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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, 

Ik had eigenlijk het voorwoord voor maart moeten schrijven maar dat heeft Peter voor zijn rekening genomen want 
hij wist wel een leuk verhaal op papier te zetten. En dat is zoals je hebt kunnen lezen, goed gelukt. Bij mij ontbrak op 
dat moment de inspiratie, dus dan moet het nu maar gebeuren. 
We hebben natuurlijk ook alweer een aantal mooie ritten gehad 
dit voorjaar. De openingsrit van Harry, de Koekstadrit door de 
koekstadritcommissie, erg mooie rit, mijn dank daarvoor. De rit 
van MC Zwolle die we op 15 april hebben gereden was ook een 
erg mooie route, alleen het was erg koud brrrrrrrrrrr…. Voor mij 
zit ook het eerste motorweekend er alweer op, als ik dit schrijf. 
Weekend 19-20 en 21 april ben ik een weekend weggeweest naar 
het Rheinland met de “Ladys”. Op de vrijdag zijn we vertrokken 
met 17 motorrijdsters, we hebben in 2 groepen gereden en 
hebben het de hele dag droog gehad. Erg mooie route naar 
Zweifall alwaar we een leuk hotel hadden.  

Dit weekend werd georganiseerd door MotoPort Zelhem. Op de 
zaterdag hadden wij (de vrijdag groep) een mooie route in de 
omgeving van Monschau, Eifel/Rheinland. Helaas niet droog 
gehouden ’s morgens. Na de middag klaarde het op en kon de 
regenkleding uit. Later in de middag arriveerde de zaterdaggroep 
in een aantal groepjes. Was even erg luidruchtig in de buurt en 
dan wil je ook  niet weten wat een groep van 35 vrouwen aan 
gekakel kunnen voortbrengen. ’s Avonds hebben we met z’n allen 
heerlijk gegeten en ontzettend veel gekletst, het leek net een 
kippenhok, maar gezellig…. Zondags na het ontbijt weer 
vertrokken naar Nederland, het eerste stuk hebben we het droog 
gehouden maar daarna hebben we ook wel erg veel water over 
ons heen gekregen. Toen hebben we als afscheid in Kevelaar nog 
een hapje gegeten met z’n allen, adressen, telefoonnummers 
uitgewisseld en toen zat het weekend er al weer op, helaas. Maar 
we hebben ontzettend genoten, volgend jaar gaan we weer dat is 
een feit.  

Nu ik dit aan het schrijven ben staat het IJselrijders weekend met 
hemelvaart ook alweer voor de deur. We hopen op droge dagen 
en veel gezelligheid. Dit wordt vervolgt. 

Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie met veel veilige 
kilometers. 

MTK De IJselrijders een club om trots op te zijn.  

Groet 

Marian 
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De Koekstadrit 2006 / 2012 

Ruim zes jaar geleden had de Koekstadcommissie, toen bestaande uit Harry, Peter,  Jos  en ondergetekende, een 
mooie rit in gedachte, en wel eentje met 3 pontjes erin Totdat kort voor de dag dat de Koekstadrit zou worden 
verreden ergens in de wintersportgebieden de dooi intrad, en dat jaar de rivieren flink buiten hun oevers traden. 
I.v.m. werkzaamheden van mijzelf, gingen Harry, Peter, en Jos dus de zaterdag ervoor op pad zoals ieder jaar voor de 
gebruikelijke controle. 
2 van de drie pontjes bleken waarschijnlijk uit de vaart gaan, en toen moesten ze dus op het laatste moment een 
paar omleidingen maken. 
Daarna konden ze nog de routerol aanpassen, die wordt gelukkig altijd de avond voor de rit afgedrukt, voor het geval 
er evt. wijzigingen zijn in de route. 
 
In 2011, kwam de commissie ook zoals ieder jaar rond oktober, weer bijeen voor de rit van het opvolgende jaar en is 
er voor het eerst besloten een ‘’oude’’ route uit de kast te halen. 
Harry vond de rit van 2006 een van de mooiere Koekstad routes en wilde deze weer gaan gebruiken. 
Dus werden de archieven doorgelicht en hebben we de route weer eens gereden. 
Dit hield in dat we iets minder werk hadden dan anders, maar  waren we druk met duimen tegen het hoge water….. 
 
Inmiddels hadden we ook uitbreiding binnen de Koekstadcommissie, Jan Korting en Halit Aydin waren bereid zich in 
te zetten voor de Koekstadrit. 
Samen met Harry en ondergetekende de vaste club, en Jan Boerman en Anton van Kesteren voor evt. hand en span 
diensten. 
 
De eerste zondag in april is (bijna) altijd de dag dat de Koekstadrit wordt verreden, en dit jaar viel dit dus op 1 april. 
Het hoog water scenario kon gelukkig achterwege blijven en ook het weer zat mee. 
De route ging richting de Betuwe, en met kilometers dijk erin.  

 
Aantal online inschrijvingen stond op 53, ongeveer hetzelfde als vorig jaar. 
Het totale aantal deelnemers kwam op 115, waarvan een 20 tal leden. 
 
Verst komende deelnemer is voor het derde jaar op rij afkomstig uit Koewacht. 
Dit jaar hebben we besloten, samen met de deelnemer, dat men max. 3 keer achtereen hiervoor in aanmerking 
komt. 
Grootste club was dit jaar Ram Raalte die een beker in hun prijzenkast konden toevoegen.   
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Nieuw dit jaar was dat Zenna op een mooi plaatsje is gaan staan om actie foto’s te schieten. 
Voor diegene die deze nog niet hadden gevonden,  
 
https://picasaweb.google.com/113689070609320407835/Koekstadrit2012MTKDeIJselrijders?authuser=0&feat=direc
tlink 
 
En,…deze zomer wordt als het goed is alweer een splinternieuwe route in elkaar gezet voor 2013. 
 
Dan valt de eerste zondag op 7 april en hopen we jullie weer te mogen ontvangen op de 28e Koekstadrit van MTK de 
IJselrijders. 
 
 
Groet Hans Vermeulen. 
Koekstadcommissie 
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Avondrit 12 juni a.s. 

 

We vertrekken op dinsdag 12 juni om 19.00 uur vanaf de Lindeboom, richting Markelo. Rond 20.15 uur 
gaan we stoppen voor koffie en een rondleiding op een zuivelboerderij. 

Na de rondleiding kan er eventueel nog een stuk route worden gereden.  

Rondleiding en koffie / thee, krentewegge kosten 9,-pp. 

De hele rit is ongeveer 100 km.  

Graag zie ik jullie dinsdag 12 juni bij De Lindeboom. 

Met vriendelijke groet, 

Gert Vierhouten 

 

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

 

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 

 

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


 Juni 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 5 

 
 
 

 

                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 6 juli 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 6 juli a.s. 
 

De volgende contactavond is op vrijdag 3 augustus 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 juni Clubblad jaargang 39 nr. 7 4 juli  

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


 Juni 2012  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 7 

 

JARIGEN  

 
Janberd Aydin 
 
Erwin Zinnemers 
 
Harry Brunekreeft 
 

 
 

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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 AVONDVIERDAAGSE 2012

Datum:  18 t/m 22 juni 2012 
Plaats:  De Lindeboom schalkhaar 
Bedrag:  €  5,-- 
Lengte:  3 x 100 en 2 x 125 
Start:  Absoluut niet eerder dan 19:00 uur 
Pauzeplaats: Ja, met verrassing 
GPS:  Ja, ongecontroleerde route na voorinschrijving op de 
  site per e-mail 
 
Ook dit jaar weer onze onvolprezen, immer wederkerende 
avondvierdaagse en wel van 18 tot en met 22 juni 2012 De organisatie 
heeft dit jaar weer gekozen voor de week rond de langste dag.  
We hebben dan immers het langste licht om te rijden en veilig thuis te 
komen. 
Het inschrijfgeld bedraagt wederom € 5,--. Voor dit bedrag mag u alle 
vijf de avonden meerijden, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor één 
of meerdere dagen.  
Na vier avonden krijgt u een leuke herinnering.   
Inschrijven bij De Lindeboom in Schalkhaar.  
Wegens organisatorische redenen kunt u absoluut niet eerder starten 
dan tussen 19:00 en 20:00 uur. 
Omdat wij het afgelopen jaar veel lovende woorden hebben gehad 
over onze zeer gezellige pauzeplaatsen hebben wij gemeend om dat 
dit jaar voort te moeten zetten. 
Let wel, de pauze is niet verplicht, er is geen stempelcontrole en uw 
herinnering komt niet in gevaar als u de 100 km zo snel mogelijk wilt 
afleggen. Wij adviseren ieder echter om wel gebruik te maken van de 
pauzeplaats omdat evenals voorgaande jaren u weer een gratis 
consumptie krijgt aangeboden 
De avondvierdaagse commissie heeft de opmerkingen van afgelopen 
jaren goed beluisterd en heeft er dit jaar voor gekozen om u weer 
twee routes van 125 km aan te bieden en drie routes van 100 km. 
Dit jaar is het wederom mogelijk om de routes per voorinschrijving via de website te ontvangen voor GPS (Garmin). 
Zaterdagavond 16 juni 2012 om 18:00 uur worden de –ongecontroleerde- routes vrijgeven voor clubleden van de 
IJselrijders. De  routes worden pas na inschrijven op de website en betaling per bank, verstrekt. Geldt ook voor 
leden! 
De organisatie maakt erop attent dat uitsluitend de gedrukte route, welke op de ochtend van de dag wordt 
gecontroleerd, als enige officiële routebeschrijving geldt. 
GPS-routes zijn al dagen voordien aangemaakt en dienen slechts als hulpmiddel! 
Het inschrijfformulier vindt u vanaf 1 mei 2012 op de website. 
 
LET OP!  Iedereen die de GPS-routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf inschrijven en vooraf betalen! Ook leden!  
Wij weten dat dit bij sommige leden aversie oproept, maar het is voor de A4D cie ondoenlijk en onwenselijk om 
hiervoor een financiële administratie op te zetten. 
 
Wij wensen u een prettige Avondvierdaagse. 
 
A4d commissie 
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Kroamschudden bij de 

familie Vierhouten 

Op 4 januari 2012 is Maurits August Vierhouten geboren, 

die de roepnaam Marijn kreeg. nu wil het geval dat De 

IJselrijders in de winter weinig actief zijn. Daarnaast willen 

we natuurlijk ook dat de familie rustig de draad kan 

oppakken met een nieuwe wereldburger erbij. Zodoende is 

het idee opgevat om op 13 april, een vrijdag notabene, het 

Kroam te gaan schudden bij de familie Vierhouten. er was 

afgesproken om al om 19.00 uur te verzamelen bij de 

Lindeboom. Dit betekent dat er een race tegen de klok 

gevoerd moet worden om op tijd in Schalkhaar aanwezig te 

zijn. Maar ik had het gered en even voor zevenen zag ik 

Harry en Tonny al staan wachten. Henk kwam aanrijden en 

verbaasde zich dat Berna er nog niet was, maar dit was te 

wijten aan het feit dat de Oerdijk afgesloten was. Berna had 

traditioneel de krenttewegge achterop, vergezeld door de 

ooievaar, die ik direct herkende van het Kroamschudden bij 

mijn eigen kinderen. Ten slotte kwam Jaap samen met 

Bertha de gelederen versterken en naar even later bleek, 

kwamen er ook niet meer opdagen. Wel was bekend dat 

Peter en Trijnie op eigen gelegenheid met de auto naar het 

huis van de jonge familie zouden komen. Berna had zelfs 

voor touwtjes gezorgd om de ballonnen vast te maken aan 

de motoren en nadat een ieder de motor had versierd, zijn 

we in een kleine colonne via de Spanjaardsdijk naar  de 

Croddendijk gereden. Harry reed lekker door, zodat niet alle 

ballonnen de rit hebben overleefd.  

Grootste probleem blijft altijd: hoe maak ik de ballonnen 

vast, zonder dat ze voor mijn spiegel waaien tijdens het 

rijden. Ook deze keer was het weer niet gelukt, dus zonder 

zicht in de spiegel werd het kleine stukkie naar de familie 

afgelegd. Al toeterend zijn we het erf opgereden, waar Gert 

en zijn tweede dochter Annemijn al gauw naar buiten 

kwamen om ons te verwelkomen. Alle ballonnen hebben we 

van de motoren afgehaald en samen met het welbekende 

envelopje meegenomen naar binnen. Ook waren er nog wat 

andere cadeaus meegebracht. We waren wat aan de vroege 

kant, maar dat mocht de pret niet drukken. Louise was haar 

zoon aan het voeden, en de kleine man liet zich niet afleiden 

van deze prettige bezigheid. nadat de koffie c.q. thee was 

gezet en de beschuitjes of de variant van de cake waren 

uitgedeeld was de kleine man net klaar met drinken en 

begon hij aan zijn zoveelste ronde van bewondering door 

alle aanwezigen.  
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Ondertussen had Berna afscheid genomen, zij wilde nog gaan volleyballen, en waren Peter en Trijnie weer aan 

geschoven. Het was erg gezellig en de anekdotes deden vrolijk de ronde. Tja met kinderen in je gezin wil er nog wel 

eens wat voorvallen en dat is regelmatig om te lachen. Soms niet op het moment zelf, maar soms jaren later is het 

leuk om er op terug te kijken. Toen Marijn een schone broek 

moest hebben is hij direct nog even naast de krentewegge gelegd 

en hebben we diverse foto's geschoten. En na veel vertier 

hebben we rond half tien afscheid genomen. We willen de 

familie Vierhouten bedanken voor de warme ontvangst en hun 

veel geluk en gezondheid toewensen voor in de toekomst.  

Ik moet zeggen dat dit een fantastische traditie is, die alleen bij 

gratie van de clubleden kan voortduren. Hopelijk de volgende 

keer een grotere opkomst en dan misschien maar niet op vrijdag 

de dertiende. 

 

Groet, Dirk Welgraven 
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Passagier meenemen 

Op veel motoren kun je prima een passagier meenemen. Op deze pagina hebben we tips opgeschreven over het 
rijden met iemand achterop. Ook de achteropzitter kan hier tips vinden over hoe je het beste achterop kunt zitten, 
op een manier waarop het motorrijden voor beiden zo plezierig mogelijk is. 

Voorop: schakelen 

 

    Ook soepel schakelen naar beneden en als het glad is 

Kloinkende helmen 
Als je iemand achterop de motor meeneemt zul je nogal eens merken dat beide helmen tegen elkaar aan kloinken. 
Dat is geen fout van de achteropzitter: die kan daar niets aan doen; het betekent dat je niet vloeiend genoeg 
schakelt. 
Eén van de leuke aspecten van iemand achterop nemen op de motor is dus dat je goed kunt oefenen op mooi 
schakelen, omdat je onmiddellijk terugkoppeling krijgt wanneer dat minder mooi gaat. 
 
Snel schakelen 
De truc van schakelen zonder dat je een plotselinge snelheidsverandering krijgt (daardoor krijg je dat geboink van die 
helmen) zit hem er in dat je zo *snel* mogelijk moet zien te schakelen. De volgorde van handelen is: 
 

Gas ietsje los, en vrijwel tegelijkertijd 
Koppeling (een beetje) intrekken, en meteen 
Schakelen, en meteen weer 
tegelijkertijd koppeling op laten komen en gas weer in de oorspronkelijke stand. 

 
Oefenen 
Het is het handigste om dit te oefenen zonder iemand achterop, want een achteropzitter vergroot het remmende 
effect van de koppeling intrekken. 
Met iemand achterop kun je mooi testen hoe goed het je afgaat. 
 
  

http://www.luiemotorfiets.nl/copyright.php
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Voorop: gedoseerd remmen en gasgeven 

 

 

      Tweetalig stoppen 

Remmen 
Hard remmen voelt erg vervelend voor degene die achterop zit. Die wordt hardhandig naar voren geschoven. 
Het is daarom zaak om zo weinig mogelijk te remmen, en als je dat moet doen, er zo lang mogelijk van te voren mee 
te beginnen, zodat het remmen nooit heftig wordt. 
Mocht je onverhoopt toch echt hard moeten remmen, breng dan eerst met rustig remmen de passagier tegen je aan, 
zodat die niet met een klap tegen je aanvliegt. Dat scheelt schrikken, en geeft bovendien meer stabiliteit en druk op 
het voorwiel. 
 

Gasgeven 
Precies datzelfde geldt ook voor gasgeven: als je hard accelerreert, wordt de achteropzitter van de motor af 
geschoven. Goed vasthouden is het devies, maar het zal meestal niet echt bijdragen aan het plezier van die 
achteropzitter. Geef dus liever niet digitaal gas, maar verander de gasstand geleidelijk. 
 

Vooruitkijken 
Het komt er dus op neer dat je, nog meer dan normaal gesproken, ver vooruit moet kijken, zodat je lang van te voren 
kunt zien waar je zult moeten remmen. En je moet gewoon iets langzamer op gang komen dan je gewend bent. 
 

Rustig 
Vooral wanneer je iemand achterop hebt die dat voor de eerste keer meemaakt, is het belangrijk om alles zo 
vloeiend mogelijk te doen.  
Er wordt vaak het advies gegeven om, als het glad is, te rijden alsof je iemand achterop hebt, maar andersom gaat 
ook op: rijd alsof het glad is.  
Dat betekent dus: door de bocht op één vaste snelheid in plaats van eerst hard remmen en dan hard gasgeven. 
Afremmen op de motor, in plaats van hard in de remmen knijpen. En rustig opbouwend optrekken. 
Je zult ook merken dat degene die achteropzit geen probleem heeft met schuin door de bocht als je het maar op 
deze vloeiende manier doet. Gaat het stop and go, dan voelt de achteropzitter zich al gauw onbehagelijk schuin in de 
bocht. 
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Achterop: opstappen 
 

Stepje is geen stijgbeugel 
Sommige achteropzitters gaan achterop zitten alsof ze een paard bestijgen. Alsof het stepje een stijgbeugel is: ze 
gaan eerst met hun linkervoet op het stepje staan, hijsen zich op, zwaaien hun been over de buddy heen, en gaan 
dan zitten. 
De motor is dan lastig in balans te houden. Zeker als de motor hoog is, of de benen van de motorrijder kort, of als de 
motor zwaar beladen is, is het lastig de motor onder dat soort omstandigheden overeind te houden. 
 

Been zwaaien 
Je blijft dus met je linkerbeen op de grond staan, zwaait je been over de buddy heen, en schuift dan omhoog. 
 

Been doorsteken 
Je blijft dus met je linkerbeen op de grond staan, Ga niet te dicht bij de buddy staan, haaks op de motor en steek je 
been als een zwaard recht vooruit over de buddy, en draai pas naar de rug van de bestuurder toe als je je naar de 
buddy toe hebt laten zakken. 
 

Onmogelijk? 
Is die manier van opstappen onmogelijk, bijvoorbeeld doordat motor plus belading te hoog zijn voor je rechterbeen, 
zorg er dan voor dat de bestuurder weet hoe je gaat opstappen. Die kan zich dan extra schrap zetten. 

Achterop: meebewegen 

 
    Meebewegen met de vooropzitter 
 

Zitten 
Hoe verder je achteruit zit, hoe meer je gewicht de motor in de weg zal zitten tijdens bochten. 
Het is dus het beste om niet helemaal achterover te leunen, maar liefst dicht tegen de bestuurder aan te zitten. 
 

Vasthouden 
Vasthouden kun je je aan de jas van de bestuurder, of, als die er zijn, aan beugels die met dat doel aan de motor 
zitten. 
Als je je stevig aan de bestuurder vasthoudt, beweeg je bijna automatisch goed mee, wat een voordeel is. 
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Bochten 
In bochten is het de bedoeling dat je meebeweegt met de bestuurder. Dat houdt dus in dat je niet gaat tegenhangen. 
Als je juist extra in de bocht gaat hangen, stuurt de motor meer de bocht in dan de bestuurder verwacht. Dat is dus 
ook niet echt handig. 
Eigenlijk zou je achterop moeten zitten alsof er een stalen pen in je rug zit die vastzit aan het frame, zonder scharnier 
bij je bekken...  
Als je een actieve meekijker bent werkt het heel goed om steeds je hoofd aan de binnenbocht-kant van het hoofd 
van de bestuurder te houden. 
In een linkerbocht kijk je dus links langs het hoofd van de bestuurder, en in een rechterbocht rechts daar langs. 
 

Langzaam 
Hoe langzamer een motor rijdt, hoe makkelijker hij uit z'n balans raakt. Dat betekent dus: geen plotselinge 
bewegingen maken als jullie bijvoorbeeld langzaam tussen twee rijen auto's door naar een stoplicht rijden. 
 

Achterop: stoppen 

 
     Samen elkaar warm houden 
 

Voeten op de stepjes 
Als de bestuurder stopt, bij een stoplicht of zo, hou je voeten dan op de stepjes. Dat maakt het veel gemakkelijker 
om de motor in balans te houden. 
 

Afstappen 
Als je afstapt, wacht dan af tot de bestuurder zegt dat dat kan. Stap dan af door naar opzij te glijden en je linkervoet 
op de grond te zetten, en dan je rechterbeen over de buddy heen te zwaaien. 
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Achterop: kleding 

 
 
Belangrijk 
Bedenk dat jij net zo kwetsbaar bent als de bestuurder, omdat je door de rug van de bestuurder gelanceerd kunt 
worden bij een botsing...met het verschil dat jouw lot voor een groot deel in zijn of haar handen ligt 
Goede kleding, en vooral een goed passende helm *en* handschoenen, is dus minstens zo belangrijk als die van de 
bestuurder. 
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Toerkalender 2012 

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

12 juni  Avondrit  
Met rondleiding 
zuivelboerderij 

100 km € 9,-- 19:00 uur Gert Vierhouten  

18 t/m 22 juni  Avond-4-daagse 
IJselrijders  

2x125+3x100 km  € 5,-- 
totaal 

Tussen 19:00 
en 20:00 uur. 

Avondvierdaagse-cie  

8 juli  Toerrit  
Friesland-Drenthe 

300 km  - 09:00 uur Cor Dalhuisen  

22 juli  Toerrit   -  Jan Korting  

5 augustus  Toerrit  300 km  -  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 


