit maakt het voor jullie mogelijk om samen afspraken te maken om bijvoorbeeld een 
kamer te delen met iemand anders. 

Wat vragen wij van de IJselrijders? 

Om de organisatie van dit weekend voor ons mogelijk te maken, en om teleurstelling van een 
volgeboekt hotel te voorkomen, vragen wij u om tijdig te reserveren. 

Wanneer u mee wilt, dan svp één van ons beiden een e-mail sturen, of een reactie plaatsen op ons 
forum tot uiterlijk 20 januari 2013 (dit is dus na onze feestavond). 

Wij zullen alle aanmeldingen in de onderstaande lijst bijhouden zodat jullie kunnen zien wie er mee 
gaat, en met wie jullie dus eventueel een kamer kunnen delen. 

Let wel, Vianden is erg geliefd onder de Nederlandse motorrijders tijdens de Hemelvaart waardoor de 
hotels echt snel volgeboekt zullen zijn. 

Wanneer je dus zeker weet dat je mee wilt, geef je dan zo snel mogelijk op!!! 

Houdt de komende weken ook het forum in de gaten 
 
 

Halit Aydin h.aydin@concepts.nl 
Erwin Zinnemers ezinnemers@hotmail.com 
 

  

http://www.hotelbv.com/nederlands/kammers/prijzen2007/index.html
mailto:h.aydin@concepts.nl
mailto:ezinnemers@hotmail.com
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Europese Raad: 'Geen APK voor motoren' 

  

Goed nieuws uit Brussel: de Raad van de Europese Unie heeft het APK-voorstel van de Europese Commissie 
aangepast en (onder andere) de eis geschrapt om ook motorfietsen te onderwerpen aan een periodieke 
technische keuring.  

  

Vanuit verschillende lidstaten is forse kritiek gekomen op het oorspronkelijk voorstel van de Commissie, 
waaronder uit Nederland. Op 22 september jl. trokken duizenden motorrijders nog naar Brussel tijdens de 
MAG-protestrit tegen een Europese APK. Daarnaast voerde de MAG in samenwerking met de FEMA een 
uitgebreide politieke lobby die nu zijn vruchten lijkt af te werpen. 

  

MAG-secretaris Dolf Willigers is opgetogen: "De discussie is hiermee nog niet volledig van tafel want we 
verwachten niet dat de Europese Commissie hiermee akkoord zal gaan, maar de kans dat landen zonder APK 
voor motoren (zoals Nederland) mogen vasthouden aan hun eigen wet- en regelgeving en niet door Europa 
zullen worden verplicht een volstrekt zinloze en geldverslindende motorkeuring in te voeren is nu groter dan 
ooit." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: MAG 
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 UITNODIGING 
 

Algemene Ledenvergadering op vrijdag 1 februari 2013 

Bij De Lindeboom, Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar. 

Aanvang 20:00 uur. 
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MTK de IJselrijders 1974 
opgericht 1 januari 1974 

aangesloten bij het L.O.O.T. 
MAG ondersteunende club 

 
 
   Datum  : 01 februari 2013 
   Aanvang : 20.00 uur 
   Plaats  : Café / Restaurant “De Lindeboom” 

 

 
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
1. Opening: 
2. Bijkomende agenda punten:     
3. Goedkeuring notulen A.L V. oktober 2012 
4. Jaarverslag secretaris 2012 
5. Jaarverslag kascommissie 2012 
6. Jaarverslag penningmeester 2012 
7. Begroting 2013 penningmeester 
8. Bestuursverkiezing en samenstelling * 

 Harry Koolhof – aftredend en niet herkiesbaar 

 Gert Vierhouten-aftredend  en niet herkiesbaar 

 Jos Korting – verkiesbaar 

 Jan Korting -  verkiesbaar 
9. Toerkalender 2013  
10. Rondvraag   

 
Pauze 

 
11. Vaststellen diverse commissies 

 
12. Beantwoording rondvraag 

 
13. Uitslag bestuursverkiezing 

 
14. Contactavond 

 
15. Open forum op website 

 
16. Sluiting  

 
*    Eventuele kandidaten voor de functie van bestuurslid kunnen zich bij de secretaris aanmelden tot  
      24 uur voor de vergadering. 
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18 Tot en met 20 januari zal in de Martiniplaza te Groningen voor de achttiende keer  

Dé Noordelijke Motorbeurs worden gehouden.  
 
De openingstijden zijn: 
 
vrijdag 18 januari 2013 van 18.00 tot 22.00 uur en  
zaterdag 19 en zondag 20 januari van 10.00 tot 18.00 uur.  
 
Volwassenen betalen twaalf euro terwijl 65-plussers en kinderen tussen 8 en 12 maar zes euro af 
hoeven te rekenen om binnen te komen. Nog jongere kinderen mogen zelfs voor niets naar binnen. 
 
Meer informatie: www.denoordelijkemotorbeurs.nl 
 

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

 

 

 

 

 

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  

http://www.denoordelijkemotorbeurs.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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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 januari 2013 Clubblad jaargang 40 nr. 2 6 februari 2013 

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 

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

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.  

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 
Januari 

 
Gerrit de Vries 

Sandra Welgraven-Roenhorst 

Charles Zuidgeest 

Halit Aydin 

Heleen van Riemsdijk 

 

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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MTK de IJSELRIJDERS 1974  

 
NODIGT U UIT VOOR HET NIEUWJAARSFEEST MET  

 
 

M A G I C   B O W L E N 
 

bowling centrum “de WORP” 
19 januari 2013  

aanvang 21.00 - 01.00 UUR 
 

Deze avond worden jullie om 21.00 uur ontvangen in de lounge met een kop koffie. Hier ontvangt u 3 
consumptie munten per persoon. 
 
Aansluitend gaan we om 21.30 uur naar zaal 3 waar het MAGIC BUFFET klaar zal staan met warme en 
koude heerlijkheden met voor ieder wat wils. 
 
Vanaf 23.30 uur gaat het dan eindelijk van start. Het onderdeel MAGIC BOWLEN staat dan voor ons 
klaar. En als we onszelf dan ingedeeld hebben voor de game  kunnen we dan onze sportiviteit ten toon 
spreiden.  
 
Rond 01.00 uur zal na een eerlijke telling de winnaar van deze sportieve uitspatting bekend gemaakt 
worden waarna we na deze gezellige avond huiswaarts keren. 
 
Opgave per mail;  
IJselrijders@hotmail.nl 
uiterlijk vrijdag 11 januari 2013 
 
Om de kosten van deze avond binnen de perken te houden vragen we een eigen bijdrage van € 10,— 
per persoon (bij binnenkomst te voldoen). 
 
Tot 19 januari,  
 
Groeten 
bestuur MTK de IJSELRIJDERS 1974  

mailto:IJselrijders@hotmail.nl
http://www.bowlingdeventer.nl/page/13206
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Toerkalender 2013 

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     Bevrijdingsrit     Ton 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           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            XXX 

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 

Niet alle ritten in deze kalender zijn ritten van de IJselrijders. Tussen onze ritten door zijn ook de open-ritten van 
de regio-clubs weergegeven. Die zijn als zodanig aangegeven. Evenals wij graag zien dat clubleden uit de regio 
bij onze open ritten komen rijden willen zij graag dat wij bij hen komen rijden. Vandaar de vermelding. 

Graag willen wij opmerken dat er nog maar één rit (6 oktober) zonder bestuursvertegenwoordiger is. 
Een kandidaat-voorrijder hiervoor kan zich bij de toercommissaris melden. 

 

        Jaap van den Berge, Toercommissaris 


