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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 

prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage en legeskosten. 

voorbehouden.

Automobielbedrijf Eilander

Nieuw
De Swift Bandit



2





3



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



4



MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN

  

Voor het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland: 

Vr 4 t/m ma 7 sept  : Buitenlandtoer  
Zo 27  september : Herfstrit   
Za  17  oktober : Sluitingsrit (met snert)  
Za 21 november : Feestavond 

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



Excursierit juli 2015 / Twents Techniek Museum

De excursierit is al sinds jaar en dag een vast onderdeel op onze toerkalender. Zaterdag 11 juli 
was het weer zover. Dit jaar stond de rit geheel in het teken van de techniek, niet van de 
motorfiets deze keer, maar meer de techniek in de breedste zin van het woord. Na een mooie 
route met afwisselend snelle doorgaande en bochtige binnenwegen reden wij om 13:00 uur 
Hengelo binnen. Tussentijds wel even geluncht natuurlijk.

We hebben een bezoek gebracht aan het "Twents Techniek Museum". Hier zijn we rondgeleid 
door twee zeer gedreven en ervaren "oude rotten" uit het vak, de ene gespecialiseerd in de 

mechanische zaken, de ander meer in het elektrische
gebeuren. De collectie van het museum is deels 
gebaseerd op de textielindustrie die Twente in het 
verleden heeft gehad, o.a. oude weefgetouwen e.d. 
Een ander deel is ontstaan uit machines die 
overgebleven zijn uit het opleidingscentrum van het 
"oude" Stork. In dit deel zijn diverse stoommachines 
en enkele grote scheepsdiesels te zien. Deze 
machines zijn grotendeels nog functioneel. De 
stoommachines worden in het museum echter met 
perslucht aangedreven, noodzakelijk in verband met 
de omslachtige en kostbare veiligheidsvoorzieningen 
die anders getroffen zouden moeten worden. De 
dieselmotoren kunnen wel "normaal" aangeslingerd 

worden. Dit kost brute kracht, maar gelukkig kent onze club enkele van deze mannen, die dat 
wel in zich hebben, en dat ook wel even willen tonen op zo'n moment, als dat nodig is. De naam 
van deze krachtpatser is mij even ontschoten (helaas zijn er ook geen foto's van). Dan is er tijd 
voor een drankje en een korte pauze om de opgedane indrukken te verwerken . 

In het tweede deel van de rondleiding lag het 
accent op de elektrische aandrijvingen. 
Driefasen- draaistroommotoren, gelijk-
stroommotoren, werking van de krultang, van 
alles is voorbijgekomen en met de nodige 
interesse gevolgd. Tenslotte zijn we in 
sneltreinvaart nog door de andere delen van het 
museum gelopen, communicatieapparatuur, o.a.
de werking van een oude telefooncentrale is 
uitgelegd en we zijn snel over de ruimtevaart-
afdeling gelopen. Te veel allemaal voor de paar 
uurtjes die we er doorgebracht hebben.

Helaas was de animo wel wat minder dan verwacht, dit ondanks het mooie weer. Slechts 12
clubleden hebben aan de rondleiding deelgenomen. Ik moet zeggen, het was ook behoorlijk
warm die zaterdag. Misschien niet de meest ideale omstandigheden om in een motorbroek in 
een museum rond te lopen. Volgend jaar proberen we het weer. Als iemand nog ideeën heeft, 
laat het de toercommissie weten, dan gaan wij er mee aan de slag.

Wie toch nog geïnspireerd is geraakt, kan het museum altijd zelf nog gaan bezoeken, zeker de 
moeite waard. Op de website is meer informatie te vinden over de openingstijden e.d. 
www.techniekmuseumheim.nl.

Groetjes, Guido
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Onderafdeling van De Padd'nrieders opgericht?

Tijdens de excursierit van dit jaar – naar het Twents Techniek 
Museum in Hengelo – stond de "gewone Padd'nrieders" een 
verrassing te wachten. Onder het bezoekende gezelschap bevond 
zich een "verstekeling" met een afwijkend clubshirt, sterker nog: 
met een geheel onbekend clubshirt!
De drager ervan wilde daarmee blijkbaar uitdragen dat hij lid was van een 
onderafdeling van De Padd'nrieders, genaamd De Pensionados.

En wie herkenden wij als de drager ervan? Wim! Nou mag 
hij zich, gezien zijn leeftijd, bepaald wel de stijl aanmeten 
dat hij gepensioneerd is, maar dat hij zelf een 
onderafdeling van de club opricht gaat toch werkelijk te 
ver!
Dit initiatief was beslist niet goedgekeurd door het bestuur 
van onze club. Sterker nog: niemand binnen het bestuur 
wist er iets van!
En nu gaat ook nog het verhaal dat zijn motormaat Hans 
ook al met zo'n T-shirt rondloopt! Het moet toch niet 
gekker worden!

Daar beide personen onderdeel uitmaken van de redactie van dit populaire magazine 
Het Bijpratertje, konden de gerezen vragen al snel beantwoord worden. Wat is 
namelijk het geval? Binnen de familie Grafhorst was het plan opgevat om pa met dit 
T-shirt te verrassen. Om hem niet als éénmansfractie neer te zetten, werd besloten 
om ook zijn medebuitenlandtoercommissielid ;-)) Hans met eenzelfde T-shirt te 
vereren.
Kortom, het was een erg origineel grapje! Of is dit zo origineel en interessant dat het 
een vervolg moet krijgen als officiële groep binnen de Padd'nrieders?
Als dat zo is, horen we er op de jaarvergadering vast meer van! 

De mop van Jan 
Dochter: "Pap, Mam, ik ben verliefd op een jongen die ik heb leren 
kennen op een datingsite. We werden vrienden op Facebook en we hebben 
al veel gekletst via WhatsApp. Hij heeft mij een aanzoek gedaan via 
Skype en we hebben erover gebeld via Viber. Geven jullie ons je zegen over ons 
huwelijk?"  
Moeder zucht en Vader zegt: "Wauw fantastisch, ik zou zeggen: "Geef je ja-woord via 
Twitter, beleef je huwelijksnacht via de webcam, bestel kinderen met Ideal.  
En als je genoeg hebt van je man: verkoop hem dan op Marktplaats!" 
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Wie zijn onze adverteerders?

In het verleden hadden we de rubriek "15 vragen" aan leden van de Padd'nrieders. Het doel 
was nader (of opnieuw) kennis maken met onze clubleden. De redactie wil deze rubriek 
opnieuw leven inblazen. Het leek ons echter leuk om te beginnen met onze adverteerders. 
Tenslotte hebben we een bijzondere relatie met hen: Niet puur zakelijk, want we zien hen
ook als sponsors van onze mooie club. Het eerste stuk is van Fred Gerson.

Met veel dank neem ik de uitnodiging van de redactie aan om, geheel gratis, ons bedrijf dat 
reeds jarenlang adverteert in het Bijpratertje nader in het Gerzonnetje te zetten. Als onder-
neming doe je er alles aan om je naamsbekendheid te vergroten en extra omzet binnen te 
halen. Internet is daarvoor natuurlijk onontbeerlijk, maar dan??? Het grote diepe lege dal???
Nééééééén!!! Wij zagen reeds jaren geleden de extra mogelijkheden van adverteren in het 
zeer bekende en goede verspreide blad Het Bijpratertje. Voordat ik de vragen ga beant-
woorden, wil ik alle lezers van harte bedanken voor de klandizie. Ik ben mij er terdege van 
bewust dat door uw steun het voor mij mogelijk is geworden BMW te rijden.

Vraag 1. Wie ben ik en wat is mijn relatie tot het bedrijf.
Mijn naam is Fred Gerson Sr. en ik ben de oprichter en EX-eigenaar. Ik ben het bedrijf in 
1976 begonnen en heb het in 2000 aan mijn oudste zoon Frank overgedragen c.q. verkocht.
Tot eind 2011 ben ik voor mijn zoon werkzaam geweest en toen met pensioen gegaan.

Vraag 2. Wat doen de verschillende bedrijven nu heden ten dage.
Gerson Kantoorspecialisten biedt een totaal assortiment van meer dan 10.000 
kantoorartikelen, uit voorraad te leveren. Aurora Kantoorshop richt zich met 
name met zijn ruime assortiment schrijfwaren op de particuliere markt. A & C 
Automatisering en Computer verzorgt de totale ICT-behoefte voor bedrijven /
kantoren en particulieren. Het *** GERSON TOTAAL CONCEPT***

Vraag 3. Hebt u iets met motorrijden / motorrijders en welke motor.
Ik ben een fanatieke motorrijder. Het was voor mij, in mijn werkende bestaan, de 
gelegenheid tot ongedwongen ontspanning,hetgeen ik duidelijk in mijn rijstijl liet zien. Nu ik 
pensionado ben is de ontspanning er de hele dag en richt ik mij geheel op: Het erop blijven 
zitten bij flink tempo. Na 12 jaar GoldWing te hebben gereden en "tiet zat", zocht ik een 
nieuwe uitdaging,die ik gevonden heb in de K1600 GTL van BMW. Wat een geweldige 
machine en wat een vermogen/snelheidspotentieel! Motorrijders vind ik in het algemeen een 
zeer gezellig volkje, zolang ze me niet willen inhalen.

rieders.
Ik ben lid van de club en door mijn welbespraaktheid (z.g.n. grote bek) ook bestuurslid.

Vraag 5. Wil ik nog wat toevoegen.
Nee,genoeg geluld.

Zie jullie graag op een van de komende toerritten en in het buitenlandweekend in Dodenau.

Fred Gerson Sr.
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Het maken van routes voor de clubtoertochten

Inmiddels loop ik al weer enige jaren mee bij De Padd'nrieders. In deze clubjaren heb ik veel 
geleerd, o.a. het rijden met navigatie-apparatuur. Eerst had ik nog wat onhandig een 
navigatieprogramma op een oud type smartphone, maar al snel werd dat een professionele 
Garmin Zumo. Ondanks veel eigen studie en clubcursussen doen er zich tijdens het rijden 
nog steeds verschillen voor. Het blijft een onderwerp van discussie. Aan deze discussie – en 
misschien de vermindering daarvan – wil ik onderstaand mijn steentje bijdragen.

Bij de Padd'nrieders zijn er vele routemakers, zowel binnen de toercommissie als daarbuiten. 
Velen zijn daar zeer vaardig in, maar ieder heeft toch vaak een eigen aanpak. Ik zal maar 
zeggen: iedereen doet dat op zijn eigenwijze eigen wijze ;-))We leven in een tijd van 
normalisatie, maar soms lijkt het wel alsof iedereen zijn eigen norm heeft.

Mijn persoonlijke voorkeur is om routes niet te laten kruisen of over een zelfde wegvak te 
laten lopen. Niet dat dit nou altijd fout gaat, maar het is toch overzichtelijker tijdens het rijden 
als de route "almaar doorloopt".
Over dit onderwerp sprak ik laatst met Henk 
Wemmenhove, iemand die zeer vaardig is op dit 
gebied. Desgevraagd (door mij dus!) liet hij zich 
ontvallen dat hij best de laatste hand aan de 
clubroutes wil leggen, als hem deze daarvoor 
worden aangeboden. 
Toercommissie, is dat misschien een idee? 
Ik gooi het maar in de groep, voor het geval dat 
daar behoefte aan bestaat.

Hans Kragt

Een kort bericht van de Toercommissie Buitenland

Onze voorzitter werpt in zijn voorwoord het idee op om weer eens naar Balve te gaan. Die 
gedachte hadden wij ook al eens, maar dit hebben we laten varen. De Biker Stammtisch uit 
Balve – met wie we dat, in 2006 alweer, samen hadden georganiseerd – was namelijk uit 
elkaar gevallen. Misschien kunnen we nog eens een keer Buitenlandtoer naar Balve 
organiseren, en misschien kan Tonny – met "zijn" Schuttersvereniging – daar een extra 
gedenkwaardig weekend van maken. We hebben nog goede herinneringen aan de Balver 
Höhle. 
Maar voorlopig nog even niet! Want voor 2016 hebben wij (inderdaad: buitengewoon vroeg) 
alweer een hotel geboekt. Sterker nog: we zijn er al op verkenning naartoe geweest en we 
denken dat dit hotel iets extra's te bieden heeft, waardoor er in 2016 meer leden dan ooit 
mee zullen gaan. Wat, waar en wie? Dat houden we nog even voor ons. Zo houden we de 
spanning er een beetje in, en hebben we in komende Bijpratertjes weer wat te schrijven.

Toercommissie Buitenland
Wim en Hans



Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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PADD'NBESTAND

Fleur en treur 

Geboren: Jax, zoon van Jens en Daniëlla Bode

Avondvierdaagse dinsdag 16 juni t/m vrijdag 19 juni

Bij een vierdaagse denk je al snel aan vroeg opstaan, vele kilometers maken, 
vermoeide benen en blaren. Maar dat hoeft niet, is gebleken. Je kan ook gewoon de 
motor pakken. Dit jaar voor het eerst op onze toerkalender en meteen al een succes. 
Alle avonden meer dan 20 deelnemers.
Voor elke avond was er door de toercommissie een rit van circa 100 km in de 
omgeving van Wapenveld uitgezet. Vooraf gezellig met een elkaar een bakje drinken 
en dan op pad. Op de dinsdagavond is er een rondje rondom Deventer gereden. Met 
de pont over naar de andere kant van IJssel. Dan via Middel, Okkenbroek en 
Dijkerhoek weer richting Deventer en uiteindelijk via de ons bekende dijk weer terug 
(100 km). Voor de woensdag was er een prachtige route uitgezet die ons via 
Nunspeet, Elburg naar Kampen bracht. Via de Zalkerdijk weer terug naar Hattem en 
Wapenveld (91 km). De route voor de donderdag was iets langer, 120 km. Via Zwolle, 
Hasselt, IJhorst, Balkbrug, Dalfsen, Heino en Wijhe weer naar Wapenveld. Op de 
slotavond nog een rondje van 80 km over de Veluwe. Eerst over de dijk, daarna 
richting Vaassen, Gortel, Emst en via Oene weer terug. 
Zo zie je maar weer dat er vlak bij huis nog de nodige leuke weggetjes te vinden zijn, 
waar heerlijk over getoerd kan worden. Bij terugkomst op ons thuishonk bij Tapperij 
Teun even een drankje en dan met een goed gevoel weer naar huis. Wie er niet bij 
was heeft toch iets gemist.
Voor diegenen die alle 4 avonden de route hebben uitgereden had de club nog een 
verrassing in petto. Een prachtige authentieke "Padd'nrieders"-pet. Ze zijn er nog. En 
wie er nog geen heeft, ze zijn te bestellen, bij Wim. Maar op is op.

Guido
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1e avondvierdaagse van mtc De Padd'nrieders Dag 1

Onderstaand het verslag van Willie de Graaf over dag 1. Een uitvoerig verslag van Gerrit 
Bijsterbosch – van alle vier de dagen – volgt in een latere editie van het Bijpratertje.

Dinsdag 16 juni het is zo ver. De eerste avond van onze avondvierdaagse. Het weer ziet er 
goed uit en dit merk je dan ook direct als je bij Tapperij Teun aankomt. De omgeving staat vol 
met motoren en op het terras zitten de Padd'n aan een kopje koffie al sterke verhalen te 
vertellen.
Nadat het eerste groepje motoren is vertrokken, stap ik ook op de motor met in mijn kielzog 
Riekie, Gerrit en Herman Bijsterbosch. We dwarrelen door Wapenveld via Vorchten naar de 
pont Veessen / Wijhe. Daar staat de 1e groep al te wachten om op de pont te gaan. Na de 
oversteek gaan we rechtsaf de dijk op en sluit ook Geert Willem zich bij ons aan.
De zon laat zich steeds feller zien en prachtiger weer dan dit kunnen we niet bedenken. We 
rijden dan ook vrolijk verder tot bij een rotonde de laatste 2 rijders niet meer meekomen. We 
wachten aan de kant van de weg. Fantaseren van alles: zou Gerrit naar het tankstation zijn 
gegaan dat direct na de rotonde ligt? Nee, dat ligt niet in zijn aard. Dan besluit zijn broer om 
dat kleine stukje terug te rijden. Nu staan we naar de rotonde te kijken maar zien nog even 
geen motoren aankomen. En ja, daar komt Herman aan.
Pech jongens: Gerrit staat met panne aan de andere kant van de rotonde. Rijden jullie maar 
door. Maar dat is een Padd'nrieder te gortig. Ook wij gaan naar de pechvogel terug. Gedeelde 
smart is halve smart. Er zit een tik in zijn achterwiel en Gerrit durft daar niet verder mee te 
rijden. Wie is techneut onder ons en kan er wat mee? Eerst maar eens verder onderzoeken. 
Herman plat op de grond en Gerrit duwt de machine vooruit en ja, daar is het geluid al. Na een 
kleine inspectie ziet Herman dat de nippel van het ventiel los zit en tegen het wiel tikt. Snel 
alles vastdraaien en het euvel is verholpen.
Dan komt Tonny langs met een grote groep volgers. Wij zwaaien enthousiast en Gerrit maakt 
nog snel een foto voor het verslag. Wij stappen daarna weer vrolijk op en rijden via 
Diepenveen, Okkenbroek, Dijkerhoek en Bathmen richting Deventer. De motoren laten ons 
verder niet in de steek en via Terwolde, rechtsaf de Bandijk op, volgen we de kronkelige dijk 
naar Welsum. We hadden afgesproken om bij Bijsterbosch koffie te gaan drinken, wat ook 
anderen hadden bedacht. Echter de waard had een vrije dag; dan maar naar de IJsselhoeve in 
Veessen. Ook Frits leek dit wel wat en werd voorrijder van ons groepje. 
Maar 1 afslag te vroeg en je bent niet bij de Hoeve maar bij IJsselzicht. Nol, de uitbater, was 
nog in een goede stemming en we hebben nog heerlijk koffie, gebak, fris en ijs gegeten en 
gedronken. Daarna zijn we uit elkaar gegaan richting Wapenveld en Heerde.

Mijn dank aan de uitzetter van de route. Voor ons allen was het een zeer geslaagd begin van 
onze 1e Paddnrieders-avondvierdaagse!

Willie de Graaf





de Brug
R E S T A U R A N T

2 1  N O V E M B E R  1 9 . 3 0 - 0 . 0 0

KANAALDIJK 30
HEERDE

25 euro pp (incl bier, wijn en fris)
Betalen vóór 9 nov = opgeven




