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Beste allemaal,
Dit wordt mijn 96ste voorwoord en tevens mijn laatste. Vanaf
volgend jaar heeft u een nieuwe voorzitter tenminste als de
ALV er op 14 februari 2017 a.s. mee instemt.
Fred Gerson zal deze taak voor 1 jaar als interim gaan
waarnemen. In het jaar 2017 moeten we dan op zoek naar
een nieuwe voorzitter die het dan weer van Fred kan gaan
overnemen. Fred, alvast bedankt voor de toezegging deze
mooie taak te gaan overnemen. Wat gaat de tijd snel.
Wanneer ik dit schrijf, heb ik zelf nog maar 24 dagen te werken
en dan is het voor mij over en uit.
In het vorige voorwoord schreef ik nog over de buiten-landtoer
en deze is nu al weer 3 maanden geleden gereden. Het was
weer perfect; verderop in dit mooie blad zal hier nog over
worden geschreven.
Alle resterende toerritten zijn geweest en afgelopen zaterdag
de 19e november hebben we met een groot aantal van onze
leden de jaarlijkse feestavond gevierd. Ook dit was weer een
super feest.
Volgend jaar bestaat onze club 25 jaar en dit gaan we groots
vieren. Nu reeds zijn we bezig met het verzamelen van ideeën
om dit groots aan te pakken. Mochten jullie nog ideeën
hebben dan horen wij dit graag.
Zoals zojuist gezegd, ik stop dus als voorzitter. Deze jaren zijn
voorbij gevlogen. Ik heb het altijd met erg veel plezier gedaan
en bedank jullie voor het in mij gestelde vertrouwen.

Bankrekening
NL18 RABO 0396 5435 88
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• Standaard automatische
airconditioning

• Standaard met leder
bekleed stuurwiel

• Standaard stoelbekleding
zwart/grijs

• Standaard aluminium
effecten op de
audio-installatie

• Standaard
dakspoiler in
carrosseriekleur
• Standaard
metaalkleur

• Standaard
radio/CD-/MP3-speler

• Standaard
mistlampen voor

• Standaard
acht airbags

• Standaard
lichtmetalen velgen

• Standaard
sportstoelen voorin

• Standaard
uitlaatsierstuk

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

Deze zomer is de Suzuki Swift te koop in speciale actiedus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete
uitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of
uitrusting en zijn uiterst scherpe prijs. Kom nu bij ons langs
vijfdeurs uitvoering, wordt in beperkte oplage geproduceerd en strijk uw beloning op.

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

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

Alle prijzen zijn geadviseerde verkoopprijzen, voor aﬂevering importeur. Geadviseerde verkoopprijs 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.

Lidmaatschap per jaar
Leden € 25,00
Sub-leden € 15,00
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: voor clubmutaties:
paddnrieders@gmail.com

Maar nu beste mensen, nu ga ik met vroegpensioen
En mag ik hopelijk lang en heel veel leuke dingen gaan doen
Kunnen Ineke en ik verre reizen gaan maken
Zonder mij druk te hoeven maken
over het gelimiteerde aantal vrije dagen
Mijn schoonmoeder en Ineke hebben een beetje gespaard
voor als deze tijd gaat komen
Om die reizen te maken van mijn dromen
Toch zal ik iedereen gaan missen, dat is zeker waar
En als jullie mij eens nodig hebben dan ben ik beslist daar
Maar die vrijheid om niets te moeten
Die vrijheid ga ik nu begroeten
Ik geef mijn vrienden en bestuursleden een hand
en nog liever, alle vrouwen een zoen
Dag lieve mensen, ik ga met vroegpensioen
Groetjes,
Tonny ter Maten

Toercommissie algemeen

Frits en Johannet van der Tuin
Guido Reinink (secretaris)
Geert Willem Israel
Wim Grafhorst

Toercommissie Buitenland:
Hans Kragt
Wim Grafhorst
Organisatie
gehandicaptenritten
Carla en Roelf de Boer

HET BESTUUR EN DE REDACTIE
VAN DE PADD'NRIEDERS
WENSEN ALLE LEDEN
EN RELATIES VAN DE CLUB
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN VOORSPOEDIG
(MOTOR)JAAR !

Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
Commissie
Speciale
Activiteiten:
Ineke ter Maten (voorzitter)
Lia Vorstelman
Heleen Dijkslag
Willie de Graaf
Fred Gerson
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IN DE KOPLAMP
Sven Bode

Persoonlijk:
Mijn naam is Sven Bode, 24 jaar, geboren, getogen en nog
steeds woonachtig in Hattem. Officieel woon ik nog bij mijn
ouders Joop en Driesje Bode. Waarom zeg ik officieel: omdat
ik eigenlijk alleen in het weekend thuis ben vanwege m'n werk.
Hier kom ik later op terug. Ook ben ik vaak te vinden bij mijn
vriendin José die in Zwolle woont. (Eigenlijk komt het er op
neer dat ik vrijdag in de middag thuis kom, netjes m'n was neer
gooi en dat zondag avond keurig schoon kom ophalen)
Sinds 2010 ben ik werkzaam bij het Korps Mariniers. Dit is één
van de elite-eenheden van de Nederlandse Krijgsmacht. We
zijn opgeleid om ingezet te worden op de grens van land en
water. Ik doe dit werk met veel plezier en er zitten veel mooie
uitstapjes naar verre landen aan vast. Waar wij eerst hard
moeten werken hebben we daarna vaak tijd om te ontspannen
op de mooiste plekken van de wereld. Denk hierbij aan de
Seychellen, Sint-Maarten, Las Vegas en ga zo maar door.
Momenteel zit ik in een specialistische opleiding om Sport
Instructeur te worden bij het Korps Mariniers.
Hoe ben je bij de club gekomen:
Als het jongste familielid van de familie Bode kon ik
uiteraard niet achter blijven en ben ik ook gaan motorrijden.
Omdat ik wist dat ik via m'n werk mijn autorijbewijs kon
halen, heb ik er voor gekozen om met 18 jaar gelijk mijn
motorrijbewijs te halen, al voordat ik m'n autorijbewijs had.
Wat voor een motor rij je:
Mijn eerste motor was een Yamaha Fazer 600 uit 2002. Ik
moest hem in verband met mijn leeftijd terugschroeven naar
25 KW. Dit heb ik toen op het gas laten doen. Zo kwam er
gewoon een schroefje achter de gashendel waardoor ik
hem niet helemaal kon opentrekken. Met de tijd ging hij
steeds harder lopen waardoor ik de grote jongens met
minder moeite bij kon houden. Ik heb goed leren rijden op
deze motor, echter was voor mij de lol er snel af en heb ik
niet heel veel meer op deze motor gereden.
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De motor die daarna kwam is mijn huidige motor. Wellicht bekend bij jullie vanwege
dat mooie schelle geluid. Dat is de Kawasaki Z1000. Ik was vanaf dag 1 al fan van
naked bikes en vooral van de Kawasaki Z1000. Ik heb dus niet lang nagedacht over
deze aankoop. Na wat speurwerk op internet had ik, of moet ik zeggen Joop, hem
uiteindelijk gevonden en ik was meteen verkocht. Na wat uurtjes rijden richting België
kwamen we aan bij het adres. De man van wie de motor was, zei tegen mij "Ik rij
hem heel even warm voor je", en trok vervolgens weg met een wheelie. Dit vond ik
wel gaaf en wou hem toen eigenlijk al gelijk meenemen. Na een klein proefritje was
het zeker. DIT WORDT HEM! Ik had natuurlijk al aardig wat spaarcentjes opgebouwd
vanwege me werk. Joop is ook een 4-cilinder/japanner fan en ook hij was daarom
al snel overtuigd. De eeuwige strijd tussen mijn broer Jens over wat nou de beste
naked bike is, zal altijd blijven, ook al weten de meeste van jullie het al. Maar ik weet
het antwoord natuurlijk al een tijdje…
Hoeveel kilometers rij je in het jaar:
Ik weet niet precies hoeveel kilometers ik rij, het afgelopen jaar weet ik wel dat het
enkele avond ritjes waren en uiteraard de buitenlandtoer. Ik rij eigenlijk te weinig
motor omdat mijn werk dit niet altijd toelaat, wat ik zeer jammer vind. Ook heb ik al 2
jaar achter elkaar de buitenlandtoer moeten laten schieten vanwege mijn werk. Maar
gelukkig was ik er afgelopen jaar weer bij. En ik heb me optimaal vermaakt, zowel
tijdens het motorrijden als met de gezelligheid van de club bij het party hotel!
Wil je verder nog iets leuks delen met de lezers:
Ik hoop dat ik in het de aankomende jaren weer vaker aanwezig kan zijn bij de
buitenlandtoer!
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PADD'NBESTAND
Opzeggingen:
Dirk van Doesburg, Wapenveld
Eefje Hofstede, Heerde
Nieuw lid:
Bob Jagersma, Heerde
Fleur en treur:
Dennis en Nienke zijn op bezoek geweest bij Willie de Graaf.
Zij was in Uckerath omgevallen en heeft daarbij een schouderblessure (scheurtje) opgelopen. De arm is nu uit de mitella en
zij kijkt alweer uit naar het nieuwe motorseizoen.
Commissieleden gezocht:
Vacature I

Vacature II

MTC de Padd'nrieders is op zoek naar
een enthousiaste lid van de
Toercommissie. De leden van de
toercommissie zetten in onderling
overleg de ritten uit, zoals die jaarlijks
in de Toerkalender worden
opgenomen. De ritten kunnen worden
uitgezet op een zelf te bepalen tijdstip.
Wij vragen:
 Lid van MTC de Padd'nrieders;
 In het bezit van een motor;
 In het bezit van rijbewijs A;
 In het bezit van (en kennis van
de werking van) een navigatieapparaat;
Wij bieden:
 Opname in een gezellige club
toerfanaten;
 Één keer in de twee jaar een
etentje tijdens de
motovatieavond;
 Grote dank, verschuldigd door
de andere Padd'n.
Sollicitaties kunnen per e-mail naar
wimgrafhorst@hetnet.nl

Om de gemiddelde leeftijd van de
redactie van het clubblad "Het
Bijpratertje" nóg verder naar beneden
te brengen, zoekt MTC de
Padd'nrieders naar een uitbreiding van
de redactie. Het Bijpratertje verschijnt
ca. 6 keer per jaar, de redactie
verzorgt in overleg de inhoud.
Wij vragen:
 Lid van MTC de Padd'nrieders;
 In het bezit van een motor;
 In het bezit van rijbewijs A;
 In het bezit van een computer
en enige kennis van het
programma Word;
Wij bieden:
 Opname in een gezellige club
schrijvers / kletsers;
 Één keer in de twee jaar een
etentje tijdens de
motovatieavond;
 Grote dank, verschuldigd door
de andere Padd'n.
Sollicitaties kunnen per e-mail naar
tlg-nijhof@hotmail.com
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Terugblik op de Buitenlandtoer 2016
Uit de verslagen van de Buitenlandtoer valt te lezen dat de Padd'nrieders het over
het algemeen buitengewoon naar hun zin hebben gehad. Ook de organiserende
commissie, Wim en ik dus, zien er weer met een tevreden gevoel op terug. Niet alles
gaat natuurlijk van een leien dakje – het omvallen van Willie, met een blessure tot
gevolg, en ook de pech van Eef met zijn Triumph Trophy. Inmiddels hebben wij
vernomen dat hij weer helemaal "in de running" is met een Honda PanEuropean.
In het verslag van Nathan ("de snelle groep") lezen we dat zij 's nachts "in de late
uurtjes nog het spel "meggie" hebben geleerd. Wat dat is, wordt niet bekend gemaakt, en ook Google bracht geen uitkomst. Misschien is dit onduidelijk omdat er na
het middernachtelijke uur wat teveel alcohol in het spel was? "Munt zijn" is ook een
wat onduidelijk begrip, maar dat zal wel zoiets zijn als iets moe zijn.
Het is prachtig dat Willie de Graaf "zomaar" haar BMW afstond aan Eef, toen zijn
motor het motorisch had laten afweten. Zo kon hij toch nog de toertjes ter plaatse
meemaken. Overigens bleek de blessure van Willie toch wat serieuzer te zijn dan het
in Uckerath leek. Nienke en Dennis zijn bij haar op bezoek geweest. Hopelijk lezen
we daar meer van in dit of in een volgend Bijpratertje.
Het zal bekend zijn dat wij van de Commissie Buitenlandtoer absoluut geen klachten
willen horen. Wel ontvangen we graag suggesties ter verbetering.
Hoewel we geen klachten hebben gehoord, hebben we toch opgevangen dat sommigen de prijzen aan de hoge kant vonden. Daar wil ik toch wel iets over zeggen.
De deelnemersprijs voor het verblijf bij Partyhotel Landknecht was min of meer gelijk
aan het betaalde bedrag in voorgaande jaren, namelijk:
2016
2015
2014
2013
2012

Hotel Landsknecht, Uckerath
Hotel Sassor, Dodenau
Hotel Sonnenblick, Bebra
Hotel Hüllen, Barweiler
Hotel Sonnenblick, Bebra

€ 175
€ 175
€ 185
€ 175
€ 180

resp.
resp.
resp.
resp.
resp.

€
€
€
€
€

200 (party-zalen)
205
225 (zwembad en sauna)
210
220 (zwembad en sauna)

Landsknecht was echter geen gewoon hotel, maar een partyhotel, en dat partygedeelte klonk als een klok. Het hotel heeft ervoor gekozen de kosten daarvan om te
slaan in wat hogere prijzen. Met die prijzen viel het trouwens nogal mee als je ervoor
koos de drank in het groot "in te kopen".
Ik heb in ieder geval heel wat vaatjes bier gezien… en dan heb ik het nog niet eens
over de lokaal bij de Lidl ingeslagen frisdranken, al dan niet voorzien van een scheut
rum of whisky.
Tot de Buitenlandtoer van 2017! Daarover alvast een voorschotje elders in dit blad.
Groeten,
Hans Kragt,
mede namens Wim Grafhorst
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Verslagen Buitenlandtoer 2016 naar hotel Landsknecht
De verslagen zijn dit jaar een beetje anders dan anders: Er is één verslag van Eef
van dag 1 en er is één verslag van "de snelle groep" over alle dagen.
Buitenlandtoer dag 1, verslag van Eef
Bij vrijdag 2 september stond al een half jaar in mijn agenda vermeld: start
Buitenlandtoer. Ongeveer 45 Padd'n verzamelden zich om 8.30 uur bij Tapperij Teun
voor de start van de Buitenlandtoer, die dit jaar zou gaan naar Hotel Landsknecht in
Hennef-Uckerath. Het was de tweede keer dat er geen "briefing" werd gehouden,
voorafgaand aan de Buitenlandtoer. Ik denk niet dat die briefing-avond bijzonder
gemist wordt, want ook dit jaar was iedereen op tijd aanwezig, werden de groepen
min of meer vanzelfsprekend samengesteld en kon iedereen Hotel Landsknecht
vinden.
Vorig jaar was ik nog ingedeeld in de "groep Dul / Nijhof", maar blijkbaar was er
vanuit die groep bij de organisatie geklaagd over mijn aanwezigheid, gedrag of
rijkwaliteiten, want dit jaar stond ik op de deelnemerslijst ingedeeld in groep E, de
groep waar nu-nog-voorzitter Tonny ter Maten, samen met Ineke, de Garmin bedient
en voorop rijdt.
Na de traditionele koffie bij Teun vertrokken de groepen al snel en in de juiste
volgorde. Naast de nu-nog-voorzitter met echtgenote bestond onze groep uit het
altijd vrolijk duo uit Leusden, Albert Kopp en Willem Vermeij, en de clubmakelaar uit
Heerde, Henk Kok.
Het eerste stuk van de route richting Duitsland is niet echt interessant, en toen we na
ongeveer anderhalf uur bij Autobahntankstelle Hünxe West even halt hielden, zat er
al een ongeveer 140 kilometer op de dagteller. De andere teller van mijn Triumph
Trophy draaide tussen Apeldoorn en Arnhem van 99.999 naar 00. 000 en haalde
daarmee "het klokje rond". Veel verder zou hij niet komen, zou later blijken…
Met een volle tank en een lege blaas ging het verder. Eerst nog een stuk over de
snelweg in zuidoostelijke richting, maar al snel verlieten we de snelweg en kwamen
de leuke wegen, mooie bochten en het glooiende
landschap in beeld, die het rijden in Duitsland zoveel
leuker maakt dan het rijden in Nederland. Onderweg
nog een keer gestopt voor de traditionele Strammer
Max. Die werd genuttigd in Herscheid; door het
fraaie nazomerweer kon dat op het terras en onder
de parasol gebeuren.
Ook hier moest de blaas weer geleegd worden en in
het herentoilet werden we geconfronteerd met een
kruising tussen bidet, toiletpot en pisbak. Aan het
formaat, de hoogte en de handgrepen te zien gaat
het hier om een mij onbekend sanitair-meubel dat
gebruikt kan worden als de maag na overmatig
alcoholgebruik geleegd moet worden: kotsbak met
doorspoelfunctie dus…
Verder ging het richting Hennef-Uckerath.
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Op de Neuenfelder Straβe, tussen
Kühlbach en Rübach, besloot de
Triumph Trophy dat 100.000 km
eigenlijk wel voldoende is en hij
hield er mee op. Reanimatie door
het toedienen van motorolie mocht
niet meer baten. Er werd besloten
om de hulp in te roepen van
Gerard en Teuntje Nijhof, die met
hun auto met daarachter de
aanhanger van Alfred Brouwer
(met daarop hun twee motoren) onderweg waren naar het hotel.
Zij waren niet ver van de plaats van waar we gestrand waren, en na telefonisch
overleg boden ze aan om naar ons toe komen. Na een uurtje uitrusten in de schaduw
kwam de witte Audi met aanhanger aanrijden en werd de Yamaha FJR 1300 van
Gerard van de aanhanger gehaald en de Triumph kwam er op te staan.
De nu-nog-voorzitter benutte deze wachttijd heel
zinvol, want hij riep alle aanwezige Padd'n één voor
één bij zich om te polsen of ze zich niet beschikbaar wilden stellen voor het voorzitterschap. Het
gesprek met Willem Vermeij duurde aanzienlijk
langer dan dat met de andere Padd'n. Zou dat
kunnen betekenen dat Willem overweegt zich
kandidaat te stellen voor deze functie?
Met Gerard op de motor en ikzelf als bijrijder naast
Teuntje ging het verder. Teuntje stuurt een auto
met grote aanhanger met twee motoren net zo
trefzeker en strak door het Duitse verkeer als haar
Yamaha Fazer. Pittig doorrijden hoort daar ook bij,
wat onderweg nog een fraaie flitsfoto opleverde.
De bon zal inmiddels wel binnen zijn!
Net voor 18.00 uur kwamen we aan bij Hotel
Landsknecht. Er was nog net even tijd voor een douche en een eerste koude kletser,
voordat we aan mochten schuiven voor het avondeten.
Na de maaltijd ben ik nog een tijd aan het bellen geweest met de ANWB, om te
kijken of ik voor de drie resterende dagen van de Buitenlandtoer een vervangende
motor kon krijgen. Dat behoorde niet tot de mogelijkheden. Een vervangende auto
was geen probleem, vervoer naar huis voor de defecte motor kon ook geregeld
worden, maar een motor om wat rond te toeren in de omgeving zat er niet in…
Jammer!
Wat was ik de volgende dag blij met het aanbod van Willie de Graaf! Omdat zij de
eerste dag met haar motor was omgevallen, en daarbij haar schouder had bezeerd,
wilde zij zaterdag en zondag liever niet rijden. Ik mocht haar BMW R1200R gebruiken! Met zo'n motor onder je kont duurt elke pauze te lang… En als je dan de
volgende dag weer bij Tonny ter Maten in de groep zit, tref je het niet: rijden wil je, de
bochten door en gáán met die machine, in plaats van nóg wat eten of nóg wat
drinken…
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Om het verhaal even af te maken: Op maandag teruggereden op de FJR 1300 van
Gerard, en daarmee in Duitsland voor de eerste keer de 200-grens gehaald. Wat een
fantastische motor ook, zo'n FJR: ik noemde hem die dag ook wel de GVR: Grote
Vriendelijke Reus. Of je nu in de tweede of in de vijfde versnelling een bocht in gaat:
hij vindt alles goed en trekt je er door met een heel groot vermogen van onder tot
boven in het toerengebied.
Aan alle Padd'n die er op enige manier voor hebben gezorgd dat ik, ondanks de
motorpech, toch een fantastisch weekend heb gehad: bedankt!
Buitenlandtoer dag 1 t/m 4, verslag "snelle groep"
Eigenlijk moet ik (Nathan) een stukje schrijven over dag 4, maar dat is meestal een
saaie dag dus daarom een weekendimpressie van onze complete groep. Ik heb
iedereen van onze groep gevraagd om een paar regels door te geven over wat hij
vond van het weekend en dat kwam aardig overeen met elkaar.
Vrijdagmorgen verzameld bij Teun, na
een kop koffie op de motor gestapt en
een heerlijke route gereden naar het
hotel; hier moesten wij voor 18.00 zijn.
Nou dat is gelukt: 15.15 uur waren we
al bij het hotel, mooi op tijd voor het
eten en het drinken dus… 's avonds
hebben we nog gezellig nageborreld.
Zaterdag hebben we weer een mooie
route gereden, onderweg tijdens de
koffie kwam de "Bodegroep" er ook
gezellig bij zitten. Wij hadden onze
koffie natuurlijk al weer op, zo snel
als we zijn, dus heerlijk verder
gereden. Onderweg kwamen we
nog langs een groot veld waar een
demo was met oude vliegtuigen.
Hier zijn wij niet gestopt om te
kijken, gelukkig maar want even
later is er een vliegtuig neergestort
en helaas is de piloot overleden.
's Middags nog een heerlijke salade weggewerkt; deze was zo groot dat ik met het
avondeten nog redelijk vol zat.
Weer bij het hotel aangekomen zijn we nog
even bij de Lidl aan geweest voor een
heerlijk rum/whisky/cola-mixje; deze even
gekoeld op de kamer onder de (koude)
douche…
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's Avonds met z'n allen naar de disco onder in de kelder van het hotel (een kelder
vol testosteron en wanhopige vrouwen).
Hier hebben we goed laten zien dat wij de Padd'nrieders zijn en al onze danskunsten
in de strijd gegooid!

Na een korte nacht de zondag ook weer super gereden; 's morgens was de weg nog
nat maar dat mocht de pret niet drukken… Ook deze dag weer gewoon zonder
regenpak nodig te hebben doorgekomen. 's Middags kregen wij nog een bui; toen
hebben wij een bushaltehokje opgezocht om even te schuilen, en wat komt er langs
rijden: de "Bodegroep", volledig in regentenue; wij hebben nog even gezwaaid…
's Avonds met z'n allen natuurlijk weer wat vaatjes bier weggewerkt, maar op dat vlak
kunnen wij het nog niet echt winnen van de Bodegroep… maar wat was het weer
gezellig.
In de late uurtjes nog een nieuw spel geleerd "meggie". Uiteindelijk bleef de harde
kern over (Ton, Bernd, Jens, Gerard en "ik zei de gek"); om 1:30 uur het licht uit
gedaan, want het personeel was al naar bed.
Aangekomen bij dag 4: Iedereen is redelijk munt van het weekend, dus: ontbijt, de
tas weer op de motoren en "op huus an".
Af en toe een stuk met wegwerkzaamheden en borden dat je absoluut niet verder
kan; hier trekken wij ons weinig van aan natuurlijk.
Tegen 11 uur zagen wij een leuk koffiehuisje op de route, helaas gesloten… Na een
paar keer kloppen en iets roepen deed er een vrouw open en zij heeft speciaal voor
ons de tent geopend! Normaal ging ze pas na 15.00 open maar voor ons "huubse
boys" maakte ze graag een uitzondering… Na de koffie en heerlijke eigengemaakt
appelgebak de route verder opgepakt en doorgereden naar huis. Daar waren wij
ongeveer om 14.30 uur. Hier eindigde een zeer geslaagde buitenlandtoer.
Kortom, het was erg geslaagd, super mooie routes, mooie kamers met drankkoeling,
gave disco voor alle leeftijden, weer veel leden ontmoet en ga zo maar even door!
Namens onze groep (Edwin, Anton, Jan dirk, Gerjan, Jarrin, Gerard en Nathan)
iedereen bedankt; het was erg gezellig!
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Het adres voor
APK en onderhoud
van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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Sluitingsrit / snertrit 2016
Ik kijk naar buiten en zie nou niet direct het mooie
weer om te gaan motorrijden. Op naar Teunis om
de inschrijving te regelen. Gezien de opkomst
van de afgelopen jaren had ik maar 1 inschrijfformulier bij me. Dit bleek al snel niet voldoende
want de deelnemers bleven maar binnen komen.
Dus de achterzijde van het formulier ook maar gebruikt. In totaal kwamen we op 20
deelnemers. Na gezellig bijgekletst te hebben gaan we op pad. Op de Zuidweg
zagen we, vlak langs de weg, een edelhert met zijn harem hindes. Fantastisch
gezicht. Jammer dat ze op de vlucht sloegen, zodat alleen de voorste rijders dit
zagen. Bij de knobbel aangekomen gingen we ondanks de borden toch richting ’t
Harde. Fout, want de toerit naar de A28 was afgesloten; dus terug en via Nunspeet
de A28 op. Dit was maar een kort
stukje snelweg om er bij Harderwijk
alweer af te gaan. De N303 op
richting Putten waarbij we een
groot aantal rotondes moesten
passeren. Dan dwars door Putten
naar Krachtighuizen (nooit van gehoord). In Voorthuizen is het tijd
voor koffie. Dan naar Terschuur om
vervolgens via een slingerweg uit
te komen bij Scherpenzeel. We
blijven nog mooi binnendoor rijden
om bij Amerongen de Neder-Rijn over te varen. Dan over het Amsterdam-Rijnkanaal
naar Buren (bekend van Willem van Buren)
waar we aan een volgende stop toe zijn. Bij
de pannenkoekenbakker een (jawel) pannenkoek gegeten. Door de Betuwe naar de
Waaldijk tot Ochten. Naar Opheusden om de
Randwijkse Rijndijk op te gaan. Bij Heteren
de Nederrijn weer over en dan komen we op
bekend terrein van de Veluwe. Via Oosterbeek naar Hoenderloo voor een beenstrekstop. Dan gaan we even de snelweg op om
bij Vaassen langs het kanaal naar Wapenveld te gaan, waar we bij Teun en Diane een lekkere kom snert voorgeschoteld
krijgen. Het was niet het mooiste weer, maar we hebben toch geboft en het was een
prima dag om het seizoen af te sluiten.
Ieder een goede winterstop gewenst en tot volgend jaar.
Groeten, Wim Grafhorst
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VERSLAG van een reis door Oost-Europa (12 t/m 21 september 2016) – deel 1
Op enig moment filosofeerden we (Padd’nrieders Edy Teijgeman en Henk Wemmenhove)
over een bijdrage aan het Bijpratertje van de club in Wapenveld. Laten we dat doen aan de
hand van een niet-gewone motorreis, was de conclusie, en zo werd deze reis ondernomen.
Voor een vijftal enthousiaste motorrijders heb ik toen een reis georganiseerd door meerdere
landen in Oost-Europa. Onze route voerde ons door Nederland, Duitsland, Zuid-Tirol in
Oostenrijk, Slovenië, oostelijk Kroatië, Bosnië en Herzegowina. De terugreis ging langs de
kust van West-Kroatië langs de Adriatische Zee naar West-Slovenië en vervolgens Italiaans
Tirol, Oostenrijk, Duitsland en weer naar huis. Het gezelschap bestond uit vijf personen
waaronder drie personen waarmee ik eerder heb gereisd en "of course" twee leden van de
Padd’nrieders, te weten in Edy en ondergetekende.
Vooraf kan ik u zeggen dat deze reis een boeiende maar ook avontuurlijke reis was, waarvan
ik op voorhand niet wist wat deze ons zou bieden. Aan de hand van dit verslag per dag hoop
ik jullie een beeld ervan te geven.
De eerste dag
De reis voerde ons over een afstand van ruim 500 km naar het dorpje Mühlacker. Eigenlijk
was deze dag niks bijzonders want de reis ging hoofdzakelijk over autobanen en dat is voor
motorrijders niet het meest ideale, maar als je verre reizen organiseert moet je de kilometers
wel maken. Aanvankelijk was mijn plan om per trein naar München te reizen, maar de
reisgenoten waren van oordeel, dat je een motor hebt om te rijden en niet om op de trein te
plaatsen. Onze eerste overnachtring was in hotel Scharfes Eck in Mühlacker, ergens in
Midden-Duitsland.
De tweede dag
We besloten die dag om 8:00 uur vanuit Mühlacker te vertrekken, want ons wachtte een
lange reis naar de plaats Birnbaum in zuidoostelijk Tirol. De route was meer dan 550 km lang
en omdat we de Alpen moesten passeren, was een vroege start noodzakelijk.
Natuurlijk hebben we ook hier in de aanloop gebruik gemaakt van Duitse en Oostenrijkse
autobanen maar in de slotfase hebben we een fantastische route gereden in Zuid-Tirol. Daar
hebben we overnacht in het hotel Edelweisshof in Birnbaum. De laatste 80 km van de reis
was zeer enerverend: bochten, bochten en nog eens bochten. Die prachtige route bracht ons
uiteindelijk bij het hotel.
De derde dag
Deze route voerde ons van Birnbaum in Tirol naar de plaats Kutina in het oostelijk deel van
Kroatië. Een route die ons door Slovenië voerde. We hadden geen idee hoe dit land eruit zou
zien en aanvankelijk viel ons dat ook niet mee, maar toen we eenmaal Ljubljana waren
gepasseerd, werd het landschap vriendelijk, heuvelachtig en een lust om doorheen te rijden.
Na een route van ruim 400 km arriveerden we in de plaats Kutina, waar we onze nacht
hebben doorgebracht in Hotel Kutina. Een keurig hotel, maar van een goed diner had men
niet gehoord. Mijn biefstuk is onaangeroerd gebleven omdat hij zo taai was dat het mes niet
bij machte er ook maar wat van af te snijden. Maar goed, daarvoor kwamen we niet naar
Kroatië.
De vierde dag
Een route van 243 kilometer bracht ons naar het land Bosnië, waarover we in het verleden
zoveel hadden gehoord. Een mooi land, bergachtig en ook voorzien van redelijke wegen.
Bewust zijn we gereden door plaatsen als Banja Luka, Pribinic en Doboj naar Tuzla. Dit zijn
plaatsen die door militairen die gelegerd zijn geweest in Bosnië wel worden herkend. In
Tuzla hebben we overnacht in hotel Thenograd. Een redelijk sober hotel, maar voorzien van
alles wat een sobere motorrijder wenst.
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Wat we onderweg weinig hebben gezien was oorlogsschade, maar in Tuzla waren tekenen
daarvan nog wel zichtbaar in de flat tegenover
ons hotel. In de buitengebieden zagen we veel
huizen die in een zekere mate van restauratie
verkeerden dan wel nog niet geheel
afgebouwde nieuwbouw. Opvallend was de
schrijnende armoede naast extreme rijkdom.
De natuur was soms ongerept.
De vijfde dag
Een route van 267 kilometer dwars door
Bosnië van Tuzla naar Mostar, bekend van de
NAVO-bombardementen en met name de
boogbrug, die met Europese steun geheel
hersteld is. De routerichting was oost-west
dwars door Bosnië. Wat we tot dan nog
nauwelijks hadden meegemaakt, trof ons op
deze rit wel.
De route voerde ons door het binnenland en
dat hebben we geweten. Na een 50-tal
kilometers ging de weg over in een
halfverharding van grof grind of gemalen puin.
Onze verwachting was, dat die ellende wel
over zou zijn na een afstand van 300 à 400
meter. Dat was te positief gedacht. Het wegdek
bleef eindeloos hetzelfde… totdat we op een plek kwamen waar de helft van de weg was
weggespoeld in het ravijn en een smal paadje ons de verdere weg wees. We reden door tot
we bij een brug kwamen die bestond uit oude spoorbielzen die zodanig waren verrot dat je
het water eronder door de brug kon zien stromen. Voor we de brug op zouden rijden,
constateerden we dat we met z’n vieren waren, want onze vriend Edy was op zijn dikke
Harley nog niet gearriveerd. Een van de mannen was hem gepasseerd bij het ravijn en ving
van hem de opmerking op "Ik zie het niet meer zitten". Er was voor ons geen weg terug, dus
hebben we lang gewacht tot we eindelijk in de verte vagelijk het geluid van een Harley
hoorden. Ja hoor, hij was in aankomst maar niet bepaald vrolijk. We hebben de brug
bestudeerd op houdbaarheid en zijn vervolgens doorgereden over een route die in zijn
totaliteit ruim 25 km lang was. Opvallend was dat in die ontoegankelijke wereld prachtige
huizen stonden en ook een enkele boerderij. Er restten ons slechts vraagtekens.
In "the middle of nowhere" vonden we een klein restaurant. Tijd voor koffie, maar de
eigenaar was niet erg toegankelijk. Uiteindelijk zei hij: "Five Euro and you get five coffee." De
koffie was niet te drinken, maar vooruit. De man had het druk, want hij had een val voor
forellen gemaakt in een beek achter het restaurant en hij was daar die vissen aan het
vangen. Dat proces hebben we van nabij gezien.
We waren blij dat we de route zo kort hadden gepland en nog blijer dat het al die dagen
droog was geweest. We arriveerden uiteindelijk in City Hotel in Mostar, een prachtig hotel,
voorzien van alles en in een mooie stad.
Vriendelijke groet, mede namens Edy Teijgeman,
Henk Wemmenhove
Helaas kon het verslag niet in zijn geheel geplaatst worden.
Het wordt dus vervolgd in Het Bijpratertje van maart 2017
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Vooruitblik op de Buitenlandtoer 2017
Het clubweekend in hotel Landsknecht ligt inmiddels ruim 3 maanden achter ons en
de blik van de Toercommissie Buitenland is alweer gericht op het volgende septemberweekend. Niet dat we er nu pas mee gaan beginnen, want we hebben eind
augustus 2016 het hotel al bezocht. Inmiddels is dit hotel geboekt voor het weekend
van 1-4 september 2017.
We gaan naar hotel Am Fang in Bad Laasphe; dat ligt onderin het Sauerland. Hoewel
we al vaker in deze streek geweest zijn, valt daar nog veel te zien wat we nog niet
eerder gezien hebben. En de toertjes – ook als die over een stukje weg gaan dat we
mogelijk al eerder hebben bereden – blijven prachtig. Wij werden op dit hotel attent
gemaakt door Heleen, die daar was geweest en er heel enthousiast over was. Nu we
er zelf ook zijn geweest is dat enthousiasme geheel op zijn plaats.

Nee, er zijn geen party-kelders – het is tenslotte niet alle dagen feest – maar ze
hebben er wel gezellige verblijfsruimtes. Ook hebben we volgend jaar weer een
zwembad in het hotel, met prachtig uitzicht op de plaats Bad Laasphe, dat al sinds
1904 een officieel luchtkuuroord is, ofwel een wellness-plaats voor iedereen.

Voor degenen die niet zolang kunnen wachten, kijk alvast op http://hotelamfang.nl/
Hoewel er in het nieuwe seizoen natuurlijk weer van alles te gebeuren staat op
toergebied, kijken wij ook alweer uit naar de Buitenlandtoer van 2017!
Groeten,
Hans Kragt,
mede namens Wim Grafhorst
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerkplekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel
van de unieke combinatie van
Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en
de Aurora Kantoorshop.”
Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor
zakelijk kantoorgebruik.
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen,
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen,
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier,
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijfen 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.

Gerson Kantoorspecialisten Marsweg 63, Zwolle
038 - 46 55 667 | www.gerson.nl

