Motor Toer Club voor Wapenveld en omstreken
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Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
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www.veldhuisadvies.nl
Sportlaan 4a, Heerde 			
Postbus 1, 8180 AA Heerde 		

tel. 0578 - 699 760
info@veldhuisadvies.nl
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Vereniging

Commissies

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

Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Geert Willem Israël
Frits en Johannet van der Tuin

Commissie Lief & leed
Nienke Rietberg
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Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269

ito

Internet
www.paddnrieders.nl

Toercommissie Buitenland:
Gerrit Bijsterbosch
Rob de Klerk

Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer

Redactie
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Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
K.v.K. 40104465
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

www.paddnrieders.nl

Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Mark Bouten
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
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DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS
BMW OCCASIONS VIND JE BIJ
BMWERKPLAATS IN ZWOLLE

GOED MET UW BMW

Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop

Uw BMW motor moet bij u passen als een maatkos-

en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en

tuum. Daarom is ons streven om u “goed op de mo-

K modellen.

tor te zetten”. Om te weten welke type motor bij u
past zullen wij u heel wat vragen stellen, zoals hoe-

info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-

veel rijdt u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen?

ding en accessoires. Onder het genot van een kopje

Rijdt u vaak alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij

kofﬁe praten wij met u over onze gezamenlijke pas-

slecht weer? Dat willen we graag van u weten en

sie: motorrijden!

met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN

ONDERHOUD

Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij

Voor perfect onderhoud werken wij al jaren samen

graag de gelegenheid om op diverse modellen proef

met onze partner en buurman “ARAL motorservice”.

te rijden. De uitgebreide collectie verschillende mo-

Vooral specialist in BMW en Ducati. Een grote beurt

dellen in onze showroom staat tot uw beschikking.

is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat uit-

Komen op de motor van uw voorkeur de voeten niet

elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug!

goed aan de grond dan hebben wij daar prima aan-

En moet er onverhoopt iets vervangen worden, dan

passingen voor.

nemen wij eerst contact met u op.
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Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle
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VERHUIZEN

VOORJAAR 2018 GAAN ARAL MOTOR SERVICE
EN BMWERKPLAATS VERDER IN ÉÉN HUIS
George Stephensonstraat 5 Zwolle

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

Voorwoord
redactie

De toeragenda begint al aardig leeg te raken.
Maar toch staan er ook nog leuke activiteiten
in het verschiet. Bij het afsluiten van deze editie
is de Buitenlandtoer naar Lutzerath net achter
de rug. Zoals velen al wel weten is dit de laatste
keer dat Hans en Wim dit organiseren. Tijdens
het Buitenlandweekend hebben Gerrit Bijster
bosh en Rob de Klerk - na wat nader overleg zich als opvolgers opgeworpen. Hans en Wim
hebben aangeboden hun daarbij ondersteu
ning en begeleiding te geven.

ito

53 deelnemers waarvan 29
niet-leden, 45 personen en
41 motoren. Dat zijn de ge
tallen die horen bij de afge
lopen twee evenementen
van de club. De eerste
horen bij de 25ste Padd’n
riederstoer van 19 augustus
jongstleden, een mooie rit
van 225 km over de Veluwe,
die meetelt voor de “Nationale Toercompetitie”
van de LOOT.

o.n

l

Voorwoord
voorzitter
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De andere getallen horen bij de jaarlijkse Bui
tenlandtoer. Vier dagen lang genieten van
mooie routes rond de Moezel met als tijdelijke
thuisbasis Hotel Maas in Lutzerath. Verslagleg
ging van de Buitenlandtoer door onder meer
twee nieuwe leden is verderop in dit clubblad
te lezen. Tijdens het weekend ben ik door ver
schillende hotelbezoekers aangesproken die
mij het compliment gaven dat we zo’n
gemêleerde groep waren en zo leuk met el
kaar omgingen, iets wat ze niet vaak zagen bij
andere clubs. Een compliment om trots op te
zijn denk ik. Hans en Wim, bedankt voor jullie
inzet als toercommissie buitenland, het was
fantastisch. Er zal nog een mail komen met
daarin de vraag om een digitale enquête in te
vullen omtrent de buitenlandtoer, zodat alle
leden hun opinie kunnen geven. Mijn verzoek
aan jullie om hier aan mee te werken.

Tijdens de buitenlandtour is aan alle deelne
mers gevraagd om een enquête in te vullen
met alle ervaringen van alle jaren. Ook ontvan
gen we graag leuke, smeuïge verhalen of uit
spraken die ter tafel komen. Hieruit kan het be
stuur maar ook de nieuwe buitenlandtoercom
missie tips en ideeën halen. Daarover is al het
een en ander in dit nummer van het Bijpratertje
te vinden. En ook de gebruikelijke verslagen
ontbreken natuurlijk weer niet. Van verschillen
de kanten zijn er mooie kiekjes aangeleverd.
De redactie is daar blij mee, want dat verfraait
het blad en het maakt het werk voor de redac
tie ook makkelijker.

Er staan voor dit jaar nog twee ritten op de
agenda: de Herfstrit op 23 september en de
Sluitingsrit met snert op 20 oktober en last but
not least de FEESTAVOND op 17 november. We
zijn druk bezig met het organiseren van deze
avond en het belooft een knalfuif te worden op
een unieke locatie. Ik kan alvast een tipje van
de sluier oplichten door te zeggen dat het een
Tiroler avond wordt. Dus ik zet mijn lederhose
alvast in het vet!
Veel plezier met het lezen van het nieuwe Bij
pratertje,
Bernd Bode

www.paddnrieders.nl

Hopelijk zijn jullie niet vergeten om foto's te
maken voor de fotowedstrijd, want voor onze
nieuwe jaargang 2019 zijn wij opzoek naar een
nieuwe coverfoto. De foto moet wel aan be
paalde voorwaarden voldoen; zie pagina 13
van het juni-nummer.
Veel leesplezier en groetjes van het
redactieteam

Redactie (vlnr): Wim, Heleen, Teuntje, Nienke, Hans
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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
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Clubkalender 2018
zo 23 september
Herfstrit

za 20 oktober
Sluitingsrit (met snert)

ito

za 17 november
Feestavond
LET OP: deelname aan onze activiteiten is altijd
volledig op eigen risico! Tip: zorg voor een
goede aansprakelijkheidsverzekering en even
tueel ongevallen opzittendenverzekering.
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Lief & leed / padd'nbestand
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Hillie Dijkhuis
Zij is in afwachting van verdere operaties.
Na haar eerdere operatie heeft zij nog een cor
rigerende operatie moeten ondergaan. Helaas
is deze ook niet vlekkeloos verlopen. Er zijn nu
weer meerdere complicaties opgereden, waar
Hillie weer aan geopereerd moet worden. Zij
hoopte dat dit nog voor de zomervakantie ge
pland kon worden.
Hillie, wij wensen je bij deze nog heel veel sterk
te, kracht en moed toe en hopen op een goed
en snel herstel.

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 be
zoek kunnen gaan.

www.paddnrieders.nl

Diana Fredriks
Na al die jaren hard werken in het café werd
het voor Diana tijd voor een nieuwe knie. Diana
is 3 september geopereerd. Wij hopen op een
goed en snel herstel en dat Diana weer snel
staat te schitteren bij Tapperij Teun.
Beterschap !!!
Padd'nbestand
Nieuwe leden
Anton ten Have
Maarten-Jan Hazeu
Jobert Louwerse
Welkom bij de club ! Veel veilige kilometers
Een nieuw stekkie/adreswijziging
Sven Bode / Hattem - Zwolle
Jurian Rietberg / Amersfoort - Hattem
Dennis Tijssen & Nienke Rietberg / Ermelo Heerde
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De Avond4daagse 2018
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Dag 1 Zwolle - Ommen - Dalfsen
Dinsdag 19 juni de aftrap van de eerste dag.
Vanaf 18.15 uur verzamelden zich de eerste
deelnemers voor de motorvierdaagse van onze
club. Welgeteld 18 liefhebbers gingen van start
en de route ging richting Zwolle-Ommen-Dalf
sen.
We begonnen met een bezichtiging van Hat
tem en vandaar richting Spoolde. De A28 op
en binnendoor naar Dalfsen. Na veel omzwer
vingen waren we weer terug in Dalfsen en van
daar zetten we koers naar Ommen. Enkele kilo
meters voor Ommen achterhaalde onze groep
een andere groep en zo kwamen we geza
menlijk in Ommen aan, waar iedereen aan
een versnapering toe was. We zaten met z'n
allen op een mooi, groot terras.
Vanuit Ommen was de koers richting Zwolle en
zo kwamen we na ruim 100 kilometer tegen
21.30 uur weer thuis aan, met de weergoden
aan onze zijde.

o.n

In juni van dit jaar is opnieuw de Avondvier
daagse van de Padd'nrieders verreden. Dit
evenement trekt elk jaar weer een aardig aan
tal deelnemers. Onderstaand doen Gerrit (dag
1, 3 en 4) en Bob (dag 2) verslag. De foto's zijn
van Gerrit.

l

Verslag van 4 mooie avondritten in juni

Dag 2 West-Veluwe
Het was weer gezellig druk bij Tapperij Teun.
Ruim 20 personen, en niet alleen heren, maar

www.paddnrieders.nl

ook drie dames. De koffie smaakte zoals altijd
weer goed. Tijd om te gaan. Volop zon, een
prachtige avond. De eerste groep vertrok
onder de bezielende begeleiding van Frits. Hel
een was al voor ons vertrokken om de weg vrij
te maken en de omgeving wakker te schud
den. (Dit moet haar wel gelukt zijn. Hoorde en
kele dagen later dat ze wel heel snel thuis
was.) Na eerst met buurtschappen de Rolders,
Koerberg en het Hoornerveen kennis te heb
ben gemaakt, ging het over de Nieuwe Zuid
weg richting Tongeren, door naar Nunspeet.
Na door een bebost stuk rond het recreatiege
bied de Zandenplas te hebben geslingerd,
doorkruisten wij Nunspeet, richting het Veluwe
meer. Langs de boorden hiervan, middels
smalle en slingerende wegen, door een zeer
mooi landelijk gebied, kwamen we aan in El
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verdal, over de altijd mooie Sallandse Heuvel
rug en in Holten richting Lettele, Schalkhaar,
Deventer en Diepenveen. Vandaar naar Olst
en bij Olst de IJssel weer overgestoken. Om
21.30 uur vaart de laatste pont, dus we
moesten op tijd aanwezig zijn. Dat lukte en we
hebben meteen maar aan de dijk in Welsum
onze koffie met traktatie genuttigd. Het was
een mooie trip van ruim 100 kilometer en tegen
21.45 uur waren we weer droog thuis. Behalve
Rob, die moet dan nog een half uurtje om thuis
te komen.

ito

burg en was het tijd voor de koffiepauze aan
de haven. Hier werd het weer beregezellig.
Groep twee, volgens mij met Freddie als jonge
renbegeleider, sloot zich ook aan voor de kof
fie. Hierna ging het langs de boorden van het
Drontermeer via Noordeinde en de Zande naar
Zalk om binnendoor via de buurtschap Voskuil
in Hattemerbroek aan te komen. Via Wezep
weer door de mooie bossen naar Wapenveld.
Wat was dit – na ook een heel mooie eerste
avondroute aan gene zijde van de IJssel - een
prachtige tocht aan deze zijde van de IJssel.
Een tocht met zeer gevarieerde landschappelij
ke (ver)gezichten. Wat kan het dicht bij huis
ook mooi zijn.
En wat zijn de reacties positief na afloop. Toer
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commissie alle lof, het was toppie.
Dag 3 Oost
Vandaag, donderdag, gaan we met z'n allen
naar het oosten van Nederland. De hele dag
was het al winderig en regenachtig en dat
deed waarschijnlijk een groot aantal motorrij

Zo was de situatie voor 19.00 uur: schuilen voor de buien.

ders besluiten om niet mee te gaan.
Maar daarom niet getreurd. Tegen 18.15 uur
zat ik bij Teunis op het terras en was blij dat er
een groot zonnescherm hing. Niet tegen de
zon maar nu tegen de regen. Tot 19.00 uur
kwamen er regelmatig buitjes voorbij en geluk
kig kwamen er ook nog deelnemers.

Om 19.00 uur vertrokken we met 9 personen
richting de veerpont bij Wijhe. De IJssel haal
den we gelukkig en vandaar richting Heino, Nij

www.paddnrieders.nl

Dag 4 Zuid
Vandaag, de laatste dag, gaan we naar het
zuiden. We hebben 3 mooie avonden gehad
en nummer 4 willen we daaraan toevoegen.
We gaan vanaf Teun met 8 deelnemers de
Nachtegaalweg in, Vinkenweg en zo via Hoorn
naar de nieuwe Wetering, Kerkdijk en vervol
gens richting Vierhouten.
Dan kom je in de bossen tot Wenum en van
daar weer tussen de weilanden richting de
Vecht, langs vliegveld Teuge naar Terwolde.
Vervolgens de dijk tot Vorchten en weer terug
naar Tapperij Teun.
Aangekomen bij Teun zat er zo ongeveer 80 ki
lometer op, met een gemiddelde van bijna 60
kilometer per uur en waren we toe aan koffie.
Die ging er vanzelfsprekend goed in en van
hieruit ging iedereen zijn eigen weg naar huis.
We hebben 4 mooie dagen gehad, leuke aan
tallen deelnemers en mooie routes.
Op naar de volgende 4-daagse.
De verslagen van dag 1, 3 en 4 zijn van Gerrit
Bijsterbosch Het verslag van dag 2 is van Bob
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gebben motoren.nl

Industrieweg 25 7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳk-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

Tijdens het buitenlandweekend is er een en
quête rondgegaan om te kijken wat jullie als
leden belangrijk vinden voor een volgend
weekend. Wat is voor jou echt een must have.
Vanuit de redactie waren wij ook erg be
nieuwd naar leuke uitspraken of belevenissen
die er allemaal zo gebeuren in het Buitenland
weekend.
Hierbij een kleine opsomming en impressie :

o.n
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Leuke uitspraken uit enquete
buitenlandtoer

Geen nieuwe kansen erbij! de standaard vraag van de dag
·

Weddenschap om Els gewonnen. De eeuwige strijd tussen de Fam. Bode

·

Naar wijnfeest geweest in Bremm,
oud en jong samen feesten, mooi hoor!

ito

Wat is het motto van jullie groep?

Halve liters bier, tanzen, wijn, saufen.

·

Veiligheid staat voorop!

·

Ik mocht met groep Henk meerijden.
Mijn motto was "overleven"! - Aldus Mark

·

Leven en laten leven.

·

Samen uit, samen thuis.

·

Hard rijden is de kunst niet.
Hard remmen wel.

·

Gas terug. - De strijd tussen... Gas d'r bie!

·

Titom! - Aldus Wilco

·

Het hoeft niet hard als het maar leuk is.

·

Gaan met de banaan.

ed

·

·

·

·

·
·
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Heb je dit weekend iets meegemaakt of een
leuke uitspraak gehoord die je met de andere
Padd'nrieders wilt delen? Het hoeft niet 100%
waar te zijn, als het maar leuk is : )

Rider A disconnected! - Wanneer Sven
bij zijn broer Jens weg reed.

Grasbaanracer Mark - Zoals Mark
zelf zegt ik moest een lammetje redden

Onze nieuwe gezelschaprijder
Fred Gerson lult je de oren van de kop!
Waneer je hem het gehooraparaat afpakt
heb je rust, geen geluid meer en geen
zicht
Vaak ben je te bang!

Ging goed vandaag, he Mark?

www.paddnrieders.nl
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Vervolg wist je datjes buitenlandweekend
Hoe zou je dit weekend in 1 zin beschrijven?
Ganz toll!

·

Voor herhaling vatbaar.

·

Intens genoten, super gezelschap,
prachtige routes. Geniaal!

·

Prima georganiseerd

·

Toppie!

·

Lekker ontspannen weekend.

·

Leuk en veel geleerd.

·

Perfect geregeld.

·

Geweldig weer, erg gezellig, mooi getoerd.

·

Gave belevenis met super routes.

·

Super: ik kom er speciaal voor terug.

·

Machtig/prachtig.

ed
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·

Te snel voorbij.

De verder ingevulde vragen van de enquête
worden besproken en verwerkt door het be
stuur en de buitenlandcommissie. Wordt ver
volgd.
Bedankt namens de redactie !

www.paddnrieders.nl
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we er wel 2 uur over hebben gedaan. Nu is na
tuurlijk de ene persoon cq object fotogenieker
dan de andere.
Onze motor had de minste tijd nodig, neerzet
ten en klik, klaar. Maar Ineke en ik, dat duurde
me een partij lang. Ik doe geen uitspraak over
de onderlinge tijden,
dan heb ik wel beeld maar een tijdje geen ge
luid. Maar wel enorm mooi. We hebben van
daag 3 augustus de foto’s opgehaald en zijn
ze nu nog aan het bewonderen. Wat vinden
jullie er van ?
Jullie allemaal bedankt voor deze bijdrage, wij
zullen deze fotocollage een mooie plek in onze
woning geven.

ito

Fotoshoot bij van der Beek Wapenveld
Naar aanleiding van mijn afscheid als voorzit
ter van onze mooie motorclub hebben jullie mij
destijds een cadeau gegeven: foto’s laten
maken van Ineke en mijzelf en de motor. Door
wat persoonlijke vertraging de afgelopen tijd,
hebben wij deze foto’s pas 23 juli jl. kunnen
laten maken.
Wij wonen dus in Apeldoorn en dan kunnen we
daar de motor wel schoonmaken, maar dan is
die alweer smerig voordat we in Wapenveld
zijn. Afgesproken met onze lieve oude buurtjes,
Gerrit en Jenny, dat we daar de motor konden
schoonmaken en dan doorrijden naar de Jan
Ligthartschool, waar Henri van der Beek zijn stu
dio heeft.
Ik denk een kop koffie en een foto; 15 minuten
koffie en 5 minuten foto en klaar. Vergeet het
maar, echt leuk en wat een werk. Ik denk dat

o.n
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Bedankje aan Tonny & Ineke ter
Maten voor 23 jaar voorzitterschap
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Groetjes Tonny & Ineke
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Buitenlandtoer Anton ten Have

ito

Ik ben Anton ten Have, 59 jaar, getrouwd, heb
2 kinderen en ben woonachtig in Hattem.
Sinds 15-01-2018 heb ik mijn motorrijbewijs en
vanaf de maand mei ben ik in het bezit van
een Kawasaki Versys 650.
Na zo’n 1000 Nederlandse oefenkilometers,
ging ik dit jaar voor het eerst mee met het 4
daagse motorweekend, de Buitenlandtoer. En
wel naar Lutzerath in de Eifel.
Hier was ik nog nooit geweest dus dat kwam
mooi uit.
Donderdag vertrokken we vanuit Wapenveld
en werd ik uitgezwaaid door mijn vrouw en an
dere familieleden, want er zit veel familie bij de
motorclub.
Zoon Ton, broertje Henk, broer Jan, zwager
Joop Bode en de oomzeggers Bernd, Jens en
Sven Bode zijn allemaal lid van de club.
Ik zelf heb dit mooie weekend 1275 km gere
den en het was een hele ervaring voor mij,
maar ja als je het motorrijdersbloed in je hebt

o.n

Zoals gebruikelijk bij jullie vereniging moet een
nieuw lid een stukje schrijven.
Ik doe dit over mijn eerste deelname aan de
Buitenlandtoer.

l

Hallo Paddnrieders,

ed

zitten is dit geen probleem, of het nu linkse of
rechtse bochten waren, ik gleed er doorheen.
In Duitsland met steile bergen en lange afdalin
gen je motor moeten bedwingen, is toch heel
anders als rijden in Nederland. Tijdens zo’n
weekend leer je goed rijden en leer je je motor
ook goed kennen.
Waar we allemaal geweest zijn weet ik niet
meer, maar het was mooi met gemoedelijke
en gezellige mensen.
Petje (motorhelm) af voor de organisatie op
alle onderdelen voor het organiseren van deze
mooie en gezellige tour!

ww
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Groeten, Anton ten Have

www.paddnrieders.nl
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De excursierit 2018
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Verslag van de rit op zaterdag 14 juli

gapen aan de auto's. Een grote hal met héél
veel auto's. Enkele Ford Mustangs, een DKW en
een Daf 55 coupé waren de andere merken.
Verder alleen maar Opel, Opel en nog eens
Opel. Tientallen auto's vlak naast elkaar in
meerdere rijen. Allerlei types en allerlei leeftij
den, volledig gereviseerd of zo ergens uit een
schuur getrokken.

ed

Vandaag stond de excursierit op het program
ma. Tegen 9:00 uur druppelden de eerste
leden van de club binnen bij Teun in Wapen
veld. Natuurlijk voor de koffie en ook om in te
schrijven voor de rit.
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De rit was vandaag naar Friesland, waar we
het Opelmuseum gingen bekijken in Tijnje.
Er stonden 20 leden te trappelen om in de volle
zon te vertrekken naar het noorden. Aan de
zon waren we al wel gewend geraakt en van
daag was ook weer een warme dag met wei
nig wind.
Zoals gebruikelijk vertrokken we in groepjes
tegen half 10 en gingen in Zwolle binnendoor
richting Spoolde om via omzwervingen door
Hasselt en Zwartsluis te rijden. Dan kom je in
een prachtig waterrijk gebied richting Sintjans
klooster vervolgens in Blokzijl, waar het goed
koffiedrinken is. Daar zaten de groepen dan
ook allemaal. Het was halverwege de heenreis
en na de koffie maakten we de ochtendrit af,
door leuke plaatsjes en een prachtig land
schap langs veel kanalen, sloten en meren. De
eerste 100 km. zaten er dan ook al snel op.
Bij het museum werden we hartelijk ontvangen
door de eigenaresse, Gonnie van Wijk, met kof
fie. Ze had speciaal voor ons de terrasstoelen
buiten gezet. Na de koffie konden we ons ver
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We bedankten Gonnie hartelijk voor de bezich
tiging en haar verhalen en we gingen vervol
gens lopend de weg over naar het terras met
het ruime uitzicht van Restaurant Overwijk. Het
was immers 13:00 uur. De kippen hadden ge
lukkig goed hun best gedaan om hun produc
ten af te leveren, want de uitsmijters ham,
kaas, rosbief met 3 eieren vonden dan ook gre
tig aftrek.

o.n

Veel jeugdherinneringen en -sentiment kwa
men weer naar boven. Links en rechts hoorden
je verhalen over vroeger met Opel als onder
werp.
Ook andere oude gebruiksvoorwerpen waren
tentoongesteld in een speciaal ingerichte ou
derwetse woonkamer. Enkele oude Italiaanse
brommers en een grote voorraad Opel-onder
delen completeerden het geheel.

ito

Om half 3 vertrok de meute weer in groepen
voor de terugreis en tegen 16:00 uur kwamen
we thuis aan na weer 100 km. te hebben gere
den.
Het was een mooie tocht en iedereen heeft
volop genoten van deze rit en van het bezoek
aan het Opelmuseum.
Gerrit Bijsterbosch

ed

Een goede voorbereiding
is het halve werk

Zo goed voorbereid gaan onze leden op pad met de buitenlandtoer
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Onze voorzitter Bernd Bode was al weer druk
aan de poets

Sven Bode en Dennis Tijssen hebben nog even
nieuwe gadgets aangeschaft

Jens Bode werdt het allemaal even te heet. Het
was gelukkig niet zijn "kop"pakking maar zijn
uitlaatpakking. Dat is weer gefikst !
Jannes Rietberg kon ook niet achterblijven en
heeft nog gauw een nieuwe motor gekocht

En Gerard Koerhuis heeft de boel getuned om
nog een beetje "gas d'r bie" te kunnen krij
gen... of niet Gerrit Bijsterbosch, eens kijken of
hij ons voor blijft.

www.paddnrieders.nl
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Lunch

Buffet

BBQ

Dessert

Verhuur
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Hapjes
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Doe mee en win !! Foto wedstrijd
Wie wil dat nou niet.. een heel jaar jouw mooi
ste foto op de deurmat.

Zoals al genoemd in het voorwoord. Gaan wij
er natuurlijk van uit dat de strijd los is gebar
sten, dat jullie natuurlijk allemaal willen schitte
ren op de nieuwe coverpagina van 2019.
Het mooiste is natuurlijk als dat een foto wordt,
gemaakt door – en misschien opnieuw met
een afbeelding van – een Padd'nrieder.
Net als de foto van Hans en Wim editie 2018

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.

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

Stuur de foto naar: tlg-nijhof@hotmail.com
De sluitingsdatum is 1 november 2018.
Succes gewenst namens het hele redactie
team.

Hotel Maas Lutzerath 2018

Nog maar 6 weken mijn motorrijbewijs en toch
meegaan op Buitenlandtour zonder enige er
varing leek mij iets te enthousiast, maar vol
gens mijn vader moest het prima kunnen. Dus
ik een Suzuki SV650 (35kw) motor gehuurd en
een keertje in zeeland een kleine toer gereden
om daarna mee te kunnen op Buitenlandtour.

ww
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Jobert Louwerse
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Dat was achteraf hartstikke gaaf. Mooie routes
gereden en veel ervaring opgedaan. Ik vond
zelf de eerste dag het leukst, samen met de te
rugrij-route. Lekker afwisselend van omgeving
en genoeg ruimte om het te leren. Gelukkig
hadden we er mooi weer bij, geen regen en
ook niet te warm.
Na het een keertje geproefd te hebben, blijf ik
zeker motorrijden, en ben ik zeker van plan om
vaker mee te gaan.
Verder was het buiten het motorrijden om ge
zellig en vond ik het een leuke groep. Al met al
was het een geslaagd weekend, en heb ik veel
geleerd en het gezellig gehad. Dus bedankt ie
dereen voor de gezelligheid en tot volgend
jaar.

o.n
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Eerste buitenlandweekend voor
Jobert Lauwerse

www.paddnrieders.nl
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DE BESTE PRIJS ?
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De Noord Veluwse Makelaardij maakt het waar !
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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

Padd'nriederstoer 2018

ed

ito

Om 10 uur ging onze groep op pad. Eerst langs
het kanaal en vervolgens over de Oenerweg
naar Oene (klinkt logisch, toch?). Dan buiten
om langs Apeldoorn richting Hoog Soeren. Via
de Apeldoornseweg gaat het dan naar Stroe.
Dan wordt het tijd voor een onderbreking, liefst
met koffie. Maar op zondag in deze buurt valt
het niet mee. Uiteindelijk koffie in Achterveld,
waar het flink doorliep met motorrijders en toer
fietsers die aan een stop toe waren. Dan onder
de A12 door met z'n rare rotonde-indeling.
Over de Utrechtse Heuvelrug gaat het dan via
Doorn naar Wijk bij Duurstede. Tijd voor de
lunch. Bij een restaurant op de stadsmuur aan
de haven eten we wat en kijken uit over de

haven. Hans weet te vertellen dat het hier fout
gaat met de Nederrijn, want die wordt Lek. Het
gaat weer verder over de dijk. Het is inmiddels
behoorlijk druk geworden met fietsers en zon
dagsrijders, zodat we vaak in de remmen moe
ten. Dwars door Amerongen en dan mooi toe
rend door de bossen over voornamelijk 60 km-
wegen. We doen dan Lunteren en Wekerom
aan om vervolgens naar een ijsje in Hoender
loo te rijden. Hier moeten we een onherroepelij
ke stop maken. Mooi binnendoor rijdend gaat
het via Beekbergen en Teuge naar de IJssel
dijk. Onderweg passeren we het stoomtreinsta
tion waar veel bezoekers waren. Je kunt hier
ook een tochtje met een stoomtrein maken. Wij
deden dat niet en gingen door over de dijk
met waarschuwingen dat er verderop snel
heidscontrole was. Ons maakt dat niet uit want
we rijden nooit te snel. De omleiding bij de
hoogwatergeul staat zelfs nog niet op de
nieuwste kaart dus dan maar offroad. Het was
een geslaagde dag met mooi weer en een
mooie route.

o.n

Het is weer zover: de jaarlijkse Padd'nrieder
stoer. Het weer lijkt ons goed gezind, prima
temperatuur en droog. Het gaat ook om een
LOOT-rit zodat we ook deelnemers van buiten
verwachten. De opkomst van eigen leden en
van gasten was groot. Vorig jaar bleek dat we
met de laptop de TomTom-rijders niet aan de
rit konden helpen. Een SD-kaart met de rit erop
deed wonderen. Iedereen blij.

l

Verslag van de rit op zondag 19 augustus 2018
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Wim Grafhorst

Het terras in Wijk bij Duurstede (zoals zo vaak ontbreekt de fotograaf, in dit geval Henk)

www.paddnrieders.nl
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Specialist in energie besparen!

tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl

ito

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld

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
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De meest veelzijdige duurzame specialist
Alle installateurs zijn VCA gecertificeerd
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Erkend zonnespecialist

PREMIUM PARTNER

www.zonsimpel.nl

info@zonsimpel.nl

Wie kent hem niet... Alfred Brouwer

ito

Ik ben werkzaam bij M-ring coating in Heerde,
dit is een poedercoatingbedrijf. Wat doe ik
daar: ja, nou eigenlijk niet veel. Ze zetten me in
waar ze me nodig hebben; dat houdt in, aan
de automatische kant als ophanger, inpakker
of spuiter. Aan de handmatige kant als ophan
ger en werkvoorbereider. Bij de chemische
voorbehandelingen het laden en lossen als
heftruckchauffeur en als vrachtwagenchauf
feur om goederen op te halen of weg te bren
gen.

secretaris daar een antwoord op geven.
Ik rijd momenteel een Kawasaki Versys 650 “
SE” (Special Edition, omdat ik er een en ander
aan verbouwd heb, ha ha). Een geweldige
machine, praktisch door de koffers, snel door
een andere uitlaat, heerlijk in de bochten door
de geweldige banden en Wilbur-vering en
goedkoop natuurlijk. Ik ben mijn carriere be
gonnen op een Honda Shadow 750 en toen de
spaarcentjes het toelieten ben ik overgestapt
op een Yamaha Dragstar 1100. Toen ik deze
motor goed onder de knie kreeg, merkte ik dat
mijn rijstijl begon te veranderen en daarom
heb ik de Dragstar ingeruild voor een Honda
VFR 800. Daarmee kon ik wat sportiever gaan
rijden en toen ik daar wat ervaring mee had
opgedaan was ik toe aan wat pittigers, dus de
volgende werd een Kawa ZX6R. Dit reed gewel

o.n

Hai, ik ben Alfred Brouwer, ik ben van 71 van
de vorige eeuw (klinkt best jong, toch).

l

In de koplamp
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Op de sportschool ben ik actief als spinning-in
structeur en voedingsadviseur. Dit laatste doe
ik ook voor mezelf. Ik werk met het 3-Care pro

gramma van Coby Bouwkamp. Hierbij doe ik
een meting d.m.v. een Quantum-analyzer (bioresonantie) en van hieruit kan ik een voedings
advies geven.

Een van mijn hobby's is "pijltjes gooie", darten
dus… en dit vind ik een spelletje, geen sport.
Darten beoefen ik in het MTC thuishonk Tappe
rij Teun. Ik gooi in het 8e team, TT8plus. We
gooien in de Sallandse dartcompetitie in de
derde divisie en meestal drinken we ons biertje
op de donderdag avond, euh… ik bedoel, dar
ten we op de donderdagavond.
En natuurlijk rij ik ook nog op de brommer met
mooi weer.
Ik heb echt geen idee hoe lang ik al lid ben
van de club, meer dan 3 jaar iig. Mss kan de

www.paddnrieders.nl

dig, ging eigenlijk alleen maar hard en rustig
rijden is gewoon lastig met zo’n ding.
Misschien niet verstandig om op deze te blijven
rijden, want het ging steeds harder…dus maar
weer terug naar de VFR. Deze had helaas een
niet al te lange houdbaarheidsdatum omdat ik
hem heb ik opgevouwen. Eerst wilde ik er hele
maal maar mee stoppen, omdat ik na flink wat
pech en ongelukken onze motortoekomst niet
meer zo positief inzag. Maar Heleen was er nog
niet klaar mee en die wilde blijven rijden. En als
zij dan de motor startte en wegreed, kon ik het
toch niet uitstaan. Dus toch weer op zoek ge
gaan, maar wel naar eentje die op lagere snel
heid al veel plezier geeft… dat werd dus een
naked bike, een mooie knaloranje Kawa
Z1000. Daarna ben ik gezwicht voor de char
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kwaliteit
vakmanschap
planmatig onderhoud
behangen
uitstukwerkzaamheden

Van Haersoltemarke 40
8016 DD Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

ito

mes van de Aprilia Tuono, eerst een 2-cilinder
Factory en later een V4. Geweldige machines
om op de rijden, iets minder voor de portomo
nee. En naked was toch leuk bij lagere snelhe
den? Maar dit ging alweer alleen maar hard,
geweldig op het circuit, maar op de weg ei
genlijk jammer. Van alles uitgeprobeerd en op
van alles gereden en uiteindelijk uitgekomen
op de 70 pk van de Versys 650, die heerlijk rijdt
door de bochten, wat toch het mooist is van
motorrijden.
Mijn ultieme droommotor heb ik niet, mss een
dikke bankrekening en een grote schuur: dan
had ik een motor voor in het bos, een voor op
het circuit, een voor de buitenlandtoer en voor
de toertochten, voor de truckersdag, een voor
naar het terras, een voor m'n verjaardag, een
voor Heleens verjaardag, een om te poetsen…
haha.

o.n
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hetzelfde eigenlijk. Ja mijn mooiste ervaring is
mss wel de circuitdagen die ik heb gedaan.
Ach ja en met alle trainingen en tochten ver
maak ik me prima. Anders stopte ik met rijden
en ging ik meer darten, ha ha.
Ik heb zo geen favoriete buitenlandtoer of toer
tocht, zie vorige, ik vermaak me altijd wel. Ik
heb toen ik de ad6 deed wel op de Alpe d’Hu
ez, de Croix de Fer, de Galibier, de Telegraph
en Col de Glandon gereden, deze waren wel
heel erg mooi. Niet het rijden op zich, te krap
pe bochten, maar prachtige uitzichten.
We gaan vaak op vakantie naar Winterberg;
hier vind ik het geweldig rijden. Het is er heerlijk
rustig, mooie doordraaiende bochten, dichtbij
en meestal goed weer. Het circuit is natuurlijk
ook een ultieme reisbestemming.
Wat wil ik de lezers nog meegeven? Pfff, blijf ge
nieten van het motorrijden, je moet niks, blijf al
tijd bij jezelf… bij wat je zelf kan en wat je zelf
wil. Nooit iets doen wat je niet denkt te kunnen
of wat anderen van je verwachten, relax.

ed

Knuffels, Alfred
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Ik rij denk ik 8000 km per jaar, alleen toerkilo
meters. Ik heb zo geen bijzondere ervaring, ie
dere km is weer een uitdaging, sommige wat
meer sommige wat minder. De buitenlandtoer
is altijd erg gaaf en gezellig. De toertochten

De mop van Jan

Een motorliefhebber vertelde een vriend hoe hij bezig is geweest zelf een motor te bouwen: Ik
nam het blok van een Honda, de wielen van een Guzzi, de buddyseat van een BMW…
De vriend onderbreekt hem: Waar is dat mee geëindigd?
Zegt de motorliefhebber: "Met twee jaar cel!"

www.paddnrieders.nl
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Punterweg 11
8042 PB Zwolle
Tel: 038-4281180
info@autoserviceschouten.nl
www.autoserviceschouten.nl

• APK keuringen

ito

Het adres voor:

• Klein en groot onderhoud van uw auto

• Airco

ed

• Alle voorkomende reparaties

• Autobanden (zomer/winter/4-seizoenen)
• Motorbanden
• Velgen

ww
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• 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.

o.n
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Workshop: hoe repareer ik mijn
motorband
Datum: Vrijdag 31 augustus, 12.00 uur.
Cursusleider: Henk Dul
Deelnemers: leden van groep C

Locatie: voor Sektkellerei Brandenburg, Merl, Kreis Cochem.

Cursusleider Henk Dul.
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Stap 1 : Parkeer de motor op een veilige plek.
Stap 2 : Zoek de spijker (meer informatie over dit onderdeel is te verkrijgen bij Nienke Rietberg).
Stap 3 : Verwijder de spijker (meer informatie over dit onderdeel is te verkrijgen bij Harry van Om
men).
Stap 4 : Haal uit de reparatieset een prop en plaats die in de handgreep.
Stap 5 : Steek de handgreep met prop met kracht in het gaatje (meer informatie over dit onder
deel is te verkrijgen bij Fred Gerson).
Stap 6 : Haal de greep terug, waarbij de prop blijft zitten.
Stap 7 : Snijd het uitstekende deel van de prop af met een Zwitsers zakmes.
Stap 8 : Breng de band op spanning met de meegeleverde luchtpatroon uit de reparatieset, of
gebruik de compressor van Sektkellerei Brandenburg.
Stap 9 : Vervolg de reis. Goede reis!

o.n

veelvuldig gezien en het leek me een handige
oplossing voor mijn probleem. Helaas, na ver
schillende belletjes met web- en bezoekjes aan
motorwinkels moest ik de conclusie trekken dat
mijn type motor niet geschikt is voor een tank
tas. Tankringen worden niet (meer) gemaakt
voor mijn model, magneettassen blijven niet zit
ten op mijn tank en één tas met straps die wel
zou kunnen, had een levertijd van vijf werkda
gen. Na een snelle informatie-inwinning in onze
“Buitenlandtoer Lutzerath” groepsapp heb ik
mijn focus van tank naar “tail” verlegd. Al snel
kwam ik op een praktische en niet te groot uit
ziende tailtas. De vraag was alleen: kan ik zo’n
tas überhaupt monteren achter op mijn motor.
Als leek zonder enige ervaring met dit soort din
gen ben ik blij met YouTube. Het kanaal van
RevZilla had een vier minuten durende review
van de tas. Daarbij gaven ze ook aan wat de
moeilijkheidsgraad is voor het installeren van
het betreffende product. Dit geven ze aan in
de vorm van baardlengtes. Een korte baard is
gemakkelijk en een lange baard, zoals onze
hipster aan de bar in Hotel Maas in Lützerath,
geeft aan dat het moeilijk is. Voor deze tas be
trof het een level 1 baard, dus ik dacht bij me
zelf: dat moet lukken.

ito

Het zweet dwarrelde als pareltjes zo van mijn
voorhoofd en vervolgens al druppend vanaf
mijn neus op de grond. Badend in het zweet
lag ik daar, weliswaar op een zonnebedje aan
de Adriatische Zee, kijkend naar foto’s van spik
en span gewassen motoren, vooruitzichten van
het weer in het Eifelgebied, navigatiebeeld
schermen van ingeladen dagroutes en ie
mand die nog even zijn grafietpakking eigen
handig aan het vervangen was. In onze “Bui
tenlandtoer Lutzerath” groepsapp was al bijna
twee weken lang een levendige communicatie
gaande. Iedereen had er zo te zien zin in en
was ruim voor aanvang goed voorbereid.

l

Een goede voorbereiding is het
halve werk...
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Maar ik liet me de kop niet gek maken. Met de
ervaring die ik vorig jaar met mijn eerste buiten
landtour had opgedaan had ik voor mezelf
een goed beeld van wat ik allemaal nog
moest regelen om “rijklaar” te zijn voor donder
dag. Zo moest ik in eerste instantie een oplos
sing hebben voor mijn bagageprobleem, al
thans, een mogelijkheid om meer mee te kun
nen nemen dan vorig jaar. Ondanks dat het
destijds allemaal in één rugtasje paste, wilde ik
dit jaar in ieder geval elke ochtend een schone
onderbroek aan kunnen trekken. Het andere
euvel was het gebrek aan regenkleding. De
weersvooruitzichten waren schitterend, maar
toch wilde ik voorbereid zijn op de mogelijkheid
dat het zou gaan regenen. Op zondag reden
we terug vanaf onze vakantiebestemming, dus
had ik van maandag tot en met woensdag om
de boel op orde te krijgen.

Op maandagochtend begon ik dan ook vol
goede moed met mijn zoektocht naar een ge
paste tanktas. Ik had die dingen vorig jaar

Dinsdagnamiddag werd de tailtas en mijn re
genoveral geleverd. De dozen werden direct
opengescheurd en ik begon vol goede moed
aan de montage van de tas. In essentie was
het een peulenschil; vier straps die je om iets
massiefs heen moet lussen en vervolgens kun
nen ze worden geklikt aan de tas. Zo gezegd,
zo gedaan. Ik was zo blij als een kind en be
sloot meteen om te kijken hoeveel extra baga
ge ik er in kwijt kon. Dit bleek redelijk wat te zijn.
Nadat de tas vol zat nam ik een beetje afstand
van de motor. Het zag er nog goed uit ook. De
vraag was alleen: kan ik ook nog mijn rugtas
dragen of zit dan die tailtas in de weg? Ge
kleed in een korte broek, T-shirt en slippertjes
haalde ik mijn rugtas van zolder en ging op de
motor zitten. Wonderbaarlijk voelde ik de tailtas
nagenoeg niet. In mijn enthousiasme besloot ik
op dat moment dat ik mijn motorpak moest
aantrekken en een testrit moest gaan doen. Ik

o.n
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zich naar rechts, hetgeen ook aangegeven
werd door mijn navigatie, maar nergens kon ik
onze voorrijders zien. Zodra we over de kop van
het heuveltje waren, zagen we ze in onze linker
ooghoek in een aftakkende weg naar links
staan. Direct gingen we in de ankers. Helaas
was er voor mij op een gegeven moment wei
nig asfalt meer over. Vanaf dat moment ging
het snel. Mijn voorwiel raakte het gras, en weg
was ik. De berm liep schuin af dus met motor
en al klapte ik het weiland in. Door de klap kon
ik even slecht adem halen, maar als snel voel
de ik dat het lichaam niks mankeerde. Geluk
kig, dacht ik, dat was goed gegaan. Toen ik
naar mijn motor keek zakte me de moed weer
in de schoenen. Naast een beetje zand en
gras was alles nog tip top, alleen was wederom
mijn linker spiegel afgebroken. Niet mijn spie
gel, maar de leenspiegel van Wildeman. Op
zo’n moment voel je je gewoon schuldig, ze
verwachten immers die spiegel maandag weer
terug te krijgen. Uiteindelijk hebben we met
ducktape de spiegel weer vast kunnen zetten
en heb ik er het gehele weekend mee kunnen
rijden zonder problemen. Ik heb Wildeman te
kennen gegeven dat ze mijn nieuwe bestelde
spiegel op hun motor kunnen zetten. Zelf rij ik
voorlopig nog met ducktape op de motor rond
ter herinnering aan mezelf dat een ongeluk in
een klein hoekje kan schuilen.
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was alleen vergeten dat ik de standaard had
ingeklapt; een stukje geconditioneerd gedrag
wanneer ik op een motor stap. Ik schrok. Terwijl
ik de motor naar links liet deinen, met het idee
hem op de standaard te zetten, klapte mijn Pri
mark-slippertje van € 2,- dubbel en donderde ik
met motor en al om op het terras. Ik had geen
kans om hem tegen te houden. Al snel zakte
me de moed in de schoenen. Met de val was
de linker spiegel volledig afgebroken en deels
de koppelingshendel. Op zulke momenten
gaat je hart iets sneller kloppen, want je be
denkt je direct dat je een linker spiegel echt
wel nodig hebt wanneer je op buitenlandtour
gaat. Helaas heeft mijn motor geen universeel
systeem waar je even snel een spiegel in kan
draaien, dus belde ik aan het einde van de
dag meteen Wildeman op. Martin stelde me
gerust en zei dat ik de volgende ochtend maar
even langs moest komen.
Woensdag stond ik om 9:00 uur scherp voor de
deur van Wildeman. Martin gaf aan dat hij nog
een zelfde MV Agusta te koop had staan en
dat hij mij de spiegel daarvan wel kon lenen
voor het weekend. Een zucht van verlichting
ging door mij heen. Het is uiteindelijk allemaal
weer last minute geworden, maar het zag er
naar uit dat ik woensdags volledig klaar was
voor vertrek naar Lutzerath. Op de weg terug
naar huis gaf gelukkig een automobilist aan
dat er wat mis was met mijn verlichting. Het
bleek dat mijn linker knipperlicht ook kapot was
gegaan door de val. Daarop heb ik rechtsom
keer gemaakt en heeft Wildeman het lampje
vervangen. Stipt om 10:30 uur was ik volledig
klaar voor vertrek.

Het was zo ver, de buitenlandtour ging van
start. Met heerlijk weer in het vooruitzicht, vol
doende bagageruimte en een goed functione
rende linker spiegel reden we gezamenlijk rich
ting het mooie Lutzerath. In vergelijking met
vorig jaar reden we ditmaal veel binnendoor
over mooie wegen, iets wat mij zeker positief
beviel. Na een stukje snelweg tussen Venlo en
Maastricht doken we richting de Duitse Eifel.
Hier zag ik direct prachtige landschappen en
mooie kronkelende weggetjes. Zelf reed ik een
beetje achteraan in onze groep. De snelle
heren vooraan zag je dan ook altijd een bocht
je vooruit rijden... tot het moment dat we een
licht heuveltje op gingen. De weg vervolgde

www.paddnrieders.nl

Ondanks dat er in de aanloop naar het week
end veel is misgegaan heb ik intens genoten
van de schitterende routes, het super gezel
schap en de leuke mensen in onze motorclub.
Via deze weg wil ik “Toergroep Dul” nogmaals
bedanken dat ik met hen mee kon rijden en
een speciale dank aan Harry en Alie die mij op
sleeptouw namen en functioneerden als privé
voorrijder binnen de groep.
Ik heb wederom een top weekend gehad; tot
volgend jaar! Groet, Mark
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Een prima verjaardag!
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Menig lid weet dat wij tijdens onze buitenland
tour een jarige job onder de gelederen heb
ben; Freddy Gerson. Dit jaar zag hij zijn 41ste le
venslicht in het mooie Lutzenrath. Zoals het een
goede feestcommissie betaamt, was er ook dit
jaar kosten noch moeite bespaard om deze
verjaardag tot een onvergetelijke gebeurtenis
te maken. Zo was er op de vrijdag vooraf een
compleet wijnfestival georganiseerd in Bremm,
inclusief feesttent en live muziek. Bij een traditio
neel wijnfestival horen ook de welbekende wijn
koninginnen. Bij aankomst stonden deze
dames dan ook klaar met open armen om
Freddy te verwelkomen en hem te feliciteren.

de prachtige rit die door de tourcommissie spe
ciaal voor hem was uitgezet. Tijdens de lunch
had de feestcommissie een heuse vuurwerk
show geregeld in de vorm van sterretjes op
een ijscoupe. Helaas kwam door het daglicht
het doorgaans imponerende effect van de
vuurwerkshow niet volledig tot zijn recht, maar
het ijs smaakte er niet minder om.
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Alles in het werk gesteld om er een onvergetelij
ke dag van te maken

Blijkbaar was Freddy goed op de hoogte van
dit fenomeen, want een wijnkoningin is door
gaans een ongehuwde dochter van een wijn
brouwer. Het was al snel duidelijk dat Freddy
een voorkeur had; resoluut werden de andere
wijnkoninginnen geweerd toen hij op de foto
wilde met de prachtige blonde wijnkoningin uit
het naastgelegen Beuren. Let wel, zijn keuze
was niet alleen gebaseerd op uiterlijke schoon
heid. Naast de vele kennis van de Duitse wij
nen en het wijnbouwen, waren voornamelijk
de spontaniteit, charme en humor belangrijke
voorwaarden voor zijn keuze, aldus Freddy.
Op de zaterdag nam Freddy zoals gewoonlijk
plaats achter vaders en heeft hij genoten van
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Om de dag af te sluiten kreeg Freddy een offi
cieel welkomstgeschenk van de tourgroep. Het
betrof een steen met daarop een, hoe toepas
selijk, handgeschilderde pad van een befaam
de schilder uit het lokale Traben-Trarbach aan
de Moezel. Leuk detail; deze pad had een ko
ningskroon op. Gekscherend werd onze Freddy
dan ook onze eigen Paddenkoning genoemd.
Maar bedenk eens, wat een mooi sprookje zou
het zijn wanneer we binnenkort allen worden
uitgenodigd op de bruiloft van onze
“Paddenkoning” en zijn “Deutsche
Weinkönigin”…
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
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2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerkplekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

ww
w.

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel
van de unieke combinatie van
Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en
de Aurora Kantoorshop.”
Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor
zakelijk kantoorgebruik.
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen,
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen,
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier,
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijfen lederwaren, tot aan complete projectinrichting.
Totaalconcept doormiddel van Gerson
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het
Automatisering & Computers Team onder één dak.
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel,
catalogus, per telefoon, email en de webshop.
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door
eigen servicebezorgdienst.

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

www.paddnrieders.nl
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