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http://www.motorrijdersactiegroep.nl/
http://www.ijselrijders.nl/
http://www.ijselrijders.nl/
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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 
 
 
 

Beste IJselrijders, 
 
 
Het is weer zover! Ik mag weer aan de bak met een voorwoord. Natuurlijk eerst voor iedereen de beste wensen 

met gezondheid en veel liefde. Veel van jullie zal ik misschien al wel hebben gesproken op de nieuwjaarsreceptie 

of tijdens de ALV. 

 

Hoop dat jullie het afgelopen jaar leuk hebben gehad en veel kilometers hebben gemaakt met of zonder de club. 

Ik rijd niet zelf, ben maar een bij/meerijder. Maar ook op deze manier kun je heel erg genieten van het rijden en in 

mijn geval van de natuur. Je kunt je gedachten laten dwalen en op deze manier is het voor mij een ontspanning. 

Weg van de hectiek van alle dag. Als je zelf rijdt moet je natuurlijk gefocust zijn op het rijden. Op die manier ben 

je ook anders bezig en werkt het motorrijden als ontspannend. Dus eigenlijk rijden we motor voor onze 

gezondheid. Onze manier van sporten. 

 

Ik hoop dat ik dit jaar veel van jullie mag ontmoeten op ritten of andere activiteiten die door de club worden 

gepland, want samen zijn we de IJselrijders. 

 

 
José Maatman  
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  Agenda       2016

 
 
 
 

Datum  Tijd   Activiteit    Plaats   
 
5 februari   20:00 uur   Bestuursvergadering  Jose Maatman 
11 maart  20:00 uur  Bestuursvergadering  Jan Korting 
April geen bestuursvergadering 
 
 

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

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20:00 uur bij het desbetreffende 
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0 van het digitale clubblad. 

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

KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
  Autobedrijf Slagter: 10% korting. De korting is op arbeidsloon en APK. 
 

Alléén op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 

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

KM-vergoeding 2016 
 

De km vergoeding is op basis van de gemiddelde benzineprijs  
voor 2016 vastgesteld op € 0,10  

 
 

 

  

           

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
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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 Klootschieten, zondag 14 februari 2016

Op ZONDAG 14 FEBRUARI a.s. is er weer klootschieten.  
En na afloop is er een stamppotbuffet bij  

de Lindeboom in Schalkhaar. 
 

We verzamelen bij ons thuis, Huenderkolkweg 18 in Deventer, om 14.00 uur, drinken 
een kop koffie of thee en daarna vertrekken we om te gaan klootschieten. 

 
Laten we hopen dat we droog en zonnig 
weer hebben die middag. 
Mocht het weer niet zo denderend zijn, zorg 
dan voor stevige (regen)schoenen en evt. 
regenkleding of een plu. 

 
De route duurt ± 1½ uur. 
Na terugkomst gaan we om ± 17.00 uur eten. 
Zowel de consumpties als het eten, buffet 
kost € 18,50 p.p., en zijn voor eigen rekening. 

 
Ik hoop uiteraard op een grote opkomst, dus geef je snel op !!! 

Er geldt hiervoor een VOORINSCHRIJVING : 

 
 

Opgeven kan tot uiterlijk 10 februari a.s. 
 
 
 
Tot gauw, Berna Pasman 
 
Opgave kan via tel. 0570-651137 of 06-22792696, ook via email: bernapasman@ziggo.nl 
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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  

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 februari 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 3 7 maart 2016 

20 maart 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 4 7 april 2016 

20 april 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 5 7 mei 2016 

20 mei 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 6 7 juni 2016 

20 juni 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 7 7 juli 2016 

20 juli 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 8 7 augustus 2016 

20 augustus 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 9 7 september 2016 

20 september 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 10 7 oktober 2016 

20 oktober 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 11 7 november 2016 

20 november 2016 Clubblad jaargang 43. Nr. 12 7 december 2016 

20 december 2016 Clubblad jaargang 44. Nr. 1 7 januari 2017 

 

 

 

 

 
  

      

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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jarigen februari 

Ina Mossink    
Ton Korting    
Rudie Urbach    
MauPi Ferrari    
 
   
       

 

Van harte gefeliciteerd 
met jullie verjaardag 

 

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

Weet jij iemand die lid wil worden? 

 
Zo ja, nodig hem of haar dan uit voor een clubrit of 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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Huldigingen op een geslaagde 
nieuwjaarsreceptie MTK de IJselrijders. 
 
 
De goed bezochte nieuwjaarsreceptie was zeer geslaagd te 
noemen. Voorzitter Jan Korting nam kort het toerjaar 2015 door. 
Ook maakte hij bekend  dat de toerkalender voor motorseizoen 
2016 is ingevuld. IJselrijder Cor Dalhuisen werd gehuldigd tot 
IJselrijder van het jaar 2015.  
 
In de toercompetitie 2015 kreeg Jan Korting de 1e prijs,  
de 2e Henk Pasman en de 3e prijs ging naar Halit Aydin. 
 
Daarnaast kreeg Marion Korting bloemen uitgereikt voor haar 
inzet en hulp voor de afgelopen jaren. Hierna werd de receptie 
informeel voortgezet onder het genot van een hapje en een 
drankje.  
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Nieuwjaarsreceptie 2016 

Het enige wat we tevoren hadden laten doorschemeren was, dat we nu na vele jaren i.v.m. onze bijna 
traditionele vakanties in het begin van januari naar de warmte, o.a. Gran Canaria, we nu mogelijk terug zouden 
zijn vóór de Nieuwjaarsreceptie van de motorclub. 

Nietsvermoedend togen we dus naar Deventer en troffen bij Floors reeds de nodige leden. We werden warm 
ontvangen zochten een plaatsje aan de lange tafel die was op gezet. Na koffie, wat hapjes en wat biertjes 
kwamen Jos en Jan ten tonele om de uitslag van de toercompetitie bekend te maken. De uitslag daarvan is dus 
nu bekend.  

Vervolgens kwam de wisselbeker voor IJselrijder van het jaar tevoorschijn. Even tevoren zat ik nog even met Jan 
Korting te memoreren dat ik dit jaar 30 jaar lid was van onze club. Totaal nietsvermoedend bleek ik voor die 
beker te zijn genomineerd en was totaal overrompeld. Blijft een leuke geste. Elly kreeg een prachtige bos 
bloemen uitgereikt en stelde dat ook zeer op prijs. Hierbij dan ook onze hartelijke dank aan de 
verantwoordelijken hiervoor en graag tot ziens bij een volgende mooie toerrit.  

Tot slot hierbij de complimenten aan de organisatoren voor de nagenoeg perfecte organisatie van dit gebeuren. 

Met vriendelijke motorgroeten, 

Elly en Cor Dalhuisen 
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LEKKER ONTSPANNEN RIJDEN…….. 

 

Snelheidsduivel. 

 Een belangrijk punt bij (plezierig) motorrijden, is dat je ontspannen op je motorfiets zit. Iets ontspannen kunnen 

doen is bijna altijd het gevolg van zelfvertrouwen in eigen kunnen. Als je iets gaat doen met je motor, waarvan 

je zelf niet zeker bent of dat goed gaat, dan leidt dat gegarandeerd tot een onprettig gevoel en een verstrakking 

van je lichaam. Rijd je bijvoorbeeld mee met een groepje vrienden en ligt het tempo voor jouw doen en gevoel 

net iets te hoog, dan rijd je niet lekker. Je hebt steeds het gevoel iets boven je kunnen te rijden en daardoor is er 

angst dat het niet goed gaat. Dat je bijvoorbeeld in een bocht naar rechts 

uitzwaait naar de linker weghelft of in een bocht naar links te dicht bij de 

berm komt. Of dat je het gevoel hebt dat je wel eens onderuit zou 

kunnen gaan in dat tempo. 

Of dat gevoel juist is, is een tweede. Want over het algemeen gebruikt 

de gemiddelde motorrijder in de verste verte niet alle grip die zijn 

banden hebben. Maar het idee is voldoende om je onprettig te voelen. 

Je rijdt gespannen, vind het eigenlijk niet zo leuk, en je wordt er ook nog 

doodmoe van. Elke motorrijder heeft een comfortzone en die is bij elke 

motorrijder verschillend. 

Door te weten en vooral te begrijpen wat je doet of moet doen of juist 

tegenovergesteld, wat je beter niet kunt doen, leg je een basis om een 

betere motorrijder te worden en vergroot je je comfortzone. 

Maar het feit dat je het weet, wil nog niet zeggen, dat je het ook kunt. 

De meeste zaken die belangrijk zijn voor de motorrijder, zoals bochtentechniek (weten op welke manieren je 

een motor kunt besturen, zoals tegensturen, doorkantelen, gewichtsverplaatsing) of remmen bij een 

noodsituatie, kun je theoretisch wel weten, maar dat wil niet zeggen dat je ze in de praktijk ook kunt uitvoeren.  

Zeker niet als je deze in een flits moet uitvoeren zonder er over na te kunnen denken. 

Tussen weten hoe het moet en doen zoals het moet zit nog behoorlijk veel ruimte. Wil je dus een betere en 

veiligere motorrijder worden, dan moet je oefenen. En blijven oefenen, want een mens is nooit uitgeleerd. 

Beheers je een bepaalde techniek, dan kun je die altijd weer verbeteren, verfijnen. Daardoor rijd je dan nog 

vloeiender, mooier en meer ontspannen. 

Bovendien is een groot pluspunt dat je veiliger rijdt, want kennis = macht. En in dit geval macht over je motor. 

Niet voor niets zijn er daarom zo veel cursussen om beter te leren motorrijden. Niet voor niets krijgen zelfs de 

beroepsmotorrijders van politie en marechaussee regelmatig bijscholing voor het motorrijden. 

Ben je een liefhebber van rijden in de bergen (en welke motorrijder is dat niet) dan is het goed om de juiste 

manier van motorrijden in deze omgeving op de juiste manier aan te leren. Er zijn veel deelnemers aan onze 

trainingen die jaarlijks een training doen. Even weer de puntjes op de i zetten en waar mogelijk technieken 

verbeteren.  

  

http://www.lcvm-bergtrainingen.com/wp-content/uploads/2015/11/Snelheidsduivel.jpg
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En laten we wel wezen: Het is niet bepaald een straf om een weekend door te brengen in de Taunus, Harz, 

Schwarzwald en Dolomieten. Als je dan bovendien ook nog terug komt als een betere motorrijder, dan zijn er 

alleen maar pluspunten. 

Als je gaat oefenen (en het maakt niet uit welke oefening je doet, houd dan altijd de onderstaande regels aan. 

Dan heb je het meeste baat en blijft het veilig. 

Als je de oefening doet met lage snelheid, GAAT DE OEFENING MEESTAL GOED 

En als de oefening goed gaat, DAN KRIJG JE ZELFVERTROUWEN 

En als je zelfvertrouwen krijgt, ZIT JE ONTSPANNEN OP JE MOTOR 

En als je ontspannen op je motor zit, GAAT DE OEFENING STEEDS BETER 

En als de oefening steeds beter gaat, WORD JE EEN GEROUTINEERDE MOTORRIJDER 

En als je een geroutineerde motorrijder bent, RIJD JE VEILIGER 

En als je veiliger rijdt, DAN LEEF JE LANGER……………… 

 

BRON: LOOT Infowijzer 

  



 Februari 2016 Maandblad M.T.K. de IJselrijders 1974    pagina 11 

Benzine tanken in 2016 veel voordeliger 
  

De olieprijs daalt al een jaar lang fors. Het gevolg is dat één liter ruwe olie omgerekend nu nog maar 25 eurocent 
kost. Dat is goedkoper dan een fles bronwater uit de supermarkt. De lage olieprijs laat de prijs aan de pomp ook 
dalen. Zelfs met een belastingdruk van ongeveer 60 procent is de huidige pompprijs per liter gelijkwaardig aan 
de prijs van een liter cola. Met de huidige omstandigheden is de verwachting dat de lage olieprijs nog even 
aanhoudt. “Als dit prijsniveau representatief staat voor heel 2016, zijn automobilisten komend jaar gemiddeld 
150 euro voordeliger uit aan de pomp”, volgens Paul van Selms van het consumentencollectief 
UnitedConsumers. En er zit zelfs mogelijk meer in het vat. Het tij van een aanhoudend olieaanbod lijkt niet te 
keren.  
 
Olielanden te afhankelijk van olie inkomsten 
De begroting van veel olieproducerende landen wordt elk jaar groter en zijn sterk afhankelijk van de olie 
inkomsten. Ondanks het overschot aan olie blijven olielanden daarom doorproduceren om hun inkomsten op 
niveau te houden. Ook met de lagere olieprijs en daarmee minder inkomsten, zien olielanden vooralsnog als 
enige optie extra produceren. Zelfs als hier geen vraag naar is. Hierdoor is de kans groot dat de olieprijs nog 
verder gaat dalen naar zo’n 20 tot 30 dollar per vat. Jarenlang werd ruim 100 dollar per vat betaald. Als het 
zover komt is het prijsniveau van olie weer gelijk aan de lage olieprijs van voor het jaar 2000. Deze voorspelling 
wordt versterkt door het feit dat het kartel van olieproducerende landen (OPEC) sinds het voorjaar van 2015 de 
rijen niet meer gesloten krijgt om, via productievermindering, de olieprijsdaling te keren. 
 
Energie-efficiëntie en het klimaat 
Naast de overproductie aan olie spelen andere factoren een belangrijke rol bij de prijsdaling van olie. De 
energie-efficiëntie neemt toe. Door zuinigere auto’s en transportmiddelen, alternatieve brandstoffen en 
energiebesparing neemt de vraag naar brandstof af. “Als energie niet meer synoniem staat voor olie, zal de prijs 
van olie verder dalen”, aldus van Selms. Ook het klimaatfenomeen El Niño dat voor een zachte winter in 
2015/2016 op het noordelijke halfrond zorgt, heeft effect. Er wordt massaal minder gestookt, waardoor minder 
brandstof nodig is. 
 
 

Gladde naden tussen rijstroken gaan verdwijnen 
 
Goed nieuws voor motorrijders: Rijkswaterstaat gaat nieuwe naadbeschermers toepassen tussen rijstroken. De 
oude, glimmende beschermers konden gevaarlijk glad worden. 
 
Om open naden en materiaalverlies te voorkomen, passen wegenbouwers naadbeschermers toe tussen 
asfaltstroken toe. Vooral tussen oud en nieuw asfalt was de verbinding tussen rijstroken lastig. De 
naadbeschermer die tot voor kort werd gebruikt, is  vaak zichtbaar als glimmende streep. Bij neerslag lijkt hij op 
een spookmarkering. En hij kan glad worden, wat  voor motorrijders gevaar oplevert. De nieuwe 
naadbeschermers is stroef en glimt niet, zo blijkt uit een geslaagde proef op de A59 bij Waalwijk. Vier grote 
wegenbouwers hebben van Rijkswaterstaat goedkeuring gekregen voor toepassing van nieuwe 
naadbeschermers. 

 

Reflecterend vest in Frankrijk vanaf nu verplicht 
Vanaf 1 januari 2016 is het in Frankrijk ook op de motor voor bestuurder en passagier verplicht een CE -
gehomologeerd reflecterend vest ("gilet de haute visibilité") bij zich te hebben. Het is daarbij ook verplicht dit 
als motorrijder of bestuurder van een driewieler aan te trekken als u buiten de bebouwde kom stil komt te 
staan bij een niet meer werkende motorfiets/driewieler of bij een noodstop om een andere reden. De boete 
voor het niet bij zich hebben van een fluorescerend hesje is met € 38 zeker niet hoog, maar een noodstop kan 
voor nog veel meer kosten zorgen; bij het dàn niet bij zich hebben van het vest kan de boete -als extra pech- 
oplopen tot maximaal 750 euro! Overigens geldt deze regel ook voor fietsers en bestuurders van een rolstoel. 
Voor auto's komen er nog de bekende gevarendriehoek en een alcoholtest ("éthylotest") bij, maar die laatste 
twee gelden dus niet voor motorrijders.  

http://www.nieuwsmotor.nl/premium-persberichten/21448-benzine-tanken-in-2016-veel-voordeliger
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/21498-reflecterend-vest-in-frankrijk-vanaf-2016-verplicht
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Overzicht verkeersboetes 2016: administratiekosten 30% omhoog 
Per 1 januari 2016 zijn de administratiekosten voor verkeersboetes van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) van 7 naar 9 euro verhoogd; een stijging van 30 procent waardoor de overheid jaarlijks zo'n 23 miljoen 
euro extra zal binnenkrijgen. Volgens het CJIB is dit nodig om de gestegen personeelskosten te betalen, die 
deels weer een gevolg zijn van de mogelijkheid om hoge boetes gespreid te betalen. aldus het AD. Daarnaast 
stijgen de verkeersboetes voor snelheidsovertreding dit jaar ook weer (link: boetes 2015), al is dat bij kleinere 
overtedingen maar 1 euro, wat oploopt tot 5 euro voor grotere overtredingen. Hieronder een overzicht van alle 
boetes die voor motorrijders relevant zijn.  
 

Aantal motoren Nederland groeit naar 731.190 in 2015 
In het afgelopen jaar is het aantal motorfietsen met kenteken gegroeid naar 731.190 stuks, zo blijkt uit het 
kentekenregister van het RDW en de analyse daarvan door VWE voertuiginformatie en -documentatie. Eind 
2014 waren er nog 729.821 gekentekende motorfietsen in Nederland, de groei van 1369 komt onder de streep 
na een optelsom van groei door nieuwverkopen en import van occasions en daling door export en sloop. De 
opbouw van het 'motorpark' is vooral qua leeftijd zeer opvallend; eenderde (244.289) van alle motorfietsen is 
ouder dan 25 jaar. Verder is in de leeftijd van de Nederlandse motorfietsen de economisch crisis van na 2008 
goed zichtbaar; van motoren die tussen de 1 en 7 jaar oud zijn, staan er per jaar zo'n 10.000 op de lijst, terwijl 
de jaren daarvoor dat ruim boven de 20.000 blijft. Gevolg hiervan is dat motordealers moeite hebben 'verse' 
occasions aan te bieden.  
 
Qua leeftijd van de bezitters werden de gevolgen van de nieuwe rijbewijswetgeving duidelijker; het aantal 
eigenaren tussen de 18 en 25 daalde van 22.405 in 2014 naar 20.614 in 2015, net zoals de leeftijdscategorie 36 - 
45 die zakte van 130.612 naar 122.563. Ook de grootste groep, die van 46 tot 55 jaar oud, daalde van 220.290 
naar 215.303. Groei was er voor motorrijders van 26 tot 35: 94.823 naar 96.562, net als voor de 
leeftijdsgroep 56 - 65 met 156.578 naar 166.110 en ook '66 en ouder', die steeg van 60.771 naar 66.057.  
 
Qua cilinderinhoud ligt het zwaartepunt duidelijk tussen de 550 en 750 cc, ongeveer eenderde van alle 
motorfietsen die in Nederland op kenteken staan past in deze categorie. Ook de 950-1050 categorie is relatief 
ruim aanwzig met 9,58% van het wagenpark. Maar 2,5% rijdt rond met '1550 of meer' cc. Tegen de 
verwachtingen van de afgelopen jaren in daalde het aantal vrouwelijke bezitters van een motorfiets. In 2014 
stond nog 9,99% (72.885) van de motorfietsen op naam van een vrouw, in 2015 zakte dit zowel absoluut als 
procentueel licht naar 9,89 % (72.283).  
Qua motormerken is het nog steeds Honda die de lijst aanvoert met 184.011 oftewel 25,17% van alle motoren 
die in Nederland aanwezig zijn. Yamaha staat op de tweede plaats met 118.283 (16,18%) en Suzuki komt op 
plaats 3 met 99.675 (13,63%). Overigens daalde de hoeveelheid van alledrie deze merken wel. Stijging was er 
voor BMW, Harley-Davidson, Ducati, Triumph en KTM. Ook opvallend: merken als Zundapp en Kreidler groeiden 
in 2015 beide met enkele tientallen motorfietsen van meer dan 50cc op kenteken. Overigens geldt voor alle 
bovenstaande cijfers dat hierin dus alleen motoren met een kenteken vermeld zijn, crossmotoren of oldtimers 
zonder kenteken komen immers niet voor in de kentekenbestanden van de RDW. 
 
BRON: LOOT infowijzer 

 

http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/21494-verkeersboetes-2016-administratiekosten-30-procent-omhoog
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/20512-overzicht-verkeersboetes-motorrijden-2015
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/21508-aantal-motoren-nederland-groeit-naar-731-190-in-2015
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Nieuwe Europese regels voor motorfietskleding  
Het Europees Parlement heeft deze week besloten dat in vervolg alle motorkleding gezien moet worden als 
beschermende kleding en dat deze aan alle Europese normen zal dienen te voldoen. Tot nu toe werden alleen 
beschermende (motorfiets) handschoenen, laarzen en impact-beschermers gezien als beschermende kleding die 
onder bepaalde normen vallen. Nu heeft het Europees Parlement besloten om de totale motorfietsuitrusting op 
te nemen in een nieuwe persoonlijke beschermingsmiddelen-regeling. Dit betekent dat in een paar jaar tijd alle 
motorfiets spullen die in Europa verkocht worden aan dezelfde veiligheidseisen voldoen, zodat ze allemaal een 
minimum aan bescherming moeten bieden tegen slijtage en een impact. Helmen en vizieren vallen buiten het 
toepassingsgebied van de nieuwe verordening; deze zijn al gedekt door het VN ECE-reglement nr. 22. 
 
Net zoals dat nu al gebeurt met laarzen en handschoenen, zal er aan de binnenkant van alle motorkleding een 
label bevestigd moeten worden waaraan de koper kan zien dat deze voldoet aan Europese normen en in welke 
mate bescherming geboden wordt. Ook dient informatie over onderhoud, opslag en het gebruik ervan te 
worden vermeld. De precieze normen en wanneer alle motorfiets spullen in de winkels moeten voldoen aan de 
nieuwe eisen is nog niet bekend. Dat zou zo maar een paar jaar kunnen duren. De FEMA (Europese federatie van 
motorrijders) geeft aan motorrijders op de hoogte te zullen houden van alle nieuwe ontwikkelingen. 
Deze nieuwe verordening betekent overigens niet dat motorrijders verplicht zullen worden om alleen 
goedgekeurde kleding te dragen. Deze regeling gaat alleen over de verkoop van goedgekeurde beschermende 
kleding en niet over het dragen ervan. Voor zover bekend heeft de Europese Commissie ook geen plannen om 
het dragen van goedgekeurde motorkleding verplicht te gaan stellen. 
 
Dolf Willigers, secretaris-generaal van de FEMA: "Als alle motorfietskleding voldoet aan een standaard weet je 
wat de hoeveelheid bescherming is die je kunt verwachten. Dat is consumentenbescherming die we nu niet 
hebben. Natuurlijk zullen de nieuwe normen aan de behoefte van motorrijders moeten voldoen, maar met de 
informatie die we nu hebben, heb ik er alle vertrouwen in dat dit het geval zal zijn. Zolang de Europese 
autoriteiten deze normen niet zullen gebruiken om rijders te dwingen alleen goedgekeurde motoruitrusting te 
dragen, en we zullen er op toe zien dat dit niet zal gebeuren, is de standaardisatie van de motorfietskleding een 
goede zaak voor de motorrijder." 
 
BRON: LOOT Infowijzer 

  

http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/21568-nieuwe-europese-regels-voor-motorfietskleding
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Motorbeurs Utrecht 2016: 18 t/m 21 februari  
Motorbeurs Utrecht zal komend jaar plaatsvinden van 18 tot en met 21 februari 2016. 
Naar verwachting zullen ook dan weer 90.000 à 100.000 motorrijders naar Utrecht komen, net zoals de 96.622 
bezoekers die de kassa's van Motorbeurs Utrecht 2015 passeerden. Met dit aantal liet de jaarlijkse "start van 
het motorseizoen" een stijging van 8% qua bezoekers zien, natuurlijk zal in 2016 geprobeerd worden deze 
stijgende lijn vast te houden door nog meer spektakel te bieden. Vooral het starten van de Kawasaki Ninja H2 
was een dagelijks hoogtepunt, naar verwachting zal de organisatie dan ook veel meer van dergelijke "beleving" 
gaan bieden. 
 

 

Koop je kaarten in de online voorverkoop.  

Dat is voordeliger en betekent ook dat je niet meer hoeft aan te sluiten bij de kassa, maar direct doorloopt naar 
de ronkende motoren. Dus get your fire started en vol gas naar de MOTORbeurs Utrecht! Online kaarten kosten 
€ 14,00. 

 
Tarieven 
Voor MOTORbeurs Utrecht gelden verschillende tarieven, afhankelijk van leeftijd (kleine motormuisjes mogen 
gratis naar binnen), het tijdstip dat je naar de beurs komt en of je vooraf of aan de deur je kaartje koopt. Voor 
het gemak alle tarieven op een rijtje:  
Kinderen t/m 12 jaar: gratis toegang 
Volwassenen + kinderen vanaf 13 jaar: 
Online voorverkoop: € 14,00  
Kassaverkoop: € 17,50 
Avondticket (donderdag + vrijdag vanaf 17.00 uur) aan de kassa: € 13,00 
 

Openingstijden voor bezoekers:   

 Donderdag 18 februari  10.00 - 22.00 uur  

 Vrijdag 19 februari  10.00 - 22.00 uur 

 Zaterdag 20 februari  10.00 - 18.00 uur 

 Zondag 21 februari  10.00 - 18.00 uur 

 

 

http://www.nieuwsmotor.nl/premium-persberichten/20774-motorbeurs-utrecht-2016-18-t-m-21-februari
https://registration.n200.com/survey/1kh1mm2bklu64
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Toerkalender 2016 

 
 Datum Soort rit / evenement Geschatte 

afstand in 
km's 

Kosten voor 
inschrijving 

Organisator 

1 20-mrt     Openingsrit     Voorzitter 

 27-mrt     Paastoertocht     MC Salland 

2 10-apr     Koekstadrit 160/250  €6.00 Koekstadcommissie 

3 24-apr           Cor Dalhuisen 

4 05-mei t/m 08-mei Hemelvaartweekend     Harry Koolhof en Cor Dalhuisen 

 15-mei     Voorjaarstocht     MC FreeWheels 

5 22-mei     Korte Zondag Ochtendrit     Pieter Jan Fledderus 

 29-mei     Vechtdalrit     MTC Dalfsen 

6 03-jun t/m 06-jun Weekend Belgie     PR Commissie 

 06-jun t/m 09-jun Avond4Daagse     MC FreeWheels 

7 16-jun     Korte avondrit     Gert Vierhouten 

8 20-jun t/m 24-jun 31ste Avond4Daagse 3x100km/ 
2x125km 

€5.00 A4D Commissie 

 28-jun t/m 30-jun Avond3Daagse     MTC Dalfsen 

9 03-jul     Regiorit     Regio clubs 

 04-jul t/m 07-jul Avond4Daagse     MC Salland 

10 17-jul           Cor Dalhuisen 

11 31-jul           Jos Korting 

12 14-aug           Harry Koolhof 

 27-aug     Stoppelhaene     Ram Raalte 

13 28-aug     Korte Zondag Ochtendrit     Jan Korting 

14 11-sep     Hefsttoertocht     Henk Pasman 

 18-sep     Blauwe Bogenrit 
(Voorlopige datum) 

    MTC Dalfsen 

16 25-sep           Jaap v.d Berge 

17 09-okt           Halit Aydin 

18 23-okt     Sluitingsrit     Voorzitter 

 
 

 
 
 

Raadpleeg altijd www.ijselrijders.nl/toerkalender.html voor de meest actuele gegevens. 
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Adverteerders 


