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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.  
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 VOORWOORD
 

Hallo IJselrijders, 

Zoals de meesten van ons wel weten moet je af en toe een voorwoord schrijven en dat wist ik natuurlijk enkele 

maanden geleden ook al wel en dan neem je je voor omdat dan maar ook zo snel mogelijk te doen, maar helaas 

komt er altijd van alles tussen. De ene keer heb je geen zin en dan is het weer veel te mooi weer om achter de pc te 

gaan zitten en dan moet je weer op vakantie en ga zo maar door. Dus moet het er nu maar van komen de tijd begint 

namelijk aardig te dringen wil ik het nog voor de 20e juni insturen maar ik heb vandaag een schrale troost het weer is 

vandaag nat en guur en dat zul je zelf ook ervaren als je op 15 juni in de buitenlucht wat gepland had. 

Volgende week start weer de Avond4Daagse en als jullie dit lezen is dat natuurlijk ook al weer verleden tijd en hoop 

ik dat we met z’n allen terug kunnen kijken op een geslaagde Avond4Daagse die hopelijk zonder ongevallen zal 

verlopen. Ik hoop dat de Avond4Daagse net zoveel respons zal krijgen als de Koekstadrit heeft gehad. 

Over het algemeen waren de ritten goed bezocht door de leden al kan dat natuurlijk altijd nog beter want we zien 

toch altijd weer dezelfde mensen of de ritten nu kort zijn of lang, laat beginnen of vroeg, het maakt allemaal niets uit 

de harde kern is er altijd maar nieuwe mensen zie je niet bij de ritten ondanks al onze inspanningen. 

Verder wil ik nog iets zeggen over het Hemelvaartsweekend, buiten het prachtige weer waar je natuurlijk altijd op 

hoopt kunnen we het als een geslaagd weekend zien. De heenreis bestond uit hele leuke weggetjes en natuurlijk een 

stuk snelweg door Nederland. De ritten daar waren ook zeer geslaagd behalve de rit op vrijdag die ik had 

geïmporteerd van een Duitse site. In die route moesten we toch wel veel herberekenen maar ook dat had weer veel 

charme en het woordje herberekenen zorgde vanaf toen dan ook voor veel hilariteit. Ik hoop dan maar ook voor Jaap 

dat zijn eindrekening niet hoefde te worden herberekend want kamer 9 was nogal behoorlijk populair bij 

verschillende leden. Alles werd op kamer 9 besteld. 

Maar genoeg hierover want volgens mij heeft mijn vrouw een heel verslag gemaakt over het weekend en dat kunnen 

jullie dan elders in dit clubblad lezen. 

Nu iets van een heel ander orde; dit jaar ben ik bezig met mijn negende jaar als voorzitter en zoals jullie onderhand 

allemaal wel weten treed ik dit jaar terug als voorzitter en zijn we dus dringend op zoek naar een nieuwe voorzitter. 

Tot op heden heeft zich nog niemand gemeld om deze taak over te nemen en dat betreur ik ten zeerste want 

opnieuw wordt dan het voortbestaan van de club op de proef gesteld want zonder een voorzitter kan de club 

statutair niet verder bestaan, vandaar dat ik vanaf deze plaats een dringend beroep op jullie allemaal doe om hier 

ernstig rekening mee te houden, hieronder volgt nog een taakomschrijving betreffende de functie van de voorzitter .   

Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben en dat we kunnen besluiten met de woorden!! 

“Alleen met z’n allen zijn we de IJselrijder”   

Groetjes,  

Harry Koolhof 
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FUNCTIE - /  TAAKOMSCHRIJVING:  - BESTUURSLID / VOORZITTER 
 

Functieomschrijving; Bestuurslid 

- actief deelnemen / meedenken bij bestuurlijke aangelegenheden  
- actief deelnemen / meedenken aan de besluitvorming  
- actief deelnemen / meedenken aan de voorbereiding van de algemene leden vergadering 
- het mede toezien op de veiligheid tijdens evenementen en toerritten 
-  

Taakomschrijving; Voorzitter 

- het voorbereiden en voorzitten van de bestuursvergaderingen 
- het voorbereiden en voorzitten van de Algemene Leden Vergaderingen 
- het uitschrijven van bijzondere Algemene Leden Vergaderingen 
- het schrijven van het voorwoord 
- het tijdig inspelen op diverse situaties binnen de club  
-  

Eigenschappen; 

- goede contactuele eigenschappen in woord en geschrift 
- het zijn van een duizendpoot 
- het hebben van een helikopterview v.w.b. de voortgang en organisatie in de vereniging 
-  

Tijdsbesteding; 

- gemiddeld 2 á 3 avonden per week. 
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Verslag Hemelvaartweekeinde  

Donderdag 17 mei was het dan zo ver, we gingen weer met de motorclub op  Hemelvaartsweekend. Dit keer was de 
route naar het Weserbergland in Duitsland. 

Al dagen voor vertrek vraag ik me altijd wat moet ik meenemen, de ene dag zijn de weersvoorspellingen fris, dan 
weer zonnig, het is al midden mei maar je weet het nooit met het weer. Dan toch maar wat kleding meenemen voor 
de frisse dagen en wat voor de warmere dagen. De binnenkoffers in de buitenkoffers gedaan, GPS-Systeem op de 
motor en de filmcamera geïnstalleerd voor op het stuur. Het is 07.30 uur en we kunnen bepakt en bezakt naar de 
Lindeboom, het is nog wat bewolkt en er staat ’n frisse wind, maar het is droog. 
 
Harry heeft dit weekend georganiseerd. Hij heeft dit al vroeg vorig jaar moeten vastleggen want het is daar ’n mooie 
omgeving en rond de Hemelvaart wil iedereen daar graag naar toe.  
Tijdens de algemene ledenvergadering in oktober jl. kon je je al opgeven hiervoor en in november heeft hij dit al 
vastgelegd bij Gasthaus Zur Fähre in Beverungen-Herstelle.  

Zie voor informatie hun site: www.gasthaus-zur-faehre.de  Hier kun je zien hoe de kamers eruit zien en waar het 
gasthaus staat en in welke mooie omgeving het ligt. 
 
De volgende personen hadden zich opgegeven om mee te gaan, Berna en Henk Pasman, Jan en Jos Korting, Berta en 
Jaap van den Berge, René Joldersma, Ronald van de Klooster, Marian Martens en Harry en Tonny Koolhof. Mau Pi 
Ferrari en Annemarie Joldersma konden door omstandigheden helaas niet mee. We stonden even te wachten bij de 
Lindeboom totdat iedereen er was maar er stond echt ’n erg frisse wind.  Om 2 minuutjes over 8 startten we de 
motoren en gingen op weg. Eerst ’n stukje snelweg om even snel op weg te zijn, dus op naar Enschede. Harry reed 
voorop en dat ging zo lekker snel dat we links aanhielden terwijl we rechts af moesten richting Enschede. Maakt niet 
uit, we hebben vakantie en pakken gewoon de volgende afslag en dan wel richting Enschede. Met 9 motoren en 2 
duopassagiers gingen we bij Ochtrop de Duitse grens over.  

http://www.gasthaus-zur-faehre.de/
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Het was toen ongeveer 08.52 uur en nog steeds ’n frisse wind, bewolkt en droog en heel af en toe kwam er ’n matig 
zonnetje om de bewolking heen kijken maar was zo weer weg. Na Ochtrop richting Münster. De Garmin zei: Off 
Road, wat Off Road, we zitten op de snelweg en voor Harry dit in de gaten had zaten we voor de 2e maal op de 
verkeerde weg, we hadden rechts af gemoeten. Wederom geen probleem  want op deze gewone weg was ’n afslag 
waarbij we mochten keren op de weg.  Na ’n stuk snelweg gingen we die weg af om verder leuke tussendoor wegen 
te pakken en dit is Harry zeker weer gelukt, en het leuke is dat we op de wegen binnendoor hier in Duitsland lekker 
kunnen doorrijden in ’n net zo’n lekker tempo zonder ook maar 1 drempel onderweg tegen te komen. Dat is echt 
zalig. Rond 10.45 uur hielden we onze 1e koffiestop, bij Hotel Restaurant  Zür Mühle in Lengerich, zie voor informatie 
de site  www.lengerich-hotel.de.  We dronken er lekkere vers gezette, warme koffie en thee. De zon leek er na de 
stop ook wat beter door te komen en het was 13.5 graden. Jan wou na deze stop wel graag voorrijden, dan kon Harry 
wat filmopnames maken van onderweg. Want die mooie smalle stuurweggetjes rijden op je motor door ’n geweldige 
mooie omgeving is erg leuk en als je dan de film terug gaat kijken dan geniet je er voor de 2e keer weer van. 
 

Af en toe kwam je door ’n klein dorpje of plaatsje en rij je ook wel eens door ’n streng gelovig dorpje heen waar je de 
mensen in “klederdracht“ met zwarte mutsjes op en de jeugd, jongens in zwarte lange broek en blauw overhemd en 
de meisjes in ook zwarte kleding en ’n mutsje op, naar de kerk lopen. Ja, het is Himmelfarht, 2 jongens liepen voor op 
en vonden de motoren prachtig en zwaaiden naar ons, maar de ouders die erachter liepen keken wel heel erg streng 
het leek wel dat ze niet blij waren met het gedrag van hun beide zoontjes. Volgens mij deden ze toch niets verkeerd. 
Maar na nog meer mooie binnenwegen stopten we voor onze 2e koffiestop bij Gaststätte Friedrichshöhe in 
Steinhagen, zie voor info www.friedrichshoehe.de Hier waren veel mensen ook in zwarte kleding met hoeden op 
maar die gingen niet naar de kerk, deze hadden het bier voor zich staan. Wij gingen voor de koffie en de thee, alleen 
hadden ze er helaas  géén  gebak of küche bij alleen ’n ontbijt voor € 13, - maar daar hadden wij geen zin aan.  Dus 
het drinken opgemaakt en genoten van de zon die er goed door kwam, wat mensen bekeken en weer op weg. Dit 
keer wou Ronald wel graag voorrijden. 
 
Maar eigenlijk hadden we bij de koffie en de thee wel graag iets bij willen hebben, dus na niet zo’n hele lange rit die 
wel mooi was toch nog één extra tussenstop gehouden en wel bij Hüttengrill. Hier hebben we vorig jaar ook gezeten 
om wat te eten met het Hemelvaartsweekend die Anton had georganiseerd. Deze eetgelegenheid zit aan de 
Detmold-Frierich-Ebert strasse, alleen ik weet niet meer in welke plaats.  

http://www.lengerich-hotel.de/
http://www.friedrichshoehe.de/
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We konden in elk geval allemaal lekker onder de parasols zitten want de zon liet zich van de goede kant zien en het 
werd steeds wat warmer. Onder het eten hadden we het nog over de mooie bosrijke gebieden, de leuke 
haarspeldbochtjes en het goede weer. Onze 1e dag kan al niet meer stuk. Alles loopt prima naar wens, er zijn heel 
veel motorrijders die we tegenkomen, veel fietsers, jongeren die met karretjes vol bier, lopen. En ze zijn allemaal 
even vrolijk, ze zwaaien als we er langs rijden. We hoeven niet zo veel kilometers meer te rijden nog ongeveer 3 
kwartier en komen onderweg nog ’n bikerhaus tegen waar we nog wel ’n korte stop kunnen houden voor evt. wat te 
drinken en voor de liefhebbers ’n ijsje te eten. Dit was in het plaatsje Bevern-Lütgenade,  www.bikerhaus.de ze 
hebben er ’n leuk uitnodigend bord buiten staan speciaal voor motorrijders. We genoten heerlijk onder ’n parasol 
van het stralende mooie, zonnige weer. 
 
Rond 17.45 uur kwamen we na nog weer ’n prachtige mooie tocht door het Weserbergland  in ’n geweldig mooie 
omgeving aan bij Gasthaus zur Fähre, toen ze onze motoren hoorden aankomen werd het hek van de binnenplaats 
opengedaan en mochten we de motoren op de binnenplaats en in de garage zetten. Nadat we de koffers en bagage 
van de motoren hadden afgehaald werd het hek weer dicht geschoven en kwam “de hond des huizes” (’n grote 
stevige herdershond) bij de motoren liggen om alles goed te bewaken. 
 
Na ’n lekkere verfrissende douche op ’n netjes verzorgde eenvoudige kamer gingen we naar beneden waar we ons 
trakteerden op ’n drankje. ’n Klein nadeeltje van de eenpersoonskamer was dat hier geen douche op de kamer was 
maar op de gang, wel was deze douche alleen voor de 1 persoonskamer die wij hadden besteld. Deze werd niet 
gebruikt door anderen. 
 
We liepen voor het diner nog even de dag door, ’n ieder was enorm tevreden over de route en de mooie omgeving, 
alles was goed verlopen, prachtig weer. Onze 1e dag was al volledig geslaagd. Tegen 19.30 uur gingen we á la carte  
eten.  De kok heeft uitstekend zijn best gedaan; het was heel lekker en niet duur. Het was al gauw 23.00 uur, en 
velen van ons waren toch wel wat moe aan het worden en gingen naar de kamers. Vandaag hebben we 397 km. 
Gereden. 

 
De 2e dag, vrijdag 18 mei, om 8.30 uur hadden we afgesproken om samen te gaan ontbijten er waren weer van die 
lekkere Duitse harde bolletjes, alleen je krijgt er zoveel rommeltjes van, op de grond en de tafel, want er valt altijd 
van alles af als je ze door snijdt en op eet. Er was kaas, vleeswaren, paté,  jam en honing, koffie en thee en ’n gekookt 
ei. René was iets later en zijn tafelgenoten hadden zijn  Duitse harde bolletjes opgegeten, want het bleek dat de 
bolletjes waren afgeteld op 2 per persoon. En helaas de keuken was er door heen, er waren nog wel 2 plakjes van dat 
wat harde ovalen brood, dus René morgen op tijd zijn. En zijn tafelgenoten weten nu ook dat de bolletjes afgeteld 
zijn. 
Het weer buiten is wat bewolkt en fris, maar onder het ontbijt komt het zonnetje er al door. Om 10.00 uur gingen we 
vertrekken voor onze dagtocht, voor we allemaal op de motor zaten was er nog ’n discussie over ’n andere route, 
deze keer zou Henk eerst voorrijden, en wat bleek we kregen al vrij snel ’n veerpont waar wij met 9 motoren op 
reden en voor de veerpontbaas de oversteek ging maken kwamen er nog eens 15 motoren bij op en er moesten van 
de andere groep motoren nog wat blijven staan want niet iedereen kon gelijk bij het pontje op want hij was vol. 
Intussen kwam de zon er nog meer door en werd het zalig weer om te rijden, heel af en toe kwam er ’n wolkje aan 
de lucht, maar de weg en de route was geweldig mooi; fijne smalle wegen, prachtige omgeving met heerlijke 
haarspeldbochtjes en natuurlijk de bergen met hellingen en dalingen van 13 tot 16%. 
 
Tegen 11.15 uur vond de voorrijder ’n gezellig plekje voor ’n koffiestop bij Bäckerei Koch  aan de Holländische Strasse 
in Calden en lekker gebak met koffie en thee dat ze er hadden. Er stonden ’n hele verzameling heksen in deze 
bakkerij, als je naar het toilet wou moest je ’n trap af en gelijk bovenaan de trap stonden 3 heksen. Ik hoop niet dat 
ze ons hebben behekst. Na deze koffiestop ging Harry weer voorrijden. De temperatuur was inmiddels al opgelopen 
naar 15 graden en lekker veel zon, er stond ook niet zo’n koude wind als gisteren daarom was het nu ’n heel stuk 
aangenamer. Onderweg door de bossen heen gereden en als je dan weer op ’n open vlakte kwam dan zag je er de 
roofvogels weer hoog door de lucht zweven; je zag er dan steeds 2 bij elkaar. We hebben ‘n korte stop gehouden bij 
de Twistetalsperre waar we ’n ijsje hebben gegeten, we meenden dat hier ’n groot meer zou zijn met ’n stuwdam 
maar dit was er niet, wel ’n meertje maar geen stuwdam ontdek. Er waren wel mensen met ’n kano op het meer. 
Deze Twistetalsperre zou zijn gebouwd van 1973 tot 1981. Het was daar wel even lekker rondlopen, er was ’n 
camping waar enorm veel campers stonden. Inmiddels kwamen er nog wat meer motorrijders naar deze plek. 
Waarschijnlijk hadden ze ook naar de stuwdam willen kijken en zijn ook maar gaan zitten om er wat te drinken en ’n 
ijsje te eten.  

http://www.bikerhaus.de/
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Toen iedereen weer wat was uitgerust gingen we weer verder om zo via leuke binnenwegen bij Ibo’s Imbiss Dönner 
Kebab wat te gaan eten, we hebben er heerlijk buiten in de zon gezeten om er onze dönner kebab, bakje patat friet 
met mayonaise of broodje braadworst op te eten en wat te drinken. Marian genoot ook enorm van de zon en ging er 
zelfs uitgebreid voor in de stoel zitten. ( Zie foto).  
Maar ja, Marian kon daar niet blijven zonnebaden omdat we weer verder gingen met onze route, dus de GPS-sen 
werden weer aangezet.  Harry reed nu weer voorop. We volgden weer ’n mooi weggetje, hé wat nu, aankomsttijd 
van ons hotel zou 19.27 zijn gaf de GPS ineens aan, terwijl we vrij dicht in de buurt waren van ons hotel en het pas 
15.30 uur was, waar wil  de route ons nog helemaal heen sturen, wat nu, Harry zijn GPS  gaf ineens helemaal niets 
meer aan en was gewoon  donker, even onder het rijden weer opnieuw aanzetten. Nee hoor, hij bleef donker en 
deed niets meer. Dan maar even stoppen en vragen naar de anderen of die ’n route hadden. Bij één van de anderen 
gaf de route links af aan en bij weer ’n ander weer rechts af, geen van de GPS-sen gaf hetzelfde aan terwijl we toch 
allemaal dezelfde route van Harry hadden gekregen maar dat was nog in Nederland.  

Zou de GPS-sen dan toch behekst zijn met de koffiestop in Calden?   Even ’n kort overleg met elkaar, verhip Jaap zijn 
GPS deed ook ineens vreemd, Ronald had wel ’n goede route erin staan en daarom ging Ronald weer voorrijden om 
zo toch op ’n redelijke tijd weer op ons overnachtingadres aan te komen. En, ja hoor onder het rijden sprong Harry 
zijn route ook zo ineens weer over op normaal, tijd van aankomst 16.45 uur. Nou dat leek er inderdaad meer op. 

 En zo vervolgden we de weg weer met uiteindelijk toch weer allemaal dezelfde route, hé nu ’n weg met verboden 
voor auto’s en motoren, toch wees de GPS van Ronald deze weg aan, die van Jan links af en die van Harry rechts af, 
maakt niet uit, “ follow the leader “ ach, wat kan ons gebeuren, het is wel ’n mooi smal binnendoor wegje met één 
en al bomen aan beide kanten en wat donker en na een stuk door gereden te zijn kwamen we op ’n grintweggetje.  
Iets grint, gaat goed. We reden verder en het werd steeds meer grint, gewoon doorrijden, het grint werd losliggende 
keitjes, ja terugrijden heeft geen zin, dus gewoon doorrijden en als het kan niet gaan stil staan. We hadden al ’n hele 
tijd op deze weg gereden en ineens stopte Ronald zijn GPS er weer mee, waar komen we nu dan uit? Ja toch 
uiteindelijk op ’n normale weg. Het was achteraf gezien wel ’n heel mooi weggetje alleen dat grint en die keitjes was 
niet echt geweldig. Maar alles is goed gegaan. Rond 16.45 uur waren we weer terug op ons overnachtingsadres. We 
zetten de motoren weer op het plaatsje in de stalling en we hebben vandaag 217 km. gereden. Nadat we ons weer 
hadden opgefrist dronken we wat en praatten we na over deze dag. Om 19.30 uur deden we ons weer goed aan het 
diner á la carte, wat weer heerlijk was klaar gemaakt. Na het diner zijn Berta, Jaap en Marian nog ’n stukje gaan 
lopen, doordat er ’n regenbui over hen heen kwam waren ze wat nat geworden.  
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 Tot ’n uur of twaalf hebben we nog gezellig gekletst. Het was weer ’n mooie dag met ’n geweldige omgeving met 
leuke binnenwegen en bergen, hellingen en dalingen en natuurlijk die lange grintweg, met af en toe ’n 
herberekening. Daarna gingen we richting onze kamers, morgen weer op tijd op voor het ontbijt.  
 
De 3e dag: zaterdag 19 mei. We keken onder ons ontbijt naar de zwaluwen die af en aan vlogen, deze vogels hebben 
ook “geboekt bij Gasthaus zur Fähre “, ze waren druk in de weer en hadden er ook zwaluwnestjes zitten zagen wij. 
Tegen 10.00 uur was de planning om vandaag weg te rijden voor onze dagtocht, maar iedereen was om 9.50 uur al 
klaar en hadden de “fiets “al uit de bewaakte stalling gehaald, Jan zag bij zijn achterwiel wat “lekkage “, hé wat is dat 
nou? Even op onderzoek uit, dus met zijn vinger even wat afvegen, hij likte eraan maar kon het niet thuis brengen 
wat het was. Geen olie, even ruiken misschien dat de geur wat meer bekend voor komt, oeps, het was onze 
waakhond geweest die zijn pootje had opgebeurd aan het achterwiel van Jan. Het is niet leuk maar gelukkig geen 
machineprobleem. Bij het ontbijt was het eerst nog wat mistig met iets zon, maar nu we willen gaan rijden was het al 
heerlijk zonnig geworden en al ’n lekkere aangename temperatuur. Harry rijdt vandaag weer voor, we zijn in deze 
route even langs Villa Löwenherz gereden dit stond rechts van de weg waar we reden, hier hebben we vorig jaar nog 
even koffie gedronken, is ook ’n motorhotel. Na zo’n 38 km. hebben we onze 1e koffiestop gehouden met thee, 
koffie en gebak bij Gasthof Verwohlt in Neuhaus. Wwe genoten onder ’n parasol heerlijk van het mooie zonnige weer 
en het werd al lekker warm,. We treffen het wel met de zon en het mooie weer, ach iedereen krijgt wat die toekomt, 
zullen we maar zeggen. Nadat iedereen zijn consumptie op had reden we weer verder. We hebben nog ’n kleine 
tussenstop gehouden midden in ’n prachtig bos waar we ’n rek en strek stop hebben gehouden, het was er zo 
heerlijk stil dat je vele vogels kon horen fluiten en tjilpen. Af en toe kwam er ’n auto langs maar verder was het er 
heerlijk rustig, er stond ’n klein overdekt huisje waar je even kon zitten en genieten van de natuur. Deze route loopt 
goed volgens de planning, we hebben nog niet hoeven her te berekenen. Waar je ook rijdt in deze omgeving, de 
weggetjes en de omgeving het blijft mooi, de bergen en de haarspeldbochtjes, met de dalingen en hellingen van 16 
%. We reden al weer ’n tijdje en stopten bij de Kloostermöhle om wat te gaan eten, ook hier hebben we vorig jaar 
even gezeten. Dit is in het plaatsje Münden-Bursfelde, deze Kloostermöhle heeft ’n hele geschiedenis. Zie hiervoor 
de site www.klostermuehle-bursfelde.de Dit hotel staat aan ’n weg waar heel veel motoren langskomen rijden. Het is 
ook ’n mooie omgeving, ook oldtimers reden er langs. En inmiddels was het al 23.5 graad geworden, dit gaf de 
thermometer aan op de motor toen we reden, de buiten temperatuur onderweg gaf aan 27 graden. Na deze stop 
wou Henk wel weer voorrijden, we kregen weer hellingen van 10 en 13 % en de route ging over wegen heen dwars 
door de bossen. Tegen 15.45 uur kwamen we weer bij ons hotel aan en we zijn lekker op het terras buiten gaan 
zitten want het is zo’n  lekker weer. Vandaag hebben we 188 km. gereden, het was weer ’n hele mooie dag met 
glooiende bochten en af en toe was er ’n slechte weg tussendoor. Maar ’n prachtige natuur. We hebben ons weer 
goed laten eten van het diner, het smaakt uitstekend en is niet duur. Na het eten zijn Jaap, Berta, Harry en Tonny nog 
’n eind gaan lopen want het is nog lekker weer, niet koud, alleen de vogels hoorde je we liepen langs de Weser, wat 
’n rust en stilte daar, toen we terug kwamen kregen we van de eigenaresse ’n schnaps aangeboden die ze zelf daar 
maakte, iets met kersen, lekker zoet, ’n likeurtje. Dit smaakte echt lekker, ik hou wel van zoet, het is ’n goed 
slaapmutsje. We hebben nog lang op het terras kunnen zitten buiten want het bleef aangenaam. 
 
De 4e dag zondag 20 mei, vandaag gaan we weer terug naar huis en is ons Hemelvaartsweekend dan weer voorbij. 
Het had ’s nachts hevig geregend, toen ik om 7.00 uur naar buiten keek was het flink mistig. Om 8.00 uur zouden we 
gaan ontbijten om dan om 9.00 uur te vertrekken. Toen we aan het ontbijt zaten trok de mist langzaam wat op, dat is 
dan wel ’n mooi gezicht als de zon er dan iets bij door komt. Jan zou vandaag weer voorrijden zodat Harry nog weer 
wat onder het rijden kan opnemen met de filmcamera. Nadat we alle spullen weer op de motor hadden gepakt, 
werden we door iedereen in het hotel uitgezwaaid. Ook de mensen die nu aan het ontbijt zaten keken hun ogen uit 
en zwaaiden naar ons. Het is 9.00 uur we gaan weer op weg, de wegen waren nog wel vochtig en omdat we weer 
mooie binnenwegen rijden door de bossen bleven die wegen nog langer nat omdat de bomen over de weg heen 
hingen. Gewoon even extra opletten en geen gekke dingen doen. We waren net goed en wel onderweg het was 9.45 
uur toen ineens René zijn motor niets meer deed. Harry reed achter hem en Jos achter ons, even kijken wat er is. Jos 
stopte ook, wij reden even hard vooruit om aan te geven aan de voorrijder dat René zijn motor er mee stopte en we 
even moeten wachten. Jan is ook best technisch met motoren en ging terug. Wat zou René hebben machinepech en 
dat in het plaatsje Wildesbaden. Of zou de benzine op zijn? René heeft wel ’n hele grote benzinetank hij heeft maar 
1x getankt terwijl Ronald om de 280 km. weer moest tanken en de meesten dan ook hun tank weer even vol 
gooiden. We hoorden het wel als ze er weer aan kwamen rijden. Na ’n klein kwartiertje kwamen ze er weer aan met 
z’n drieën, inderdaad was de tank leeg van René, nu is Jos ook best handig en heeft al eerder meegemaakt dat 
iemand met ’n lege tank zat, dus hij “ koppelt ” zijn tank los, en hoe ze ’t doen weet ik niet maar ze kregen het voor 
elkaar om zo benzine in de tank van René te laten lopen. En hem voldoende te geven tot aan de eerst volgende 
benzinestation, dit konden we weer op de Garmin opzoeken waar het dichts bij zijnde tankstation zat.  

http://www.klostermuehle-bursfelde.de/
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René had wel aangegeven toen we vertrokken vanaf het hotel dat hij binnenkort moest tanken maar na 3 kwartier al 
was hem zelf ook wat overvallen.  We reden weer door ’n klein plaatsje, dit was weer ‘n “streng gelovig plaatsje “ 
want de dames en meisjes liepen allemaal in ’n zwarte rok met bloesje en ’n speciaal hoedje op en veelal in het 
zwart, de heren en jongens in ’n zwarte pantalon met overhemd en stropdas, er liepen 2 jongens voorop ze hoorden 
en zagen de motoren aankomen en toen we er langs kwamen zwaaiden ze heel voorzichtig.  
Ja hun ouders liepen erachter, ze keken heel streng, aan het gezicht van moeders te zien vond ze dat haar zoons toch 
niet hadden mogen zwaaien. Dit was al net zo als op Hemelvaartsdag. En op zondagmorgen motorrijden dat kan toch 
niet. Ach, laat kinderen genieten, daar zijn ze toch jong voor, wat kan het voor kwaad dat ze zwaaien naar ’n groep 
motorrijders. Ik heb in ieder geval terug gezwaaid. Maar goed we vonden toch al snel ’n tankstation en konden 
tanken. Na nog ’n mooie route gingen we om 11.30 uur koffie drinken met gebak bij Andrea Schmidt ze had de 
taarten zelf gebakken en het heette ook Andrea’s taart. Ze had vele soorten en we konden dit lekker op eten op het 
terras want het was inmiddels 22.5 graad geworden. We zaten nu in het plaatsje Salzkotten-Niederntudorf. We 
hebben lekker rustig de tijd genomen voor de koffie en de thee, want we hebben nog vakantie. 
 
Tegen 12.00 uur gingen we weer op weg, hé het begon iets te regenen, maar dit was niet noemenswaardig, het 
duurde 10 minuutjes en was zo weer verdampt door de zon. We reden weer door leuke binnenwegen alleen er lag 
nu wat meer los grint op de weg, we reden nu wel ’n hele mooie smalle weg, maar dat was ook ’n weg met heel veel 
grint ’n hele grintweg en dat was best weer ’n heel stuk. Terug rijden heeft geen nut dus gewoon rustig doorrijden; 
follow the leader. En inmiddels is het al 27 graden geworden. We rijden nu nog ’n stuk binnendoor weg om straks na 
de longtop de snelweg te pakken om zo weer wat op tijd thuis te zijn. We zijn gestopt bij restaurant Haus Börger-
Elvering het was er best druk en iedereen zat op het terras onder ’n zonneparasol, dit is in het plaatsje Davensberg-
Ascheberg, het eten smaakte weer geweldig lekker. In overleg met de deelnemers onder het eten hebben we 
besloten om dus de snelweg te pakken richting Bremen, dan richting Enschede en daar de grens over. Harry zou nu 
weer voor gaan rijden, maar daar heb je ’n stuk waar geen tankstation te bekennen is en nu zat Ronald bijna zonder 
benzine. Harry reed constant dezelfde snelheid om zo brandstof te sparen voor Ronald, we zijn maar in Rijssen de 
snelweg afgegaan om daar te gaan tanken en omdat het best warm was en de zon nog volop scheen hebben we ook 
maar ’n stop gehouden voor ’n ijsje. Nu was het niet ver meer naar huis, we reden over de Holterweg en hier nam de 
een na de ander afscheid omdat ze huiswaarts gingen, d.m.v. ’n klein drukje op de claxon en de hand op te steken 
namen we afscheid. Om 17.05 uur waren wij weer thuis, we hebben vandaag 350 km. gereden.  
Hierbij wil ik Jaap, Berta, Jan, Jos, Ronald, René, Marian, Berna, Henk en Harry bedanken voor het enorm gezellige 
weekend, we hebben het getroffen met het weer, de prachtige omgeving en de mooie binnenwegen. We hebben het 
heel leuk met elkaar gehad, veel gelachen, alles is prima verlopen. Nogmaals allemaal bedankt.  
 
We hebben dit weekend in totaal 1152 km. gereden. 

 
Groetjes,  
 

Tonny Koolhof 
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Verslag avondrit 12 juni  

Woensdagavond 13 juni de avondrit oh neeeeee, verzet naar dinsdag 12 juni. Je zou het maar zo vergeten zijn en dat 
allemaal voor de voetbalwedstrijd van Nederland tegen Duitsland maar het was niet vergeten. 

Er was om kwart voor 7 een goede opkomst, Harry en Tonny, Jaap en Bertha, Marian, Halit, Erwin, Francis, Johan en 
natuurlijk onze voorrijder voor vanavond Gert. Het weer was mooi, ze hadden nog regen voorspelt maar daar 
hebben we gelukkig niets van vernomen. Om 19.00 uur vertrokken richting Bathmen en daar hebben leuk rond 
gereden om daarna richting Markelo en omgeving door te rijden. Om goed 20.00 uur waren we bij ons culturele 
uitstapje van vanavond te weten “Zuivelboerderij Effink” in Markelo waar we werden ontvangen met een heerlijke 
kop koffie met daarbij een plak echte twentse krentewegge, heeeerlijk.  

 

De Twentse boerin heeft ons daarna rondgeleid over de boerderij, eerst een verhaal over het boerenbedrijf op zich, 
en een beetje de geschiedenis van deze boerderij. Zij vertelde ons daarna hoe er echte boerenkaas wordt gemaakt 
meestal 2 x per dag door haarzelf en dat dat ook in de winkel wordt verkocht, we mochten uiteraard even proeven 
zoals de “Effink’s boerenkaas” en we waren het er allemaal over eens dat het heerlijke kaas was.  

Nadat we de kaasmakerij hadden verlaten zijn we de stal in geweest om de koeien, de dames, te bewonderen en ook 
nog een paar kalfjes en er stond één stier tussen, ja, ja die zal een leuk leventje hebben met al die dames, en geen 
concurrentie !!! Wat wil je nog meer. Voor meer informatie kun je terecht op : www.zuivelboerderij-effink.nl Toen de 
rondleiding afgelopen was is er door bijna iedereen wel één of meerdere soorten kaas gekocht. Tegen half 10, het 
begon al een beetje te schemeren, zijn we weer vertrokken.  

 

http://www.zuivelboerderij-effink.nl/
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We kwamen bij Lochem weer op bekend terrein en hebben vandaar een beetje grotere wegen gepakt richting 
Deventer. 

Het was een leuke route, Gert volgens mij namens iedereen die mee is geweest, hartelijk dank voor het organiseren 
van deze leuke avond. 

Marian 

Toch wil ik nog even een kanttekening plaatsen, het is erg jammer dat er niet meer belangstelling voor zo’n avondrit 
is en dan met name de rijders die in het verleden meereden met “Tandje Lager” Dit is natuurlijk een leuke rustige rit 
voor IEDEREEN !!! 
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                Programma 2012 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

13 juli   20:00 uur  Jaap van den Berge  Bestuursvergadering  
14 september  20:00 uur  Marian Martens  Bestuursvergadering 
5 oktober     De Lindeboom   Algemene Ledenvergadering 
12 oktober  20:00 uur  Harry Koolhof   Bestuursvergadering 

 
!! In juni en 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. 
 

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

Op vrijdag 3 augustus is er weer een clubavond!!! 
 

Zin in een gezellig praatje, darten of misschien wel biljarten? 

 
 

Kom dan naar onze clubavond welke gehouden wordt in de 
Lindeboom aan de Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar. 

 
Met van 20.00 tot 22.00 uur onze “piek” tijd. 
Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 

 
 

Tot ziens op 3 augustus a.s. 
 

De volgende contactavond is op vrijdag 7 september 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 juli Clubblad jaargang 39 nr. 8 1 augustus   

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  

juli 
Zenna Aydin 
Gerard Klink 
Rita Janssen-De Bruijn 
Gert Vierhouten 
Trijnie Schrik 
Marion Korting-Harmelink 
Lisette Maatman 
Dries Broekhuis 

 augustus
Paul Bunt 

 
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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Toerrit Friesland-Drenthe 8 juli a.s. 

De start is, in afwijking van de meestal gebruikelijke starttijd, om 09.00 uur vanaf de Lindeboom. Dit mede 
i.v.m. de totale afstand, ruim 300 km. De afstand tot aan de lunch is ong. 135 km, waardoor in dat deel van 
het traject in ieder geval nog even een pauze ingelast zal worden.  

De lunch is gepland bij restaurant SIJS te Dwingeloo om ongeveer 12.30 uur. Vanaf Dwingeloo gaat de 
route wat noordelijker Drenthe in en vervolgens naar de Friese regionen. Uiteraard zal in het tweede 
gedeelte van de route nog een koffie/ijsjesstop worden ingelast. Dit afhankelijk van de 
weersomstandigheden en de wensen van de deelnemers. Met een volle tank starten is een must, al zal 
onderweg best een gelegenheid zijn om in het tweede deel van de route daarin alsnog te voorzien. 

Graag tot zondag 8 juli. 

Met vriendelijke groeten, 

Cor Dalhuisen 
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Toerrit oosterburen 22 juli a.s. 

Beste leden, 

Op zondag 22 juli 2012 gaan we weer een stukje motorrijden in clubverband (verrassend) 

Ik heb een route uitgezet van 265 km en wil ook in Duitsland het “BikerTreff  Felsmühle” bezoeken en daar een kop 

koffie met wat er bij gebruiken. Maar voordat het zover is heb ik een stop/lunch gedacht vlakbij het gehucht Woold 

(vlak voor de grens) bij Rest. Harmienhoeve. Ik heb mij voorgenomen hier een spekpannenkoek te bestellen. Ik wil 

om 09.00 uur vertrekken vanaf  “De Lindenboom” en omdat wij de tijd om de gehele rit te rijden wel nodig hebben, 

heb ik een tijdsschema opgesteld. 

Het schema is als volgt: 

 Vertrek Lindenboom     09.00 uur 

 Aankomst Harmienhoeve    11.15 uur 

 Vertrek Harmienhoeve     13.00 uur 

 Aankomst BikerTreff     14.45 uur 

 Vertrek  BikerTreff     15.30 uur 

 Aankomst Lindenboom     18.15 uur 
 

Ik ben benieuwd wie er zondag allemaal zullen zijn en ik daag jullie allemaal uit de gehele route te komen rijden. Ik 
heb, als e.e.a. uit de klauwen gaat lopen een alternatieve terugroute “bedacht”. Op de terugroute komen wij 
Nederland weer binnen ergens achter Enschede en dan in Glannerbrug kunnen we beslissen de alternatieve 
terugroute te pakken. Hiermee zijn wij ca 1 uur eerder bij de Lindenboom. Deze route loopt vanzelfsprekend via de 
autosnelweg. Qua km’s maakt het niets uit, qua tijd dus een uur eerder thuis. Ik heb het voornemen ca 100/110 
km/uur te rijden op de autosnelweg. 

E.e.a. is nog even voorlopig want ik wil de rit nog voorrijden 

Gegroet 

Jan Korting 
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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 groepsrijden. 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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Einde aan 80-kilometerzones 

 
De snelheid in de 80-kilometerzones op de A12 (bij Voorburg), de A10 West (bij Amsterdam) en de A13 
(bij Overschie) gaat per 2 juli 2012 definitief omhoog naar 100 kilometer per uur.  

Dat schrijft minister Melanie Schultz van Haegen dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de 
minister blijkt uit onderzoek dat de effecten van de snelheidsverhoging wat betreft luchtvervuiling en 
geluidsoverlast te verwaarlozen zijn. Daarom kan de verhoging gewoon worden ingevoerd. 

De steden waren nog niet overtuigd van de argumenten van de 
minister en hadden tegen het opheffen van deze 80-
kilometerzones gepleit. Schultz meldde dinsdag verder dat op de 
Noordbaan van de A20 voortaan een dynamische snelheidslimiet 
gaat gelden. Dat houdt in dat er soms 80 kilometer per uur mag 
worden gereden en soms 100 kilometer per uur. 

De minister stelt dat door haar besluit de doorstroming van het 
verkeer beter zal verlopen. Een experiment met de wisselende 
snelheid toonde aan dat de files op het stuk weg in de 
ochtendspits met 25 procent afnamen en in de avondspits met 40 
procent. De minister stelt zich op het standpunt 'sneller waar het 
kan, langzamer waar het moet'. Per 1 september wordt de 
maximumsnelheid op autosnelwegen 130 kilometer per uur. Dat kan op 48 procent van de rijkswegen (32 
procent de gehele dag en op 16 procent alleen in de avond en nacht). Op de rest van het wegennet zal 
langzamer worden gereden. 

Bron: ANP 
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Vakantietips 

Ga je op de motor naar het buitenland, dan krijg je te maken met wet- en regelgeving die verschilt van land tot land.  
Bereid je dus goed voor op je buitenlandse reis en gebruik daarbij de onderstaande informatie. 
 

 

 

 

België -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen ouder dan acht jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
In België is het dragen van beschermende kleding op de motor verplicht, evenals het dragen van 
 laarzen of hoge schoenen. Benen en armen moeten volledig bedekt zijn. 
. 

 

 

Bulgarije -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 

 

 

Cyprus -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 100, Autoweg: 80, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,9 promille. 

 

 

 Denemarken - 
 Maximum snelheden 
 Snelweg: 130, Autoweg: 80, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
 Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
 Een motoraanhanger is toegestaan. 
 Alcohollimiet: 0,5 promille. 
 Kinderen ouder dan vijf jaar mogen achterop de motor. 
 Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
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Duitsland -  
 
Maximum snelheden 
Snelweg: geen, tenzij vermeld, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 100, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan, maar dan is de max. snelheid (ook op de snelweg!) 60 km/u. 
Alcohollimiet: 0,5 promille (beginnen bestuurders 0). 
Kinderen onder de zeven jaar mogen alleen achterop de motor in een speciaal zitje. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
Het is verplicht voor bril- of contactlensdragers om een reservebril bij zich te hebben. 
 

 

 

Estland -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 110, Autoweg: 110, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 

 

 

Finland -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen ouder dan vijftien jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
 

 

 

Frankrijk -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 110/130, Autoweg: 100/110, Buiten bebouwde kom: 80/90, Binnen bebouwde kom: 50  
(in Frankrijk gelden lagere snelheden bij regen) 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan als het gewicht <50% van het gewicht van de motor is. 
Aanhangers >80kg. moeten geremd zijn. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor als ze de voetsteunen kunnen gebruiken. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is vanaf 1 juli 2012 verplicht een alcoholtester bij je te hebben (te koop bij tankstations). 
Het is verboden flitspaalwaarschuwingen in je navigatiesysteem te hebben. 
 

 

 

Griekenland -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 110, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
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Hongarije -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 110, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 

 

 

Ierland -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is niet toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
 

 

 

IJsland  
Maximum snelheden 
Snelweg: 90, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
 

 

 

Italië -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 110, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is voor buitenlanders toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille (beginnend bestuurders: 0,0). 
Kinderen ouder dan vijf jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 

 

 

Kroatië - 
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 110, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 

 

 

Luxemburg -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
Alcohollimiet: 0,8 promille. 
Kinderen ouder dan twaalf jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
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Noorwegen - 
Maximum snelheden 
Snelweg: 100, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,2 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
 

 

 

Oostenrijk - 
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 100, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen ouder dan twaalf jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
Het is verplicht voor bril- of contactlensdragers om een reservebril bij zich te hebben. 
 
Voor het rijden op de snelwegen (A-wegen) en verschillende autowegen (S-wegen) heb je een  
Autobahnvignet nodig. Bij alle snelweg-grensovergangen in Oostenrijk bevindt zich een verkooppunt. 
Je kunt het vignet ook vooraf kopen, bijvoorbeeld bij de ANWB. 

 

 

Polen -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 140, Autoweg: 120, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Alcohollimiet: 0,2 promille. 

 

 

Portugal - 
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan met een max. snelheid van 80/100 km/u. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen ouder dan zeven jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 

 

 

Slowakije -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 60 
 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
 
 
 

 
 
 

https://www.anwbvignetten.nl/


 Juli 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 23 

 
 

 

 

Spanje -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan, maar alleen overdag. De maximumsnelheid waarmee gereden  
mag worden, is 10% lager dan de normale maximumsnelheid die voor het trekkende voertuig geldt 
(in de bebouwde kom dus max. 45 km/u, op de snelweg 108 km/u). 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen ouder dan twaalf jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een veiligheidsvest bij je te hebben voor als je met pech langs de weg staat. 
 
Als je een bril of contactlenzen draagt, dan ben je verplicht om een reservebril of reservelenzen bij  
je te hebben. 
 
Als je in het donker buiten de bebouwde kom rijdt, ben je verplicht grootlicht te voeren, tenzij je  
daarmee andere weggebruikers hindert. Dat werkt dus net andersom als in Nederland, waar je  
grootlicht mag voeren mits je niemand hindert. 
 

 

 

Tjechië -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 130, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,0 promille. 
Kinderen ouder dan tien jaar mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 
 

 

 

Turkije -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 130, Autoweg: 130, Buiten bebouwde kom: 90, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verplicht een EHBO-kit bij je te hebben. 

 

 

Verenigd Koninkrijk  
Maximum snelheden 
Snelweg: 113, Autoweg: 97 op single carriageways/113 op dual carriageways, Buiten bebouwde kom:  
97 op single carriageways/113 op dual carriageways, Binnen bebouwde kom: 48 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan. 
Alcohollimiet: 0,8 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
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Zweden -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 110, Autoweg: 90, Buiten bebouwde kom: 70, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan mits het geicht <50% van het gewicht van de motor is. 
Alcohollimiet: 0,2 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
 

 

 

Zwitserland -  
Maximum snelheden 
Snelweg: 120, Autoweg: 100, Buiten bebouwde kom: 80, Binnen bebouwde kom: 50 
 
Op de motor door de file rijden is niet toegestaan. 
Een motoraanhanger is toegestaan, met een max. snelheid van 80 km/u. 
Alcohollimiet: 0,5 promille. 
Kinderen mogen achterop de motor. 
Motorrijders zijn verplicht overdag dimlicht te gebruiken. 
Het is verboden flitspaalwaarschuwingen in je navigatiesysteem te hebben. 
Wie gebruik maakt van de Zwitserse snelwegen, is verplicht een Autobahnvignet aan te schaffen,  
verkrijgbaar bij de douane en bij de tankstations aan de grens. Je kunt het vignet ook vooraf kopen,  
bijvoorbeeld bij de ANWB. 

 

 
Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorg samengesteld; toch is het mogelijk dat er onjuistheden in  
terecht zijn gekomen. De MAG is hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor. 
Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, zoals: leden van de FEMA,  
nationale bureau's voor toerisme, Wikipedia & MotoPlus.  

 
 
BRON: MAG 
 

 

  

https://www.anwbvignetten.nl/
http://www.fema-online.eu/
http://nl.wikipedia.org/
http://www.motoplus.nl/
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Motordiefstal 

Het is sneller gebeurd dan je denkt. Zo staat je motor 
nog op zijn plek, zo is hij verdwenen. Motordieven gaan 
razendsnel te werk. Vaak zijn het professionals die hun 
werk nauwkeurig voorbereiden en foutloos uitvoeren. 
Het begint bij kopers die het niet zo belangrijk vinden 
waar hun spullen vandaan komen. Zo komen helers aan 
de vraag naar een bepaald type motor, of naar dure 
motoronderdelen. Die kopen ze echt niet in de winkel. 
Die laten ze van straat halen. Bijvoorbeeld bij jou voor de 
deur. 

Ken je vijand - Hoe werkt dat eigenlijk? Ken je vijand: het 
is goed om te weten hoe het dievengilde werkt. Veel 
motoren worden razendsnel opgepakt en ingeladen. 
Zelfs de zwaarste motor is door een aantal dieven op te 
tillen. Andere motoren worden door de dieven het land uitgereden en in het buitenland verder verhandeld. 
Sommige worden zelfs uit afgesloten schuren en boxen gehaald en meegenomen. 

Een prachtige prooi - Het is duidelijk dat je motor een prachtige prooi voor dieven kan zijn. Is diefstal te 
voorkomen? Nee, niet helemaal. Maar jij kunt de drempel voor de dieven zo hoog maken dat ze liever 
ergens anders hun geluk beproeven. Daar gaat het bij beveiliging om: preventie is tijdwinst, want voor een 
dief is iedere extra seconde er eentje te veel. 

De voorzorgsmaatregelen - Wat moet je doen om te voorkomen dat jouw motor wordt gestolen? Hanteer 
de vijf volgende voorzorgsmaatregelen: 

1. Laat je motor nooit onbeveiligd achter. Ook al is het maar voor even. "Bijna altijd" goed op slot kan één 
keer te weinig zijn. Dus zet ook bij het tankstation je motor op het stuurslot en stop de sleutels veilig in je 
zak. 

2. Let op je sleutels. Laat ze niet slingeren, of in een jaszak van een onbeheerde jas zitten. Ook een 
afstandsbediening van alarm of startblokkering is toegang tot jouw eigendom. 

3. Stal je motor thuis op een veilige plek. Zet, als het kan, je motor thuis in afgesloten schuur of garage. Zet 
je motor ook binnen goed op slot. Om het dieven extra moeilijk te maken, zorg je voor een ART-
goedgekeurd vloer- of muuranker. Het is een goed idee als je stalling is voorzien van hang en sluitwerk met 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Maar zorg er dan ook voor dat je huis daarvan is voorzien, anders breekt 
een dief in en gaat er met je sleutel vandoor. De sleutel verstoppen heeft geen zin: een professionele dief 
weet waar hij moet zoeken. 

4. Veranker je motor als je onderweg stopt. Kies, als je je motor neerzet een plek die goed in het zicht ligt. 
Veranker je motor aan ’de vaste wereld’ zoals een aanbindoog, een stevig hek of een lantaarnpaal. Als je 
met een aantal vrienden op stap bent, leg de motoren dan aan elkaar vast. Zorg ervoor dat kettingsloten of 
beugelsloten niet op de grond liggen, omdat voor een dief een harde ondergrond een aambeeld is om het 
slot makkelijker kapot te slaan. Voor het merendeel van de diefstallen geldt dat de klus binnen enkele 
minuten geklaard is. Een flink aantal diefstallen vindt plaats met behulp van sleutels. De sleutels kunnen 
gestolen zijn. Uit je jaszak gerold in het café of op straat. Ook kunnen ze stiekem gekopieerd zijn. Diefstal 
van een mastersleutel bij een fabrikant. Een garage die per ongeluk een keer vergeet jouw sleutels goed op 
te bergen. Gestolen motoren verdwijnen in het illegale circuit en worden vaak in onderdelen doorverkocht. 
De kans dat de motor ooit bij jou terugkomt is klein. 
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5. Gebruik een goed slot en gebruik het op de goede manier. Alleen een contactslot en een stuurslot werkt 
niet meer. Kies een slot waarmee je voorkomt dat je motor makkelijk wordt weggerold. Gebruik een slot 
met een ART-keurmerk. De nieuwste generatie sloten biedt je de mogelijkheid je motor aan de vaste 
wereld te verankeren. Op www.goedopslot.nl vind je alle informatie over goede beveiligingsmiddelen voor 
motoren. Er zijn bijvoorbeeld gecertificeerde combinatiesloten verkrijgbaar die uit een schijfremslot en een 
kettingslot bestaan. Een ART gecertificeerd slot is bovendien voorwaarde als je je motor tegen 
diefstalschade wilt verzekeren. Sloten die worden gekocht bij de aanschaf van de motor en het aangaan 
van de verzekering, blijven overigens gedurende de looptijd van de verzekeringspolis erkend. Bij nieuwe, 
strengere keuringseisen hoeft dus niet steeds een nieuw slot te worden aangeschaft. Tenzij je een nieuwe 
verzekering afsluit. 

6. Meer zekerheid door elektronische beveiliging. Er zijn twee soorten beveiliging: een startonderbreking 
en een alarmsysteem. Een startonderbreker biedt bescherming tegen het makkelijk kunnen wegrijden met 
een gestolen voertuig. Als de sloten echter opengebroken zijn, wordt de motor in de bestelbus geladen en 
kan de dief op zijn gemak de startonderbreker uitschakelen of de hele motor demonteren. Met een 
alarmsysteem dat voorzien is van een bewegingssensor gaat dit minder makkelijk: de dief wordt 
getrakteerd op lawaai en lichtsignalen. Dat trekt de aandacht en daar houdt een dief niet van. Soms stelt 
de verzekeraar zo'n systeem zelfs verplicht, zeker bij een duurdere motorfiets. De verzekeraar stelt hier 
andere eisen dan bij gecertificeerde sloten. Een systeem moet je bijvoorbeeld periodiek laten controleren 
op goede werking om aan de verplichting van de verzekeringsmaatschappij te voldoen. Of je bent verplicht 
een gecertificeerd systeem (soms nog ‘SCM goedgekeurd’ genoemd) te installeren. Dat is sowieso een 
veilig idee. Zorg dat je een SCM-certificaat krijgt. Dat valt onder het keurmerk dat herkenbaar is aan de 
VBV-sticker op je motorfiets. Het staat garant voor de vereiste kwaliteit. 

Alles over goede sloten: www.goedopslot.nl  
Alles over de juiste alarmsystemen: www.scm.nl 
 
BRON: MAG 

 

  

http://www.goedopslot.nl/
http://www.goedopslot.nl/
http://www.scm.nl/


 Juli 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 27 

 

Toerkalender 2012 

 

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

8 juli  Toerrit  
Friesland-Drenthe 

300 km  - 09:00 uur Cor Dalhuisen  

22 juli  Toerrit  
Oosterburen 

265 km - 09:00 uur Jan Korting  

5 augustus  Toerrit  
Rondom Utrecht 

350 km  - 09:00 uur Cor Dalhuisen  

19 augustus  Toerrit   -  Hans Vermeulen  

2 september  Toerrit   -  Henk Pasman  

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 


