
 



M.T.K. de IJselrijders 1974 
SEPTEMBER 2012 

39e JAARGANG NR. 9 
Postadres: Postbus 736, 7400 AS Deventer   
Aangesloten bij het L.O.O.T., info: www.loot.nl  
MAG-ondersteunende club, info: www.motorrijdersactiegroep.nl 
 

Toercommissaris/LOOT-vertegenwoordiger : 
Jaap van den Berge    Waterhoen 7  7423 CS  Deventer    0570-650593  
 
Secretaresse/notuliste: 
José Maatman  Longoliusstraat 5 7412 EJ Deventer 0570-644190 
 
Redactie :  
Zenna Aydin   Verschoorstraat 9 7425 BH Deventer 06 13 921 922 

 
Advertenties contact : bestuur@ijselrijders.nl 
Internet :   www.ijselrijders.nl  
E-mail via :    www.ijselrijders.nl 
  
 
BESTUUR 
Voorzitter :   
Harry Koolhof   Waterhoen 58  7423 CR  Deventer      0570-653306 
 
Secretaris :  
Jaap van den Berge   Waterhoen 7  7423 CS  Deventer     0570-650593  
 
Penningmeester :  
Marian Martens Vogelslag 112  7423 CG Deventer       0570-653034 
 
Bestuurslid :  
Gert Vierhouten Ikkinksweg 1  7434 PJ   Lettele      0570-540522 
 
Bestuurslid :  
Peter Wolsing  Wezenland 5  7415 HP Deventer       06-22206965 

 
 
 

Contributie 2012  :  Leden € 35,-- / gezinsleden € 18,50/ donateurs  € 21,-- per jaar. 
      Men kan ook jeugdlid (tot 18 jaar) worden voor € 8,00 per jaar. 
      Nieuwe leden betalen € 2,50 inschrijfgeld. 
Bankrelatie  : ABN-AMRO-bank nr. 4784.24.256 t.n.v. M.T.K. de IJselrijders 

http://www.ijselrijders.nl/


    INHOUD

 

 Voorwoord ........................................................ 1 

 

 Promotierit 8 september a.s.  ............................. 6 

 

Verslag Hemelvaartweekeinde ‘Op herhaling’..….7 

 

 Verslag toerrit 22 juli jl. ...................................... 9 

 

 Verslag toerrit 5 augustus jl. ............................. 12 

 

 Verslag toerrit 19 augustus jl.. .......................... 14 

 

 Toerrit 23 september a.s.  ................................ 15 

 

 Verhoogde rijbaanscheidingen ......................... 18 

 

 Toerkalender .................................................... 24 

  

  

 

 

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, 

Daar ben ik alweer, gaat wel erg snel achterelkaar dit keer, maar dan ben ik er ook weer een tijdje 
vanaf, zullen we maar denken. 

Het IJselrijders weekend met hemelvaart naar Gasthaus Zur Fähre in Beverungen-Herstelle zit er al 
weer op en jullie hebben het allemaal kunnen lezen in het leuke verslag van Tonny dat wij het erg 
naar ons zin hebben gehad. 

En dan was daar weer de A4daagse die erg goed bezocht was met 123 deelnemers, maar ja het was 
natuurlijk ook erg mooi weer om te toeren en het waren weer erg leuke routes. A4daagse commissie 
jullie hebben er weer een erg leuke week van gemaakt voor veel motorliefhebbers. Dank daarvoor. 

Ik weet niet zoveel te vertellen in deze vakantietijd daarom maar een leuk verhaaltje : 

Iedere vrijdagavond ontvangt een café-eigenaar het doofstomme vrijgezellenclubje. Als hij op 
vrijdagochtend ziek blijkt te zijn, belt hij zijn broer op: "Zeg Jan, ik ben ziek. Maar vanavond komt dat 
doofstomme vrijgezellenclubje, en dat zijn goeie vaste klanten. Dus ik kan het niet maken om het 
café gesloten te houden. Zou jij vanavond voor mij willen invallen?" Zijn broer vindt het niet erg om 
in te vallen. Hij gaat van tevoren nog even langs bij Kees om instructies te krijgen. "Het is helemaal 
niet moeilijk," zegt Kees, "die jongens drinken de hele avond alleen maar bier en borrels. Als ze één 
vinger opsteken, dan willen ze bier, en als ze twee vingers opsteken dan willen ze een borrel. Dat is 
alles." Die avond gooit Jan het café open, en daar komt de doofstomme club. Jan neemt de 
bestellingen op: bier, borrel, bier, bier, borrel... Alles gaat goed. Maar plotseling beginnen de 
doofstommen allemaal met hun hoofden te draaien en hun monden te happen. Jan weet niet goed 
wat hij moet doen. Hij gooit 50 frikadellen in de frituur, en serveert daarna broodjes frikandel uit. De 
doofstommen beginnen te eten, drinken nog wat, en even later beginnen ze weer met hun hoofden 
te draaien en hun monden te happen. Ten einde raad belt Jan zijn broer op: "Zeg Kees, in het begin 
ging het goed, maar nou beginnen ze steeds met hun hoofden te draaien en hun monden te happen. 
Ik snap echt niet wat ze willen." "O sorry," zegt Kees, "dat ben ik vergeten te zeggen: dan zitten ze het 
clublied te zingen."  

Ik hoop dat jullie allemaal een mooie vakantie hebben gehad, en voor diegenen die nog gaan  

“Veel Plezier”. 

MTK de IJselrijders: een club om trots op te zijn. 

 

Groet 

Marian  
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                Programma 2012 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

14 september  20:00 uur  Marian Martens  Bestuursvergadering 
5 oktober  20:00 uur  De Lindeboom   Algemene Ledenvergadering 

!! HIERMEE VERVALT DE CONTACTAVOND !! 
 
12 oktober  20:00 uur  Harry Koolhof   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. 
 

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

Oproep voor nominatie IJSELRIJDER/STER VAN HET JAAR 2012 
 

Dit jaar stelt het bestuur u weer in de gelegenheid om iemand uit onze 

gelederen voor te dragen als IJselrijder/ster van het Jaar 2012. 

 
Brengt u per e-mail uw voordracht uit vóór 20 oktober 2012 bij de 
secretaresse: fgj.maatman@home.nl? 
Wilt u de secretaresse zelf nomineren, mail dan de voorzitter: 
koolhof98@concepts.nl   
Ook het bestuur zal personen nomineren.  
 
De nominaties worden op de Algemene Ledenvergadering  van 5 oktober 2012 
bekend gemaakt. 
Tijdens de ALV deelt de secretaris dan stembriefjes uit, één per 
rechthebbende, waarop de namen van alle genomineerden staan. Na afloop 

worden de stemmen geteld.  
 
De uitslag wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie bekendgemaakt. 
 

  

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 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  

20 december Clubblad jaargang 40 nr. 1 3 januari 2013 

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

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
 Bike Sports O.R.S.:   10% korting 

 Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon 
en  

 werkplaatstarief 
 
 Motor Service Twente:  Korting op banden en kleding 
 
 De Lindeboom:   Leden betalen bij verenigingsbijeenkomsten 
      € 1,50 voor koffie en thee. 
      Piektijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 
 
 Autobedrijf Slagter:   10% korting 

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

mailto:redactie@ijselrijders.nl
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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JARIGEN 
september 
Mirella Rothengatter-Oosterveen 

Dirk Welgraven 

Berrie Bunt 

Johan Gras 

 
Van harte gefeliciteerd met 

jullie verjaardag 

 

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

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden? 

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
 
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
 
of een clubactiviteit. Geef hem of haar een  
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart! 
 

 
 

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

LID ZIEK??? 
 
Geef dit s.v.p. even door aan één van de bestuursleden !!! 
 

 
 

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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  MTK de IJselrijders 1974 
  opgericht 1 januari 1974 
  aangesloten bij het L.O.O.T. 
  MAG ondersteunende club 
 
 

 
 
 

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
 

Hierbij zijn alle leden van MTK de IJselrijders uitgenodigd voor de 

Algemene Ledenvergadering. 
 

 
  Datum  : Vrijdag 5 oktober 2012 
  Aanvang  : 20.00 uur 
  Plaats   : Café / Restaurant “De Lindeboom”  
 

Wij hopen velen van onze leden te mogen begroeten op deze ledenvergadering 
 
 
Graag tot 5 oktober!! 
 
Het Bestuur 
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Motorkleding te koop 

Hallo IJselrijders hierbij even een berichtje van Ans en Gerrit de Vries. 

Daar wij geen motor meer rijden bieden wij onze motorkleding aan. 

 

Hierbij de motorkleding die weg mag: 

 

Dames: 

Leren Broek maat 40     lengte binnenkant been 71 cm  

Dunne Leren Broek maat 38    lengte binnenkant been 70 cm  

Textiel all weather Broek maat M Richa  binnenkant been 71 cm  

Textiel all weather Broek maat M Gericke  binnenkant been 74 cm 

 

Leren Jack maat 42  

Glover jack stof met uitneembare voering maat xs 

Macna vierseizoenen Jack maat M  

2 paar motorlaarzen maat 37 

en diverse motorhandschoenen xs en xxs 

 

Heren 

Gialf spijkerjas Kevlar protectie maat M  

 

Groetjes Ans 

Tel. 0570-630625 

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

Tijd voor een mopje 

Een man spoelt aan op een onbewoond eiland. Na jaren van eenzaamheid ziet hij 
eindelijk een stipje dichterbij komen. Helaas geen schip maar wel een werkelijk 
prachtige vrouw in duikerspak. Ze vraagt de man of hij al die jaren niets te roken heeft 
gehad en als hij knikt haalt ze een pakje sigaretten uit haar waterdichte rugzak. Als ze 
daarna vraagt of hij al die jaren niks gedronken heeft en het antwoord weer 
bevestigend is komt er een fles whisky uit de rugzak. Als de aantrekkelijke blondine 
hierop haar duikpak half open knoopt en vraagt of hij al die jaren wel z'n pleziertjes 
heeft gehad springt de man overeind: "je gaat me niet vertellen dat er ook een 
motorfiets in die rugzak zit!"  

  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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P r o m o t i e r i t 
 

uitnodiging ter ondersteuning 

op zaterdag 8 september 

vertrek 11.00 uur 
 

  
Beste IJselrijder / ster, 
  
Zoals jullie weten begint ons ledenbestand te dalen tot een dramatisch dieptepunt. De laatste telling 
blijft steken op 49 leden. En dit aantal is nog nooit zo laag geweest. 
  
Hierom heeft het bestuur van MTK de IJSELRIJDERS 1974 gemeend een promotierit te moeten 
organiseren.  
  
Motorrijders die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de regelmatige deelnemers aan de 
KOEKSTADRIT en de AVOND4DAAGSE. Beide commissies hebben hun medewerking verleend door 
hun adressenbestanden beschikbaar te stellen.  
  
In de komende dagen krijgen deze deelnemers per e-mail een uitnodiging om aan deze promotierit 
deel te nemen. Uiteraard zijn dit motorrijders die niet bij een andere MC of MTK aangesloten zijn. 
  
De rit zal vertrekken vanaf het parkeerterrein bij café / restaurant De Lindeboom (aan de ALDI zijde), 
Lindeboomsweg 1, Schalkhaar. De lengte van de rit is ongeveer 125 km.  
  
Om te socializen en de inwendige mens te ontlasten c.q. te versterken zijn er 2 stops gepland.  
  
De rit is kosteloos en zal in een rustig toertempo in groepsverband gereden worden.  
  
Aan het eind van de rit zal je kosteloos een versnapering aangeboden worden als dank voor de 
geboden ondersteuning. 
  
Met deze uitnodiging doen wij, het bestuur van MTK de IJselrijders 1974, een beroep op jullie inzet 
om deze dag tot een succes te maken door aan deze rit deel te nemen en je in te zetten voor een 
groter ledenbestand. 
  
In de hoop dat je gehoor zult geven aan deze uitnodiging tekenen wij, 
  
  
  
Het bestuur van MTK de IJselrijders 1974 
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Hemelvaartsweekend 20??  - Op herhaling 

Een aantal jaren geleden ben ik, na een lange tijd weer eens mee geweest en een Hemelvaartsweekend. Zoals 

in de titel al blijkt weet ik niet meer wel jaar dat is geweest, maar de herhaling was en niet minder prettig om. 

In het Hemelvaartweekend van toen hebben we overnacht in het hotel Typisch in Kell am See. Het hotel was 

toen net gestart met Nederlandse (Limburgers) eigenaren. Het verblijf daar bleek een succes en was het begin 

van een nieuwe traditie “de nuttenexpres”.  Bij het voorrijden van het Hemelvaartweekend hebben de 

kwartiermeesters van MTK de IJselrijders nog al huisgehouden in de voorraad pinda van het hotel. In een 

uiterste wanhoop heeft Mike (de hoteleigenaar) uitgeroepen “de volgende keer nemen jullie je eigen nutten 

maar mee” Dus elke keer als Jos, toen organisator en kwartiermeester van het Hemelvaartweekend het hotel 

bezoek neemt hij een paar kilo pinda’s neem – de Nuttenexpres dus. 

  

Na het Hemelvaartweekend van 2012 had Ronald van der Klooster nog geen genoeg van dit soort lange 

weekenden (vrijdag t/m maandag) en ontstond het idee om met een klein groepje leden en niet leden van 

max zes man een weekend te gaan toeren in Duitsland. Bij een aantal leden is geïnformeerd of zijn zin hadden 

om mee te gaan en uiteindelijk hadden wij een groep van 5 man t.w. Ronald van der Klooster 3 man Korting en 

Hans Korten.  

Kort voor vertrek heeft Hans moeten afzeggen i.v.m. een ernstig ziektegeval op het werk waar de  nodige 

maatregelen voor getroffen moeten worden. We zijn dus vrijdag 10 aug. 2012 om 09:00 uur vanaf de 

Emmastraat met 4 man vertrokken richting Kell am See. Zoals de titel al suggereerde “op herhaling” hebben 

we dezelfde routes gebruikt als de vorige keer. Eerst in Nederland via de autosnelweg naar het Van der Valk 

restaurant in Stein. Hier hadden we de eerst uitvaller, de versnellingsbak van de PD van Ton had het begeven. 

Na wat overleg besloten een vriend van Ton te bellen en te vragen of hij Ton en de BMW kon komen ophalen. 

Dat ging lukken en zijn we met drie man verder  gegaan richting Kell am See. Eerst tanken en dan binnendoor 

naar het hotel. De begroeting in het hotel was zeer hartelijk en een van herkenning.  

De familiekamer was nog vrij en dus Ronald in het eenpersoons bij kamertje en Jos en ik in de grote kamer. We 

hadden het helemaal voorelkaar. 
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Bij het stallen van de motoren blijk er al een 1800 Goldwing te staan. Deze bleek van een man en vrouw (Henk 

en Dinie) uit Dalfsen te zijn. Zij waren al twee weken op weg van hotel naar hotel en nu zo’n beetje weer op de 

terugweg naar huis. Dit was hun laatste stop en zijn ging maandag (net als wij) weer naar huis. Met zijn vijven 

hebben we heeft gegeten en de avond doorgebracht (met nutten). 

De volgende dag zaterdag hebben na een heerlijk ontbijt een route gestart van 340 km richting Luxemburg. 

Het was dezelfde route als een paar jaar geleden dus toch nog vele herkenningspunten en vooral de 

rustpunten kwamen bekend voor. Dat er toen veel aandacht aan de voorbereiding (voorrijden e.d.) is besteed 

bleek nu nog zichtbaar mooie routes en vooral goed restaurants om te rusten (en te eten). Uiteindelijk zijn we 

zwaar vermoeid weer aangekomen in het hotel Typisch. Ik was behoorlijk afgedraaid van 340 km bochten 

rijden. Maar goed motoren parkeren (Henk en Dinie waren al ruimschoots terug) douchen en dan BIER en 

avondeten en nog meer bier. Tegen 10.30 uur ben ik maar naar bed gegaan. 

De volgende ochtend weer het ontbijt, Henk en Dinie uitzwaaien voor de dag en zelf ook gereed maken voor 

de twee route van 299 km. Deze route was behoorlijk anders dan de route van zaterdag. De route van zondag 

was qua gemiddelde snelheid sneller, dus meer lange wegen met vloeiende bochten. Ook nu weer een 

beleving van herkenning en dezelfde stops als een aantal jaren geleden. Je kon nu ook zien dat bij een aantal 

restaurants de zaken vooruit zijn gegaan. Een snellere rit en we waren tegen 16:00 uur weer terug bij het 

hotel. Henk en Dinie waren net even eerder terug en Henk deed net de garagedeur naar het achter terrein 

open en wij konden, tot verbazing van Henk direct doorrijden naar binnen. 

Ook nu weer douchen, bier, eten en bier en een gezellige avond op het terras van het hotel. 

De gezelligheid in het hotel wordt ook gemaakt door Mike en Claudia en het bedienend personeel. Bedankt 

hiervoor. 

De volgende dag was het weer terug naar huis en na het ontbijt nog even een half uur nagebabbeld met Henk, 

Dinnie, Mike en Claudia. Nog even een paar foto’s geschoten en dan weer terug naar huis. Maar eerst Henk en 

Dinie uitzwaaien. 

De terugweg was ook weer een beleving van herkenning. In Stein tegen 14:00 uur een Urmonds Lunch 

gebruikt en vervolgens via de snelst mogelijke route naar Deventer waar we tegen 16:30 uur in de Emmastraat 

aankwamen. Samen met Ronald nog even een kop koffie gedronken. Voor mee-eten had hij geen tijd (heeft 

Ronald een paar dagen later met een BBQ wel ingehaald hoor). 

Al met al een fijn weekend gehad, Jos heeft prima voorgereden en een ieder bedankt voor de gezelligheid. 

De versnellingsbak lag maandagavond al naast de motor en nu nog de bak reviseren. 

 

Gegroet  

Jan Korting 
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Verslag toerrit 22 juli jl. naar Bikertreff in Duitsland 

Met de ledenvergadering van oktober 2011 heb ik aangegeven een route te willen uitzetten voor een rit 

ergens in de zomer van 2012. Het is dus 22 juli 2012 geworden. Ergens begin juni heb ik gezocht naar een doel 

in Duitsland, want ik ken de omgeving van Deventer nu wel. En daarbij vind ik de directe omgeving van 

Deventer het domein van de A4D-commissie. Van John de Carpentier had ik als eens begrepen dat er in 

Duitsland vele trefpunten zijn die speciaal zijn ingericht om motorrijders te ontvangen. Dus maar even 

Googelen en jawel er zit een Bikertreff Felsenmühle  in Ochtrop Duitsland net even boven Enschede. Dat is één 

en nu nog een tweede rustplaats vinden. Mijn keuze is gevallen op de kaasboerderij en herberg 

Harmeinehoeve te Woold (gemeente Winterswijk). Deze heb ik gevonden m.b.v. Basecamp. Dit is een 

programma voor de Garmin waarin routes uitgezet kunnen worden en in dit programma kun je ook zoeken 

naar benzinepompen, ziekenhuizen enz.. Nu de rustpunten zijn bepaald kunnen we m.b.v. Basecamp de route 

gaan uitzetten. Dus mooi binnendoor van De Lindenboom naar Harmeinehoeve en dan verder, ook weer 

heerlijk binnendoor naar Ochtrop voor de Bikertreff Felsenmühle.  

Vervolgens de route terug naar Deventer uitzetten. Zo gezegd was dat begin juni dus nog voldoende tijd om de 

route te verkennen en de rustpunten te testen. 6 Juli en de rit is nog niet verkend dus moet het zaterdag 7 juli 

maar gebeuren (kan zondag toch niet mee met de rit van Cor dus dan maar zaterdag rijden). Vrijdagavond de 

route maar weer op het scherm getoverd en nog even de tijdstabel nalopen. Om 19.00 uur aankomen bij De 

Lindenboom is wel erg laat, dus het besluit genomen de definitieve route via de A1 terug naar huis te leiden. 

Inmiddels is het 23.00 uur, maar toch nog niet helemaal tevreden met de route en wat mankeert er dan nog 

aan?  
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Ja, de A1 op het einde van de dag is niet goed en we zijn te vroeg bij de herberg en dan heeft nog niemand 

trek in een pannenkoek. Oplossing is eenvoudig we draaien de rijrichting om, eerst de A1 afrijden en dan de 

binnenwegen achter Enschede oppakken richting Ochtrop. Route aanpassen, route laden in de Zumo en dat 

gauw naar bed.  

De volgende dag zaterdag om 09.00 uur vertrekken om de route voor 22 juli 2012 te verkennen. Het eerst 

deel, de A1 geen probleem, maar dan gaat de route Glanerbrug in door het winkelcentrum – dit gaan we niet 

doen - . Verder geen problemen meer met de route tot en met Bikertreff Felsenmühle. Bij de Bikertreff is het 

bijzonder rustig (ben de enige klant). Koffie besteld en even geïnformeerd of ze op 22 juli open zijn (wat dus 

het geval is). Dus snel verder met de route naar de herberg.  

Op enig moment gaat de route over een privéterrein en verderop blijkt de weg er niet meer te bestaan dus 

straks thuis de route m.b.v. de tracks aanpassen. Afijn, bijna bij de herberg aangekomen blijkt dat je alleen met 

de fiets (of als voetganger) de grens over mag (kon bij het uitzetten van de route in Basecamp ook al moeilijk 

de grens overkomen dus nu is duidelijk waarom). Dus op de Zumo een andere grensovergang zoeken en daar 

de grens over. Eindelijk bij de herberg aangekomen, motor stallen en gauw aan de pannenkoek. Ook hier 

geïnformeerd of men 22 juli open is en ook hier is dat het geval. Na de pannenkoek de route zonder 

problemen vervolgen naar huis en 15:15 uur thuis aan de Emmastraat.  

De definitieve route samenstellen, stukken voor de website schrijven en opsturen aan Jaap van den Berge. 

Klaar is Kees! 

Zondag 22 juli op 8:30 uur aanwezig op de parkeerplaats bij De Lindenboom. De weersverwachtingen zijn goed 

en nu afwachten wie er meegaan. Om 09:00 uur staan er 12 motoren en 16 deelnemers, t.w.; Harry en Tonny 

Koolhof, Cor en Ellie Dalhuisen, Francis en José Maatman, Halit en Janberd Aydin, Henk en Berna Pasman, 

Pieter-Jan Fledderus, Ronald van der Klooster, Maupie Ferrari, Jos Korting, Erwin Zinnemers en ikke. 

http://www.ijselrijders.nl/forum/index.php?action=profile;u=59
http://www.ijselrijders.nl/forum/index.php?action=profile;u=59
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Dus 09:10 vertrek richting A1 en om Glanerbrug de binnenwegen achter Enschede op. Bij aankomst bij de 

Bikertreff is het wel even schrikken – het ziet er zwart van de motorrijders en ik zie mijn tijdsschema al 

helemaal uitlopen. Dus maar gauw de clubleden aan de koffie zetten en warempel binnen het half uur zijn we 

weer op pad richting herberg. Onderweg nog even een klein oponthoud gehad omdat Janberd zijn duim had 

bezeerd door het inveren van de motor.  

Verder nog twee stukken onverhard en ondanks het voorrijden verraste mij het twee stuk onverhard toch nog 

en ik ging er te hard in, maar ik geloof dat een ieder de knipgaten heeft kunnen ontwijken. Bij aankomst bij de 

Herberg snel de motoren gestald en een tafeltje gezocht. Hier heeft het verorberen van de pannenkoeken en 

wat nog meer, wat meer tijd nodig dan het koffiedrinken bij de Bikertreff. Na 2,5 uur konden gevoederd en 

wel weer vertrekken voor het laatste deel. Voor het vertrek kwam Erwin melden dat hij voor nog ongeveer 50 

km benzine heeft. De BWM R1100 S, de nieuwe verovering van Erwin heeft niet zo’n grote tankinhoud. Het 

laatste deel van de route werd gekenmerkt door het zoeken naar een benzinepomp en we zijn hierdoor een 

paar keer van de route afgeweken om uiteindelijk onverrichte zaken de route weer op te pakken. Vlak voor 

Lochem een paniek melding van Maupie “ik heb nog een halve liter benzine over”. 

Dus het is nu wel echt zaak een pomp te zoek en die is gevonden in Lochem. Ook 

weer gered. Een ander oponthoud wat we hebben gehad was het asfaltonderzoek 

van Harry. Harry zat bij het oprijden van een 100 km weg in Duitsland in de 

verkeerde (te hoge) versnelling waardoor het achterwiel blokkeerde (een streep 

zal ik zeggen van toch zeker 3 meter) en Harry en Tonny een soort highsider 

hebben gemaakt en op de linkerzij van de motor zijn gevallen. De schade aan de 

motor bleef beperkt tot twee afgebroken boutjes van de valbeugel (al gerepareerd 

Harry?). Harry had naast een enorme deuk in zijn ego een klein beetje last van zijn knie. 

Dus al met al waren we tegen 17:30 uur weer in Schalkaar en was het naar mijn idee een geslaagde rit. Een 

geslaagde rit? Dat kunnen de deelnemers ook aangeven op de nieuwe website van de MTK de IJselrijders 

onder sub-board “Routes, Polls en Verslagen”. Ik wil jullie dan aanmoedigen meer op de website te schrijven 

en leuke dingen te plaatsen. 

Mensen de groeten en tot de volgende rit van Cor 
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Verslag toerrit rondom Utrecht 5 augustus jl. 

Ondanks dat Cor en Elly een paar dagen later zelf op vakantie zouden gaan naar Oostenrijk en Slovenië wilde 

Cor zijn toezegging om op deze datum een rit te verzorgen gestand doen. Zo ongeveer om half negen ’s 

morgens staan beiden te wachten bij De Lindeboom, waar al snel Harry en Tonny Koolhof, drie heren Korting, 

Henk en Berna Pasman, een nieuwe gastrijder Rudie Homan en ik zelf komen opdraven voor de toerrit 

Rondom Utrecht. De weersverwachting was droog met hier en daar een fikse bui, maar ten tijde van het 

vertrek om negen uur uit Schalkhaar was het nog droog. Omdat al eerder was vastgesteld dat onze 

groepsdiscipline tijdens rijden op de autoweg te wensen overliet had Cor hier mooi op ingespeeld door een rit 

te organiseren naar wat verdere oorden en op weg daar naar toe een stuk autoweg in te lassen.  Dus voor 

vertrek eerst maar even de regeltjes voor het groepsgewijs invoegen (via de oprit) en het inhalen 

doorgenomen. Vooral dat invoegen was voor ons toch wel nieuw. Harry, die zich zoals gewoonlijk als 

“hekkensluiter” van de groep had gepresenteerd, zou aan het begin van het rijden op de oprit naar voren 

moeten komen tot vlak achter de voorrijder. Zodra hij dan een goede mogelijkheid ziet om de rijbaan op te 

rijden doet hij dat ook om zo het achteropkomende verkeer te dwingen achter hem te blijven of ook naar links 

uit te wijken. Tegelijkertijd versneld dan de voorrijder en de overige deelnemers en voegt als één groep in.  Dat 

dit voor de meesten van ons nieuw was hebben we direct al gemerkt bij het oprijden van de A1 vanaf de 

Siemelinksweg. Met wat extra 

handgebaren van Cor en Elly is dat 

invoegen dan toch zo ongeveer 

gelukt. Dat was wel aanleiding voor 

Cor om wat extra oefeningen in te 

lassen door ter hoogte van de 

Zutphense weg de A1 weer te 

verlaten en vervolgens opnieuw de 

eerstvolgende oprit te nemen. Bij 

de afrit naar Twello en de daarop 

aansluitende oprit nog maar een 

keer geoefend. Vervolgens nog wat 

groeps-inhaal-manoeuvres 

uitgevoerd. Toch eigenlijk wel 

inspannend, strak de linker- en 

rechter-richtingaanwijzer van de 

voorrijder in de gaten houden om 

hem tijdig naar links en naar rechts 

te kunnen volgen zonder je aandacht voor het overige verkeer te laten verslappen. Wie zei er ook al weer  dat 

het rijden op de autoweg eentonig was? Zo ongeveer bij het verlaten van de A12 ter hoogte van de “Planken 

Wambuis” begint het te regenen en dat is voor Cor het signaal om bij de eerstvolgende carpoolplaats te 

stoppen opdat enkelen van ons de meegebrachte regenkleding kunnen aantrekken. Ik zelf waag het er op mijn 

leer niet te beschermen, mede ingegeven doordat mijn regenoverall nogal glad is en dus geen prettige “zit” 

oplevert. Tot mijn  geluk houdt het daarna snel op met regenen, al realiseer ik mij later dat het op sommige 

plaatsen die dag flink heeft gespookt. De rit gaat verder en ongeveer ter hoogte van Wageningen zo’n beetje 

langs de Rijndijk tot we bij Wijk bij Duurstede een restaurantje voor de koffie opzoeken. Op het terras en in de 

warme zon, wachtend op de koffie met appelgebak beginnen enkelen van ons zich wat van hun te warme 

kleding te ontdoen. Zo mooi was het weer inmiddels geworden.  
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Na de koffie is de Rijn Lek geworden maar eerst moeten we bij Houten het Amsterdam-Rijn kanaal oversteken 

en volgen we verderop de dijk langs die Lek.  

Bij het meest westelijke punt van onze route ligt het plaatsje Ouderkerk en vanaf daar volgen we de 

Hollandsche IJssel. Nog even langs de buitenwijken van Gouda om vervolgens bij de Reeuwijkse Plassen  de 

lunch te gaan genieten.  

Na de middagpauze stappen we weer op onze stalen rossen voor de 2e helft van de route, maar als Cor en Elly 

vertrekken blijk ik hun enige volger te zijn zodat er al gauw weer gestopt wordt en zelfs weer teruggereden. Op 

het rustpunt blijkt onze nieuwe mederijder, Rudie Homan, zijn motor niet meer van de startblokkering af te 

kunnen krijgen. De afstandsbediening die daarvoor zou moeten zorgen weigert dienst en na enig zoekwerk 

blijkt een lege batterij de oorzaak. Maar ja zo’n speciaal batterijtje is op zondag niet gemakkelijk te krijgen.  De 

motor laten staan en bij één van ons achterop verder te rijden is voor Rudie geen optie en hij besluit naar huis 

te bellen en z’n vriendin te vragen om met de reserve-unit te komen.  

Wij besluiten zonder hem verder te rijden en hij belooft Harry te informeren zodra hij zelfstandig weer thuis is 

gekomen, hetgeen ongeveer een uur na onze thuiskomst het geval was.  

De verdere route van Cor 

voert ons opnieuw richting 

Hollandsche IJssel en ter 

hoogte van Montfoort gaan 

we de A12 over langs 

Harmelen. Langs de Vecht 

wemelt het van de fraaie 

herenhuizen en kasteeltjes, 

dan in Breukelen even naar de 

andere oever van de Vecht 

om dan langs de Loosdrechtse 

Plassen en door de bossen 

richting Lage Vuursche en 

Baarn te gaan. Dan is het 

eindelijk tijd voor een ijsje en 

omdat het intussen toch al na 

vijven is geworden stelt Cor 

voor om het resterende stuk 

wat sneller af te leggen dan 

oorspronkelijk gepland en dat dan via de autoweg te doen. Wij laten ons daarvoor gemakkelijk omkopen met 

een door Cor aangeboden ijsje. Op dat laatste deel nog weer even geoefend met het groepsgewijs invoegen en 

inhalen op de autoweg. Bij de afrit Posterenk nemen we afscheid van elkaar, gaan de Kortings richting Wilp, de 

Pasman-en-vrouw naar Twello, Cor en Elly weer terug en Harry, Tonny en ik vervolgen de A1 tot afslag 

Schalkhaar. 

Cor en Elly, bedankt voor de fraaie rit en en-passant nog even de autoweg instructie.  

Jaap van den Berge 
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Verslag toerrit 19 augustus jl. 
 

Deze zondagmorgen tijdig op de "fiets" gestapt om tevoren nog even te kunnen tanken, hetgeen normaliter 
een dag van tevoren gebeurt, maar nu na terugkomst van een vakantiereis dit even uitgesteld.  
Het was prachtig weer, al zou het deze dag wel warm worden. Reden dat Elly dit keer zou afhaken, omdat zij 
kort tevoren een lange rit van 800 km onder zeer warme omstandigheden achterop had "gehobbeld". Ik was 
dan ook ruimschoots op tijd bij De Lindeboom. Ik was mij ervan bewust dat het vakantietijd is en dat er 
derhalve best wel een paar enthousiastelingen minder zouden zijn. Ik was dan ook nieuwsgierig in welke orde 
van grootte de meute zou komen opdagen.  
Even voor half tien werd ik uit de droom geholpen, toen er 1 "motoren" kwam opdagen, t.w. Tonny en Harry 
Koolhof, zijnde de organisatoren (samen met Hans Vermeulen) van deze dag. Eén man, Jan Korting en dat 
vond ik keurig, had zich netjes afgemeld. Nadat we ons ongenoegen over de bar slechte opkomst van deze dag 
hadden geventileerd en ons afgevraagd hadden "waarvoor doen wij dit nog", want de ene keer is het te koud, 
dan weer te nat of wordt er vermoedelijk te snel of te langzaam gereden of was het, zoals mogelijk nu, weer te 
warm. Wat is uiteindelijk de juiste formule voor een redelijke opkomst? Wie het weet, mag het zeggen. 
 
Na het instellen van onze navigatieapparatuur vertrokken we om 2 minuten over half tien. Na zo'n 25 km 
zagen we in de binnenlanden 
een bekende Intruder met dito 
bestuurder, in de persoon van 
Hans Vermeulen, langs de kant 
van de weg staan. Hij was om 8 
minuten over half tien bij De 
Lindeboom, had daar niemand 
meer aangetroffen en 
vervolgens voor deze optie 
gekozen. Met 3 motoren was 
het uitstekend rijden door een 
prachtige omgeving.  
 
Tevoren had ik de route globaal 
bekeken en dacht een 
welbekend rondje aan te 
treffen, maar moest hierop 
terugkomen. Iedere keer werden we toch weer enigszins verrast door het punt waar we uitkwamen. Na zo'n 
70 km kwam ik naast Harry te rijden, die het bekende koffiegebaar maakte, waar wij uiteraard graag mee 
instemden. We dronken een heerlijke bak koffie, waarop we ook nog eens getrakteerd werden door Tonny, bij 
een uitstekend restaurant, Hof van Twente te Hengevelde. Na het vervolgen van de route hebben we een zeer 
smakelijke en goed verzorgde lunch gebruikt bij de Haarmühle in het Duitse Ahaus-Alstätte. De terugtocht van 
zo'n 100 km verliep even prettig dan de aanvankelijke, al was de temperatuur inmiddels opgelopen tot 
meestal 35 graden met uitschieters naar 36,5 gr. C., hetgeen toch heel goed was te verdragen, ook mede het 
geringe verkeer en daaraan gekoppeld oponthoud. Even voor 15.00 uur waren we terug op de thuisbasis, De 
Lindeboom en konden we terugblikken op een mooie en gezellige rit. Samen stelden wij tenslotte vast dat, het 
klinkt misschien belachelijk, als motorrijder ieder weertype zijn charme heeft. Samen blikken we dan ook naar 
een positievere toekomst v.w.b. het motorrijden. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Cor Dalhuisen 
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Toerrit 23 september a.s. 

Op 23 september wil ik om 09:30 uur vertrekken vanaf de Lindeboom om de Twente-rit te rijden 
welke voormalig IJselrijder Fred Beemsterboer destijds in 2007 heeft uitgezet. 

Ik heb deze rit in april dit jaar nog een keer gereden, en ik vond het nog steeds één van de mooiere 
routes van de afgelopen jaren. 

De rit heeft een lengte van ongeveer 245 km, en ik heb de lunch gepland bij Restaurant Groot Agelo 
in Agelo (telnr. 0541-292744).  

De route gaat door dezelfde provincie als de route van 
Henk Pasman op 2 september, maar ik heb beide routes 
¨over elkaar gelegd¨, en het zijn toch allemaal net even 
andere wegen.  

Ik heb dan ook besloten om mij aan mijn oorspronkelijke 
plan te houden en deze route aan te bieden. 

Ook zit er een klein stukje Duitsland in de route 
opgenomen dus wil je mee rijden, denk dan aan 
identiteitsbewijs en groene kaart! 

Exacte afstand en een eventuele tweede stop voor het (bijna verplichte ijsje) moet ik nog bepalen als 
ik de route ergens in de komende weken nogmaals ga voorrijden. 

Wanneer de route definitief en foutloos is zal ik deze op het forum plaatsen. 

 

Groeten Erwin 
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19 januari 2013, 3 motorrijbewijs categorieën  

Vanaf de datum waarop de derde Europese rijbewijsrichtlijn in Nederland van kracht wordt  

(19 januari 2013) zijn er voor het motorrijbewijs drie verschillende categorieën, waardoor er drie 
verschillend motorrijbewijzen gehaald kunnen worden: A1, A2 en A. 

De categorie A1 is geldig voor de lichte categorie motoren, A2 voor de categorie middelzwaar en A 
voor zware motoren. Op grond van de Europese regelgeving zal er sprake zijn van een geleidelijke 
instroom. Dat betekent dat de verschillende rijbewijzen na elkaar moeten worden gehaald. Het 
rijbewijs voor de opvolgende categorie kan pas worden gehaald nadat twee jaar ervaring is opgedaan 
met de lichtere categorie. De minimumleeftijden voor de verschillende categorieën worden in 
Nederland: 

 
- 18 jaar voor categorie A1 
- 20 jaar voor categorie A2 
- 22 jaar voor categorie A 

Potentiële bestuurders van tweewielige motorrijtuigen die jonger zijn dan 24 jaar, beginnen altijd 
met de lichtste rijbewijscategorie (A1). Voordat de middelzware categorie (A2) behaald kan worden, 
moet een bestuurder dus tenminste twee jaar in het bezit zijn van rijbewijscategorie A1. Zonder A1 
kan A2 niet worden gehaald. Voor het halen van A2 moet een praktijkexamen worden afgelegd.  

Als iemand rijbewijs A2 twee jaar of langer in bezit heeft, kan categorie A worden gehaald. Hiervoor 
wordt dan ook weer een praktijkexamen afgelegd. Via dit instroomprincipe kan een bestuurder dus 
op zijn vroegst op zijn 22ste de zwaarste categorie A halen. 
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Bron:www.rijksoverheid.nl 
Bron: www.mag-nl.org 
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Verhoogde rijbaanscheidingen 

 

 

Verhoogde rijbaanscheidingen worden toegepast om rijstroken fysiek van elkaar te scheiden om te voorkomen 
dat het verkeer zich verplaatst van de ene rijstrook naar de naastliggende rijstrook. Het kan dan gaan om 
rijstroken in dezelfde rijrichting maar ook om tegengestelde rijrichtingen. 
 
Het laatste is het geval bij een inhaalverbod om een middenlijn fysiek vorm te geven. In veel gevallen gaat het 
om een aanpassing achteraf. Soms is de scheiding al in het ontwerp opgenomen zoals bijvoorbeeld bij 
turborotondes. Een verhoogde rijbaanscheiding is eigenlijk een versmalde uitvoering van een midden of 
tussenberm. 

In de meeste gevallen wordt het ontwerp 'overrijdbaar' genoemd. Deze term slaat op auto's, niet op 
motorfietsen. Probleem voor motorrijd(st)ers is het feit dat bij het overrijden van een dergelijk obstakel de 
motorfiets uit balans raakt en onbestuurbaar kan worden met een val of aanrijding tot mogelijk gevolg. 

De wegbeheerder heeft met het plaatsen van een verhoogde rijbaanscheiding het doel om het verkeer op de 
gekozen rijstrook te houden. Het is ook niet onze insteek om daar van af te wijken maar voor motorrijd(st)ers 
levert een verhoogde rijbaanscheiding wel een probleem op. Indien bijvoorbeeld een voorligger plotseling fors 
afremt dient een motorrijd(st)er een keuze te maken tussen remmen en uitwijken. Een automobilist kan deze 
acties gelijktijdig uitvoeren; bij een motorfiets kan dit vrijwel niet. Deze beperking wordt tijdens motorrijlessen 
en motorrijvaardigheidstrainingen uitvoerig geïnstrueerd. Dat betekent dat de motorrijd(st)er in een dergelijke 
situatie in een fractie van een seconde een keuze moet maken; wordt het remmen, of wordt het uitwijken. In die 
fractie van een seconde dient de situatie beoordeeld te worden, dient de keuze gemaakt te worden en dient de 
gekozen actie uitgevoerd te worden. Indien de situatie "opgesloten" is, bijvoorbeeld met links tegemoetkomend 
verkeer en rechts een rij geparkeerde auto's dan is uitwijken niet mogelijk. De keuze wordt dan remmen. Maar 
als er links of rechts een vrije ruimte is of een lege rijbaan, dan kan de keuze ook zijn om uit te wijken naar die 
vrije baan. Helaas daar lag nu net een verhoogde baanscheiding. Met een ongeval tot gevolg. 

Om onverklaarbare reden worden verhoogde rijbaanscheidingen in een onopvallende kleur uitgevoerd die vaak 
niet of nauwelijks afwijkt van het omliggende wegdek. Hierdoor worden verhoogde rijbaanscheidingen niet of 
nauwelijks gesignaleerd in de genoemde fractie van een seconde en maakt de motorrijd(st)er een verkeerde 
keuze. Wat ons betreft schiet de gekozen infrastructuur dan zijn doel voorbij, temeer omdat met eenvoudige 
middelen, een contrasterende kleur bijvoorbeeld, het probleem voorkomen had kunnen worden. 

Het CROW handboek 190, Handboek Gemotoriseerde Tweewielers geeft onder paragraaf 7.3.2 de indicatie dat 
verhoogde rijbaanscheidingen gevaarlijk zijn voor gemotoriseerde tweewielers. Daarnaast wordt geadviseerd om 
te kiezen voor GTW-vriendelijk oplossingen, zoals overrijdbare rijbaanscheidingen. Daar wordt echter geen 
voorbeeld voor gegeven. Tevens is de term overrijdbaar te vaag. Wat voor een auto overrijdbaar is, hoeft dat niet 
te zijn voor een motorfiets. 
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Een voorbeeld van de genoemde fractie van een seconde is hier in beeld gebracht. Een automobilist die 
onverwacht remt stelt de motorrijd(st)er voor de keus: remmen of uitwijken. In dit geval was er links voldoende 
vrije ruimte om uit te wijken. Daarnaast is hier niet zichtbaar waarom de automobilist is gaan remmen. Stak er 
een dier over? Hoewel je als motorrijd(st)er altijd voldoende afstand dient te houden tot je voorligger blijven 
deze onverwachte situaties veel voorkomen. 

 

In een aantal situaties zien we dat verhogingen en baanscheidingen zwart-wit gemaakt zijn. Hierdoor is de 
verhoging duidelijk zichtbaar en wordt je er niet door verrast. De foto toont weliswaar een slecht voorbeeld 
vanwege de hoogte maar hier is te zien dat de zwart-witte markering van de verhoogde rijbaanscheiding de 
verhoging goed uit laat komen. 

 
 
Ook hier wordt de verhoging duidelijk gesignaleerd. Jammer genoeg is er geen beleid om dit standaard toe te 
passen. Zie de voorbeelden hieronder. 
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Een voorbeeld van een verhoogde rijbaanscheiding in nagenoeg dezelfde kleur als het omringende wegdek. Een 
motorrijd(st)er die hier uit wil wijken zoals in het eerste plaatje komt onverwacht in de problemen. Niet alleen de 
verhoging op zich maar ook de kopse kant van de verhoging leveren gevaar op. 

 

Een voorbeeld van een verhoogde rijbaanscheiding die zeer beslist niet overrijdbaar is. De bescherming van het 
fietspad lijkt logisch maar de onderbroken belijning aan de rechterkant van de rijstrook suggereert dat je er 
overheen kan en mag rijden. Zeer misleidend en onacceptabel gevaarlijk. 
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Een misleidende situatie. Weliswaar is dit geen deel van de rijbaan en geeft de doorgetrokken belijning aan dat je 
er niet overheen mag rijden, het kan voor een motorrijd(st)er in een noodgeval wel een mogelijkheid zijn om uit 
te wijken. De misleiding zit in het feit dat de verhoging in dezelfde kleur is uitgevoerd als het omringende 
wegdek. Nu is deze situatie voor een motorrijd(st)er nog redelijk overrijdbaar.... 

 

..... deze is dat beslist niet. 
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Deze foto geeft aan hoe slecht zichtbaar een verhoogde baanscheiding kan zijn. Een zwart-witte markering was 
hier beter geweest. 

 

Een voorbeeld van een slecht zichtbare en door de onderbroken belijningen een zeer misleidende 
rijbaanscheiding. Extra addertje onder het gras is het feit dat er ter plaatse van in- en uitritten een onderbreking 
is gemaakt in de verhogingen maar vanwege de slechte zichtbaarheid is de kans groot dat je onverwacht de 
verhoging overrijd, met alle gevolgen van dien. 
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Turborotondes vormen een aparte categorie voor wat betreft de verhoogde rijbaanscheidingen. Voordeel van 
deze verhoogde rijbaanscheidingen is dat het verkeer naast je geen risico meer vormt. Onverwacht van baan 
verwisselen is vrijwel uitgesloten. Het risico van “gewone” twee- of meerbaansrotondes waarbij je als 
motorrijd(st)er over het hoofd kan worden gezien bij het verwisselen van rijbaan is zodoende nihil. Eigenlijk is dit 
de enige situaties waarin een verhoogde rijbaanscheiding voor motorrijd(st)ers acceptabel, cq, in het voordeel is. 
Dit voordeel is er slechts als in het ontwerp niet afgeweken wordt van de maximale hoogte van de 
rijbaanscheiding die de ontwerper (Ir. Fortuin) er ooit bij bedacht heeft, namelijk niet meer dan 7cm ten opzichte 
van het wegdek. Hierbij gaf Ir. Fortuin ook de aanbeveling om een contrasterende kleur te gebruiken. Omdat 
turbo-rotondes steeds meer toegepast worden ontstaat ook een gewenning aan deze situaties. Als 
motorrijd(st)er weet je dus wat je kunt verwachten. 

 

Bron:www.mag-nl.org 
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Datum  Soort rit-evenement  Afstand ca. Kosten  Vertrektijd Organisator / extra info 

8 september Promotierit 125 km - 11:00 uur MTK de IJselrijders 

16 september  27e Herfstrit 
MC Salland Lemele  

163/226 km  € 5,-- 10:00  uur MC Salland Lemele 

23 september  Toerrit  Ca. 245 km - 09:30 uur Erwin Zinnemers  

14 oktober  Sluitingsrit   -  Harry Koolhof  

 

Op 16 september rijden we bij MC Salland een open rit nl de 27e Herfstrit. 
Gezamenlijk vertrek vanaf De Lindeboom in Schalkhaar om 10:00 uur. 
Lengte van de route is 163 of 226 km (gerekend vanaf het clubhuis MC Salland) 
De route gaat richting Twente en Achterhoek. Wij zullen de route “oppikken” in Schalkhaar, omdat 
die daar toevallig langs gaat. 
Meerijders kunnen zich bij de toercommissaris melden. Hij krijgt de route daags van te voren 
vanuit MC Salland toegestuurd. 
 
 

        Jaap van den Berge, Toercommissaris 


