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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en lederwaren, tot aan complete projectinrichting.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 
Automatisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 
catalogus, per telefoon, email en de webshop. 
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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Als motorrijders hebben we een naam hoog te houden. 
Helaas is dit soms vechten tegen de bierkaai, omdat er 
bepaalde soorten clubs zijn die voor ons motorrijders nu niet 
bepaald image-verhogend werken. Daarnaast is het in de 
media veel leuker om over de excessen te berichten dan 
over de "doodsaaie" normale motorclubs waar wij helaas – 
volgens diezelfde media – onder geschaard worden. 
Natuurlijk zijn wij niet saai, wij doen heel veel leuke dingen 
samen en alleen al daarom moeten wij lid zijn van onze 
MTC. Ik ben mij er terdege van bewust dat het belang van 
milieubewust handelen, of omgevingsbewust handelen, een 
grote invloed heeft op de beeldvorming van eenieder. Wij 
zouden met zijn allen hier wat vaker bij stil moeten staan. 
Wanneer enkelen onder jullie dit lezen zal de gedachte 
"hypocriet" mogelijk door het hoofd heen schieten, daar ook 
ik wel af en toe aan de gashandel wil trekken, maar toch wil 
ik jullie een aantal gedachtes meegeven. 
Je hoeft echt geen raketgeleerde te zijn om het milieu te 
sparen. Omgevingsbewust handelen is niet alleen oog 
hebben voor de natuur, maar ook oog hebben voor de 
mensen om je heen. Wellicht 
vinden zij dat dat motorrijden 
hinderlijk is, dat motorrijders alleen 
maar herrie maken, of agressief 
zijn. Daar kunnen we natuurlijk zelf 
iets aan doen. Zo kun je 
bijvoorbeeld een toertocht voor 
150 mensen opsplitsen in kleine 
groepen. Dat is niet alleen 
overzichtelijk, het komt ook veel 
sympathieker over op 
omwonenden die langs jouw 
favoriete route wonen. Als je netjes 
rijdt in woongebieden doe je niet 
alleen de bewoners, maar ook je 
collega-motorrijders een groot 
plezier. 
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Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actie-
uitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of 
vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd 

dus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete 
uitrusting en zijn uiterst scherpe prijs. Kom nu bij ons langs 
en strijk uw beloning op.

De Suzuki Swift 1.3 Bandit. Tijdelijk voor € 14.919,-
In 5-deurs uitvoering tijdelijk voor € 15.412,-

•  Standaard automatische 
airconditioning

•  Standaard aluminium 
effecten op de 
audio-installatie

•  Standaard met leder 
bekleed stuurwiel

•  Standaard 
radio/CD-/MP3-speler

•  Standaard 
sportstoelen voorin

•  Standaard stoelbekleding 
zwart/grijs

•  Standaard 
uitlaatsierstuk

•  Standaard 
dakspoiler in 
carrosseriekleur

•  Standaard 
metaalkleur

•  Standaard 
lichtmetalen velgen 

•  Standaard 
acht airbags 

•  Standaard 
mistlampen voor 

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor afl evering importeur. Geadviseerde verkoop-
prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. 
Leaseprijs vanaf € 314,- per maand o.b.v. Full Operational Lease, benzine 
48 mnd, 20.000 km/p.j., 75% no-claim en excl. accessoires, brandstof e.d. Wijzigingen 
voorbehouden.

Brandstofverbruik 2004/3/EC (benzine): 4,7 - 6,8 l/100 km, 14,7 - 21,3 km/l, CO2-uitstoot: 124 - 171 g/km.

Automobielbedrijf Eilander
Mussenkampseweg 8, 8181 PK  Heerde, Tel. (0578) 692 705

Nieuw
De Swift Bandit
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Lidmaatschap per jaar 

Leden € 25,- 
Sub-leden € 15,- 

Inschrijfgeld € 7,50.

Ritprijzen per motor 
Leden: gratis 

Niet leden: € 5,00 
(incl. één consumptie)  

Secretariaat: 
Bernd Bode, 

Klaverkamp 9, 
8051 SZ Hattem 

Tel: 06-52644420 
e-mail: 

berndbode@hotmail.com

Tourcommissie algemeen 
Frits en Johannet van der Tuin, 

Guido Reinink (secretaris), 
Geert Willem Israel, 

Wim Grafhorst, 
(Dik van Ommen) 

Tourcommissie Buitenland:  
Hans Kragt 

Wim Grafhorst 

Organisatie 
gehandicaptenritten 

Carla en Roelf de Boer 

Beheer EHBO koffer 
Carla en Roelf de Boer 

Commissie Speciale 
Activiteiten:

Ineke ter Maten( voorzitter) 
Lia Vorstelman 
Heleen Dijkslag 
Willie de Graaf 
Fred Gerson 

Rij rustig op dijkwegen. Zeker in de Gelderse regio 
Rivierenland, waar veel dijkwegen zijn, is er de laatste jaren 
meer focus op het weggedrag van motor-
rijders. De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, 
Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West 
Maas en Waal en Zaltbommel vragen regelmatig aan 
motortoerclubs om bij een clubrit of toertocht de kwetsbare 
dijkwegen te ontzien en wat vaker te kiezen voor een 
alternatieve route. Vooral op zon- en feestdagen is er op 
dijkwegen een enorme toeloop van dagjesmensen. 
Gemeenten willen voorkomen dat dijken in de weekends 
voor gemotoriseerd verkeer moeten worden afgesloten.  
De indruk bij diverse betrokkenen is dat het beroep op de 
motorclubs de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een wat 
beter aangepast weggedrag en minder geluidsoverlast. In de 
weekenden treffen allerlei soorten weggebruikers elkaar op 
de dijkwegen. Niet alleen motorrijders, maar ook wielrenners, 
toerfietsers, cabrio- en oldtimerclubs, wandelaars en zelfs 
ruiters en koetsiers zijn er te vinden. Motorrijders worden 
door omwonenden vaak als eerste genoemd vanwege hun 
herkenbare uitlaatgeluid, hun snelheid en het rijden in grote 
groepen. Veel clubbestuurders doen al jaren hun best het 
rijgedrag van hun leden positief te beïnvloeden door hier 
aandacht aan te schenken. 
Samen dijken delen, rekening te houden met elkaar én met 
aanwonenden kun je doen door: 
Niet in grote groepen te rijden, de maximumsnelheden te 
respecteren en je tevens aan te passen aan andere 
weggebruikers én aan aanwonenden langs de dijken, extra 
rustig te rijden in kleine dorpjes met vaak smalle straatjes, zo 
weinig mogelijk toeren te maken door in een zo hoog 
mogelijke versnelling te rijden (conform "het nieuwe rijden") 
en niet te rijden met uitlaten die niet goed gedempt, en dus 
illegaal, zijn. 
Eén met je omgeving 
te zijn. Als motorrijder 
ben je natuurlijk een 
rijdend visitekaartje. 
Gedraag je je sociaal 
in het verkeer, dan 
heeft dat een 
positieve invloed op 
de beeldvorming ten 
opzichte van motor-
rijders. Dit noemen we defensief rijden, de stijl die je op alle 
voortgezette rijopleidingen (VRO's) leert. Als je weet wat je 
motor doet en hoe je deze eigenschappen kunt gebruiken, 
kun je veel beter inspelen op onverwachte situaties.  
Gelukkig hebben de meeste motorrijders al oog voor hun 
omgeving. Op een motor beleef je de wereld om je heen 
namelijk veel intenser dan in een auto. Het is één van de 
vele redenen om te gaan motorrijden. 

Veel leesplezier met dit "Bijpratertje"  
Groetjes, Tonny ter Maten 





PADD'NBESTAND

Nieuwe leden:

Jan Wonink, Parkweg 5, Wapenveld.
Bernard van Winkoop, Grote Gracht 77, Hattem
 

Fleur en treur:

Overleden: Theo van de Pol, Eperweg 34, Heerde

In Memoriam
Theo van de Pol

"Heel bijzonder, heel gewoon. Gewoon een heel bijzonder mens."

Dit is de tekst die door de nabestaanden op de voorkant van de rouwkaart van 
Theo van de Pol is gezet. Hoe waar is deze tekst. Deze dekt volledig de lading. 

Een zeer aimabele persoon. Probeerde het altijd iedereen naar de zin te maken. 
Ging als het kon de confrontatie uit de weg. Wist in een escalerende situatie 
altijd zijn rust te bewaren en op rustige toon de "oppositie" van zijn gelijk te 
overtuigen, zodanig dat deze precies datgene deed wat gebeuren moest. Waar 
een ander de stem zou gaan verheffen, bleef Theo de rust zelve en hij had 
daarmee zeer veel meer kracht in zijn boodschap (leermomentje voor velen).

Ik heb meerdere keren het genoegen gehad om een week met een 
mannenclubje, waar Theo deel van uit maakte op de motor door Europa te 
rijden, zelfs een keer een aantal weken door Amerika. Familieman pur sang.
Verenigingsman en in meerdere opzichten de verbindende factor. Wist andere 
mensen zodanig te motiveren dat deze de kar trokken en de juiste koers bleven 
houden en stuurde bij, zonder dat de personen dit zelf vaak in de gaten hadden.

Zijn lijfspreuk was, wanneer iets goed ging, zeer kort gesproken: Top!
Een topper is heengegaan en we zullen hem node missen. 

Wij wensen zijn vrouw Thea en de familie alle kracht toe om dit verlies te 
verwerken.

Tonny ter Maten, namens
Bestuur en leden van De Padd'nrieders
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 WWW.MOTORPLAZA.NET 
 

 

Motorrijden is passie! Van start tot finish zoekt u als motorliefhebber het beste waar voor uw geld. Dan 
bent u bij Motorplaza in goede handen. Wij zijn in Noord Nederland de grootste aanbieder van motoren en 
alles wat daarbij hoort. Wij staan, als exclusief BMW Motorrad dealer, voor kwaliteit en service. Al onze 
producten en diensten worden met dezelfde passie geleverd die u als motorrijder ook heeft voor uw 
hobby. 

Met vestigingen in Heerenveen en Groningen kunt u ons makkelijk bereiken. Sinds 2012 hebben we aan de 
A7 twee geweldige zichtlocaties en vindt u ons makkelijk aan de snelweg.  

We kunnen u in alles wat met motorrijder te maken heeft van dienst zijn, zoals:   

• Alle nieuwe BMW modellen in onze showroom 

• Onze wisselende voorraad van circa 300 gebruikte motoren van alle merken 

• Uitgebreide kledingshop van merken zoals BMW, Dainese, IXS, Alpinestars, Bering, Büse,                               
Schuberth, AGV, Shark, Nolan, enz. 

• Experts op het gebied van navigatie en intercom 

• Leverancier van alle accessoires voor elk merk motorfiets 

• Professionele werkplaats voor al het onderhoud aan uw motorfiets en een snelle vakkundige 
schadeafwikkeling 

• Online aanschaf kleding en accessoires via onze web shop ( www.motorplaza.net ) 

• Diverse financiële oplossingen voor zakelijke en particuliere lease 

 

Motorplaza Groningen     Motorplaza Heerenveen 

Kieler Bocht 57      Mars 24 

9723 JA  Groningen     8448 CP Heerenveen 

050-5470100      0513-683239 

info@motorplazagroningen.nl    info@motorplazaheerenveen.nl 

GRONINGEN HEERENVEEN 
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Bericht van de redactie

De vernieuwde redactie brengt met dit Bijpratertje het tweede nummer uit. Nou ja, 
vernieuwde redactie, Teuntje heeft het hoofdredacteurschap van Eef overgenomen,
maar voor de rest is de samenstelling van de redactie niet gewijzigd. 
We proberen wat "weggezakte" rubrieken weer nieuw leven in te blazen. Een 
voorbeeld daarvan is De Koplamp die we al meer dan een jaar niet meer hebben 
gezien. Deze rubriek is een mooie manier voor nieuwe (en soms minder nieuwe)
leden om zich binnen de club te introduceren. Voor dit nummer hebben we Ewald 
Hutten bereid gevonden – op erg korte termijn – nog een stukje te schrijven. Ewald, 
hartelijk bedankt!
Van de bijdragen van onze leden moeten we het als redactie hebben. Het Bijpratertje 
is een blad VAN de leden VOOR de leden! Dus: probeer ook eens wat te schrijven! 
Je hoeft er de AKO-literatuurprijs niet mee te winnen en de redactie strijkt eventuele 
"plooien" wel glad.

De redactie: Collin, Eef, Hans, Teuntje en Wim (democratisch op alfabet)

De mop van Jan 
 
Een beetje gezopen… 
 
Gerrit komt ladderzat thuis. Hij laat zich voor dood neervallen in zijn bed 
naast zijn vrouw. Hij wordt wakker aan de poort van de hemel en Sint-
Maarten zegt: "Gerrit jong, ge zijt gestorven in uwen slaap".  
Gerrit, volledig uit het lood geslagen, antwoordt: "Dood? Ik kan niet dood zijn! Ik hou te veel van 
het leven! Ik wil terug naar huis! 
"Sint-Maarten zegt: "Ge kunt alleen maar terugkeren als een kip."  
Gerrit antwoordt: "Zolang ik kan terugkeren naar een boerderij, dicht bij mij thuis, is het goed!"  
Zo gezegd, zo gedaan. Daar staat Gerrit, bedekt met pluimen en krabbend in de grond.  Een haan 
komt dichterbij  
"Ah, zijt gij die nieuwe kip? Hoe is uwen eerste dag hier geweest?" 
"Niet slecht, " zegt Gerrit de kip, "maar ik voel iets raars in mijn buik, net alsof ik ga 
ontploffen".  
"Ge ovuleert", legt de haan uit. "Zeg nu niet dat ge nog nooit een ei hebt gelegd? Ontspan, laat u 
volledig gaan, dat is heel normaal".  
Gerrit luistert naar de haan en enkele oncomfortabele momenten later: voilá, een ei! Gerrit loopt 
over van emotie na zijn eerste kennismaking met het moederschap. Met volle overgave legt hij 
nog een tweede ei. Terwijl hij zich klaarmaakt om ook nog een derde ei te leggen, voelt hij een 
harde klap op zijn hoofd en hoort hij zijn vrouw roepen: " Gerrit wordt wakker, je poept ons hele 
bed vol!!!" 





AED, daar red je levens mee!!! 
Overal in de wereld hangen tegenwoordig AED-apparaten. Om met deze apparaten te 
kunnen werken moet je kunnen reanimeren en weten wat het apparaat kan en doet.
Waarom zouden wij als club geen gebruik maken van de kennis van Carla en Roelf?  
Wat een ontvangst en opkomst bij de AED-cursus in de Keet van Heerde!  
De eerste vraag die gesteld werd was: "Hé Carla, kon Roelf vanavond niet mee?", waarop 
Carla zegt: "Nee Roelf had vanavond een andere klus." Wanneer Carla de avond opent en 
iedereen vol bewondering luistert naar haar passie en 
kennis komt Roelf binnen met een grauwe en witte kleur 
op zijn gezicht; hij gaf aan dat hij zich moe voelde. Carla 
gaf Roelf een stoel en ging rustig met hem praten en 
vragen naar de symptomen.  
De eerste stap is: Leer te kijken en te luisteren naar de 
gevoelens en uitdrukkingen van een patiënt.  
Hierover waren nog veel onduidelijkheden en vragen 
onder de Padd'nrieders, waar Carla een goede en 
heldere toelichting op kon geven.      Roelf in de schmink als slachtoffer 

Na een lekker bakkie moest er dan toch echt geoefend worden. Om de beurt op de knieën, 
niet erover nadenkend wie er voor je was geweest en wat er voor je lag… en hoe je 
bouwvakkersdecolleté eruit zag. Want met reanimatie en AED, daar red je levens mee.  

Wat mooi om na afloop te zien wat een bitterhapje en drankje doet met de mens: Met man 
en macht werd er samen opgeruimd wat Carla en Roelf allemaal hadden meegenomen voor 
de AED-cursus. Het was een gezellige en leerzame avond. Bedankt! 

Nienke Rietberg        (Stiekem een klein beetje reclame kijk ook eens op:  www.cdbehbo.nl)

Snelle hulp redt levens… Dus weet wat je moet doen:
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Hartinfarct

Door een afsluiting in één of meerdere van de kransslagaderen
(de bloedvaten die de hartspier van zuurstof voorzien) 

 ontstaat er een acuut gebrek aan zuurstof en voedingsstoffen
voor in ieder geval een deel van de hartspier, waardoor deze  

(als dit niet snel genoeg verholpen wordt) zal afsterven. 

Wat stel je vast bij een hartinfarct? 

 Het slachtoffer klaagt over een drukkende pijn op de borst(kas). De pijn kan uitstralen 
naar andere delen van het bovenlichaam (zoals de schouder, arm, nek, rug, 
onderkaak of maagstreek). 

 Vaak gaat de pijn samen met kortademigheid, zweten, duizeligheid of een flauwte. 
 Soms met misselijkheid en/of braakneigingen. 
 De pijn wordt in rust niet minder. 

Wat doe je bij een hartinfarct? 

 Bel of laat 1-1-2 bellen. 
 Laat het slachtoffer rusten en geen inspanningen meer doen. 
 Breng het slachtoffer in een comfortabele houding (bijvoorbeeld zittend of halfzittend). 
 Vraag, om het bewustzijn te controleren, regelmatig aan het slachtoffer hoe het met 

hem of haar gaat. 
 Leg het slachtoffer in de stabiele zijligging als hij of zij het bewustzijn verliest. 
 Start met reanimeren als het slachtoffer niet meer normaal ademt. 

Hartstilstand

Op zich vrij duidelijk: het hart doet het niet meer, de pompfunctie is verdwenen.  
Het is echter niet per definitie een volledige stilstand van het hart. 

Wat stel je vast bij een hartstilstand? 

 Het slachtoffer reageert niet op aanspreken en schudden. 
 Het slachtoffer ademt niet of ademt niet normaal (heeft geen effectieve ademhaling). 

Wat doe je bij een hartstilstand? 

 Direct 1-1-2 (laten) bellen. 
 Laat iemand een AED halen. 
 Start reanimatie: 30 borstcompressies + 2 x beademen. 
 Als er een 2e hulpverlener is: wissel elke 2 minuten. 
 Volg instructies AED. 
 Ga door met reanimeren. 

Wat heb je nodig?:  
 Een Automatische Externe Defibrillator (AED) 



   

      Bike Repair Shop Salland. 
 
  
Een goede en betrouwbare partner in dienst van u: de klant en de motor. 
Onze visie is gefocust op het onderhouden, repareren en customizen van uw motorfiets. 
 
Wij zijn een universeel motorbedrijf, met Triumph, Harley-Davidson én Japans als specialisatie. We hebben de 
expertise, kennis en gereedschappen in huis om uw motor te onderhouden.  
 
Wij werken met kwaliteitsproducten zoals Castrol, Eurol, Forté, K&N, NGK, etc etc 
 
Ook nieuw in onze werkzaamheden is het wrappen van motorfietsen en auto’s. Als u (tijdelijk) een andere kleur 
wilt en u wilt de originele lak behouden dan is het beplakken met Vinyl in de gewenste kleur eventueel met print 
een zeer goede optie. 
 
 
Bike Repair Shop Salland 
Telfordstraat 13a 
8013 RL Zwolle  
Tel: 06-48 93 92 16 
www.bikerepairshopsalland.nl 
info@bikerepairshopsalland.nl 
 
Volg ons ook op Facebook 
 
Aangepaste openingstijden: 
Maandag: 09:00-17:30 uur  
Zaterdag: 09:00-16:30 uur 
s’Avonds op afspraak 



Verslag van de Openingsrit op zaterdag 11 april 2015 
 
 
Op deze dag was het weer zover. De eerste rit van het jaar zou worden verreden. 
Op vrijdag waren de weersvooruitzichten goed te noemen, dus ik dacht: Laat ik de binnenjas 
en de binnenbroek maar uit het motorpak halen. Zo gezegd, zo gedaan. 
Op zaterdag scheen de zon en was er geen vuiltje aan de lucht. Ik dacht nog: Een goede keus 
gemaakt. 
Bij tapperij Teun aangekomen was ik niet de eerste, maar ik had ook niet verwacht dat er 25 
leden zouden inschrijven voor deze tocht van ongeveer 239 kilometer door de Drentse 
Veengebieden. 

 
Het inschrijfbureau bij Teun 
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Zoals gewoonlijk vertrokken we weer in groepen en de stemming zat er goed in. 
Via Zwolle naar Rouveen, Staphorst, IJhorst, onder de A28 door richting Koekange, het 
mooie Koekangerveld, Ruinen, Pesse naar Midden‐Drenthe. 

 

 
In Zwiggelte bij ‘de Klipper’ was het tijd voor koffie e.d. 

 

 
 



 

 
 



 
Uw adres voor o.a.   
* verf  * schuifkasten 
* behang  * verlichting 
* binnenzonwering  * plaatmateriaal 
* buitenzonwering  * gereedschappen 
* horren * hout  

 
 
 

 
 



AART ZWERUS VOF 
Flessenbergerweg 1  

8191 LH Wapenveld  

Tel: 038-4478537  

Fax: 038-4478909  
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Een ander vakantieverhaal…

Ik krijg mijn echtgenote echt niet achter op mijn 
Triumph Trophy 900. Een gezamenlijke
motorvakantie zit er dan ook niet in. Tijdens onze 
gezamenlijke vakanties gebruiken we meestal met 
veel plezier onze camper. Inmiddels zijn we daar 
heel Europa al mee door getrokken; van Portugal tot 
Albanië en van Zweden tot Italië.
Maar de afgelopen meivakantie hebben we eens 
iets heel anders gedaan: een Middellandse Zee-
cruise. 
Met vier stellen (en ongeveer 2400 andere mensen) maakten we aan boord van MSC Poesia een
week lang de Middellandse Zee onveilig. Na een vliegreis naar Venetië gingen we aan boord van dit 
cruiseschip. Het duurt wel even voordat er zoveel mensen zijn ingecheckt, maar het was de moeite 
waard om je geduld te bewaren. Eenmaal aan boord sta je te kijken van de luxe aan boord van het 
schip: twee zwembaden, vier jacuzzi's, een uitgebreid fitness centrum met sauna, stoombad, 
solarium, thalassotherapie, aerobics, yoga en een beautysalon. Verder is er aan boord minigolf, een 

tennisveld, een discotheek, bibliotheek, kaartkamer, 
theater, bioscoop, een internetcafé en diverse bars en 
lounges. Er is een grote keuze aan verschillende 
keukens en restaurants. We hebben niet overal gebruik 
van gemaakt…
Alles aan boord staat in het teken van het gemak van 
de mens: je hoeft maar één keer je koffer uit te pakken 
en je komt overal. Nadat we vanaf Schiphol per 
vliegtuig naar vliegveld Marco Polo in Venetië waren 
gevlogen, vertrok onze cruise vanuit Venetië naar Bari 
(Zuid-Italië). 

Veelal wordt er gedurende de avond en nacht gevaren, zodat je 's morgens wakker wordt in een 
andere stad. Na Bari waren dat voor ons achtereenvolgens Katakolon in Griekenland en Izmir in 
Turkije. In Turkije werd ook de wereldstad Istanbul aangedaan. Wij houden er niet zo van om in de 
aangekomen bestemmingen allemaal in een grote groep in een aantal bussen snel langs de 
bezienswaardigheden vervoerd te worden. Liever gaan we onze eigen gang, of maken gebruik van 
een stadsbustoer, met een gelegenheid om, waar je zelf wilt, uit en weer in te stappen. Op deze 
manier bekeken we in Istanbul o.a. de Aya Sofia, de Blauwe Moskee en de Grand Bazaar.
Van Istanbul is het een hele reis naar Dubrovnik (Kroatië); dat is dan ook de enige dag dat er een 
hele dag gevaren wordt zonder een haven aan te doen.
Dubrovnik is een prachtige stad. Bijna niets herinnert meer 
aan de grote vernielingen in de oorlog van 1991 toen de 
stad zwaar werd beschadigd. Met hulp van UNESCO werd 
alle schade hersteld.
Wij hebben onze eerste cruise als zeer relaxed ervaren. We 
willen graag nog een keer, maar dat betekent dan wel dat 
we eerst een paar jaar moeten sparen… 

Groet, Eef Wegerif
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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                                                                Ewald Hutten

Hallo allemaal,

Dit keer is het mijn beurt om een stukje te schrijven in ons clubblad. Mijn naam is 
Ewald Hutten, ben 44 jaar, woon in Zwolle en happy single. Ik werk bij Abbott 
Logistics B.V. op de administratie. Verder zit ik bij een Solex Club genaamd "Het 
Ventieldopje" uit Wijhe. Ik rijd dan met de Solex naar Wijhe en doe mee met speciale 
tochten zoals, Koningsdag, de Diekdagen in Wijhe, de Pompdagen in Heino, de 
Dikke Ribben Tocht in Herxen en de Snertrit van Windesheim. Ook mag ik graag 
racefietsen en zwem ik 2 maal in de week bij Swoll 1894.

Tevens ben ik voorzitter van een VVE, en ben ik werkzaam als E.H.B.O.-er en 
E.H.B.D.-er (eerste hulp bij drugsongevallen) op festivals. Zo heb gewerkt op De 
Zwarte Cross, De Vierdaagse van Nijmegen en Dauwpop. Ook ga ik graag naar de 
voetbal. Ik ben supporter van PEC Zwolle en bezoek met regelmaat een 
buitenlandse wedstrijd. Zo ben ik o.a. bij 
Arsenal en Borrusia Dortmund geweest. Mijn 
meest bijzondere wedstrijden waren de clubs 
toen ik in Buenos Aires Spaans studeerde. Ik 
heb een wedstrijd gezien van Boca Juniors in 
La Bombonera en een wedstrijd van River Plate 
in El Monumental. Het stadion waar Nederland 
in 1978 de WK finale verloren heeft van 
Argentinië. Maar voor mij blijft toch de meest 
speciale wedstrijd de bekerwinst van vorig jaar 
tegen Ajax.

Het motorrijden mag ik zeker niet vergeten. Zo ben ik o.a. In België, Frankrijk, 
Spanje, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geweest. Dat we Italië gehaald 
hebben mag ik een klein wonder noemen omdat mijn motormaat diverse keren pech 
heeft gehad op zijn Ducati. We moesten zelfs nieuwe onderdelen kopen en toen we 
Italië gehaald hadden, konden we nog net een bordje pasta eten en moesten we 
weer terug omdat de centjes op waren.
Ook heb ik een geweldige tocht gehad in de Pyreneeën. Hier ben ik zowel aan de 
Spaanse als de Franse kant geweest en heb o.a. de cols de Tourmalet, de 
Telegraphe en de Obisque bereden. Gelukkig kan ik me goed redden in het Frans en 
Spaans zodat er menig deurtje voor mij open ging. 

Dit jaar kijk ik weer enorm uit naar de buitenlandtour in september, zodat ik jullie 
allemaal – hopelijk met een mooie en een gezellige tocht – weer terug zal zien.

Saludos,
Ewald
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Hans en Wim in USA / Canada – juli 2014 (deel 2) 

In het vorige Bijpratertje stond het verslag van het eerste deel van deze reis in de 
USA. In dit verslag wordt de reis vervolgd in Canada. 

Op dag 11 gingen we op tijd op pad om na 55 mijl de grens naar Canada over te gaan. 
De grenspassage naar Canada is een hele klus. Na een uurtje zijn we eindelijk aan de 
beurt en worden kentekens e.d. genoteerd en paspoorten gecontroleerd. In de VS 

waren we gewend aan 
afstanden in mijlen, maar in 
Canada geven de borden 
kilometers aan. Op naar de 
Canadian Rocky Mountains. 
Dit is een prachtige route door 
immens hoge bergen met 
sneeuw en gletsjers. 
Uiteindelijk komt ook aan deze 
mooie rit een eind en rijden 
we Radium Hot Springs 
binnen. Dit plaatsje is door 
voornamelijk Oostenrijkers 
gesticht, wat te zien is aan de 
bouwstijlen en aan het 
"Restaurant Salzburg" waar 

we later op de avond vast een schnitzel kunnen scoren. En inderdaad! Ze blijken later 
zelfs Duits te spreken. Na ons gebruikelijke biertje nog even douchen. Na de douche 
stap ik naar buiten en daar struikel ik bijna over een hert dat voor de deur staat en 
rustig verder loopt en van de bloemperkjes gaat eten. Even later lopen er bokken met 
grote gekrulde hoorns over de weg op zoek naar ook een snack. Een bijzondere 
ervaring, vooral ook omdat de automobilisten er goed rekening mee houden. Voordat 
we naar bed gaan worden ze door andere groepen dieren afgelost.
Dag 12: Vandaag rijden we ongeveer 500 km door alleen maar nationale parken, en 
van de ene verbazing in de ander. Na diverse fotostops houden we pauze bij Lake 
Louise om een broodje en koffie te nemen. Het uitzicht is formidabel. We gaan verder 
over de Icefields Parkway 
naar het Columbia 
Icefield, een enorme 
gletsjer waar we vanaf de 
parkeerplaats naar de 
voet ervan lopen. Dit is 
een heel stuk lopen, en 
het gaat stijl omhoog (de 
top gaat tot 3747 meter). 
De laatste 30 jaar is de 
ijsmassa behoorlijk 
geslonken. Op naar ons 
motel in Valemount 
waarbij we onderweg nog 
bergtoppen van zo'n 4000 
meter hoog zagen.
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Dag 13: Vandaag gaan we iets aparts doen, namelijk een River Safari waarbij we 
hopelijk een aantal beren kunnen spotten. Onderweg naar Blue River zien we op een 
open stuk langs de weg al een bruine beer, even kijken natuurlijk. Op de safariplek 
aangekomen spreken we een Nederlands meisje dat daar stage loopt (geweldig toch). 
We gaan in 2 bootjes, extra voorzien van een fluisterstille elektromotor, het meer op en 

al gauw zien we een 
aantal beren waarvan een 
met een jong. Prachtige 
ervaring. Na de inwendige 
mens versterkt te hebben 
gaan we richting 
Clearwater Valley. Vanaf 
daar naar Clinton, waarbij 
we door een gebied rijden 
met mooie vergezichten 
en meer gletsjers dan in 
heel Zwitserland. Met de 
helmcamera heb ik 
prachtige films gemaakt 
van deze uitzonderlijke 
route.

Dag 14: Vandaag rijden we 425 km 
van Clinton naar Vancouver, voor 
een groot gedeelte dwars door de 
Rocky Mountains. Veel bochten, 
hoogteverschillen en enorme bergen 
met sneeuw. We komen steeds 
lager en rijden richting zee waar het 
steeds warmer wordt. Onderweg 
zien we veel borden met indiaanse 
teksten waar we niets van maken. 
Gelukkig staat het ook in het Engels 
zodat we begrijpen dat we in een 
gebied rijden dat van oudsher 
bewoond was (en nog) door de Indianen. Eindelijk rijden we Vancouver binnen en nu 
slaat de hitte echt om ons heen. Met de vele verkeerlichten en files beginnen enkele 
motoren zelfs slecht te lopen, en loopt het zweet ons over de rug. Eindelijk zijn we dan 
bij het hotel en is een biertje meer dan welkom. We gaan eten aan de haven (met een 
bootje over) en zijn getuige van een vuurwerkspektakel. Er zijn namelijk 
wereldkampioenschappen vuurwerk (nooit van gehoord) en vanavond is Frankrijk aan 
de beurt. Vanaf onze tafel konden we alles goed volgen.  
Dag 15: Vandaag is eigenlijk een verplichte etappe waarbij we de Canadees-
Amerikaanse grens moeten passeren (daar ben je gewoon meer dan een uur aan 
kwijt) en een drukke snelweg moeten volgen. Veel mooie stukken zaten er niet in.  
In Seattle leveren we de motoren in en zit het rijdeel van de tocht er op. Bij het 
zwembad doen we ons tegoed aan een paar biertjes. Eten doen we in een geweldig 
groot winkelpark, waar we  onze ogen uitkijken. Na een goede nachtrust gaan we de 
volgende ochtend naar het vliegveld om weer terug te vliegen naar huis. Een 
onvergetelijke reis. 
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MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN

  

 

 
Voor het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland:
 

Di 10 februari : Algemene Leden Vergadering*1

Di 10 maart : Clubavond*1

Za 11 april : Openingsrit
Zo 17 mei : Meirit 
Di 16 t/m Vr 19 juni : Avondvierdaagse
Za 11 juli : Excursierit
Zo 16 augustus : 22e Padd nriederstoer

Vr 4 sept
t/m ma 7 sept : Buitenlandtoer

Zo 27 september : Herfstrit
Za 17 oktober : Sluitingsrit (met snert)

Za 21 november : Feestavond

*1 Locatie

Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt via de mail, het Bijpratertje of de 
website www.paddnrieders.nl .

TOERKALENDER 2015 
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Debuut in IDM 
Superstock 1000 
smaakt naar meer

Een nieuw team, een 
nieuwe klasse, een nieuwe 
motor. Wapenvelder Pepijn 
Bijsterbosch heeft in zijn 
eerste raceweekend voor 
het Van Zon Remeha 
BMW-team laten zien dat 
hij prima mee kan komen in 
de competitieve klasse 
Superstock 1000. De 
eerste punten met de BMW 
S1000RR zijn binnen.

Op de Lausitzring, gelegen tussen Berlijn en Dresden, verlopen de vrije trainingen 
prima en laat Bijsterbosch de nodige progressie zien. Deze lijn trekt hij de volgende 
dag in de eerste kwalificatie door. In het veld van 35 coureurs, zowel Superbike (10) 
als Superstock (25) komt hij in de eerste sessie tot een 13e tijd overall, respectievelijk 
6e in de Stock-klasse. Door gebrek aan ervaring met bepaalde types banden lukt het 
niet om in de tweede sessie een snellere tijd op de klok te zetten. Bijsterbosch moet 
genoegen nemen met de 9e tijd in zijn klasse en start in de race vanaf P18.

In race 1 heeft Bijsterbosch in de eerste paar ronden wat moeite om zijn BMW in toom 
te houden. Na de Tsjech Michal Filla te hebben ingehaald heeft hij de 7e positie in 
handen. Dan is het zaak om het gat dicht te rijden naar onder andere Danny de Boer 
en de Duitser Dominic Vincon. Waar deze mannen in het eerste deel van de race 
harder gaan, weet Bijsterbosch in het tweede deel snellere tijden te draaien. Zo krijgt 
hij Vincon steeds duidelijker in het vizier en met nog twee ronden te gaan is er nog een 
gaatje van 1 seconde. Vincon weet echter stand te houden en zo finisht Bijsterbosch 
op de 7e positie. Een prima debuut.

In race 2 zit Bijsterbosch wat verder naar voren en heeft hij een mooi gevecht met de 
Duitser Vincon. Halverwege rijdt Bijsterbosch op de 4e positie, maar het lukt niet om 
Vincon af te schudden. Bij het ingaan van de laatste ronde is er nog niets beslist. 
Beide coureurs zijn vast besloten die 4e plek te pakken. Bij een ultieme uitrempoging 
gaat het mis. Door het late en harde remmen komt het achterwiel van de grond, 
Bijsterbosch kan niet meer insturen, raakt Vincon en schuift onderuit. Vincon kan via 
de grindbak zijn weg nog vervolgen, maar voor Bijsterbosch zijn de druiven zuur. Het 
lukt niet om de motor over de streep te brengen.

Ondanks de crash kijkt Bijsterbosch tevreden terug op het openingsweekend: 
"Natuurlijk baal ik van die val, maar toch heb ik een goed gevoel overgehouden aan 
deze eerste week. Het team functioneert perfect en ik krijg veel vertrouwen van 
teammanager Werner Daemen. Ik moet nog meer ervaring opdoen met de motor, 
vooral de banden, en de kwalificatie moet beter. Ik kijk dan ook uit naar de volgende 
ronde op het circuit van Zolder, de thuisrace voor het Van Zon Remeha BMW-team."



 



ONBEZORGD LEVEN
 ADVISEURS IN FINANCIELE ZEKERHEID  

ALLEEN VOOR U

Zet de eerste stap naar financiële zekerheid,  
bel 0578-699799 of mail info@veldhuisadvies.nl

MAKELAARS IN ASSURANTIËN
PENSIOENCONSULTANTS
FINANCIEEL PLANNERS
HYPOTHEEKADVISEURS

www.veldhuisadvies.nl
Gerson Kantoorspecialisten   Marsweg 63, Zwolle 

038 - 46 55 667    |    www.gerson.nl   

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en lederwaren, tot aan complete projectinrichting.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 
Automatisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 
catalogus, per telefoon, email en de webshop. 
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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