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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 
.  

Hallo IJselrijders, 

Zoals het kabinet het zomerreces kent, kennen de IJselrijders het winterreces. Tenminste, daar lijkt het op. 
Maar als je achter de schermen kijkt en weet wat er allemaal gebeurd in zo’n winterperiode, dan denk ik 
“hoezo reces”.  
 
Op 1 februari is de ledenvergadering geweest waarbij Harry Koolhof afscheid nam als bestuurslid en 
voorzitter van het bestuur van de club. Tevens nam Gert Vierhouten afscheid als bestuurslid. Waarvoor 
beiden dank voor hun inzet. Gelukkig zijn de vacatures binnen het bestuur ingevuld door Jan - en Jos 
Korting. Hiermee is het bestuur weer op volle sterkte om weer door te gaan voor een nieuwe periode. 
 
De clubavond op de eerste vrijdag van de maand is verplaatst naar een andere locatie. Welke?? Dat zijn we 
nu aan het testen. Maandelijks wordt er door een kleine groep een soort van kroegentocht gedaan om te 
bekijken welke locatie het best bij ons past. We zullen het allemaal gaan beleven…….. 
 
En nu ik de club even op afstand volg valt mij het volgende op. We barsten, en drijven op de tradities die 
we rijk zijn. En van een club van bijna 40 jaar mag je ook verwachten dat de tradities er zijn. En die moeten 
we ook koesteren, laat ik daar duidelijk in zijn, maar we moeten ook niet schromen om een iets nieuws te 
proberen.  
 
Tradities; 
Laat ik eens een opsomming doen van onze tradities; in december heeft een behoorlijke groep het 
jaarlijkse klootschiet evenement beleefd met aansluitend het boerenkoolbuffet.  
Nog een traditie; de openingsrit, uitgezet door onze voorzitter Jan Korting maar vanwege extreme 
temperaturen een week verplaatst. Uiteindelijk een mooie rit, maar voor de tijd van het jaar veel te koud.  
Weer een traditie; iedere twee weken een toerrit ongeacht de omstandigheden…….. 
En dan nog zo’n traditie; de KOEKSTADRIT, dit jaar alweer de 28e, ook dit jaar weer goed voor 106 
inschrijvingen. Volgens mij heeft dit alles met kwantiteit te maken, moeten zuinig op zijn…………. 
En nog zo een; De Avond4Daagse in juni, in de week van de langste dag. Een jaarlijks terugkerend  geweldig 
evenement. Moeten we ook zuinig op zijn…… 
En nog een; het jaarlijkse Hemelvaart weekend……….. 
En………., ja, ja, tradities, tradities, en zo kan ik nog wel even doorgaan; de IJselrijders, een club vol tradities. 
Maar wat is er eigenlijk nieuw???? 
 
Kortom, heb je vernieuwende ideeën, vertel het vooral verder. Misschien hebben we er allemaal wat aan. 
 
Zoals je ziet, er is na bijna 40 jaar veel te doen en te beleven bij;  

 
MTK de IJselrijders 1974 

 
 een club om trots op te zijn 

 
Groeten van; 
 
LET THE GOOD TIMES ROLL 

 

Peter Wolsing  
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De 28e KOEKSTADRIT op 7 april 2013 
Op 6 april was het eindelijk zo ver. Ik ging mijn nieuwe 
motor ophalen, een HONDA NC 700 S. 
Na 18 jaar trouwe dienst ging ik eindelijk mijn trouwe NTV 
650 weg doen. 
Het was nog berekoud bbbbbbbbbbbrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.  
Wel scheen de zon. 
Bij Henk achterop gingen we er  ’s morgens al bijtijds heen. 
Na alle formaliteiten incl. natuurlijk de betaling, gingen we 
huiswaarts. Wel gingen we nog even op de terugweg nog  
koffiedrinken bij een collega van Henk die ook motor rijdt. 
Even showen natuurlijk. 
Thuis aangekomen moest de motor nog wel even 

afgespoeld worden, want er was het weekend er voor nog weer zout gestrooid. Helaas! 
 
Maar goed. Zondagmorgen zouden we beginnen met de motor goed in te rijden. In ieder geval de 
eerste 500 km. Niet boven de 4000 toeren komen en zeer gevarieerd rijden uiteraard. 
Het was een mooie maar nog steeds zeer koude dag. 
Ik vond het net het laagjes- weekend van een fiks aantal jaren geleden. Veel lagen over elkaar om 
warm te blijven. Gelukkig had ik op mijn nieuwe motor gelijk handvatverwarming laten zetten. Geen 
overbodige luxe voor die dag. 
We wilden er al vroeg zijn om het sfeertje weer te proeven van al die motorrijders. Het was er al weer 
lekker druk zo tegen tienen toen ik aankwam. Henk moest nog even tanken en was iets later. 
Lekker koffie en voor mij thee geleut en met diverse mensen gesproken. Ook had ik een postertje bij 
me waarop mijn oude fiets te koop werd aangeboden. Deze heb ik opgehangen bij de Lindeboom op 
de toegangsdeur, je weet maar nooit nietwaar? 
We hadden afgesproken met Marco onze buurman, die zou zo tegen elven komen en dan zouden wij 
vertrekken. Eerst nog een bak koffie en dan op weg. 
 
De rit begon en het voelde direct al redelijk lekker het rijden met mijn nieuwe fiets, wel was ik erg druk 
met schakelen en opletten dat ik niet boven de 4000 toeren zou komen. Reden waarom ik niet 
meekeek met een papieren route, wat ik meestal wel doe bij een open rit, Henk en ook Marco hadden 
uiteraard een Garmin. Die heb ik niet, vind ik niet nodig want Henk heeft er toch een. 
De route was mooi, vooral het eerste stuk, 
zo’n  75 km tot aan de stop bij restaurant 
de Domme Aanleg hebben we lekker 
getoerd. Daar hebben we samen met ook 
José en Francis Maatman die zich bij ons 
hadden aangesloten koffie en thee 
gedronken met een echt lekker koekje. 
Intussen bestelden we onze broodjes of 
omeletten. Het duurde even maar het 
smaakte prima. Daarna weer verder. We 
reden de lange route van 250 km. Dus we 
hadden nog een flink stuk voor de boeg.  
Op een gegeven moment hadden we ook 
nog een stuk Duitsland, om uiteraard weer 
terug naar ons koude kikkerlandje terug te 
keren. 
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De motor reed prima, lekker fel en ook reageerde hij snel. Na onze lunchstop reed ik nog lekkerder, en 
ook nog weer zekerder, ik was al aardig gewend. Nu is het hanteren van deze motor niet moeilijker dan 
mijn oude, hij is wel iets zwaarder maar bij het rijden merk je daar niets van. Ik ben echt blij met mijn 
nieuwe fiets. 
 
Onderweg nog weer ergens wat gedronken met z’n vijven. 
Was er leuk gepresenteerd, elk een eigen dienblaadje met 
daarop koffie of thee, een lekker koekje, wat chocolade 
koffieboontjes en voor de theeleuten een bonbon. Erg leuk 
en erg lekker. Bij de koffieleuten stond er ook nog een 
potje met kandij, daar kon ik echt niet van afblijven, en dat 
terwijl ik thee dronk. 
 
Maar goed, uiteindelijk kwamen we weer bij de Lindeboom 
aan, na een mooie rit. 
En deden nog even een bakkie. Intussen hoorden we dat er 

nog wel iemand onderuit was gegaan. 

Deze had 7 gebroken ribben. De commissie gaat nog bij 

hem op bezoek. Zijn motor is afgesleept door Jan Korting 

en zwager Gerard en naar het huis van de eigenaar 

gebracht. 

Uiteindelijk waren er 106 inschrijvingen waarvan 52 online  

inschrijvingen, zij hebben vooraf de route voor de Garmin 

ontvangen. 

De grootste deelnemende club was: MTC de Lingerijders 

uit Geldermalsen. De verstkomende deelnemer kwam uit 

Venray. Ook altijd weer leuk om te weten. Er was voor hen 

een herinnering. 

Van Hans Vermeulen (organisatie) heb ik een link 

ontvangen om foto’s te bekijken die die dag weer 

geschoten zijn, volgens mij o.a. door de vader van Hans of 

Sabine. Het zijn er nogal wat. 

 
Het was een mooie dag, mijn 1e echte rit dit seizoen, 
hopelijk volgen nog heel veel veilige kilometers dit jaar. 
Harry polste me voor een stukje, een nieuwe motor 
nietwaar. Nou dat had hij niet hoeven doen, ik had dat zelf 
al wel bedacht. Na 18 jaar een nieuwe motor, dat moet 
beschreven worden nietwaar? Ik hoop dat ik minstens 
even veel kilometers kan maken met de nieuwe Honda als 
met de oude. 
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Bedankt Koekstadrit-commissie voor weer een mooie rit. 
En voor iedereen, tot gauw bij een volgende rit. 
Ik moet nog wel even de 1e 1000 km. volmaken voor de 1e beurt net voor het Hemelvaartweekend. 
 
Groeten, 
 
Berna Pasman 
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 Avondvierdaagse 2013

 
Datum:  17 t/m 21 juni 2013 
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 17 tot en met 21 juni 2013 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 Partycentrum De Lindeboom in Schalkhaar. Wegens 
organisatorische omstandigheden kunt u absoluut niet eerder meer 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 15 juni 2013 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 inschrijf formulier vind u vanaf 1 Mei 2013 op de website. 
LET OP: Iedereen die de GPS routes vooraf wil ontvangen moet zich vooraf INSCHRIJVEN en vooraf BETALEN! 
 
Wensen wij u een prettige Avondvierdaagse. 
 
A4d commissie 

 

  



 Mei 2013  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 6 

 

 

 
 

 

                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats     Wat te doen 

 

14 mei   20:00 uur  Marian Martens   Bestuursvergadering 
 
12 juli   20:00 uur  Peter Wolsing    Bestuursvergadering 

NB. 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. 
 

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

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
Autobedrijf Slagter:    10% korting 

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

  

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

Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Gemma Sanders en  
Colin van Aefst die zich als nieuw lid hebben aangemeld bij MTK de 
IJselrijders, hartelijk welkom heten! 

Ik hoop dat jullie heel veel plezier aan zowel jullie motor als aan onze club 
zullen beleven. Wij als MTK de 
IJselrijders willen daarin bijdragen en 
hopen zo gezamenlijk met jullie te 
genieten van onze mooie hobby! 

Veilige kilometers en tot binnenkort! 

 

Jan Korting 

Voorzitter MTK de IJselrijders 
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4e Sallandse Dobbelsteenrit zondag 2 juni a.s. 

 
Op de eerste Zondag in Juni staat de Dobbelsteenrit op het programma, georganiseerd door 5 
regionale motorclubs. De organisatie is in handen van MTK De IJselrijders 1974, MC Free Wheels 
Heeten, RAM Raalte, MTC Dalfsen en MC Salland. Dit evenement wordt dit jaar voor de 4e keer 
georganiseerd en t.o.v. voorgaande jaren zijn er een aantal wijzigingen in de opzet. Een stukje uitleg. 
Op Zondag 2 Juni ben je tussen 10:00 en 10.30 uur welkom in het clubhuis van MC-Salland. Vanaf 
10:30 uur kunnen de deelnemers aan de dobbelrit beginnen .  

Bij inschrijving ontvang je van de organisatie een deelname-stempelformulier en 
een consumptiemunt, die op het eindpunt MTC Dalfsen gebruikt kan worden.  

Men kan individueel of als groep aan de dobbelrit deelnemen.  Op het 
stempelformulier noteer je je naam, club en kilometerstand van je 
motor. Ook wordt het formulier voorzien van een stempel van de 
startlocatie. Door middel van het gooien met een dobbelsteen bepaal 
je het volgende adres. Dit moet je dan via de kortste route zien te 
bereiken.  Op deze manier probeer je voor 13:30 uur de stempelkaart 
vol te krijgen.  Na 13.30 uur sluiten de stempelposten. Elk van de 
stempelplaatsen hoeft maar 1x bezocht te worden. ”Dobbel”je een 

eerder bezocht stempelpunt, dan gooi je opnieuw. Het is dus niet zo dat je de hele 
middag aan het heen en weer pendelen bent tussen bijv. stempelplaats 1 en 3. Bij de laatste stempel 
noteer je jouw kilometer eindstand en bereken je de afgelegde afstand. 
 
Daarna is het nog niet afgelopen. Deelnemers met een volle stempelkaart worden verzocht deze in te 
leveren bij de organisatie in het clubhuis van MTC Dalfsen.  
Hier kun je dan het consumptiemuntje inruilen voor een drankje en een ‘broodje bal’. Omstreeks 15:00 
uur zal de prijsuitreiking plaats vinden. Winnaar is degene die de minste kilometers heeft afgelegd om 
alle stempels te verzamelen. Wint een groep dan wordt met de dobbelsteen de groepswinnaar 
bepaald. De winnaar krijgt namens de clubs een wisselbeker aangereikt. Maar ook per club bekijken 
we wie van de deelnemende clubleden de minste kilometers gereden heeft. Deze persoon kan ook een 
presentje in ontvangst nemen. 
 
Als organisatie doen we ons best om de 4e Sallandse Dobbelsteenrit soepel en gladjes te laten 
verlopen.  
Zorg dus dat je tijdig aanwezig bent, want vertrek dient te gebeuren tussen 10:30 en 11:00 uur.  
Na die tijd kan niet meer worden ingeschreven.  
Tot slot rekenen we op goed weer en goede opkomst van alle clubleden. 

 
Organisatie Sallandse Dobbelsteenrit 

 
Startplaats Dobbelrit 
Clubhuis MC Salland 
Korteveldsweg 18b 
8141 RE Lemele 

 

  

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_O5CNN-UdyKE/R7_U8lmUumI/AAAAAAAAAGo/ArAIOAFEGpo/s400/dobbelsteen.gif&imgrefurl=http://justinenbrentsmoppentrommel.blogspot.com/2008/02/mop-38_23.html&usg=__JQm3BfK8RUOpCEOMu1Zp1fyCRng=&h=150&w=153&sz=11&hl=nl&start=3&sig2=htwzhhCeOCQMU7CVctr4Ow&um=1&itbs=1&tbnid=UGphFuOjiFBbjM:&tbnh=94&tbnw=96&prev=/images?q=dobbelsteen&um=1&hl=nl&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7GPEA_en&tbs=isch:1&ei=s_6sS_v5C83n-Qaq19mqDQ
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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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN 
Mei 

Tonny Koolhof 

Harry Koolhof 

 

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.  
 

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

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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Beste allemaal,  
 
Fotograferen doet vrijwel iedereen. Vooral nu veel mensen een digitale 
camera hebben. Een goede foto maken is echter wat anders dan op een 
knopje drukken. Daarvoor moet je niet alleen het juiste voorwerp of de 
juiste situatie voor de camera hebben. Je moet dan ook inzicht hebben in 
enkele technische aspecten rond digitaal fotograferen. Zo maak je de 
leukste foto's! 
 
Jan Korting en ondergetekende willen jullie een mini cursus fotografie 

geven op vrijdag 7 juni om 19:30 uur in de Lindeboom.  
 

 
 
 
Graag zouden wij via het e-mailadres zenna55@gmail.com  willen vernemen of jullie hierin 
geïnteresseerd zijn. 
 
Groet, 
 
Jan Korting en Zenna Aydin 

  

mailto:zenna55@gmail.com
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Productnieuws: BMW Motorrad Navigator Adventure 
 

BMW Motorrad introduceert een nieuw navigatiesysteem; de BMW Motorrad Navigator Adventure. 
Met volgeladen accu kan, middels een 4-inch touch screen, het systeem tot wel 16 uur eenvoudig 
worden bediend. Met conventionele AA batterijen zelfs tot 22 uur. Met de autoadapter, beschikbaar 
als een speciale accessoire, kan de Navigator Adventure ook in de auto worden gebruikt. De Navigator 
Adventure heeft voorgeïnstalleerde Europese wegenkaarten van CityNavigator Europe NT. Bijzonder is 
de gratis levenslange kaart-update, waardoor de Navigator Adventure een reispartner is voor de lange 
termijn. 

De BMW Motorrad Navigator Adventure, die een water-proof behuizing heeft, maakt het mogelijk om 
gegevens zoals waypoints, routes en geocaches op te slaan, zodat deze kunnen worden 
gereproduceerd op een later tijdstip. Bovendien is de Navigator Adventure compatibel met Custom 
Maps, waardoor persoonlijke kaartdata kan worden gegenereerd op basis van elektronische kaarten 
die vervolgens in het navigatiesysteem kunnen worden geladen. De MicroSD-kaart slots maken het 
mogelijk om meer kaartgegevens, zoals topografische kaarten voor wandel-of fietstochten te laden. 

De BMW Motorrad Navigator Adventure wordt geleverd met een bevestigingsbeugel voor een veilige 
montage op de motorfiets, terwijl voertuig specifieke bevestigingen afzonderlijk kunnen worden 
besteld. De nieuwe BMW Motorrad Navigator Adventure is verkrijgbaar voor 641 Euro. 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: www.nieuwsmotor.nl   

http://www.nieuwsmotor.nl/persberichten/18317-productnieuws-bmw-motorrad-navigator-adventure.html
http://www.nieuwsmotor.nl/images/stories/nieuws/0-2013/05_mei/BMW_Navigator_Adventure/BMW_Motorrad_navigator_2.jpg
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Zorgen om verkeersdoden 
 

Het CBS meldde woensdag 24 april dat er vorig jaar 650 mensen in het Nederlandse verkeer omkwamen, in 

totaal 11 minder dan in 2011. Het aantal verkeersdoden is sinds 2006 met 19,9 procent afgenomen, aldus het 

CBS. Uit gegevens van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt, dat de meeste dodelijke ongevallen 

plaatsvinden tussen 14.00 en 15.00 uur. 

In 2012 verongelukten volgens de cijfers van het CBS 54 motorrijders, twee meer dan in 2011. KNMV-directeur 

Patrice Assendelft: "Ieder slachtoffer is er één te veel. De KNMV maakt zich sterk voor een veilige weginrichting 

voor motorrijders en doet er alles aan om motorrijders te trainen in het herkennen van gevaarlijke 

verkeerssituaties." 

“De daling van het aantal verkeersdoden is sinds 3 jaar gestagneerd”, zegt een SWOV-woordvoerder. Wel komt 

uit andere onderzoeken naar voren, dat het aantal verkeersgewonden juist flink is gestegen. 

Volgens minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) wordt alles op alles gezet om de dalende 

trend voort te zetten. Eerder liet Schultz van Haegen al weten zich in de loop van dit jaar nog eens te buigen over 

de doelstelling dat in 2020 maximaal 500 verkeersdoden mogen vallen. Het aantal zwaargewonden moet vanaf 

dat jaar zijn gedaald tot maximaal 10.600. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: www.nieuwsmotor.nl 
  

http://www.nieuwsmotor.nl/persberichten/18289-knmv-zorgen-om-verkeersdoden.html
http://www.nieuwsmotor.nl/
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Kinderen op de motor 

 

foto: KNMV 
 
Voor kinderen achterop de motor zijn wettelijk gezien maar twee regels. 
 

1. Het kind dient een goed passende en goed gekeurde helm te dragen 
2. Het kind dient op een passagiersplaats te zitten waarbij het kind met de voeten bij de speciale 

voetsteunen moet kunnen. 
 
De wet spreekt niet over een minimumleeftijd en/of over kleding. Dit is de verantwoordelijkheid van 
de volwassen bestuurder. 
Motorkleding voor kinderen 
Elke passagier, jong of oud, moet worden beschermd met de juiste kleding en helm. Dit betekent dat 
een pak of een helm van drie maten te groot niet voldoet. Protectiestukken die niet op de juiste plaats 
zitten of een verkeerde maat helm kunnen tot extra groot letsel leiden. Tegenwoordig bieden veel 
motorzaken motorkleding aan, die speciaal voor kinderen is gemaakt. 
Adviesleeftijd kinderen achterop de motor 
Het is lastig te zeggen vanaf welke leeftijd een kind achterop de motor kan. Ieder kind is anders. Veelal 
zie je dat een advies ergens ligt tussen de 10 en 12 jaar. Belangrijk is vooral dat het kind begrijpt wat 
achterop zitten betekent (goed vasthouden, meekijken met de bestuurder, niet tegenleunen, niet 
teveel bewegen). Maar ook dat de nek van het kind fysiek voldoende is ontwikkeld om het gewicht van 
een helm te kunnen dragen, zeker wanneer de bestuurder een noodstop moet maken. Denk dus als 
volwassene twee keer na voordat je een kind achterop neemt: het is een hele verantwoordelijkheid.  
 
 
Bron: KNMV 
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Verkeersregels buitenland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: KNMV 
 
Als je naar het buitenland op vakantie gaat is het goed om te weten wat de verkeersregels per land 
zijn. Een overzicht van zaken waar je in populaire vakantielanden onder meer op moet letten. 
 
België 
In het land van onze zuiderburen dien je als motorrijder een reflectievestje bij je te hebben dat je in 
het geval van pech moet dragen. Maximumsnelheid op de snelweg is 120 km/u. Kinderen onder de 
drie jaar mogen niet op een motor worden vervoerd. Tussen 3 en 8 jaar mogen zij in een 
kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd op motorfietsen niet zwaarder dan 125 cc. Pas vanaf 8 
jaar mogen kinderen mee als passagier op motoren met een cilinderinhoud van meer dan 125 cc. 
 
Duitsland 
Motoren mogen in Duitsland niet tussen de file door rijden. Sterker nog; hier staat een forse boete op. 
Wanneer er geen file staat kun je echter lekker opschieten. Op de meeste snelwegen geldt geen 
snelheidsbeperking en op secundaire wegen is de snelheid 100 km/u. Let wel goed op de 
verkeersborden; op bepaalde snelwegen geldt een maximumsnelheid. Ook ben je verplicht om een 
reflectievestje bij je te hebben. 
 
Frankrijk 
Let er op dat de je in je navigatiesysteem de ‘verklikfunctie’ van flitspalen verwijdert. Deze functie is in 
Nederland toegestaan, maar in meerdere Europese landen verboden. Op de snelweg bedraagt de 
maximumsnelheid 130 km/u, mits anders aangegeven. Bestuurders die korter dan 2 jaar het rijbewijs 
bezitten mogen maximaal 110 km/u. 
 
Spanje 
Er mag op de Spaanse snelwegen maximaal 120 km/u worden gereden. In de bebouwde kom is de 
maximumsnelheid 50 km/u en op de secundaire wegen is dat 90 km/u. Kinderen jonger dan 12 jaar 
mogen niet mee als passagier op de motor. 
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Portugal 
Motoren met een cilinderinhoud van minder dan 50cc zijn op de snelweg verboden. De 
maximumsnelheid is 120 km/u. Bestuurders die nog geen jaar hun rijbewijs bezitten mogen echter niet 
sneller dan 90 km/u. Op secundaire reden mag maximaal 90 km/u worden gereden in de bebouwde 
kom maximaal 50 km/u. Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet mee achterop. Uniek is dat Portugal 
een extra variant op het inhaalverbod kent, waarbij motorrijders (en ook brommerrijders) geen andere 
motorvoertuigen mogen inhalen. Dit wordt aangegeven via een verkeersbord met daarop rechts een 
zwarte auto en links een rode motorrijder. 
 
Groot Brittannië 
Behalve het links rijden is het ook even wennen aan de snelheden die volgens Brits gebruik in mijlen 
worden aangegeven. Op de snelweg mag je 112 km/u (70 mph), op secundaire wegen 96 km/u (60 
mph) en in de bebouwde kom 48 km/u (30 mph). 
 
Oostenrijk 
Kinderen onder de 12 jaar mogen in Oostenrijk niet als passagier achterop. Voor de snelwegen is een 
vignet vereist. Let op de snelwegen niet alleen goed op je snelheidsmeter, maar ook op je klokje: 
tussen 22.00 uur en 5.00 uur wordt de overdag geldende maximumsnelheid van 130 km/u 
gereduceerd tot 100 km/u. Uitzondering is de A1 van Salzburg naar Wenen en de A2 van Wenen naar 
Villach. Vergeet ook niet een EHBO-kit mee te nemen; je bent verplicht om deze bij je te hebben. 
 
Zwitserland 
Hoewel het nauwelijks meer wordt gecontroleerd, zijn brildragers in dit Alpenland nog altijd verplicht 
om een reservebril of –lenzen bij zich te hebben. Er wordt wel actief gecontroleerd of je 
navigatiesysteem een verklikfunctie voor flitspalen heeft; dit is streng verboden en wordt flink beboet. 
Van tevoren even verwijderen dus. Voor de snelweg is verder een jaarvignet verplicht en er geldt een 
maximumsnelheid van 120 km/u. 
 
Italië 
Op de Italiaanse snelwegen is 130 km/u de maximumsnelheid. Heb je echter een motor met minder 
dan 150cc dan mag je niet eens op de snelweg komen, hoe snel je motor ook kan. Voor vrijwel alle 
snelwegen moet tol worden betaald. 
 
Denemarken 
Ook in Denemarken is de maximumsnelheid op de snelwegen 130 km/u. 
 
Noorwegen 
De maximumsnelheid op de snelweg is 90 km/u. Op veel plaatsen mag er echter harder worden 
gereden; verkeersborden geven aan waar en hoeveel precies. 
 
Zweden 
Hier mag op de snelwegen wat harder worden gereden: 120 km/u. 
 
Finland 
De maximumsnelheid op de snelwegen is gelijk aan die van buurland Zweden: maximaal 120 km/u. Rijd 
je te hard, dan is de boete inkomensafhankelijk. 
Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Bron: KNMV 
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Motoronderhoud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

foto: Erik van Lent 
 
Enkele praktische tips waarmee je kleine onderhoudswerkzaamheden zelf kunt bijhouden: 
 
Controle bandenspanning 
Regelmatige controle van de bandenspanning is heel belangrijk. Een goede bandenspanning zorgt voor 
een betere wegligging, kortere remweg en een langere levensduur van de banden. Houd je hierbij aan 
de opgave door de fabrikant. Controleer op oneffenheden zoals spijkers die in de band zitten. Wettelijk 
moet een profiel van een motorband voldoen aan ten minste 1,0 mm diepte – nog veiliger is 1,5 tot 2,0 
mm. 
 
Verlichting 
Deugdelijke verlichting en veiligheid gaan hand in hand. Controleer voor elke rit de verlichting (groot, 
dim-, voor-, achter- en remlicht) en de knipperlichten van de richtingaanwijzer. Een reservezekering in 
de bagageruimte kan geen kwaad. 
 
Motoraccu 
Ook de accu moet regelmatig gecontroleerd worden. De hoeveelheid accuvloeistof moet tussen het 
minimum- en maximumstreepje staan. Vervang bij lekkage de accu direct. Pas op voor aanraking van 
het accuzuur met huid, ogen of kleding. 
 
Remmen 
Controleer bij hydraulisch bediende schijfremmen altijd vóór een rit of er voldoende remvloeistof in 
het reservoir zit. Is dit niet zo, dan kan dit wijzen op versleten remblokken. Dit kun je ook checken door 
je remhendel in te knijpen. Voelt de remdruk sponzig aan, dan kan er een lekkage in het gesloten 
remvloeistofsysteem zijn. Laat sowieso regelmatig de remvloeistof verversen, oude remvloeistof kan 
namelijk water of luchtbelletjes bevatten en dat is funest voor de remwerking. 
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Kijk bij trommelremmen of de controlepunten op de trommel en het bewegende deel voldoende 
afstand hebben bij het 'activeren' van de rem. Los van bovenstaande zaken, moeten de remmen 
uiteraard gewoon goed werken. 
 
Oliepeil 
Check regelmatig het oliepeil. Op de meeste moderne motorfietsen kun je dit via een kijkglaasje 
aflezen. Halverwege het peilglas is goed. Op de peilstok moet de olie zich tussen de minimum- en 
maximummarkering bevinden. Zorg er in elk geval voor dat de motor niet warm is en recht staat (bij 
voorkeur op de middenbok). Veeg voor gebruik het peilstokje schoon. Is de motor lange tijd niet 
gebruikt? Laat dan de olie vervangen. 
 
Ketting en cardan 
De meeste motoren zijn voorzien van kettingaandrijving. Daarbij moet je wel in de gaten houden of 
deze goed gesmeerd is. In het midden van het langste rechte stuk moet de ketting ongeveer 3 cm op 
en neer kunnen bewegen. Bij regenweer en voor lange ritten is het raadzaam vaker de kettingspray te 
gebruiken. Controleer bij cardanaandrijving goed of de as niet lekt. 
 
Koelvloeistof 
Bij motoren met vloeistofkoeling moet regelmatig worden gecheckt of er nog voldoende vloeistof in 
het reservoir zit. Draai nooit in één keer de dop van de radiator of het expansievat open als de motor 
nog warm is! De hete koelvloeistof kan nog onder druk staan en spontaan gaan koken, waardoor je 
brandwonden kunt oplopen. Bij moderne motorfietsen is het niveau direct af te lezen en hoeft het 
systeem niet geopend te worden. Als je motor luchtkoeling heeft (bij oudere modellen), kijk dan of de 
ribbels schoon zijn. Als er modder op zit zal de koeling minder goed werken. 
 
Het juiste motorslot 
Zorg voor een slot van het type dat de verzekeraar in zijn voorwaarden van je eist. Is een ART-slot 
vereist, gebruik dit dan ook. Anders hoef je bij diefstal niet op vergoeding te rekenen. Wil de 
verzekeraar een ART-beugelslot, gebruik dan geen schijfremslot. Anders krijg je bij diefstal de schade 
niet uitgekeerd. 
 
De motordealer 
Voor de rijders die regelmatig met de motor op pad zijn of in het verleden vele kilometers hebben 
gemaakt, zullen deze onderhoudstips gesneden koek zijn. Toch zijn er veel motorrijders bij wie er lange 
periodes tussen hun ritten zitten, of die het niet prettig vinden de aanbevolen kleine technische 
ingrepen zelf uit te voeren. Ben je niet zeker van je zaak of heb je een lange rustpauze moeten inlassen 
voor je motor? Dan is het altijd het beste om je motordealer te raadplegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: KNMV 
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Voor al de goede zorgen 

 

Voor al jullie steun en voor de kracht 

 

willen wij alle moeders bedanken  

vanuit het diepst van ons hart 

 

Fijne moederdag 

 

MTK de IJselrijders
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Toerkalender 2013 

 

       

Jaap van den Berge, Toercommissaris 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte 

afstand in km's 
Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

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

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

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

2-jun-13     Dobbelsteenrit     
Regio-overleg 
vergadering 

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

12-jun-13     Avondrit ?     Gert Vierhouten 

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

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

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

7-jul-13     Bevrijdingsrit     Jan Korting 

21-jul-13     Osnabrück. Ook autoweg 411    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     Oost-Overijssel. Vertrek 9 uur   300    Jos Korting 

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 


