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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 

Dit keer is het weer mijn beurt om een stukje te schrijven. Soms is het wel eens lastig om een 

onderwerp te vinden. Dit keer wil ik het eens hebben over kleding. Het is mij afgelopen zomer 

opgevallen dat veel (vooral jonge motorrijders op snelle scheurmonsters) het niet zo nauw nemen met 

hun kleding. Dan heb ik het natuurlijk over veilige motorkleding. Nu is het de afgelopen maanden wel 

erg warm geweest. Toch moet dat geen excuus zijn om snel even een stukje  in je T-shirt, korte broek 

en slippers een stukje te gaan rijden. Zo lang alles goed gaat is er natuurlijk niets aan de hand. De 

ellende begint als je onderuit gaat. Ook met een snelheid van 30 km per uur heb je al een behoorlijke 

schade aan handen, benen etc. Raar, dat we wel zuinig zijn op de motor maar minder op ons vel…… 

We proberen er alles aan te doen om de motor krasvrij door het verkeer te loodsen en in de garage 

wordt hij zorgvuldig weggezet. 

Het is zeker zo belangrijk (lees belangrijker) om ervoor te zorgen dat er geen “krasjes” op ons lichaam 

komen door het niet dragen van beschermende  kleding. Want een motor kun je vernieuwen maar met 

je  lichaam moet je toch nog voorzichtiger omgaan dan met je motorfiets. 

Gelukkig is iedereen van onze club die meerijdt met de toerritten goed gekleed en zo kunnen we als 

IJselrijders een voorbeeld zijn voor andere motorrijders die het niet zo nauw nemen. Ook  daarom is 

onze club een motorclub om trots op te zijn. 

Ik wens iedereen veel veilig kilometers toe. 

Jose Maatman 
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P r o m o t i e r i t 
 

uitnodiging ter ondersteuning 
 

op zondag 15 september 
 

vertrek 11.00 uur 
 

 
Beste IJselrijder / ster, 
 
Zoals jullie weten is ons ledenbestand over zijn dramatisch dieptepunt heen. Dankzij inspanningen van ons 
allemaal hebben wij weer nieuwe leden aangetrokken en blijft de telling nu steken op 53 leden. Dit aantal is nog 
behoorlijk laag, maar er zit weer progressie in. 
 
Hierom heeft het bestuur van MTK de IJSELRIJDERS 1974 gemeend de promotierit, net zoals afgelopen jaar, te 
moeten prolongeren. Wij willen de potentieel nieuwe leden tijdens deze rit met zoveel mogelijk IJselrijders kennis 
laten maken opdat zij een zo goed mogelijk beeld krijgen van de club waarvan zij mogelijk lid kunnen worden. 
 
Motorrijders die hiervoor in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld de regelmatige deelnemers aan de 
KOEKSTADRIT en de AVOND-4-DAAGSE maar kunnen ook meekomen met bestaande leden / gastrijders of 
genodigden.  
De commissies van de KOEKSTADRIT en de AVOND-4-DAAGSE hebben hun medewerking verleend door hun 
adressenbestanden beschikbaar te stellen.  
 
In de komende dagen zullen deze deelnemers per email een uitnodiging ontvangen 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 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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Oproep voor nominatie IJSELRIJDER/STER van het jaar 2013 

 
 

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

voor te dragen als IJselrijder/ster van het Jaar 2013. 

 
Brengt u per e-mail uw voordracht uit vóór 20 oktober 2013 bij de secretaresse: 
fgj.maatman@home.nl  
 
Wilt u de secretaresse zelf nomineren, mail dan de voorzitter: 
famkorting@home.nl. Ook het bestuur zal personen nomineren.  
 
De nominaties worden op de Algemene Ledenvergadering  van 18 oktober 2013 
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 in 2014 bekendgemaakt. 
 

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

Nieuw Lid 
Graag wil ik namens alle MTK de IJselrijders, Sander Hagen 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 

 
 

 
 
  

mailto:fgj.maatman@home.nl
mailto:famkorting@home.nl
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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                Programma 2013 
 
 
 
Datum  Tijd   Plaats    Wat te doen 

 

13 september  20:00 uur  Jos Korting   Bestuursvergadering 
11 oktober  20:00 uur  Jan Korting   Bestuursvergadering 
18 oktober  20:00 uur  De Lindeboom   Algemene Leden Vergadering 
 

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

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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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 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 
September 

 

Sander Hagen 

Frank Boekholz 

Dirk Welgraven 

Berrie Bunt 

Henk Put 

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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Verslag advertentierit 3 augustus jl. 
 
Het was een mooie en warme dag. 
Geen 30 graden, die we al diverse dagen gehad hadden, of zelfs meer, maar evengoed behoorlijk warm. Helaas 
was de opkomst er niet naar. Ik denk dat er velen op vakantie waren of anders dacht men misschien dat het 
weer meer dan 30 graden zou 
worden, en dan is zelfs 
motorrijden te warm. 
 
We waren met zijn zessen, Harry 
en Tonny Koolhof, Henk Put met 
zijn zoon, Jaap van den Berge, 
Maupi Ferrari en wij, Henk en 
Berna Pasman. Helaas wel erg 
weinig om mee op stap te gaan 
naar onze adverteerders. 
Jan Korting had alles geregeld en 
hij kwam ook naar de 
Lindeboom met de papieren.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben 12 adverteerders, en het  was de bedoeling dat wij die allemaal zouden gaan bezoeken en dan bij 
elke adverteerder het antwoord op een vraag zouden vinden. Dat zou ons punten opleveren en samen met de 
verreden kilometers per persoon moest dit een winnaar opleveren. 
De adverteerders waren: Aarnink Kunststoframen, Autobedrijf Slagter, Bandencentrum Steverink, BMS = 
Boshuizen motor Service, Colin Motoren, Van Harten Motoren, Joop Hagen Verkeersschool, Kempenaar 
Motoren, Mamola Motoren, Motor Oost, Oude Monnink Motors en WK Brom Scooter Center.  
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Omdat we met weinig mensen waren besloten we als een groep te gaan. Eerst naar van Harte Motoren, die zat 
in Amersfoort, het verst weg. Een mooie tocht binnendoor, daarna wilden we naar Lemelerveld. Omdat we als 1 
groep gingen waren de kilometers niet meer belangrijk, dus zetten wij de motorkaart aan op de Zumo. Een zo 
nog mooiere tocht leverde dit ons op. Daarna even een hapje eten. Toen het eten op was , was het intussen al 
half 3. We hadden al gauw bekeken dat we niet iedereen konden bezoeken in 1 dag en dan nog voor 
sluitingstijd. Dus tijdens het eten besloten we ons op te splitsen. Maupi en Henk Put met zij zoon gingen naar 6 
zaken in Deventer onder leiding van Jaap. Wij Harry en Tonny en Henk en Berna zouden de andere zaken nog 
afgaan. Dit omdat het toch wel sneu was als er niemand zou komen vanwege tijdgebrek. Wij gingen  eerst naar 
Vroomshoop, toen naar Rijssen en dan naar Laren. Zo zou toch iedereen bezocht zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo gezegd en zo gedaan. Het leverde ons wel weer een mooie tocht op. Alleen onze laatste in Laren, Mamola 
Motoren was gesloten. Omdat we daar nog wat tijd mee hadden uitgespaard vroeg ik of we op de terugweg 
naar Schalkhaar niet nog een bliksembezoekje naar Colin Motoren konden maken, de anderen zouden er wel 
langs gaan, maar Colin was ook nog lid geworden en ik was wel benieuwd naar zijn bedrijfjes. Dus wij daar nog 
even langs. Hij heeft 4 bedrijven. Motoren reparatie,  ruitschadeherstel voor auto’s, iets met beplakken/pimpen 
voor auto’s en het laatste ….. Sorry, het is 14 dagen geleden en ik weet het helaas niet meer. (ik had veel eerder 
willen schrijven, dan onthoudt je het beter) Maar goed, het was even gezellig en men kon het wel waarderen 
dat we nog even langs kwamen. Daarna snel naar Schalkhaar. We hebben nog even een ijsje genomen en Jan 
heeft de prijs “uitgereikt”. Was een wassen neus natuurlijk. Het was een fles rode wijn. Maar omdat alleen Henk 
rode wijn dronk was hij de “winnaar”. Ha, ha. 
 
Ik hoop dat de volgende keer er een grotere opkomst is. Misschien een idee om adverteerders in 2x te 
bezoeken, het ene jaar de ene helft en het andere jaar de andere helft. 
Het was in ieder geval gezellig, Jan en adverteerders bedankt. 
 

Motorgroetjes van Berna 
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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 18 oktober 2013 
        Aanvang : 20.00 uur 
        Plaats    : Café / Restaurant “De Lindeboom”  
 
VOORLOPIGE AGENDA: 

1. Opening  
 

2. Goedkeuring notulen ALV 1 februari 2013 
 

3. Invulling vacatures: 
-  bestuurslid 
-  diverse commissies 

4. Bijkomende agendapunten :                              
- Hoever zijn de plannen voor het lustrum gevorderd 
- Aanpassing statuten en huishoudelijk regelement 
- Aanpassing puntentelling toercompetitie 

 
5. Planning winterprogramma 2013 / 2014 

 
6. Nominatie en verkiezing IJselrijder / ster 2013 

 
7. Rondvraag 
 
PAUZE 
 
8. Beantwoording rondvraag  
 
9. Voorlopig toerprogramma 2014 
 
10. Contributie 2014 
 
11. Voorlopige begroting  2014 
 
13.  Sluiting 
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Verslag rondje Piaam 18 augustus jl. 
 

Zondag ochtend 18 augustus, kwart voor negen kom ik aanrijden bij de Lindeboom om met Cor en Elly hun 

rondje Piaam te rijden. Het regent en af en toe nog stevig ook. Maar natuurlijk, Cor en Elly staan al te wachten 

en zelfs nog een oude bekende ook, Sander Hagen. Zelf had ik hem nog niet eerder getroffen maar als 

toercommissaris heb ik het beheer over alle routeboekjes sinds het begin van de IJselrijders en daarin heb ik zijn 

naam verschillende keren in gezien, 

maar nu is hij opnieuw lid van de club 

geworden, welkom Sander. 

Na korte tijd arriveren ook nog Arthur 

Holthuis, Pieter-Jan Fleddérus, Henk en 

Berna Pasman, Harry Koolhof, Jan 

Korting, Halit Aydin en Francis en José 

Maatman. Voor Cor voldoende 

deelname om de toekomst nog eens 

vaker een rit voor te bereiden. Omdat 

het nog steeds regent moeten we de 

deelnemerslijst onder het afdakje van de 

rabobank invullen opdat niet alle inkt 

gaat uitlopen, maar om klokslag negen 

uur zijn we dan zover dat Cor, alvorens 

te vertrekken, eerst nog even de 

procedure voor het invoegen van de 

groep motorrijders op de N50 bij 

Kampen met ons doorneemt. Dan worden de motoren gestart en zet de karravaan zich in beweging. 

De route gaat richting Vaassen en ’t Harde, via de buitenwijken van Elburg en vervolgens in noordelijke richting 

langs het Veluwe meer. Na Noordeinde gaat het, nog altijd in een matig regentje, richting de N50 waar de hele 

groep wat dichter achter elkaar komt 

rijden en  Harry, die als hekkensluiter 

achteraan rijdt, helemaal naar voren komt 

snellen om als eerste op een vrij momentje 

de N50 op te rijden om zo eventueel 

achteropkomend verkeer tegen te houden. 

De overige leden van de karavaan voegen 

dan als één groep vóór Harry in terwijl die 

zijn plaats als hekkensluiter weer inneemt. 

Op die manier blijft de groep 

aaneengesloten en kunnen zich geen 

andere weggebruikers tussen de rijders 

van onze groep nestelen. 

 De rit gaat verder over de nieuwe brug bij 

Ramspol om de eerste afrit in de Noord-

Oost-polder te nemen waardoor we de 

koffiestop in Ens bereiken. Hier ontmoeten 

we een “zang-collega” van Cor, Hans Felter 

uit St Jansklooster, die daar met zijn motorfiets staat te wachten om samen met ons de koffie te gebruiken en 

daarna een deel van de rit mee te maken.  
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Tijdens de koffiepauze begint het langzaam op te klaren en zo hier en daar is er zelfs al een stukje blauw te zien. 

Gelukkig zet dat door en als we dan tegen kwart over elf met 12 motoren verder rijden is en blijft het verder 

droog.  

De rit gaat dan verder langs Vollenhove, Blokzijl en Kuinre richting Lemmer. Van daar door de zuidgrens van 

Friesland om door het fraaie Gaasterland bij Stavoren uit te komen. Gedeeltelijk loopt de route over de dijk die 

de grens vormt met het IJsselmeer en dat het daar stevig woei was niet alleen tijdens het rijden te merken, 

maar ook aan de enorme hoeveelheid “matrassen” van de kite-surfers die niet alleen bij Stavoren maar ook bij 

Hindeloopen te zien waren. Even verder naar het noorden, maar nog steeds langs het IJsselmeer komen we dan 

bij het plaatsje Piaam. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Cor heeft er een fraai tot restaurant verbouwde 

boerderij weten te vinden waar we de lunch hebben genoten. 

 

Na ongeveer een uur hebben we eerst een tankstation in Makkum opgezocht en daarna verder gereden  naar 

Bolsward. Inmiddels hebben we ook ervaren dat er in Friesland veel boten, meren, kanalen en bruggen zijn en 

dat er ook op een dag als deze veel met die boten gevaren wordt. Ik denk dat we wel tien keer voor een 

geopende brug hebben moeten wachten om allerlei kleine en grotere vaartuigen te  laten passeren.  

Maar goed, we hadden er intussen fantastisch mooi motor-rijweer  bij en bij Ossenzijl, bij het begin van de 

Weerribben, was het tijd voor een korte pauze met een ijsje. Na het “mooiste plekje van Nederland” doorkruist 

te hebben, waar de nieuwe rietoogst voor de rieten daken al weer op de schepen klaar lag gingen we verder 

richting Giethoorn. Ook daar was het op het water erg druk met plezierboten, zowel varend als afgemeerd langs 

de kant. Nog even langs Belt-Schutsloot, waarna onze gast uit Sint Jansklooster afscheid van ons nam en wij 

verder doorreden naar Zwartsluis om bij Hasselt naar de andere oever van het Zwarte Water te gaan. Daarna 

met een ruime boog om Zwolle-noord heen om bij het Zwolle-IJsselkanaal nog even een korte rookpauze te 

houden (Cor denkt ook aan alles). Echter voor het zover was moesten we nog een klein stukje “terrein rijden”  

vanwege een weg opbreking. Dan nog even langs Zwolle –zuid om het laatste stuk van de route langs de IJssel 

naar Deventer af te leggen. Bij de platvoet hebben we Arthur uitgezwaaid en heeft de rest om ongeveer zes uur 

de rit bij de Lindeboom beëindigd. Allen hebben we genoten van de rit door het fraaie zuiden van Friesland. 

Cor bedankt. 

Jaap van den Berge  
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Goed beschermd op weg 

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen 
helpen om de gevolgen van ongevallen voor de 
bestuurders van motoren, scooters en brommers 
terug te dringen. Toch worden de voordelen van 
motorkleding nog door menigeen onderschat. 
Vooral bromfietsers en forenzen in landen met een 
warm klimaat lijken niet stil te staan bij het gemak 
en de veiligheid die deze kleding biedt. 

Er wordt voortdurend geschaafd aan de 
rijopleidingen en het ontwerp van GTW’s 
(gemotoriseerde tweewielers), maar het imago en 
de perceptie van beschermende kleding ter 
bevordering van de verkeersveiligheid laten nog 
sterk te wensen over. Er bestaat een grote 
behoefte aan actuele informatie over alle aspecten 
van beschermende kleding voor de bestuurders 
van gemotoriseerde tweewielers. 

Hoe meer deze weggebruikers doordrongen raken 
van het nut van deze kleding, hoe beter ze een 
afgewogen keuze kunnen maken in het belang van 
hun veiligheid. 

GTW-rijders dienen over de juiste uitrusting te beschikken. Fabrikanten, dealers, de overheid, rijder 
organisaties en andere kunnen een belangrijke rol spelen door motorrijders te informeren en meer 
bewust te maken van de voordelen van goede motorkleding. 

Waarom moeten GTW-rijders beschermende kleding dragen? 

Mode en uitstraling zijn sterk bepalend voor de keuze van de motorkleding. Motor rijden wordt vaak 
geassocieerd met avontuur, vrijheid, sensatie en een sterke identiteit. 

Naast deze emotionele aspecten mogen de motor-, scooter- en brommerrijders ook de veiligheid niet 
uit het oog verliezen. Toch mag het veiligheidsbesef geen beletsel vormen om zorgeloos te genieten, 
onbelemmerd rond te toeren of vlot door het drukke stadsverkeer te laveren. 

Anders dan automobilisten in hun stalen kooi kunnen motorrijders voortdurend van de buitenlucht 
genieten. Helaas zijn er ook nadelen verbonden aan het gevoel van vrijheid dat hiermee gepaard gaat, 
zeker als het op veiligheid aankomt. Denk maar aan de kans op ongevallen, extreem warm of koud 
weer, regen, insecten of opvliegend vuil als gevolg van de passerende voertuigen. Voor dit soort 
situaties en vanwege het gevaar van ongelukken is er beschermende kleding ontwikkeld. Deze kleding 
heeft een dubbel doel: bescherming én draaggemak bieden. Bij een ongeval helpt de beschermende 
kleding letsel te voorkomen of te verminderen. 
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Goed zittende kleding is essentieel voor elke rijstijl. De kleding moet: 

• Een zekere mate van bescherming bieden bij ongevallen 

• Gemakkelijk te dragen zijn bij warm, koud en regenachtig weer 

• De motorrijder zichtbaarder maken voor andere weggebruikers (opvallen). 

Op stap gaan zonder beschermende kleding brengt nodeloze risico’s met zich mee. Toch maken veel 
motorrijders, en dan met name forenzen, zich hier schuldig aan omdat ze motorkleding te duur, 
onprettig of ongemakkelijk vinden of omdat ze het nut ervan niet inzien. Veel scooterrijders gaan er 
ten onrechte van uit dat ze met hun lagere snelheden ook minder risico op zwaar letsel lopen. Een 
ongeval met een scooter of een motor komt op hetzelfde neer als de snelheid in beide gevallen 50 
km/u bedraagt. 

Scooterrijders lopen evenveel risico op letsel als botbreuken, diepe schaafverwondingen of nog erger. 
Beschermende kleding voor ieders smaak en stijl is heel eenvoudig te vinden. 

Klik hier voor meer informatie 

 

 
  

http://www.acem.eu/images/stories/doc/initiatives/safety/NL_eSUM_ppe.pdf
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Toerkalender 2013 

 
       

 
Jaap van den Berge, Toercommissaris 

Datum Soort rit / evenement 
Geschatte 
afstand in 

km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

8-sep-13     Blauwe bogen rit Dalfsen 200 € 5,00 MTC Dalfsen 

15-sep-13     Promotierit vertrek 11:00 uur 125   Bestuur 

22-sep-13     Pony toertocht Heeten 150 / 200 € 5,00 MC Freewheels 

6-okt-13     Oost-Overijssel. Vertrek 9:00 uur 300    Jos Korting 

20-okt-13     Sluitingsrit     Voorzitter 


