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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 / STERS, 
 
De sluitingsrit 2013 is al weer gereden. Dit betekent dat het officiële toerseizoen voor dit jaar alweer voorbij is. En ieder 
jaar lijkt wel sneller te gaan.  
Maar precies wat ik zei; het officiële toerseizoen is voorbij, maar dat betekend niet dat er niet meer gereden kan 
worden. Kijk naar de LOOT kalender (www.loot.nl) en kies maar uit. Er zijn nog steeds open ritten te rijden in het hele 
land.  
Persoonlijk reed ik altijd graag de Sinterklaastoer bij de Graafschaprijders in Vorden. Een goed georganiseerde rit door de 
prachtige Achterhoek. En meestal werden de weersomstandigheden daarna pas echt slecht en werd het tijd om de 
brommer onder de mottenballen te begraven. 
 
Maar goed, oktober is ook de maand van de ALV. En wie daar niet geweest is, heeft echt wat gemist. Naast de jaarlijkse 
zoektocht naar bestuursleden en cie. leden is ook het  
 

40-jarig bestaan van  
MTK de IJSELRIJDERS 1974  

 
van de club aan de orde geweest. En om dit jaar te vieren heeft de Lustrum commissie het programma van het hele jaar 
bekend gemaakt. Een sprankelend programma voor ieder wat wils. 
 
Het heugelijke jaar te starten we met de Nieuwjaars receptie, gepland op zondag 19 januari 2014. En omdat we het 40-
jarig bestaan vieren ligt er voor iedere IJselrijder een presentje klaar. Zoals gezegd wordt  in het komende jaar van alles 
georganiseerd. Van een rondleiding tot een BBQ. Maar ook staat pitch and putt op het programma en een workshop 
schilderen en koken. Maar ook staat een waarachtige feestavond op het programma, compleet met band.  
Je ziet, te veel om op te noemen……, maar in ieder geval een jaar om te her- / gedenken. 
 
Dus kom allemaal naar de Nieuwjaars receptie. Dan kunnen we de hoogtepunten van het afgelopen jaar doornemen en 
maken we het gezellig met een glaasje en iets lekkers. Dan krijg je tegelijk je presentje en krijg je het programma van de 
Lustrum commissie uitgereikt. 
 
 

Voor meer informatie over de Nieuwjaarsreceptie;  
zie het clubblad van december. 

 
Verder wil ik iedereen namens het bestuur van MTK de IJselrijders 1974  

prettige feestdagen toewensen. 
 

En bedenk wel, wij zijn  
 

 MTK de IJselrijders, een club om trots op te zijn

 
Groet, 
 

Peter Wolsing 
  

http://www.loot.nl/
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Verslag Rondje Oost-Overijssel 
 
Zaterdag zijn wij uit België terug gekeerd van 
een welverdiende vakantie, we hebben 400 km 
gereden over de snelweg om weer thuis te 
komen en toen we thuis kwamen moesten we 
gelijk weer tanken want zondag hadden we de 
rit van Jos Korting op de agenda staan en die 
300 km rijd je niet met een lege tank. 
Zondag om negen uur was het vertrek gepland 
en natuurlijk van ons oude startplek op de 
parkeerplaats naast de Lindeboom aan de Aldi 
zijde. 
Ik en Tonny arriveerden daar  om ongeveer 
8.45 uur en er stonden al verschillende 
motormuizen klaar om mee te rijden onder 
andere : Jos en Jan Korting, Jaap v/d Berge, 
Ronald van de Klooster, Cor en Elly Dalhuisen, 
Pieter Jan Flederus,  Josè en Francis Maatman, 
Henk en Berna Pasman( op een motor want 
Henk had een spijker in z’n achterband zitten 
en daar ga je natuurlijk geen 300 km mee 
rijden), Halit Aydin en een gastrijder genaamd 
Richard ter Steege en als laatste kwam Arthur 
Holthuis nog aan gereden. We hebben Richard 
van harte welkom geheten in de club en we 
hopen allemaal dat hij een leuke rit kon rijden 
en dat we hem nog vaak terug mogen zien bij 
onze clubritten. 
Uiteindelijk zijn we met 12 motoren en 16 
personen (dus we hadden enkele duorijders) 
om negen uur vertrokken met Jos als Toerlijder 
aan kop van de groep, en Ronald reed zoals 
bijna gewoonlijk als hekkensluiter. Ikzelf reed op een na laatste positie en ik moet wel zeggen als Je Berna en Henk op 
één motor ziet zitten dan blijft dat een raar gezicht.  
 
Vanuit onze startpositie reden we via de Oerdijk richting Bathmen en  dan via allerlei kleine weggetjes richting Lochem 
en van daaruit verder richting Zenderen en daarna naar restaurant Jachtlust waar we van de koffie konden gaan 
genieten, maar tijdens het rijden daar naar toe was het me al op gevallen dat we de A1 al verschillende keren hadden 
gepasseerd en nu heb ik op de kaart maar eens gekeken hoe vaak dit nu eigenlijk het geval was, en ik kan je nu vertellen 
dat het naar Jachtlust negen maal het geval was. Volgens mij heeft Jos ook daarmee wel een record gebroken, ik moet 
trouwens wel zeggen toen ik de route eenmaal gedownload had en in mijn Truus ( voor degene die mijn Truus nog niet 
kennen hiermee wordt mijn Garmin navigatie bedoeld) had opgeslagen toen bekroop mij wel het gevoel? van komt mijn 
Truus hier nog wel uit  want de route kruiste zich op verschillende plaatsen maar ja dat is typisch iets van Jos. Achteraf 
kan ik zeggen dat Truus er geen enkel  probleem mee had. 
 
Oké na de koffie te hebben afgerekend zijn we weer op de motoren gestapt om de route verder te vervolgen. Het weer 
was ook en beetje vriendelijker geworden, de mist was opgetrokken en een waterig zonnetje probeerde ons een beetje 
te verwarmen, dus het was eigenlijk een perfect weertje om te rijden en dus werd het gas een beetje verder open 
getrokken. Maar helaas kort na het vertrek ging het in flauw bochtje mis, Jaap stuurde zich zelf vanuit de bocht pardoes 
in een droge sloot, maar omdat ik op een na laatste plaats reed had ik dit helemaal niet gezien en zag dat enkele 
motorrijders van ons bij de sloot stonden en ik zag de topkoffer van Jaap op de rand van de sloot liggen en dacht gelijk 
verrek de koffer van Jaap is er weer af gevlogen, maar waar is Jaap dan, want die zag ik helemaal niet, zo diep was die 
sloot namelijk. Maar gelukkig stond hij droog en mankeerde Jaap niets (op een blauwe teen na geloof ik). 
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We hebben met vereende krachten de motor uit de sloot kunnen krijgen met behulp van een trekband die Jan Korting bij 
zich had en na inspectie van de motor en het terug monteren van de top koffer kon Jaap gelukkig constateren dat de 
schade enorm mee viel en dat hij met ons verder kon rijden. (Zijn beschermengeltjes hebben weer goed zijn best 
gedaan), alleen had Jaap en z’n motor een goede schoonmaakbeurt nodig want ze zaten allebei goed onder de modder.  
 
Vanuit de ramp plek zijn we verder gereden richting Deurningen en Weerselo en weet ik veel hoe al die andere plaatjes 
heten, maar in ieder geval was het een uitstekende route met heel veel mooie weggetjes afgewisseld met iets grotere 
wegen waar je even lekker kon door rijden en uiteindelijk kwamen we bij het pannenkoekhuis De Stroper aan de 
Bentheimerstraat , waar we met z’n allen heerlijk buiten onder een grote partytent aan een grote tafel hebben genoten 
van een heerlijke pannenkoek en natuurlijk ook wat te drinken er bij. 
 
Daarna zijn we weer door gereden naar de volgende stop voor degene die moesten tanken en via verschillende mooie 
wegen zijn we naar de laatste pauze gereden en die 
heette De Zevenster. Waarom die zo heet weet ik niet 
maar ik heb daar wel genoten van een lekkere kop 
chocolademelk en een lekker ijsje. Na afgerekend te 
hebben hadden we nog een stop en dat was tevens de 
laatste want dan stonden we weer op de  parkeerplaats 
bij De Lindeboom en dat was ongeveer om half zes. 
Iedereen heeft Jos bedankt voor de fantastische rit en 
we zijn allemaal van mening dat hij een geweldig mooie 
rit kan uit zetten en dat moet hij absoluut vaker doen. 
 
Jos Bedankt 
 

Groetjes Harry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 November 2013  Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 4 

Snelwegen zijn donkerder 

 

Sinds september doet Rijkswaterstaat 's nachts de lichten uit op een aantal snelwegen in de Randstad en het zuiden 
van het land.  

Het gaat onder meer om de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort, de A2 tussen Utrecht en Eindhoven, de A4 tussen 
Amsterdam en Den Haag, de A12 tussen Utrecht en Den Haag en grote delen van de A27 tussen Hilversum en Breda. Het 
is het sluitstuk van een operatie die al in juni is begonnen en die een groot deel van het snelwegennet beslaat.  

Licht wel aan  

Het licht blijft wel aan op de drukste momenten en daar waar het nodig is voor de verkeersveiligheid, zoals bij 
knooppunten, in tunnels en bij scherpe bochten. Op sommige wegen gaan de lampen al om 21 uur uit, op andere 
gebeurt dat 2 uur later. Het blijft dan donker tot 5 uur de volgende ochtend.  

Besparing  

Het uitzetten van de snelwegverlichting in het donker levert Rijkswaterstaat een forse besparing op. Het gaat tot 2020 
om een bedrag van 35 miljoen euro, zegt maandag een woordvoerder van de dienst.  

Alex Ouwehand, directeur van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, is blij met het initiatief, al vindt hij het 
jammer dat het puur uit bezuinigingsoverwegingen wordt gedaan. ,,Maar het bespaart energie, dat is altijd goed, en het 
donker geeft de natuur de kans om tot rust te komen." Zijn federatie is medeorganisator van de jaarlijkse Nacht van de 
Nacht, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van lichtvervuiling.  

Licht al eerder uit  

In het oosten van het land en op de Veluwe werd de snelwegverlichting jaren geleden 's nachts al uitgedaan. Afgelopen 
juni ging het licht langs de A6 in Flevoland al uit, in juli op een deel van de A2 tussen Amstelveen en het knooppunt Deil. 
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Verslag Sluitingsrit 20 oktober jl. 

 
Het einde van ons motorseizoen is met het rijden van de sluitingsrit bereikt. We hebben het seizoen gelukkig anders 
kunnen eindigen dan dat wij het begonnen zijn. Het weer was goed te noemen en we hebben met de lunch zelfs buiten 
gegeten. De sluitingrit is van oudsher toch een rit waar we wat 
langere pauze in hebben, koffie met gebak van de club. 
 
De sluitingsrit is dit jaar in noordelijke richting verreden, een 
rondje Ommen. De lengte van de sluitingsrit was 200 km, een 
mooie afstand voor de sluitingsrit. Zoals gewoonlijk vertrokken  
we vanaf de parkeerplaats bij de Lindeboom richting Heeten, 
Mariënheem, Luttenberg, Hoonhorst, Dalfsen richting Oudleusen. 
In Oudleusen was de eerste stop gepland bij Café Mansier. Het is 
een goede gewoonte bij de bestuursvertegenwoordigers om de rit 
voor te rijden. Dit geeft je de gelegenheid afspraken te maken met 
de uitbaters. Zo ook het geval bij Café Mansier. Zij zijn normaal 
gesproken niet voor 11.00 uur open. Ik had aangegeven dat wij 
rond 10.30 uur zouden aankomen. Dat was geen probleem. De 
uitbater had aangegeven dat als wij aankomen hij de deur open 
zou doen. Door de afspraken die gemaakt waren was bekend wat 
we willen en de stamtafel was al gedekt met  koffiekopjes.  
 
Na de koffie met appelgebak zijn we vertrokken voor het tweede 
deel van de sluitingsrit naar Café de Nieuwe Brug (net onder 
Ommen). De wegen waren behoorlijk smerig, nat en glad. Vele 
takjes en bladeren. Het was lastig rijden.  
 
Ook bij de uitbater van  café de Nieuwe Brug was aangekondigd 
dat de IJselrijders aan zouden komen om de lunch te gebruikten. 
Ook hier was voor ons de tafel gereserveerd. Ik had in het 
voorgesprek aangegeven dat wij meestal een uitsmijter of 
hoogstens en boerenomelet gebruikten. Nou dat kwam bedrogen uit!! Deze tijd van een eenvoudige uitsmijter hebben 
we kennelijk al ver achter ons gelaten. Complete maaltijden met soep, opgebakken aardappelen en groentes werden er 
besteld.  
 
Na de lunch zijn we vertrokken voor 
het derde en laatste deel van de rit. Via 
Giethmen Dalmsholt en de Holterberg 
terug naar de Lindeboom. De Holteberg 
… nou dat doe ik dus nooit weer... op 
zondag de Holteberg over. Dat krijg je 
als je de rit voorrijdt op een vrijdag 
i.p.v. op een zondag. Wat een drukte 
en wat een geklungel op straat. Maar 
goed, we zijn er zonder kleerscheuren 
door gekomen. 
 
Bij aankomst bij de Lindeboom hebben 
we nog even gezellig op het terras 
gezeten en genoten van een kopje 
koffie. Dit laatste vind ik een heel 
mooie afsluiting van de rit. 
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Ik heb in de clubverslagen gezien dat dit bij een aantal eerdere ritten ook gedaan is. Ik wil dan ook voorstellen hiervan 
een gewoonte te gaan maken. Het is goed voor de samenhorigheid binnen de club en ook leuk voor De Lindeboom. 
 
Rest mij alleen nog de deelnemers van de sluitingsrit te noemen. Harry Koolhof, Fransis en José Maatman, Henk en 
Berna Pasman,  Marian Martens, Janberd en Halit Aydin, Jan Amelink, Jos en Ton Korting, Arthur Holthuis, Henk Put, 
Sander Hagen, Roland Brontsema en last but not least Ronald van der Klooster. 
 
Gegroet, 
 

 Jan Korting  
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                Programma 2013/2014 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

8 november  20:00 uur  Jaap van den Berge  Bestuursvergadering 
13 december  20:00 uur  Jose Maatman  Bestuursvergadering 
14 januari  20:00 uur  Marian Martens  Bestuursvergadering 
19 januari  14:30 uur  De Lindeboom   Nieuwjaarsreceptie 

 

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

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. 
 

 
Alléén 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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MOTORTUNNELVREES 
Als motorrijder hoop je dat je nooit pech krijgt in een tunnel. Dan sta je stil terwijl het overige verkeer langs je 
raast. Toch is het bij een motorrijder gebeurd. Begin dit jaar is een motorrijder stilgevallen in een van de vele 
autosnelwegtunnels die ons land rijk is. Wat de reden was van het stilvallen dat is onbekend, het zou een 
technisch mankement hebben kunnen zijn of ook een gebrek aan brandstof. In ieder geval de motorrijder 
stond midden in de tunnel stil.  
De betreffende motorrijder heeft toen iets gedaan wat m.i. redelijk dom is; hij is met de motor aan de hand 
voortduwend de tunnel uitgelopen. Hij heeft daarbij zoveel mogelijk rechts op de rechter rijstrook gelopen 
(een tunnel heeft geen vluchtstroken). Maar wat hij niet heeft gedaan, is één van de vele noodtelefoons 
opgepakt en zijn panne gemeld aan de verkeersleider.  
Waarom hij dat niet heeft gedaan is onduidelijk. Nog opvallender is dat de lopende motorrijder niet is 
opgemerkt door de verkeersleider. Noch is hij geregistreerd door de detectielussen die langzaam rijdende of 
stilgevallen voertuigen of spookrijders moeten signaleren, noch is hij opgemerkt door de verkeersleider in de 
bedieningscentrale die de steeds wisselende beelden van de vele in de tunnel aanwezige camera’s voor zich 
heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 

detectielussen zijn nog verklaarbaar.  
De lussen liggen in het midden van de rijstrook, als iemand zoveel mogelijk rechts gaat lopen dan loopt hij 
naast de detectielussen. Dat de motorrijder niet gezien is op de camerabeelden is minder verklaarbaar.  
Of de verkeersleider heeft hem niet opgemerkt omdat een stilgevallen motorrijder buiten zijn 
verwachtingspatroon valt, of door de wisseling van de beelden is hij net niet in beeld verschenen.  
Hoe het ook zij, had de motorrijder zich gemeld of was hij gesignaleerd, dan had de verkeersleider onmiddellijk 
de rijstrook kunnen afkruisen, hulp kunnen sturen en per noodtelefoon of via het luidsprekersysteem de 
motorrijder instructies kunnen geven. Nu is er een behoorlijk gevaarlijke situatie ontstaan, waarbij de 
motorrijder van geluk mag spreken dat hij niet is geschept door het achterop komende verkeer. Naar 
aanleiding van die voorval heeft iemand van de afdeling tunnelveiligheid van Rijkswaterstaat een presentatie 
gehouden in het motorplatform.  
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Wat moet je doen als je met je motor in een tunnel stilvalt? In ieder geval niet zo 
handelen zoals de motorrijder in dit verhaal heeft gedaan. Rijkswaterstaat geeft de 
volgende adviezen: Iedere rijkstunnel is om de 100 à 150 meter uitgerust met 
zogenaamde hulpposten.  
 
Vele niet rijkstunnels zijn dat ook. De locatie van de posten is aangegeven met een 
verlicht pictogram van een brandblusser en een telefoon. Loop met je motor iets voorbij 
de eerste hulppost (10 meter). Loop zover mogelijk aan de rechterkant, zet je motor daar neer, schakel 
eventueel de alarmlichten van je motor in. Loop terug en open de deur van de hulppost.  
Door alleen al het openen van de deur krijgt de centrale een melding en wordt het camerabeeld gefixeerd op 
de betreffende hulppost.  
Neem de telefoon op. Die maakt automatisch verbinding met de verkeerleider. Meld het probleem aan de 
verkeersleider. Die kan dan onmiddellijk actie ondernemen.  
 
Totdat hulp is gearriveerd en/of de baan is afgekruist, probeer het achteropkomende verkeer met 
handgebaren te waarschuwen.  
 
Ga niet voor je motor staan (in de rijrichting). Als je motor wordt geschept dan word jij mee gelanceerd. Maar 
hopen dat je de adviezen in de praktijk nooit nodig zal hebben.  

Harry Apperloo  
 

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

Nieuw Lid 
Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Roland Brontsema die zich als nieuw lid 

heeft aangemeld bij MTK de IJselrijders, hartelijk welkom 
heten! 

Ik hoop dat je heel veel plezier aan zowel jouw motor als 
aan onze club zal beleven.  

Wij als MTK de IJselrijders willen daarin bijdragen en hopen 
zo gezamenlijk met jou te genieten van onze mooie hobby! 

Veilige kilometers en tot binnenkort! 

Jan Korting 

Voorzitter MTK de IJselrijders 

 

 

  

 

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

 
De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand mailen 
naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij doen de 
opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat aanleveren.  
 

 
In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand binnenkomt,  
niet verwerkt worden in het clubblad.  
  
 
 
 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2013 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

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

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

20 januari 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 2 7 februari 2014 

20 februari 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 3 5 maart 2014 

20 maart 2014 Clubblad jaargang 41 nr. 4 6 april 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN 

 
November 

Cor Dalhuisen 

René Joldersma 

Colin van Aefst 

 
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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 Hemelvaart weekend 2014 richting Harz 29 mei t/m 1 juni 2014
 
Hallo allemaal, 
 
Het Hemelvaartweekend 2014 ga ik organiseren. Dit keer gaan we naar het mooie Harz in Duitsland. 
 
Ik heb een leuk hotel gevonden met Nederlandstalige eigenaren.  Hieronder de gegevens: 
 
Hotel Niedersachsen 
Wiesenstraβe 12 
D-38644 Goslar (OT Hahnenklee-Bockswiese) 
  
Tel. : +49 5325-5286 0 
Fax : +49 5325-5286 251 
  
www.hotel-niedersachsen-harz.de 
info@hotel-niedersachsen-harz.de 
 
Kamers  : 8 tweepersoons kamer 
Arrangement : Motorarrangement 
Inclusief : 3 overnachting 
3 x uitgebreid ontbijtbuffet 
3 x 3 gangen avondmenu 
 
Gebruik van eigen, overdekt en verwarmd zwembad, 
Gebruik sauna 
Gebruik fitness 
 

Prijs:                            € 159,00 per persoon in een tweepersoonskamer voor het gehele verblijf 
                                   
De prijzen zijn incl. BTW en excl. de toeristenbelasting. 
  
Om de organisatie van dit weekend voor mij mogelijk te maken, en om teleurstelling van een volgeboekt hotel te 
voorkomen, vraag ik jullie om tijdig te reserveren. 
 
Wanneer je mee wilt, dan graag een e-mail sturen, of een reactie plaatsen op ons forum tot  
uiterlijk 20 januari 2014.  
 
Ik zal alle aanmeldingen in de onderstaande lijst bijhouden zodat jullie kunnen zien wie er mee gaat, en met wie jullie 
dus eventueel een kamer kunnen delen. 
 
Wanneer je dus zeker weet dat je mee wilt, geef je dan zo snel mogelijk op!!! 
 
Opgeven bij: neugei55@gmail.com of via forum-draadje oproepen Hemelvaartweekend. 
 
Ik heb de brochure en de flyer van het motorarrangement toegevoegd. 
 
Aanmeldingen tot op heden: 
 
1.   Halit Aydin 
2.   Jan Amelink 
3.   Tonny Koolhof 
4.   Harry Koolhof 

  

http://www.hotel-niedersachsen-harz.de/
mailto:info@hotel-niedersachsen-harz.de
mailto:neugei55@gmail.com
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Geluidshinder op de motor........... 

 
Motorrijden is een lawaaiige bezigheid. En dat niet alleen vanwege het aantal decibels dat je motor produceert. Klinkt 
het geluid van je motor je nu nog als muziek in de oren, kijk wel uit. Hoe snel dat kan veranderen heb je namelijk zelf niet 
zo snel in de gaten!  
Ons eigenlijke gehoororgaan wordt ook wel het slakkenhuis of binnenoor genoemd en is verantwoordelijk voor onze 
geluidswaarneming. Hier bevindt zich ook ons evenwichtsorgaan. Binnen in het slakkenhuis (cochlea) bevinden zich 
miljoenen cellen die eruitzien als kleine haartjes die eruit steken. Deze haartjes sturen door de veranderende luchtdruk 
(geluid) signalen naar de hersenen, waardoor we in staat zijn te horen. De haarcellen kunnen afsterven bij langdurige 
blootstelling aan te veel lawaai, waardoor ze geen signalen meer kunnen doorgeven aan de hersenen.  
De toonhoogte van geluid is de frequentie. Een frequentie van bijvoorbeeld 2000 Hertz betekent 2000 trillingen per 
seconde. Hoge tonen zijn over het algemeen schadelijker voor het gehoor dan lage tonen. Het menselijk oor is niet voor 
alle frequenties even gevoelig. Daarom is de decibel (dB[A]) ingevoerd. Met de toevoeging van de letter 'A' geeft men 
aan dat bij de meting een speciaal geluidsmeetfilter is gebruikt dat de frequentiegevoeligheid van het menselijk oor 
nabootst De dB(A)-waarde geeft dus aan hoe hard een geluid voor een mens klinkt. Hoe meer decibel lawaai, hoe eerder 
de haarcellen het loodje leggen, doordat ze niet meer de kans krijgen zichzelf te herstellen.  
Meestal ontstaat slechthorendheid geleidelijk aan, waardoor de persoon in kwestie er zelf in het begin maar weinig van 
merkt. Doordat de zachte geluiden in de omgeving geleidelijk aan zachter en zachter worden, valt het vervagen ervan 
niet of nauwelijks op. Totdat ook de zachte medeklinkers, zoals de m, b, n, m, niet meer goed hoorbaar zijn. Vaak gaat 
ons gehoor met het klimmen der jaren sowieso achteruit. Tegenwoordig hebben steeds meer jongeren last van 
lawaaidoofheid (discotheek). Door het continu blootgesteld worden aan lawaai zullen meer en meer haarcellen 
afsterven waardoor het gehoor slechter en slechter wordt en op een gegeven moment ook de lage tonen beïnvloed 
worden. In sommige gevallen zal dit leiden tot oorsuizen.  
 
 
 

Normale haarcel  
     
Lawaaidoofheid is onomkeerbaar. Op het 
moment dat de slechthorende zelf tot het 
besef komt dat hij niet meer zo goed hoort, is 
het proces van gehoorverlies meestal al een 
tijd aan de gang. Vaak zijn het dan gezinsleden 
of collega's die het het eerste in de gaten 
hebben. Vaker en vaker moeten ze herhalen 
wat ze zojuist hebben gezegd of zij storen zich 
aan de tv of radio die telkens een stapje 
harder wordt gezet.  

Als motorrijder worden we voortdurend blootgesteld aan (te veel) lawaai. Bij het motorrijden heb je behoorlijk last van 
windruis. Zelfs een goed sluitende helm is niet voldoende het lawaai te beperken. Sommige helmen schijnen zelfs meer 
lawaai te veroorzaken dan geluid te dempen.  
 
Windruis wordt mede bepaald door de snelheid waarmee je rijdt, de weersomstandigheden, de stroomlijning van de 
motor en je postuur. Een kwartiertje op de snelweg met honderd kilometer per uur kan al onherstelbare schade 
opleveren. Gehoorverlies ontstaat namelijk al bij een geluid van boven de 82 decibel. Rijd je met een snelheid van boven 
de honderd kilometer per uur, dan word je blootgesteld aan een lawaai van boven de 90 decibel. Deze ruis kan al 
gehoorbeschadiging veroorzaken bij de haarcellen in het middenoor. Bij een snelheid van 120 kilometer per uur word je 
blootgesteld aan 97 decibel. In dat geval treedt zelfs al na zeven minuten gehoorbeschadiging op. Bovendien heeft de 
voortdurende windruis een negatief effect op het concentratievermogen en raak je dus sneller vermoeid en minder 
alert. Het verraderlijke is dat je de windruis als motorrijder niet of nauwelijks als storend ervaart.  
Hoeveel schade ontstaat en hoe lang het duurt voor het zich manifesteert is niet goed te voorspellen. De een is 
gevoeliger voor gehoorschade dan de ander. Dit is mede erfelijk bepaald.  
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De EEG-richtlijn voor de dagelijkse blootstelling aan lawaai is:  
 
• 80 decibel -> 8 uur  
• 83 decibel -> 4 uur  
• 86 decibel -> 2 uur  
• 89 decibel -> 1 uur 
• 92 decibel -> 30 minuten 
• 95 decibel -> 15 minuten  
 
 
Blootstelling aan 115+ dB of meer kan ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Goede oordoppen zullen het 
geruis doen afnemen, maar je gehoor op andere terreinen verbeteren. De windruis zal aanzienlijk afnemen terwijl lagere 
frequenties beter te horen zijn. Hierdoor zul je veel minder snel vermoeid raken.  
Gewone oordopjes (gele schuimdoppen) sluiten je gehoor niet alleen voor geluidshinder af, maar ook voor gewenste 
geluiden, zoals het verkeer om je heen - bijv. toeterende weggebruikers en bellen bij spoorwegovergangen - en kunnen 
bovendien evenwichtsstoornissen (duizeligheid) veroorzaken door een vacuüm in het oor.  
Er zijn speciale oordopjes voor op de motor verkrijgbaar die ervoor zorgen dat de ruis van de wind zoveel mogelijk wordt 
gedempt. De betere oordoppen hebben meerdere voordelen boven goedkope oordopjes:  

•  een perfecte pasvorm, je voelt ze niet zitten (speciaal aangemeten: otoplastiek)  
•  het filter is kiesbaar en wisselbaar  
• het filter filtert een bepaald frequentiegebied, bijv. windruis, waardoor je nog wel verkeer, stemmen en 

dergelijke hoort. Je kunt er zelfs een avondje mee gaan stappen, terwijl je iedereen gewoon kunt verstaan  
• ze gaan jaren mee  
•  ze zijn makkelijk in en uit te doen  

Blijft het feit dat het gebruik van oordopjes een persoonlijke keuze is. En beter goedkope oordopjes dan helemaal geen 
oor bescherming... Wees zuinig op je oren! 

Bron: LOOT 
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Voorlopige Toerkalender 2013 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte afstand  

in km's 
Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

16-mrt-14     LOOT Jubileumtoerrit Achterveld   € 5,00 LOOT 

23-mrt-14 of 23-mrt-14 Openingsrit     Voorzitter 

6-apr-14     Koekstadrit  IJselrijders 150 / 250 € 6,00 
Koekstad 
commissie  
(Segway demo?) 

13-apr-14           Jan Amelink 

20-apr-14     Paastoertocht   € 5,00 MC Salland 

27-apr-14     Lenterit 200 € 6,00 RAM Raalte 

10-mei-14     Pitch & Put  Bussloo   € 14,00 
Lustrum 

Commissie ? 

18-mei-14           Jos Korting 

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

29-mei-14 t/m 1-jun-14 Hemelvaart weekeinde Harz   Halit Aydin 

8-jun-14     Pinkstertoerrit 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

10-jun-14 t/m 13-jun-14 Avond-4 daagse MC Freewheels 4 x 100 € 6,00 MC Freewheels 

11-jun-14     Avondrit     Henk Put 

14-jun-14     Kunst-FIETS-route en Stop bij Villa Annie 25 ?   
Lustrum 

Commissie ? 

16-jun-14 t/m 20-jun-14 A4D IJselrijders 3 x 100 + 2 x 125 € 5,00 A4D Commissie 

29-jun-14     Dobbelsteenrit     
Regio-overleg 
vergadering 

1-jul-14 t/m 4-jul-14 A3D 3 x 100   gratis MTC Dalfsen 

6-jul-14           Jan Amelink 

7-jul-14 t/m 10-jul-14 A3D 3 x 100 € 5,00 MC Salland 

juli     Eenden-Rally met afsluitend diner 
Diner op eigen 

kosten 
  

Lustrum 
Commissie ? 

20-jul-14       > 400   Cor Dalhuisen 

3-aug-14           Jan Korting 

17-aug-14   B.B.Q.-rit eindigend bij "COLIN MOTOREN"     Jan Amelink 

30-aug-14     Oldtimer-rit (>25 jr.) Stoppelheane 90 € 6,00 RAM Raalte 

31-aug-14           Harry Koolhof 

6-sep-14     Vrije tijdsmarkt Lebuïnus. Wervings-standje in de kerk   
Lustrum 

Commissie ? 

7-sep-14     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen 

14-sep-14     Jubileumrit  (Promotierit?) 100   
Bestuur  (Lustrum 
Commissie ?) 

14-sep-14     Herfsttoerrit     MC Salland 

21-sep-14     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

5-okt-14           Jos Korting 

19-okt-14     Sluitingsrit     Voorzitter 

 


