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DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS 
BMW OCCASIONS VIND JE BIJ 
BMWERKPLAATS IN ZWOLLE

ONS VAK
Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop 
en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en 
K modellen. 
Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle 
info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-
ding en accessoires. Onder het genot van een kopje 
koffi e praten wij met u over onze gezamenlijke pas-
sie: motorrijden! 

GOED MET UW BMW
Uw BMW motor moet bij u passen als een maatkos-
tuum. Daarom is ons streven om u “goed op de mo-
tor te zetten”. Om te weten welke type motor bij u 
past zullen wij u heel wat vragen stellen, zoals hoe-
veel rijdt u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen? 
Rijdt u vaak alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij 
slecht weer? Dat willen we graag van u weten en 
met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN
Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij 
graag de gelegenheid om op diverse modellen proef 
te rijden. De uitgebreide collectie verschillende mo-
dellen in onze showroom staat tot uw beschikking. 
Komen op de motor van uw voorkeur de voeten niet 
goed aan de grond dan hebben wij daar prima aan-
passingen voor.

ONDERHOUD
Voor perfect onderhoud werken wij al jaren samen 
met onze partner en buurman “ARAL motorservice”. 
Vooral specialist in BMW en Ducati. Een grote beurt 
is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat uit-
elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug! 
En moet er onverhoopt iets vervangen worden, dan 
nemen wij eerst contact met u op. 

Voltastraat 23, 8013 PM Zwolle
Tel: 06 123 694 69 
E-mail: info@bmwerkplaats.com, 
Site: www.bmwerkplaats.com
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Zijn elektrische motorfietsen de toekomst? 

 

Onze mooie motorclub herbergt Padd’n van allerlei soorten en maten: de één zweert 
bij cardan-aandrijving, de ander wil beslist een ketting. De sportievelingen gruwen 
van een windscherm en zitten graag op hun naked bike in de volle wind, terwijl een 
ander lid graag zelfs rijdend op de motor een sigaretje wil kunnen roken… Een 
overeenkomst tussen al hun motoren is dat ze allemaal rijden op benzine. Hoe lang 
zal het nog duren voor de eerste Padd’nrieder verschijnt op een elektrische 
motorfiets?  

Fossiele brandstoffen zijn eindig: hoe graag we ook rondrijden op onze plof-motoren, 
eeuwig zal het niet blijven duren. Er wordt dan ook al gezocht naar alternatieve 
krachtbronnen, ook voor motorfietsen. Electrische motoren komen dan al snel in 
beeld.  

De meningen over elektrisch rijden zijn verdeeld. Veel mensen denken dat het een 
tijdelijk fenomeen zal zijn. Maar tegelijk zie je steeds meer elektrische voertuigen: ze 
worden langzaam goedkoper, de actieradius wordt groter en het aanbod steeds 
interessanter. De verschuiving in de politiek (in Noorwegen mogen vanaf 2025 geen 
benzine- of dieselmotoren meer verkocht worden, België volgt wellicht  in 2030).  

Ondertussen zijn er al wat elektrische motoren 
op de markt. Nog niet heel veel, maar er is 
keuze: Zero motorcycles uit Californië is 
marktleider met het hoogst aantal verkochte 
motorfietsen. Er is al een model met een 
actieradius van 300 kilometer; dat betekent dat 
je op een reisdag met een flink aantal 
kilometers maar één keer aan de laadpaal 
hoeft. En dat laden gaat steeds sneller. Maar 
ook in Europa worden elektrische motoren gemaakt, zelfs BMW heeft een exemplaar 
ontwikkeld, maar ik ben bang dat er niemand op de BMW C-Evolution zit te 
wachten… 

In Italië worden ook elektrische motoren 
gemaakt, een mooi en geslaagd voorbeeld 
is de Energica Ego. De elektrische 
motorfietsen van Energica worden 
gemaakt in Modena, bekend uit de 
Formule 1. Energica gebruikt de kennis uit 
de formule 1 om de Energica modellen te 
ontwikkelen en produceren.  

Hoelang duurt het nog voordat we één van 
onze Padd’n op zo’n elektrische motor 
zien voorrijden? Ik schat vóór 2020! Wat 
denken jullie? 
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Padd'nrieder Buitenlandkrant 
E d i t i e   A m   F a n g   B a d   L a a s p h e  

Uitgave van: Toercommissie Buitenland                                        september 2017 
E-mail: hans.kragt@xs4all.nl                                       Wim Grafhorst & Hans Kragt 
________________________________________________________________
Berichtgeving Buitenlandtoer 
 
In september komt er een Bijpratertje uit, met 
daarin deze Buitenlandkrant. Dan weten alle 
Padd'nrieders wat er op het "buitenlandfront" 
gebeurt. De deelnemers aan de Buitenlandtoer 
hebben deze krant dan al per e-mail ontvangen, 
samen met de deelnemerslijst, waarin de 
groepenindeling en de kamernummers vermeld 
zijn. Deze keer staan er in de lijst ook de 
"sleutelbewaarders" vermeld. Daarover 
onderstaand meer. 
 
Vertrek vanaf Tapperij Teun 
 
We vertrekken vrijdag 1 september vanaf 
Tapperij Teun. Om uiterlijk 09.00 uur gaan we 
per groep vertrekken om via een stukje snelweg 
en daarna door een mooie omgeving naar het 
hotel te rijden. 
 
Parkeren / sleutelbewaarders 
 
We kunnen ideaal parkeren in garageboxen. 
Daarvan zijn er 10 beschikbaar. Elke groep moet 
een sleutelbewaarder aanwijzen. Deze moet bij 
aankomst 2 sleutels bij de receptie ophalen 
(tegen betaling van 2 x € 5 = € 10 statiegeld). 
De sleutelbewaarder rijdt dan als enige de 
enigszins steile helling voorbij de ingang op om 
de toegewezen garages te openen. Daarna geeft 
hij de groepsleden een seintje om een voor een 
naar boven te komen en direct de garage in te 
rijden. Er kunnen 4 motoren in elke garage. 
Het is belangrijk het zo te doen, want voor de 
garages is de weg naar twee kanten scheef, en 
we willen daar geen valpartijen. 
 
Avondmaaltijden in het hotel 
 
Voor de avondmaaltijden hebben we een eigen 
zaal: de Laaspher Alm. Op zaterdagavond heb-
ben we een Grillabend (BBQ-gerechten binnen). 
Aanvangstijd 19.00 uur.  
 
Hotelconsumpties 
Ons verblijf is ALL-INCLUSIVE. Dat betekent: 
• De hele dag koffie en thee 
• Van 15 – 24 uur drankjes vlgs. de barlijst* 
• Van 15 – 17 uur gebakjes 
   * Wat niet op de barlijst staat, moet apart 
     worden afgerekend. 

Zwembad, sauna, etc. 
 
Het hotel heeft een zwembad, fitness-, sauna- 
en Kneipp-ruimte, die gratis zijn. Badkleding 
meenemen dus! 
 
Andere activiteiten 
 
Er staat een gewoon biljart en een pool-biljart 
in Bar Amsterdam beneden in het gebouw.  
Daar bevindt zich zelfs een indoor-golfbaan! Dit 
kost € 20 per uur per baan. Voor keus, ballen en 
golfmateriaal moet statiegeld worden betaald. 
 
Internet 
 
WIFI in het hotel is gratis. 
 
Thuiskomst 
 
Op maandag komen we — voor de traditionele 
soep en een drankje — om ca. 18.00 uur bij el-
kaar bij Meet & Eat, alias "De Keet", in Heerde. 
Dan kunnen we samen het Buitenlandweekend 
afsluiten.  
Probeer daar zo mogelijk naartoe te gaan. Als  
je niet kunt komen, laat het aan Wim of Hans 
weten, zodat we het juiste aantal personen 
kunnen doorgeven. 
 
 

Ja, we zijn getrouwd, maar niet met elkaar!
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Het adres voor
APK en onderhoud

van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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