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Het buitenlandweekend heeft weer plaatsgevonden en dit
keer opnieuw naar Bebra.
Vrijdagmorgen zijn we met schitterend weer vertrokken naar
onze bestemming. Het eerste stuk om op te schieten was
autobaan, daarna hadden we een prachtig uitgezette
tourroute naar het hotel. 's Avonds na het gezamenlijke diner
kwamen
natuurlijk
onder het genot van
een drankje de eerste
sterke verhalen al
snel naar voren. En
er
bestaat
een
correlatie in drank en
deze verhalen.
Dag 2 was er een
toerroute uitgezet van
ong. 300 km richting
voormalig
OostDuitsland. Je kon het gelijk al aan de gebouwen zien dit was
nog echt de voormalige betonstijl. Maar de route was
fantastisch. Nadat iedereen veilig was aangekomen werd
door de jonge garde het zwembad en het bubbelbad in
beslag genomen, terwijl de rest op het terras van een biertje
aan het genieten was. Waarschijnlijk hebben de mannen
zoveel charme in de strijd gegooid dat ze het zelfs voor
elkaar kregen
om een paar
glazen bier in
het zwembad
geserveerd te
krijgen.
De
dame die dit
bracht kwam
helemaal 'nat'
terug.
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• Standaard automatische
airconditioning

• Standaard stoelbekleding
zwart/grijs

• Standaard met leder
bekleed stuurwiel

• 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 actieuitvoering; de Bandit. Deze aantrekkelijke auto, in drie- of

dus mis ’m niet. U herkent hem aan zijn zeer complete
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,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

Dag 3 de toerroute van ong. 250 km gaat nu richting het
westen van Bebra. Er was voor deze dag 95% regen
voorspeld. Maar toen we 's morgens de gordijnen losdeden
was er zon. Schitterende route met een leuke koffiestop
midden in het bos, de 'Al(z)heimerhütte'. Er zaten ook
verdacht veel oude mannen. Nadat we bijna de lunch
hadden genuttigd, begint het te stortregenen. Gelukkig
konden we binnen de bui afwachten. Aangezien het al half 3
was toen het droog werd, besloten we toch maar de laatste
60 km rechtstreeks te gaan. Helaas kregen we toen nog de
laatste 20 km
regen. De laatste
avond in het
hotel alweer was
weer
enorm
gezellig en wat
gaat het snel. En
wat een super
goed eten. Twee
jaar
terug
hadden we een
varken aan het
spit, maar nu
elke dag weer BBQ en onder andere wild van het spit.
De terugreis eerst een toerroute gereden, gevolgd door de
autobaan. Het einde van ons super-uitje werd met een
gezamenlijke drankje en een kop soep afgesloten in de Keet
in Heerde.
Hans en Wim, wij willen jullie weer enorm bedanken voor de
geweldige organisatie van het buitenlandweekend. Wij zijn
nu alweer benieuwd waar we volgend jaar heen gaan.
Ik heb met een paar grote stappen over ons weekend wat
geschreven, maar verderop in dit mooie clubblad, wordt door
een paar "vrijwilligers" tot in detail per dag verhaald wat u,
die niet is mee geweest, heeft gemist.
Veel leesplezier met dit Bijpratertje
Groetjes,
Tonny ter Maten
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Verslag van de excursierit op 12 juli 2014
Voor deze bijzondere tocht hadden zich 19 leden aangemeld. De zon scheen en het
was weer tijd voor de excursietocht. Deze keer naar – je leest het goed – een
struisvogelboerderij, van de familie Peters in Didam.

Vruchtbaar overleg 's morgens. Mooie voetbaldatum: vandaar het oranje paard
Normaal gesproken verwacht je een excursie naar iets van of met motoren, maar
deze keer waren de dieren aan de beurt.
De route naar Didam was weer van het bekende slingerwerk. De heenreis nam
pakweg 80 kilometer in beslag. Langs het kanaal naar Emst en vandaar via Teuge,
Wilp, Klarenbeek, Brummen naar Bronkhorst.
Voor Bronkhorst moesten we met de pont de IJssel over en zie hier: de hardrijders
onder ons kwamen bedrogen uit. Zij stonden nog voor de pont te wachten en zo
konden we gezamenlijk het water over.
In Bronkhorst kwamen vanzelf de beide terrassen weer vol met de bekende
koffiedrinkers.
Op naar Didam, het was niet zo ver meer en tegen twaalf uur moesten we daar zijn
in verband met de lunch. Nu maakt de tijd voor een lunch niet zoveel uit, maar wel
als er tomatensoep en warme kroketten zijn. Dan is de man wel op tijd aan tafel.
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GRONINGEN

HEERENVEEN

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

WWW.MOTORPLAZA.NET

Na de lunch was er geen tijd om de oogjes een tijdje te sluiten, want eigenaar Peters
wilde ons graag iets vertellen over de struisvogels. Hij vertelde ons veel over deze
dieren op een humoristische wijze.

Pech was er voor Wim Grafhorst. De motorstandaard was weggezakt
en de motor was omgevallen. Gelukkig zonder schade.
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Na de speech gingen we naar de overkant om de struisvogels te bekijken

Aandachtig luisteren en… grote eieren, prachtige leren artikelen en potjes met vet
Na deze bezichtiging moesten we de motor weer op voor de laatste 70 kilometer via
Doesburg, Dieren, Laag-Soeren, richting de A50… en via Loenen, waar 't hele spul
nog even moest stoppen om een sorbet te verorberen.

De sorbet in Loenen was van goede kwaliteit
Alvorens de motor weer op te stappen was er nog even gelegenheid om Hans en
Wim een prettige en voorspoedige motorvakantie in Canada te wensen.
Vervolgens kwam er weer een einde aan een mooie en leerzame dag.
Gerrit Bijsterbosch
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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
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Riekie spande de kroon met iets speciaals van het huis. Iets voor de volgende keer?
Ook aan de gezelligheid bij het oudste restaurant kwam een einde en we besloten
weer op te stappen.
Het weer was inmiddels toch wel een beetje veranderd en we vervolgden onze route.
In de buurt van Arnhem aangekomen werden we aardig gestraft. Het regende steeds
harder en de lucht was grijs geworden. Vanaf nu was de rit minder plezierig. Hans,
als leider van de groep, ging bij Arnhem-Noord van de weg af en reed naar de
parkeerplaats bij het Postiljon Motel. Even overlegd wat we gingen doen en iedereen
was het er mee eens om de route niet te vervolgen, maar linea recta via de A50 naar
huis te rijden.
We hadden ongeveer 170 kilometer van de 229 kilometer gereden.
In de buurt van Apeldoorn hield het regenen op. Het begon op te klaren en zo zijn we
toch nog droog, en heelhuids, thuisgekomen na een prachtige rit.
Gerrit Bijsterbosch

Paddʼnrieders begeleiden Blauwvingerrally
Ferrari's, Porsches, Lamborghini's of
Aston Martins waren allemaal te zien in
Zwolle. De auto's reden namelijk mee
in de Blauwvingerrally.
De rally werd georganiseerd voor
chronisch zieke kinderen. Zo'n 50
kinderen mochten in de auto's meerijden
om zo voor een dag hun ziekte te
vergeten. De rally wordt sinds 2006 georganiseerd. De start en finish van de
toertocht is in de binnenstad van Zwolle.
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AART ZWERUS VOF
Flessenbergerweg 1
8191 LH Wapenveld
Tel: 038-4478537
Fax: 038-4478909




Uw adres voor o.a.
* verf
* behang
* binnenzonwering
* buitenzonwering
* horren

* schuifkasten
* verlichting
* plaatmateriaal
* gereedschappen
* hout



Verslag Buitenlandtoer 2014 naar Bebra / dag 1
Houtenkontenrit... Wij zijn nog aan het nagenieten, op het strand in Spanje, van het
geweldige motorweekend 2014!
Vol gezonde spanning richting Tapperij Teun. Wat gaat er allemaal gebeuren, hoe
moet alles en kan ik dat wel? Na een lekker bakkie en wat gekletst te hebben moest
ik er toch echt aan geloven! Daar
gaan we dan richting Bebra met als
voorrijder godfather Bode .
Eenmaal op de snelweg, nog niet
eens voorbij Apeldoorn, zou Dennis
het vizier van Jens wel even schoon
maken. Door de helft van zijn
bepakking te verliezen was het water
uit zijn flesje op Jens zijn vizier
beland. Na een plas-, tank- en
koffiepauze weer verder over de
autobaan waarbij het ouwe bessie
(Kawasaki) er even mee op hield. Wat schrikken zeg! Gelukkig had ik mijn vader bij
me en via het communicatiesysteem werd ik naar de vluchtstrook geleid. Terwijl
godfather Bode lekker door toerde zou Jens zijn vader wel ff afremmen; zo kon Jens
even flink aan het gas lurken!
Eenmaal weer verder op de autobaan wist
godfather Bode / Garmin even de weg niet
meer! Na 3 x het zelfde groepje op het
achterwiel te passeren en een doodlopend stuk
tot slot was het welletjes voor Fred. Aldus Fred:
"Wat is hier de bedoeling van? Wil je ons wat
moois laten zien of ben je echt de weg kwijt?
Joop, je moet gewoon de paarse lijnen volgen."
Terwijl voor onze godfather alle lijnen paars
zijn; hij is namelijk kleurenblind.
De laatste kilometers op de autobaan hadden
we een nieuwe voorrijder: pappa Gerson, maar
niet te vergeten zijn navigator en bijrijder
Freddy. Eenmaal van de autobaan af hadden
de meesten van ons last van een stramme Max,
maar we lusten er ook wel een! Helaas waren
er al een aantal voor ons geweest die het zelfde
probleem hadden (ook last van een stramme
Max en zij lustten er zeer zeker ook wel een).
Jongens, alle tijd; we hoeven pas rond 7 uur in
Bebra te zijn en daar kunnen we zo weer
aanvallen!
Voorzitter Tonny, nogmaals mijn excuses dat ik
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je heb onderbroken tijdens je speech, maar ik vond het niet terecht wat je zei over
pappa Gerson. Hij zag het
voor het weekend al niet
goed komen met godfather
Bode en hij moest mij door
de houtenkontenrit heen
navigeren (hahaha).
Na een heerlijke duik in het
zwembad en bubbelbad
hebben we nog een
slaapmutsje genomen en op
naar de volgende dag!
Ik wil nog even Henk Dul,
pappa Fred en Freddy
Gerson en godfather Joop Bode in het bijzonder bedanken voor het geweldige
navigeren en wat heb ik veel van jullie mogen afkijken en leren.
Iedereen bedankt voor het geweldige weekend en tot volgend jaar!!!
Nienke Rietberg
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Het adres voor
APK en onderhoud
van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden

Verslag Buitenlandtoer 2014 naar Bebra / dag 2
Na enkele jaren van afwezigheid was ik weer eens van de partij bij de Buitenlandtour
van de Padd'nrieders, met grote dank aan mijn vrouw Bernadette die het voor mij
mogelijk maakte om mee te gaan. Zij zorgde namelijk voor het open houden van de
Noord Veluwse Makelaardij, zodat klanten niet werden geconfronteerd met een
gesloten deur. Natuurlijk bedank ik ook Hans en Wim, door mij nog op een laat
tijdstip aan de groep toe te
voegen.
Het weekendje weg begint
vrijdagmorgen bij Tapperij Teun,
enkele herkennen me zelfs nog
(alzheimer nog niet toegeslagen)
en wat zie ik: veel nieuwe jonge
gezichten; helaas mis ik ook
enkele leden met wie we in het
verleden gezellig een pilsje
hebben gedronken of gewoon
geouwehoerd.
Nog nauwelijks was ik bekomen van de flinke rit naar Bebra of Eef lag al op de loer
om mij te vragen iets te schrijven over dag 2.
Even mijn groep voorstellen: Andries van de Wetering, Geert Willen Israel, Jan
Hulsbergen, Rob de Klerk en Henk Kok, ondergetekende, vormden groep E.
Wat typeert deze groep: grijs haar, leesbrillen, gepoetste / verzorgde motoren,
snelheid begrenzen, regelmatig stoppen want nog 2 rokenden, vaker plassen, tijd
voor koffie, lekker lunchen / eten en op tijd naar bed. Dus niet: ' banden oproken',
'weely's' of te veel bier.
Na een voorspoedige heenreis, een goede maaltijd, een gezellig avondje en een
goede nacht ging de wekker om 8 uur en na een stevig ontbijt ging ons groepje op
pad voor het programma van dag 2, richting oost een route van ongeveer 325 km.
Om 9.15 staan we klaar voor vertrek. Uitstekend motorweer, volgens mij zo rond de
20 graden met afwisselend zon en wolken, het bleef een droge dag.
Het was een prachtige route veel dorpjes, bossen, heuvels en bochten, lekker
afwisselend en niet saai.
Het was zoeken en zoeken naar een
koffiestop. Die was niet te vinden,
zodat we bij een hoognodige stop na
elven maar moesten putten uit de
voorraad chocolademelk en
krentenbollen uit de zijkoffer. De
volgende keer zal ik ook een
koffiezetmachine inbouwen, want een
Goldwing mag van alle gemakken zijn
voorzien.
Na weer enige tijd doemt er toch een
horecagelegenheid op en kijk, er staan
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nog veel meer motoren. Bij deze stop werd ik even door onze voorzitter apart
genomen; hij wilde even in vertrouwen praten over de nicotineverslaving. Of mijn
aanwezigheid of die van de sigaretten belangrijk was… Tonny zal het nog wel eens
vertellen. Gelukkig heeft Ineke het allemaal niet gemerkt. Tonny kon zelfs goochelen
met een sigaret in Inekes nabijheid.
Na de lunch in een gelegenheid waar bijna alle leden al waren geweest, was de
voorraad bijna uitgeput; er restte ons nog wat worstjes met
brood en mosterd.
Na weer veel heuvels, dorpjes en groen bleek de inhoud
van mijn tank toch behoorlijk te slinken. Gelukkig kan
Andries met zijn Zumo heel gemakkelijk een route maken
naar een benzinepomp; mijn ogen waren echter beter en
sneller. Bij onze laatste korte stop werden we opgeschrikt
door een groep motorrijders onder aanvoering van de oude
heer Gerson, die nog steeds denkt dat hij voorzitter kan
worden door een ander de vouwen uit de broek te rijden.
De rit kostte ons wat meer tijd dan dat we hadden gedacht; ook anderen dachten
bijna te laat te zijn voor het diner. Plotseling kreeg bijna iedereen haast en er was
zelfs geen tijd voor het gebruikelijke gebed. Die avond misten we zelfs door het
ongeduld de speech van Tonny en het gebruikelijke commentaar van Fred. Een
gemis!
Het was weer een uitstekende maaltijd, 's avonds werden de kelen gesmeerd en
werden de belevenissen uitgewisseld.
Voor mij was het wat bijpraten en bier drinken na lange tijd zonder Padd'nrieders.
Nu, op maandag, weer op kantoor, kijk ik terug op een geslaagd weekend, dat voor
herhaling vatbaar is.
Henk Kok
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MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN

” DE PADDʼNRIEDERS ”

TOERKALENDER 2014
Zo 28 september

: Herfstrit

Za 18 oktober

: Sluitingsrit

Za 15 november

: Feestavond Hekserie

(met snert)

Inschrijven en vertrek toerritten tussen 9.00 en 10.00 uur bij ons thuishonk café
Tapperij Teun, Groteweg 24, Wapenveld.
Niet gedronken en toch rijbewijs kwijt.
Gisteravond reed ik nietsvermoedend naar huis, toen ik werd aangehouden door de politie. De
dienstdoende agent sommeerde mij van de motor te stappen omdat hij vermoedde dat ik te veel
gedronken had. Ik verzekerde hem dat ik niets gedronken had, maar ik kon hem blijkbaar niet
overtuigen. Hij zou me wel even een test afnemen.
"U rijdt in het donker en er komen u twee lichten tegemoet. Wat denkt u dat dit is?"
"Een auto," zei ik, verbaasd over deze onnozele vraag.
"Jaja, allicht, maar wat voor één: een Renault, een Peugeot of een Citroën?" vroeg hij.
"Geen idee," was mijn antwoord. "Zie je wel, straalbezopen!" constateerde hij.
Ik verzekerde hem, dat ik echt niets gedronken had.
"Nou vooruit, nog een testje", zei hij, " u rijdt in het donker en er komt u een licht tegemoet. Wat is dit,
denkt u?"
"Een motor," was mijn antwoord. "Jaja, een motor, logisch, maar wat voor één: een Kawasaki, een
Honda of een Yamaha?" wilde hij weten.
Wederom moest ik het antwoord schuldig blijven.
"Toch behoorlijk in de olie, dus," was zijn conclusie.
Ik was onderhand behoorlijk pissig over dit onnozele gedoe en besloot in de tegenaanval te gaan.
"Een wedervraag, " zei ik, "Er staat een vrouw op de stoeprand, hoge hakken, hevig opgemaakt,
netkousen, minirok en een decolleté tot bijna op de navel. Wat is dit volgens jou?"
"Een straathoertje," zei hij onmiddellijk.
"Jaja, " antwoordde ik, "dat is zo helder als wat, maar welke: Je dochter, je vrouw of je moeder? "
En nou ben ik m´n rijbewijs toch kwijt en geen druppel alcohol gehad...
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Buitenlandtoer Bebra 2014
Kerstin Rosenberg kwam op een eerdere Buitenlandtoer bij de Padd'nrieders
terecht bij de groep van Henk ten Have. Zij was als Duitse bekend in de streek
en wou graag behulpzaam zijn bij het rijden van de routes. Zij is toen bij die
groep gebleven en is, wat Henk betreft, niet meer weggegaan. Dit jaar was zij
als nieuw lid van de club aanwezig op de Buitenlandtoer naar Bebra. Zij werd
dan ook prompt door Tonny "als vrijwilliger" aangewezen om een verslag te
schrijven. Zij heeft daar een heel eigen invulling aan gegeven. Zij maakte
namelijk van een belevenis onderweg een soort raadsel. Een heel toepasselijk
raadsel dat iedereen zal aanspreken, gezien de vele discussies die al zijn
gevoerd over het rijden met navigatie-toestellen. In Duitsland noemt men die
een "Navi". De redactie heeft de Duitse tekst vertaald en het onderwerp wat
vernederlandst.
RAADSEL: Welk verkeersbord wordt hier beschreven?
Een groep motorrijders rijdt op de Navi diep het oosten van Duitsland in. In dat deel
van Duitsland wordt nog veel vernieuwd en gebouwd. De Navi weet dat echter niet
en zo kan het gebeuren dat hij meldt "deze weg 1500 m volgen", op een punt waar
het stuk straat zo op het oog niet toegankelijk is.
De groep blijft voor dit blijkbaar niet te passeren stuk weg staan. De voorrijder weet
echter het geplaatste hek te omzeilen en meldt over de intercom "Gaat goed!" of iets
dergelijks. Nu maakt de tweede uit de groep een opening en de groep rijdt verder.
Wel duidelijk langzamer en ze moeten hier en daar om enkele hindernissen heen
sturen. Het parcours wordt namelijk gevormd door strategisch geplaatste zware
werkvoertuigen. Deze staan stil; het is tenslotte weekend.
Bij de uitgang staat de voorrijder al klaar om het hek open te houden, zodat iedereen
er makkelijk ook weer uit kan. Wat een service!
De tocht wordt probleemloos voortgezet. En het mooie ervan is nog dat iedereen
heeft gedaan wat de Navi had gezegd, namelijk: "de weg vervolgen."
De bedoeling van het betreffende verkeersbord is duidelijk en het er doorheen rijden
zeker niet helemaal legaal. Maar het is wel tijdsbesparend en het veroorzaakt in het
weekend niemand overlast. Een dergelijke ervaring had ik tijdens het Bebraweekend, een nieuwe ervaring die ik niet had willen missen!
En wat is nu het antwoord op de gestelde vraag?
Bij de koffie legde de (Nederlandse) voorrijder het haarfijn uit: In
Nederland staat onder een dergelijk verkeersbord: "behalve voor
bestemmingsverkeer". De Navi had nog niet gemeld "bestemming
bereikt", dus mochten ze daar volgens hem gewoon doorrijden. Of
een "Polizeibeamter" het daarmee eens zou zijn geweest, valt echter
te betwijfelen!
Kerstin
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Superweekend voor Pepijn Bijsterbosch in Assen 8 - 10 augustus 2014
Wat is er mooier dan je eerste overwinning in het
I.D.M. Supersport behalen op je thuiscircuit. Het
lukte Pepijn Bijsterbosch afgelopen zondag in de
eerste Supersport-race in Assen. Helemaal
geweldig als sponsoren, familie, vrienden en
supporters dit van dichtbij mee mogen maken. En
ook na de tweede race mocht de Wapenvelder
naar het ereschavot.
Trainingen
Na de tweede kwalificatie overheerst zaterdagmiddag toch even de teleurstelling bij coureur
en teamleden. De verwachtingen waren namelijk hoog gespannen, nadat Pepijn in de vrije
trainingen op vrijdag, met een P.R. van 1:40.7, de absoluut snelste tijd weet te noteren.
Ook na de eerste kwalificatiesessie staat Pepijn er een dag later met de tweede tijd goed
bij. In de afsluitende sessie zit het echter tegen. De achterband biedt totaal geen grip,
waardoor Pepijn twee bijna 'highsiders' moet opvangen. Vervolgens gewisseld naar een
qualifier om definitief de jacht naar de pole in te zetten, of in ieder geval een plaatsje op de
eerste startrij te bemachtigen. Het strijdplan valt echter in duigen, doordat de tankdop
onderweg een eigen leven gaat leiden. Bijna bedwelmd door benzinedampen komt Pepijn
opnieuw de pits in. Snel een nieuwe dop er opgezet, maar helaas is het 'momentum'
verdwenen en is ook de qualifier te ver afgekoeld. Hierdoor kan Pepijn zijn tijd niet
verbeteren en zakt naar startplaats 6.
Zondag – racedag
In de warm-up op zondagmorgen laat Pepijn zien dat de concurrentie rekening met hem
moet houden. Deze rondjes zeggen niet alles, maar toch lekker als je de snelste bent.
Ondertussen genieten de gasten van Racingteam Bijsterbosch in de Goldclub van de koffie
en kijken met spanning uit naar de eerste
race.
Aan belangstelling op de startgrid geen
gebrek. Wat wil je ook wanneer twee
teamleden, verkleed als Obelix en Asterix,
naast je staan. Aanleiding is een grap met
het Zwitserse Kawasaki-team; die willen ook
maar wat graag met de twee op de foto.
Pepijn was vooraf van de verkleedpartij op
de hoogte en kan hier goed mee omgaan. Bij
hem gaat altijd vlak voor de race pas de
knop om.
Race 1
De start is goed en Pepijn weet in de eerste ronde twee plaatsen goed te maken en kijkt in
de uitlaat van teammaat Stefan Kerschbaumer. Die weet hij in de volgende ronde te
passeren en heeft dan landgenoot Wayne Tessels en gastrijder Florian Alt nog voor zich.
Vervolgens moet Tessels er aan geloven en in zijn ijver om kopman Alt ook maar gelijk te
verschalken, maakt Pepijn bij het ingaan van de 4e ronde een foutje en gaat wijd in de
Haarbocht. Hierdoor moet hij vanaf de 4e positie opnieuw de jacht naar de kop inzetten. Hij
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weet razendsnel de aansluiting te hervinden en de vier mannen gaan als aan een touwtje
over het circuit. In de 7e ronde stelt Pepijn definitief orde op zaken en heeft halverwege de
race de koppositie in handen. Met prima rondetijden weet hij weg te rijden bij zijn
achtervolgers en zo een mooi gaatje te slaan. De anderen hebben geen antwoord en
bakkeleien om de andere podiumplaatsen. Met nog vier ronden te gaan weet ook
Kerschbaumer zich iets los te rijden, maar vormt geen bedreiging meer voor Pepijn. Die
gaat gedecideerd af op zijn eerste overwinning in het I.D.M. Supersport. Fantastisch!
In de aanloop naar de tweede race is er gelukkig genoeg tijd om de overwinning te delen
met de gasten in de Goldclub. Even genieten met z'n allen; vooral opa is super trots! Wie
wil kan een kijkje nemen in de pitbox. Daar maakt ook een delegatie PEC Zwolle-spelers
graag gebruik van. Zij zijn mede dankzij sponsor Firezone te gast bij het raceteam en zeer
geïnteresseerd in de wegracerij en de techniek. En zij weten natuurlijk wat het is om een
beker te winnen. Als leuke geste krijgt Pepijn een PEC Zwolle-shirt aangeboden.
Race 2
In de tweede race heeft Pepijn opnieuw een prima start. Het is even dringen in de
Haarbocht en hij gaat als 3e man de Ruskenhoek in. Zijn dadendrang kent geen grenzen,
want met een prachtige uitremactie in de Geert Timmer-bocht stoot hij direct door naar de
2e positie. Na twee ronden voert hij opnieuw het veld aan. Herhaling van zetten? Nee, dit
keer laten zijn collega's hem niet
weg rijden. Hij krijgt flinke
tegenstand van teammaat Stefan en
van Florian Alt. Vooral Alt maakt het
Pepijn erg lastig en weet bij het
uitkomen van de Strubben – een
mindere bocht van Pepijn – steeds
even de leiding over te nemen. In
het tweede deel van het circuit is
Pepijn echter sneller en zien we
hem weer als leider uit de
Ramshoek tevoorschijn komen. Het
gaat op haren en snaren; het is
constant stuivertje wisselen.
Met nog drie ronden te gaan weet Alt echter toch een klein gaatje te slaan. In een ultieme
poging voor de winst maakt Pepijn in de laatste ronde een foutje in de Strubben en hiervan
profiteert Stefan en hij verwijst Pepijn naar de 3e plaats. Maar zoals in veel races op Assen
is de Geert Timmer-bocht vaak scherprechter. Alt is iets te ver weg, maar Stefan is nog
binnen bereik. En waar de Oostenrijker absoluut niet meer op had gerekend, gebeurt toch.
Met een gewaagde uitremactie buitenom, pakt Pepijn toch nog de tweede plaats en mag
opnieuw de gang naar het podium maken. En ook niet onbelangrijk: 50 punten in de tas (Alt
is gastrijder en krijgt geen punten). Zo verstevigt Pepijn zijn 5e plaats in het klassement en
is de 4e plaats van de Fin Tatu Lausletho binnen bereik. De eerste drie hebben al een te
grote voorsprong en voor Pepijn zijn de dagsuccessen nu belangrijker. Dat mag hij dan
over twee weken doen in Oschersleben; op een van zijn favoriete circuits.
Naast dank aan alle sponsoren en supporters wil Racingteam Bijsterbosch in het bijzonder
Salland Olie / Firezone en TT Horeca bedanken voor de medewerking aan dit fantastische
raceweekend.
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FEESTAVOND !!!
15 november

Hallo Padjes, het is nog volop zomer en we hebben zelfs het Buitenland weekend nog
voor de boeg….dus we zijn er een beetje vroeg mee….maar omdat we e.e.a. al hebben
vastgelegd, leek het ons een goed idee om jullie alvast te informeren over het jaarlijkse
clubfeestje. Deze zal zijn op 15 november vanaf 19.30 opnieuw bij Family and Friends
restaurant De Hekserie,
Hekserie, omdat dit vorig jaar zo goed bevallen is. De details van wat er
op het menu staat moeten nog vastgesteld worden, maar een tapas buffet zal in ieder
geval een onderdeel zijn en ze zullen ons ongetwijfeld weer verrassen met heerlijke
hapjes en drankjes!
De kosten zijn weer EUR 25 p.p. inclusief onbeperkt drinken van 19.30u tot 24.00u
(bier, fris, wijn, sap, binnenlands gedistilleerd, koffie en thee). En net als vorig jaar
bestaat natuurlijk weer de mogelijkheid om na te feesten bij buurman Tapperij Teun!
Teun
Daar zijn de drankjes weer voor eigen rekening. Je kunt je voor deze avond opgeven
door vóór 5 november
november het geld over te maken op rekening nummer 3965.43.588 van
De Paddnrieders.
We zien jullie graag allemaal op 15 november voor een supergezellig clubfeestje!!!

WAT
WANNEER
WAAR
WAT KOST DAT
OPGEVEN

hapjes en drankjes
15 november van 19.30u tot 24.00u
De Hekserie, Groteweg 24, Wapenveld
EUR 25 pp
vóór 5 november betalen
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