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Commissies
 
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Geert Willem Israël
Frits en Johannet van der Tuin
 
 
Toercommissie Buitenland:
Hans Kragt (secretaris)
Wim Grafhorst
 
 
Commissie Lief & leed
Nienke Rietberg
 
 
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
 
 

Redactie
 
Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Heleen Dijkslag
Wim Grafhorst
Hans Kragt
Nienke Rietberg
 
 
Redactiecontact
Teuntje Nijhof
tlg-nijhof@hotmail.com
 
 
Zakelijke advertenties
Fred Gerson; tel. 038 4442903
Tonny ter Maten; tel. 06 15672289
 
 
Druk
Editoo B.V. te Arnhem
 

Colofon
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Vereniging 
 
Bestuur
Bernd Bode (voorzitter)
Dennis Tijssen (secretaris)
Jan Hulsbergen (penningmeester)
Frits van der Tuin (2e secretaris)
Heleen Dijkslag
Fred Gerson
Tonny ter Maten
Teuntje Nijhof
Nienke Rietberg
 
 
Internet
www.paddnrieders.nl
 
 
Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269
 
 
Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
 
 
Lidmaatschap per jaar
Leden € 27,50
Sub-leden € 17,50
Inschrijfgeld € 7,50
 
 
Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet-leden: € 5,00
(incl. 1 consumptie)
 
 
Secretariaat:
Dennis Tijssen
tel. 06 27405499
e-mail: paddnrieders@gmail.com
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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. 

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

VOORJAAR 2018 GAAN ARAL MOTOR SERVICE 
EN BMWERKPLAATS VERDER IN ÉÉN HUIS

George Stephensonstraat 5 Zwolle
WIJ GAAN BINNENKORT

VERHUIZEN

Tel: 06 123 694 69 • E-mail: info@bmwerkplwaats.com • Site: www.bmwerkplaats.com



Redactie (vlnr): Wim, Heleen, Teuntje, Nienke, Hans

Voorwoord
redactie

Voorwoord
voorzitter

 
Voor jullie ligt alweer de
tweede editie van ons nieu
we clubblad. Ik heb veel po
sitieve reacties mogen ont
vangen op de eerste editie
en we zijn blij om te horen
dat het bij de leden in de
smaak valt.
 
Tijdens het schrijven van dit

voorwoord zijn er alweer twee evenementen
van de club geweest die ik even kort wil aan
stippen.
 
Het eerste evenement was een clubavond bij
TT motoren in Zwolle. Een avondopening speci
aal voor de leden van de Padd'nrieders, waar
bij ongeveer 25 leden aanwezig waren. Het
was een gezellige avond en alle aanwezigen
zijn naar huis gegaan met een gevulde
goodiebag.
 
Het tweede evenement was de Openingsrit,
een toertocht van ca. 260 km. Aanvankelijk
leek het weer niet mee te zitten, maar achteraf
was het het grootste gedeelte van de dag
droog. We hebben begrepen dat er wat pro
blemen waren met de route die is rondge
stuurd en we gaan kijken hoe we het niveau
van onze gemaakte routes kunnen verbeteren.
 
De Meirit is de volgende rit op de agenda (mis
schien staat het verslag daarvan al in dit Bijpra
tertje), gevolgd door de Avondvierdaagse. Heb
je vrienden of kennissen die motor rijden, neem
ze dan gerust mee op een van deze avonden,
zodat ze kennis kunnen maken met onze
mooie club.
 
Het seizoen is geopend en het mooie weer
komt er aan! Iedereen veel veilige kilometers
toegewenst.
 
Bernd Bode

Het eerste Bijpratertje nieuwe stijl van maart
2018 werd een beetje ontsierd doordat Sandd
rechtsboven op de cover een eigen code-eti
ket had geplakt. Dat zou nog niet zo erg ge
weest zijn als daarmee niet net de editievermel
ding MAART 2018 werd afgedekt. De oplossing
om het blad in een plastic omslag te verpak
ken sprak ons niet aan; dat combineert niet zo
fijn met het FSC keurmerk (papier van verant
woorde herkomst) waar ons blad op gedrukt is.
Redactie en bestuur hebben zich over dit pro
bleem gebogen en uiteindelijk bij meerderheid
van stemmen besloten om toch maar met
plastic te laten sealen. Als het niet kan zoals
het moet, dan moet het maar zoals het kan.
 
De redactie is er weer in geslaagd om ons Bij
pratertje gevuld te krijgen. Wij slagen daar na
tuurlijk nog beter in als we vanuit de leden
kopij aangereikt krijgen. Dus stuur alles in,
waarvan je denkt dat het voor andere Padd'n
rieders interessant kan zijn. Je hoeft er niet een
literatuurprijs mee te winnen en de redactie
strijkt mogelijke taalkundige "plooien" wel glad.
Het kan gebeuren dat niet alle, min of meer
vaste, rubrieken erin staan. Dus als jullie een ru
briek missen: volgende keer beter!
 
Wij willen voor het jaar 2019 graag een nieuwe
coverfoto plaatsen, bij voorkeur een foto vanuit
de leden. Daarom staat er in dit blad een op
roep, in de vorm van een fotowedstrijd. We
hopen op veel reacties!
 
Redactie / HK
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Omdat bouwen 
teamwork is

www.nijhuis.nl 

Vestigingen van Nijhuis Bouw B.V. vindt u in Apeldoorn, Assen, Enschede, Rijssen en Zwolle



       Padd'nrieder Buitenlandkrant
                Editie Hotel Maas, Lützerath
Toercommissie Buitenland                                                                                               juni 2018

Trage start aanmeldingen
Op 28 april – dus slechts een paar dagen voor
de sluitingsdatum van 1 mei – hadden zich nog
maar 22 Padd'nrieders opgegeven voor de Bui
tenlandtoer. In voorgaande jaren werd er
vaker een mailing rondgestuurd dan dit keer,
dus dat kan de verklaring zijn.
Na de tweede mail van 28 april kwamen er
meteen nog 5 aanmeldingen bij, maar dat
waren er altijd nog maar zo'n 27 in totaal. Uit
eindelijk werd in mei de inschrijving toch nog
gesloten met een totaal van 45 deelnemers,
waarvan 9 onder enig voorbehoud.
 
Dat voorbehoud maakt het voor de Commissie
Buitenlandtoer natuurlijk wel lastig, want op
een gegeven moment moeten de boekingen
toch definitief worden opgegeven bij het hotel.
Als de "opties" half juli definitief worden ge
maakt, kan dit nog wel geregeld worden. Als
alle aanmeldingen in stand blijven, hebben we
dus 45 deelnemers. We missen enkele "vaste"
deelnemers, maar we hebben nu toch niet
veel minder mensen dan in de voorgaande
jaren. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!
 
Verdere afwikkeling
In juli gaat de definitieve lijst naar Tonny om de
hotelboeking verder af te wikkelen. Wim en
Hans zorgen voor de routes en de verdere be
richtgeving.
 
In september 2018 leggen zij hun taken voor
het organiseren van de Buitenlandtoer defini
tief neer en is het aan anderen om daar – vast
wel met minstens net zoveel plezier – invulling
aan te geven.
De nieuwe ploeg moet wel binnenkort aan de
slag, want er moet een geschikt hotel worden
gezocht, en voor een groep van 50 deelne
mers moet voor het eind van het jaar al een
optie worden genomen op een aantal kamers.
De oude ploeg wil de nieuwe ploeg natuurlijk
graag daarbij ondersteunen.

Het hotel
Over hotel Maas hoeven we verder niet uit te
weiden, want daar zijn we al een paar keer
eerder geweest. Als je nog even naar de site
wilt kijken, ga dan naar www.hotel-maas.de
voor verdere informatie.
 
Zoals eerder al gemeld, zitten we daar op basis
van half pension.
 
Het toergebied
Rond Lützerath ligt een prachtig toergebied.
Op het plaatje staan een aantal oude routes
die we bewaard hebben. Deze zullen wat wor
den aangepast om er mooie nieuwe toertoch
ten van te maken.
 
Verblijfsperiode
Nog even voor de duidelijkheid: De Buitenland
toer is dit jaar van donderdag t/m zondag (30
augustus t/m 2 september).
 
Wim Grafhorst & Hans Kragt
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Na de werkplaats kwam de showroom aan de
beurt. Zoals we weten, heeft TT Motoren mo
menteel het dealerschap van Suzuki en van
Kawasaki. Dat resulteert in een groot aantal
motoren en modellen. Het is om te smullen wat
daar staat. Vanzelfsprekend ben je vaak lief
hebber van één model, maar de keuze is gi
gantisch.
Ook 2e-hands motoren staan er genoeg, als
nieuw en een lust voor het oog.
Laat ik de afdeling helmen, kleding, schoeisel,
e.d. maar niet vergeten. Meerdere merken lig
gen en hangen hier op voorraad. De keuze is
enorm en niet kunnen kiezen en met niks de
deur uitlopen, is hier onmogelijk.
Tijdens de rondwandeling werden we goed
verzorgd met een hapje en een drankje.
 
Na afloop kregen we van Eilert nog een tas
met inhoud mee en konden we met z'n allen
terugkijken op een zeer geslaagde avond.
 
Gerrit Bijsterbosch

We werden hartelijk ontvangen door de direc
teur / eigenaar van TT Motoren Eilert van Ber
kum. Hij begon met een enthousiast verhaal
over de verhuizing van zijn bedrijf naar het
nieuwe pand.
Na de nodige informatie en koffie gingen we
met Eilert en een verkoper door het pand. We
begonnen bij het gedeelte van de winterstal
ling. Een niet onaanzienlijk gedeelte dat volle
dig vol stond met motoren. Na deze grote ruim
te gingen we naar de werkplaats. De monteurs
hebben hier veel ruimte en licht en kunnen
aan meerdere motoren tegelijk werken. Het viel
vooral op dat alles er netjes en schoon was.

Van de uitnodiging om een avondje bij TT mo
toren te komen kijken, maakte een heel pelo
ton van de Padd'nrieders gretig gebruik. Was
het om na een week van kou en een 24 uurs
snijdende wind de deur weer eens fatsoenlijk
uit te kunnen of was het omdat ze allemaal
één grote liefhebberij delen? Het zal het laatste
wel zijn!

Clubavond bij TT Motoren
Bezoek op 6 maart 2018
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Openingsrit 2018
Verslag van de rit op zondag 15 april 2018

De dag begon met een miezerig regentje. We
hadden veel zin in de tocht omdat we aspirant-
leden hadden uitgenodigd die stonden te trap
pelen om een rit in clubverband mee te rijden.
 
Na een kop koffie bij de altijd vrolijke Teun –
met een mooie opkomst qua motorrijders – gin
gen we droog op pad, met (jawel) een vrou
welijke duo-passagier voor Gerard en René en
Grietje Scheffer, onze adverteerders en vrien
den, die voor een vriendenprijsje voor deze
dag een motor hadden gehuurd bij Gebben .
 
Met Henk Dul als voorrijder en de rest in de
achtervolging gingen we richting het noorden.
Halverwege de rit kwamen we zoekende leden
tegen die zich bij ons aansloten, altijd gezellig;
hoe meer zielen hoe meer vreugd en dat bleek
ook wel.
Om een kop koffie op de zondag te verkrijgen
in het Drentse landschap viel toch enigszins
tegen, maar onze voorrijder heeft een neus
voor IJS en we kwamen dan ook bij een gezel
lig tentje uit voor heerlijke koffie en cappucci
no, en een bolletje ijs om te proberen.
 
De rit ging verder over glooiende klinkerwegge
tjes en werd dan ook wel "de Klinkeropenings-
 

rit" genoemd. Dit was erg wennen voor de
nieuwe leden en vooral voor de duopassa
giers, die wat vaker het toilet nodig hadden.
Na een gezellige lunch ging de rit verder
noordwaarts rondom het TT Circuit, en door de
prachtige Friese Wouden; er was genoeg te
zien onderweg.
En Henk zou Henk niet zijn als hij op de terug
weg niet een klein omweggetje maakte om
nog een Heerlijke Coupe IJs te scoren die hij
op de heenweg had ontdekt en al geproefd. Ik
ben altijd blij met Henk in de groep, want die
calorieën was ik onderweg op de klinkers al wel
verloren, en ook ik was toe aan een lekkere ver
snapering.
 
Na een veilige thuiskomst met 279 km op de
teller en een drankje thuis liet de duopassagier
van Gerard weten toch niet met de Pinksteren
mee naar Duitsland af te reizen. Mmmhhh,
waren het de klinkers of toch de snelheid door
de bochten, of… We wachten af; wie weet
wordt het nog vervolgd; we hebben in ieder
geval genoten, werd er gezegd.
 
Benieuwd naar de volgende ritten!
 
Teuntje
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Industrieweg 25  7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳ k-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

gebben motoren.nl

di.-vr. 08.00 - 18.00 uur
za. 08.00 - 16.00 uur

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

 ✓ zeer uitgebreide 
kledingshop
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen-
en accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste 
werkplaats voor 
onderhoud van alle 
merken

 ✓ vakkundig opgeleide 
monteurs

 ✓ altĳ d 150 mooie 
occasions op voorraad 
van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige
schade-afhandeling

 ✓ scherpe 
verzekeringspremies

 ✓ gunstige 
betalingsregelingen

 ✓ tevens zĳ n wĳ  MX cross 
dealer, ATV-dealer en 
bromfi etsdealer

Altĳ d SUPERdeals

ledenkorting
Op alle niet afgeprĳ sdekleding en onderdelen ontvangen clubleden maar liefst 10% korting.

-10%

ATV

CROSS
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Het Bijpratertje nieuwe stijl
Na veel positieve reacties op het vernieuwde
kleurrijke clubblad, zijn wij als redactie natuur
lijk enorm blij.
 
De coverfoto voor dit jaar 2018, met Hans en
Wim als hoofdpersonen, staat vast. Voor de
vier edities van 2019 zijn wij op zoek naar een
nieuwe coverfoto.
 
Het mooiste is natuurlijk als dat een foto wordt,
gemaakt door – en misschien opnieuw met
een afbeelding van – een Padd'nrieder. Stuur
jullie foto's in en misschien prijkt die dan het
gehele volgende jaar op de voorkant van ons
aller Bijpratertje.

De foto moet wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen:
Er moet rekening worden gehouden met de in
deling van de cover, zodat niet net het belang
rijkste wordt afgedekt door de vaste onderde
len ervan. De geschiktheid van de foto wordt
beoordeeld door de redactie. Ideaal heeft
deze een afmeting van (b x h =) 2540 x 3626
pixels.
 
Stuur de foto naar: tlg-nijhof@hotmail.com
De sluitingsdatum is 1 november 2018.
 
Succes gewenst namens het hele redactie
team.
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di 19 t/m vr 22 juni
Avondvierdaagse
 
 
za 14 juli
Excursierit
 
 
zo 19 augustus
25e Padd'nriederstoer
 
 
do 30 augustus t/m zo 2 september
Buitenlandtoer
 
 
zo 23 september
Herfstrit
 
 
za 20 oktober
Sluitingsrit (met snert)
 
 
za 17 november
Feestavond

Te koop van / voor
Padd'nrieders

Kawasaki Z1000 ABS 
 
Bouwjaar 2014
Km stand 21.945
Vraagprijs: € 9.500
 
Incl. gear indicator, excl overige acc.
Banden Dunlop SportSmart2, in goede staat.
Dealergarantie bespreekbaar.
 
Heleen Dijkslag
L1R6@hotmail.com
06 15 678 872

Er komt een man bij dokter en die vraagt hem:
Drinkt u?
Ja 3 kratjes bier per week.
En hoelang doet u dat al?
Nou, toch al wel zo'n 15 jaar.
Zegt de dokter:
Als ik dat even snel uitreken, heeft je dat al zo'n
€ 35.000 gekost; daar had je een dikke Harley
Davidson van kunnen kopen.
Vraagt de man aan de dokter:
En u, drinkt u?
Nee nooit.
De man kijkt uit het raam en vraagt:
Oh, waar staat dan uw Harley?
 

Clubkalender 2018

De mop van Jan
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bijpratertjeEngelandvaarders
Een ander motorvakantieverhaal
 

 
Dag 1 zaterdag 15 juli
Om 12.00 uur was ik bij Hans en vertrokken we
richting IJmuiden, waar we de groep om 15.00
uur zouden treffen om gezamenlijk in te chec
ken. Je geduld word danig op de proef ge
steld. Ga maar in die rij staan werd aangege
ven. Dan gingen er weer vrachtwagens aan
boord, dan weer personenwagens met cara
van. Wij werden als vulling eindelijk aan boord
gedirigeerd. Zelf de motor schoren. Hè hè, ein
delijk naar de hut. We hebben ons omgekleed
en zijn de boot gaan verkennen. Om 21.00 uur

Naast de verslagen van de clubtoertjes publi
ceren wij graag reiservaringen die wat buiten
het geijkte patroon vallen. Dat is bij een motor
vakantie, met links rijdend verkeer, in Engeland
zeker het geval! Wim doet verslag van deze
reis, hier en daar aangevuld door Hans.
 
Hans en ik hebben in het verleden wel vaker
gesproken over een reis door Engeland. Het
was er tot nu nog niet van gekomen, tot Hans
mij een berichtje stuurde dat Promotor een reis
organiseerde door 5 nationale parken in Enge
land. We hoefden niet lang na te denken of we
dit zouden doen. Wel dus. Zo gezegd zo ge
daan. We hebben ons snel aangemeld en de
papieren in orde gemaakt. Het weer, dat was
natuurlijk een heikel punt, maar oké, voldoen
de regenkleding mee, dan zouden we het in
ieder geval aan de binnenkant van het motor
pak wel droog houden.

komen we bij elkaar voor een briefing voor de
route van de volgende dag. Die route zal on
geveer 335 km zijn. Na een drankje gaan we
naar onze hut en vallen snel in slaap.
 
Dag 2 zondag 16 juli
We zijn op tijd wakker en ontbijten met onze
meegebrachte proviand. Na het aanleggen
worden we opgeroepen om naar het dek te
gaan voor de ontscheping. We verwijderen de
sjorbanden en gaan de wal op. Daar worden
we in een rij gezet en weer wachten we, nu om
door de douane te gaan.
 
Rond 11.00 uur kunnen we eindelijk gaan rij
den. Eerst zo'n 20 km snelweg om uit de drukte
te zijn. We rijden eerst door Northumberland,
een grensgebied tussen Schotland en Enge
land, waar veel bloedige slagen zijn gevoerd.
Het dorp Otterburn is bekend van zo'n bloedige
slag in 1388, waarbij veel slachtoffers zijn geval
len. Hier bij een oude watermolen koffie ge
dronken en dan vlug verder. Leuke smalle weg
getjes met veel stenen muurtjes. Daarna rijden
we door de Cheviot Hills een 400 miljoen jaren
oud vulkaangebied. Vervolgens rijden we een
lus door Schotland om dan naar The North
Pennines te rijden. Dit zijn grote kale heuvels,
maar heel mooi, met veel schapen. Genietend
van deze mooie omgeving komen we bij het
Crown Hotel om te overnachten.

Prachtige tochten in gebieden met loslopend vee

In de rij voor de ferry in IJmuiden
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Dag 3 maandag 17 juli
Na een goede nachtrust en Engels ontbijt
gaan we zo'n 250 km door het Lake District rij
den, waar we vele passen zullen nemen.
Onder andere de Hardknott Pass, Honister Pass
en de Wrynrose Pass waarvan de Hardknott
Pass de bekendste is en maar liefst stamt uit
110 jaar naChr. door de Romeinen aangelegd.
Op YouTube kun je filmpjes bekijken van motor
rijders op deze passen. Het zijn allemaal single
track roads. Het Lake District staat erom be
kend dat het er nogal vochtig kan zijn met 3
meter regen per jaar. We zijn op alles voorbe
reid. Via landelijke wegen komen we aan bij
de Honister Pass. Daar rijden we door een vallei
en gaan dan steeds hoger de pas over, waar
bij we genieten van het uitzicht. Op naar de
Hardknott Pass met zijn stijgingspercentage
van soms meer dan 30%. Zeer indrukwekkend,
als je gas gaf kreeg je het idee dat je zo een
wheelie ging maken. De route is zeer smal en
bochtig, waarbij je goed geconcentreerd moet
zijn om tegenliggers te ontwijken die je pas op
het laatste moment kon zien. Even later rijden
we de Wrynose Pass op met een hellingsper
centage van 25%, ook zeer indrukwekkend, en
dan alsmaar door een heuvellandschap met
alleen gras en kale rotsen, waar we honderden
schapen zagen. In een klein dorpje wat gege
ten en weer op pad om de hoogste pas van
het Lakedistrict te bedwingen. Boven op de
pas een ijsje gegeten, want het was nog
steeds mooi weer. Nagenietend van deze
mooie dag eerst maar een lekker biertje, eten
en een goede nacht maken, om de volgende
dag door de Yorkshire Dales te rijden.
 
Dag 4 dinsdag 18 juli
The Yorkshire Dales is een National Park, be
kend om zijn ruige heuvellandschap, waar de
weggetjes aan weerszijden afgebakend zijn
met oude, eindeloos lange muurtjes. Gelukkig
is er praktisch geen verkeer, maar je moet toch
beducht zijn op tegenliggers die in vaak blinde
bochten plotseling achter een muurtje van
daan kunnen opduiken. We gaan op pad om
240 km door dit prachtige landschap te rijden,
met hoogvlaktes, afgewisseld met diepe dalen
en links en rechts schapen, schapen en scha
pen. Op een gegeven moment heb je geen
idee waar je bent omdat alles lijkt of je er al ge
weest bent. Gelukkig heeft iemand het idee

Hellingen van 30%, alleen geschikt voor auto's en lichte
voertuigen (motoren?)

gehad om op het hoogste punt een herberg te
bouwen. (Hoogste herberg van GB). De kippen
ontwijkend zetten we de motoren op de par
keerplaats. Onder het mooie uithangbord "Tan
Hill Inn" door gaan we naar binnen en zien we
een echt oud interieur van een herberg. We
krijgen koffie, waar we wel aan toe waren. Er
kwamen toch nog steeds klanten, voornamelijk
langeafstandswandelaars. Dan weer verder,
waarbij we langs oude kastelen, ruïnes van ab
dijen en diverse battlefields komen. We heb
ben weer volop genoten en weer hadden we
prachtig weer. In het hotel in York lekker dou
chen, dan een biertje en eten. Weer een prima
dag.
 
Dag 5 woensdag 19 juli
Vandaag pakken we nog 1 National Park mee
en rijden dan door naar de boot.
Het weer is vandaag iets minder en op de
hoogvlaktes is het mistig. Daarom besluiten we
om een deel, dat over een hoogvlakte gaat,
over te slaan.Hiervoor in de plaats gaan we
langs de kust rijden. Via landelijke wegen rij
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den we naar The Yorkshire Moors. Daar rijden
we door een gevarieerd gebied met hei en
bomen, echt anders dan het Lake district en
minder toeristisch. Na dit prachtige gebied rij
den we richting kust en zien daar dat er veel
wind en zeemist is. Na een kop koffie aan een
zeeboulevard rijden we langs de kust met heel
veel industrie. De ruit is ondoorzichtig gewor

Een prachtig (voor)uitzicht voor de motorrijder

den door het zout in de mist. Na een aantal
verbindingswegen komen we aan bij de haven
om in te schepen. We zijn aan de vroege kant
en gaan in een restaurant bij de veerhaven
wat eten. Dan wordt het inschepen, motor vast
sjorren en naar de hut. Na vertrek doen we
nog een rondje over de boot, eten wat, nemen
nog een biertje, en naar bed.

 
Dag 6 donderdag 20 juli
Na het ontbijt en aanmeren is het tijd om af
scheid van de groep te nemen en op pad
naar huis te gaan. Onderweg krijgen we een
hoosbui, waardoor het zout van de motor ge
spoeld wordt, en wij nat. Na een kop koffie is
het gelukkig weer droog en vervolgen wij onze
reis naar huis. Wij kunnen terugkijken op een
geweldige Engelandreis.
 
Wim Grafhorst

In de rij in Newcastle om aan boord van de veerboot te gaan
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bijpratertjeReis langs de Noord-Duitse kust
Een ander (motor)vakantieverhaal van Gerrit Bijsterbosch

Ik liep al een tijdje rond met de gedachte om
een tocht te maken langs de noordkust van
Duitsland. Het is een gebied dat onbekend is,
waar je niet zo gauw heen gaat… en je weet
niet waarom.
 
Dit plan heb ik besproken met Rob de Klerk en
hij was ook meteen enthousiast. Zo gezegd, zo
gedaan. De rollen onderling verdeeld. Ik zou
de route maken tot in de overnachtingsplaat
sen en Rob zocht dan een passend hotel op.
De samenwerking verliep uitstekend.
 
Het maken van zo'n route kost verschrikkelijk
veel tijd. Gelukkig heb ik nog een korte Base
Camp-opfriscursus gehad van Andries van de
Wetering. Het is niet niks om er iets moois van
te maken. Héél veel op internet gekeken over
bezienswaardige en toeristische plekken en
deze vervolgens zoveel mogelijk opgenomen.
Uren ben je eraan kwijt. Het moet ook goed in
elkaar zitten, vandaar dat het een leuke klus is
voor de herfst / winter.
Toen wij de route en de hotels klaar hadden
hebben we enkele pensionado's aangespro
ken of ze interesse hadden… en dat hadden
ze!
Op woensdag 2 mei vertrokken Geert Willem Is
raël, Henk Wemmenhove, Rob de Klerk, Hans
Kragt, Wim Grafhorst, Fred Gerson, Erik de Vries
met Fija en ikzelf.

Wel een erg klein pontje over de Ems

 
Dag 1
Deze begon op de carpoolplaats bij Hattem en
eindigde in Wilhelmshaven, een tocht van 346
km. Tot in Ditzum konden wij doorrijden naar
het pontje over de Ems naar Petkum.  Dit is een
klein, nostalgisch pontje, dat elk uur vaart, be
halve om 12.00 uur. Wij stonden daar om 12.05
uur en moesten dus bijna een uur wachten
met de mogelijkheid dat wij met onze groep
niet in 1x mee konden voor de overtocht. Na
een kort overleg (en enkele foto's) besloten om
niet mee te gaan, maar een half uurtje om te
rijden. Geen probleem en zonder kleerscheu
ren kwamen we via Petkum in Emden aan, een
prachtige stad met een mooi centrum bij een
oude haven. Hier was het tijd voor de lunch.

Goed gevulde borden in het centrum van Emden

Vanaf hier richting het noorden langs de kust.
Water zagen wij niet veel, omdat de weg vlak
onder de dijk langs liep. Maar wel een prachtig
landschap, mooie natuur, rust en ruimte en
vooral veel watervogels.
De volgende stop was de vuurtoren in Cam
pen. Na de vuurtoren was de route erg mooi.
Wij reden door weidse landschappen en door
prachtige oude dorpjes met klinkerwegen. Na
deze trip kwamen we eind van de middag aan
bij Nordseehotel Wilhelmshaven. Een mooi
hotel met een mooi uitzicht over de Noordzee
en een imposante olieterminal.
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De vuurtoren in Campen

 
Dag 2
Van Wilhelmshaven naar Gross Sarau, een
tocht van 316 km. Met het zonnetje in de rug
op onze motoren gestapt. De tocht ging door
een ongelooflijk mooie omgeving, een beetje
Zuid-Limburg-achtig. Veel glooiingen met bos,
hei en weiland. Strakke wegen en tussendoor
nog een oversteek over de Unterweser.
Na de pont en het restaurant gingen we naar
een echte oversteek: de pont over de Elbe bij
Glückstadt. Dan praat je over een pont. Veel
wachtend verkeer bij de boot en gelukkig
waren we met de motor, zodat we alles en ie
dereen onder aanvoering van Fred konden
passeren op de smalle toevoerweg en al vrij
snel op één van de boten zaten.
Na het vervolgen van de reis kwamen we aan
bij ons hotel aan de Grosser Ratzeburger See.

De pont over de Elbe; de steile oprijklep zakt op de
veerboot

 
Dag 3
250 km. van Ratzeburg naar Landhaus Tewel.
Een mooie tocht door alweer een mooi land
schap, gladde wegen via o.a. Seedorf aan de
Schaalsee.
Veel gezien onderweg en de lunch hebben we
genuttigd in het centrum van Lüneburg. Werke
lijk een prachtige stad en een bezichtiging
waard.
Nadien doorgereden naar onze eindbestem
ming in Tewel, waar we ook een prima verblijf
hadden. Het diner was erg goed.
Het was 4 mei, dus 's avonds om 20.00 uur nog
stilgestaan bij de dodenherdenking.

's Morgens ijs op de motoren in Ratzeburg

 
Dag 4
Zaterdag 5 mei, de laatste dag naar huis. Om
9 uur vertrokken. De route was goed en halver
wege de middag was iedereen weer thuis, na
ruim 1.200 km. te hebben gereden.
 
We hebben een prachtige, probleemloze reis
gehad op zonovergoten dagen en een aange
name temperatuur. Met dank aan iedereen
was het een tocht om niet gauw te vergeten. Ik
wil de deelnemers nogmaals hartelijk danken
voor de gezelligheid en Rob voor het boeken
van de prima hotels.
Voor herhaling vatbaar!
 
Gerrit
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Hapjes Buffet BBQ VerhuurDessertLunch
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Wij voelden ons hier  
als een vis in het water. 

Totdat de brand
alles verwoestte.

Het is nog een lange weg, maar wij proberen 
sterker terug te komen.

Dennis & Nienke , Veluwe vis Ermelo

info@veluwevis.nl , www.veluwevis.nl  



Aanhoudingen motordieven
19 diefstallen opgelost

Laatste update: 28-03-2018 / 16:32 - Zoeter
meer: Rechercheurs van het Flexteam startten
enige tijd geleden een onderzoek naar gesto
len motoren. Op 7 maart hield het team een
34-jarige Zoetermeerder aan na een vondst
van vier motoren in een loods in Zevenhuizen.
Na verder onderzoek hielden agenten op dins
dagochtend 27 maart nog drie mannen aan,
twee Zoetermeerders van 30 en 34 jaar en een
36-jarige man uit Zaandam voor heling. Agen
ten namen in totaal 19 motoren in beslag. De
politie onderzoekt de zaak.
 
Nadat rechercheurs op 7 februari een anonie
me melding over diefstal van motoren kregen,
troffen zij in een loods in Zoetermeer vijf gesto
len motoren aan. Uit onderzoek bleek dat
meerdere verdachten actief waren met de
diefstal van en het omkatten van motoren. Ook
leidde het onderzoek agenten op 7 maart naar
een loods in Zevenhuizen waar zij vier gestolen
motoren aantroffen. Hierbij hielden zij een 34-
jarige verdachte aan.
Dinsdagochtend hielden agenten de andere
drie verdachten aan. Daarna namen agenten
bij doorzoekingen in een aantal woningen,
tuin, schuur en kelderbox in Zoetermeer in to
taal 10 gestolen motoren in beslag, evenals
o.a. uitlaten, wielen, kappen en dashboards.

Agenten werden bij dit onderzoek ondersteund
door het Landelijke Informatiecentrum Voer
tuigcriminaliteit. Ook namen agenten in een
woning diverse dure computers en contant
geld in beslag.
 
Drie verdachten zitten momenteel vast en wor
den gehoord. Ze worden deze week voorgeleid
aan de rechter-commissaris. De verdachte die
op 7 maart aangehouden was, is in vrijheid ge
steld, maar blijft verdachte in de zaak.
 
Auto of motor gestolen. Wat moet ik doen?
De diefstal van uw auto, motor of vrachtauto
kunt u telefonisch melden bij het Aangifteloket
Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit.
Dit loket is de hele week van 07.00 uur tot 23.00
uur bereikbaar via 088 0087444. Bel zo snel mo
gelijk, dit vergroot de kans op terugvinden!
Houd (zo mogelijk) uw rijbewijs, kentekenbewijs
en uw verzekeringspapieren bij de hand. Let
op: bel het aangifteloket niet voor de aangifte
van de diefstal van uw brom- of snorfiets.
 
Het belangrijkste voor ons is dat er een aangif
teloket is om de diefstal door te geven (zie bo
ven); dat was mij niet bekend.
 
Gerrit Bijsterbosch
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DE BESTE PRIJS ?  
 

De Noord Veluwse Makelaardij maakt het waar ! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als erkend makelaar begeleiden wij u graag bij alle door u te zetten stappen  

op het gebied van aankoop, verkoop, huur en verhuur van woningen,  

bedrijfsmatig onroerend goed, woonboerderijen en agrarisch vastgoed 

 

 

Voor persoonlijke aandacht en begeleiding! 
 

 

Bonenburgerlaan 3 - 8181 HA Heerde 

T: 0578 - 69 99 99 E: veluwse@era.nl 

www.noordveluwse.nl 
 



Ritje naar de achterhoek
Extra pensionadorit

Gerrit Bijsterbosch mailde aan de pensionado's
om een extra ritje te maken. Hij had een Tank
tastocht van Promotor bewerkt om bij de pont
van Wijhe te kunnen vertrekken. Uiteindelijk gin
gen we maar met 3 man. Zo zie je maar dat
die pensionado's zo druk zijn met allerlei ver
plichtingen dat ze niet altijd mee kunnen.
 
Om 9.00 uur troffen we elkaar bij de veerpont
van Wijhe om vervolgens naar de overkant te
gaan. We reden in een rap tempo richting
Raalte en zo dwars door de plaats heen naar
Nijverdal. Daarna ging het richting Rijssen en
door naar Hof van Twente om daar een kop
koffie te drinken.
 
Het officiële begin- en eindpunt was in Henge
lo, zodat we daar bij het eindpunt de route op
nieuw moesten inladen. Over leuke binnenwe
gen reden we richting Boekelo, waar nog
steeds de zoutpomphuisjes langs de weg
staan. Via Buurse de grens over richting

Altstaette; daar zou je eventueel voordelig kun
nen tanken. Een leuk stuk door Duitsland om bij
Rekken weer de grens te passeren. Dan is het
tijd voor een strammer max. De motoren in
Duitsland geparkeerd om vervolgens in Neder
land te lunchen.
Laten ze daar nu alleen uitsmijters serveren in
allerlei vormen. We waren er ook wel aan toe.
 
Na deze pauze hebben we een heel eind
langs de grens gereden tot aan Meddo. Alle
maal binnendoor, over goede wegen, tot Haar
lo, waar we de provinciale weg namen naar
Lochem. Verder over bekende wegen naar
Epse en Deventer. In Deventer zijn we Gerrit
kwijt geraakt omdat zijn motor warm liep en wij
er niets van meekregen. Achteraf bleek de ra
diator vol met zand te zitten. Was dus snel op
gelost. Via de bekende dijk naar huis.
Al met al een leuke dag.
 
Wim Grafhorst

25www.paddnrieders.nl



tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl
Specialist in energie besparen!

www.zonsimpel.nl  info@zonsimpel.nl

Exclusief dealer van Sunpower, Solarwatt,Exasun en HRsolar

Distributeur van verlichting en PV-systemen

Meer dan 15 jaar ervaring in duurzame energie

Projecten op nationaal en internationaal niveau

De meest veelzijdige duurzame specialist

Alle installateurs zijn VCA gecerti�ceerd

Erkend zonnespecialist

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld

PREMIUM PARTNER



Meirit 2018 
Verslag van de meirit rond de Utrechtse Vecht

Om 9.00 uur kwam ik aanrijden bij Tapperij
Teun. Ik zag 1 motor staan en daar zat hij, de
maker van de route. Helemaal alleen. Zelfs de
deur was nog dicht en koffie was nog niet be
schikbaar. Geert Willen met een A4 voor zich
waar nog niks op stond.
 
Gelukkig kwamen er meer leden van onze
mooie club, de deur ging mooi op tijd open en
de koffie kwam ook al snel op tafel.
Na onze namen te hebben ingevuld en bijge
praat te hebben, zijn we vertrokken met onge
veer 12 leden.
 
De route was westwaarts en we gingen bij
Wezep de A28 op om er na Harderwijk weer af
te gaan en vandaar de binnendoor-weggetjes
te nemen. Geert Willem had een mooie route
gemaakt en via Terschuur, Leusden, Maarsber
gen kwamen we aan op de Utrechtse Heuvel
rug. Vandaar via Driebergen, de Bilt richting
Maarssen. Dan zit je al dicht bij de Loosdrecht
se Plassen en als je dan langs de Vecht komt
bij Breukelen, zie je pas dat er ook nog hele
mooie stulpjes zijn. Grote huizen, met dito tui
nen aan het water, waar natuurlijk een steiger
gebouwd is met daarbij een boot. Kilometers
lang kun je je vergapen aan deze weelde,
maar ook drukte op de weg. Maar we gaan
gewoon door en zoeken een terras op aan het
water met een super ligging en uitzicht.
 

mankeert toch ook niks aan?Zeg nou eerlijk, hier...

De tocht ging verder via Muiden en dit prachti
ge gedeelte van de route eindigde bij Naar
den Vesting, ook heel bijzonder om te zien.
Vandaar een stukje A1 en bij knooppunt Eem
nes de weg vervolgd naar de pont over de
Eem om via Bunschoten Spakenburg bij Nijkerk
de A28 weer te pakken, richting huis.
Een hele mooie tocht van ruim 260 km. onder
een stralende zon.
 
Gerrit Bijsterbosch

Een prachtige ruïne bij het terras
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Van Haersoltemarke 40
8016 DD  Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

kwaliteit
vakmanschap

planmatig onderhoud
behangen

uitstukwerkzaamheden



 
“Gelukkig een hernia” aldus Alfred brouwer
 
Wat een angstige en spannende tijden heb
ben Alfred, Heleen en hun familie en vrienden
doorstaan. Na uitval van een been en andere
symptomen en klachten wisten Alfred en He-
leen niet wat zij moesten verwachten. Met het
medische verleden van Alfred in het achter
hoofd zat iedereen in spanning wat de uitslag
zou zijn en hoe het verder zou gaan.
 
De altijd positieve Alfred wist gelijk dat dit niet
de vijand kanker was. Toen ze dan ook tijdens
de uitslag zeiden dat het een rughernia was,
waren ze opgelucht en Alfred kreeg een beves
tiging van zijn voorgevoel en vertrouwen in zijn
lichaam. “Gelukkig een hernia.”
 
Het waren zware en pittige tijden, waarbij er
een paardenmiddel (pijnbestrijders) aan te
pas moest komen om de pijn enigszins tegen
te gaan. Door veel te liggen, de rug te ontlas
ten en oefeningen te doen gaat het goed met
Alfred.
 
Alfred, Hou je taai en tot snel op de motor!

Wij voelden ons als een vis in het water
 
Het is gek om als bestuurslid van de commissie
lief en leed over je/ons eigen leed te schrijven.
 
Zoals velen van jullie ons wel kennen als rij
dend lid, bestuursleden of als visboer hebben
wij helaas onze onderneming moeten stoppen.
In de nacht van 21 op 22 maart 2018 hebben
wij machteloos toe staan kijken hoe de woning
boven onze winkel in vlammen op ging. 3 jaar
geleden ging Dennis en mijn droom in vervul
ling. Een eigen viswinkel waar passie, klant
vriendelijkheid, kennis en kwaliteit bovenaan
stond.  Wij voelden ons als een vis in het water
in het bruisende Ermelo. Daarom zijn wij des
tijds ook verhuisd van Heerde naar Ermelo: “al
les voor de winkel”.
 
2 maanden verder is het nog steeds onwerke
lijk. Wij hebben steeds geroepen dat het een
lange weg is, maar dat we sterker terug zou
den komen. Helaas hebben wij onze onderne
ming moeten beëindigen. Het blijft verzeke
ringswerk, waarbij de meeste meningen zijn: je
komt er nooit beter uit.
 
Wij willen iedereen bedanken voor alle steun!
Dennis & Nienke / Veluwe vis

Lief & leed 

Ken je, of weet je van, iemand
die een hart onder de riem

kan gebruiken? 
Laat het ons weten, zodat wij een

kaart kunnen sturen of er op
bezoek kunnen gaan. 

29www.paddnrieders.nl



 

 

Punterweg 11 

8042 PB  Zwolle 

Tel: 038-4281180 

info@autoserviceschouten.nl 

www.autoserviceschouten.nl 

 

Het adres voor: 

 

• APK keuringen 

• Klein en groot onderhoud van uw auto 

• Alle voorkomende reparaties 

• Airco 

• Autobanden (zomer/winter/4-seizoenen) 

• Motorbanden 

• Velgen 

• Verhuur en monteren van o.a. dak dragers, dakkoffers, skidragers, skiboxen, 

sneeuwkettingen en fietsendragers. (in samenwerking met Topspace) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De goedkoopste in banden, uitlaten, accu’s, schokdempers, remmen, velgen, trekhaken en 
katalysatoren. 



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.




