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Vereniging

Commissies

Bestuur
Bernd Bode (voorzitter)
Collin van der Kamp (secretaris)
Jan Hulsbergen (penningmeester)
Frits van der Tuin (2e secretaris)
Dennis Tijssen
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

Internet
www.paddnrieders.nl

Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269

Toercommissie buitenland
Openstaande vacature

Commissie Lief & leed
Nienke Rietberg

Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer

Redactie
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:
Collin van der Kamp
tel. 0651551295
e-mail: paddnrieders@gmail.com

Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Mark Bouten
Wim Grafhorst
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

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

ONS VAK

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

Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle

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.

IN N E N K O RT
W IJ G A A N B

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
voorzitter
Beste Leden.
Het motorseizoen staat op het
punt te beginnen, de eerste
mooie dagen zijn al weer voorbij
gekomen en de eerste ritten
staan al weer gepland. Ik las
nog een bericht van de regiona
le politie dat het opletten gebla
zen is in de maanden februari en maart. Dan
rijden landbouwvoertuigen af en aan om de
voorbereidingen treffen voor de teelt. Wees je
er van bewust dat er mogelijk modder op de
weg ligt en pas je rijgedrag hier op aan. Ik zie
jullie namelijk graag gezond en met een mooie
glanzende motor aan de start van de ope
ningsrit op 14 april
Ook de algemene ledenvergadering van 2019
is al weer een feit. Ik kijk terug op een geslaag
de vergadering met een redelijke opkomst. De
stukken van de secretaris en penningmeester
zijn goedgekeurd door de leden. Tevens heb ik
een aantal leden bedankt voor hun bewezen
diensten in onder andere, de toercommisie,
bestuur, en redactie. Zij zullen namens de club
nog een presentje ontvangen, we hebben wat
leuks uitgezocht bij " Zoethout" om eens iets an
ders aan te bieden dan een bosje bloemen.
We hebben de vergadering afgesloten met
een drankje en een hapje. Dit was in het kort
mijn verslag van de ledenvergadring verderop
in het clubblad meer.
Dit betekent ook dat mijn eerste jaar als voorzit
ter er op zit, ik heb het afgelopen jaar veel ge
leerd als voorzitter en ben trots op al het werk
dat de vrijwilligers binnen en buiten de verschil
lende commisies hebben verricht het afgelo
pen jaar. Ook wil ik de overige bestuursleden
bedanken voor hun hulp en steun het afgelo
pen jaar. Nu door naar jaar twee! We gaan
proberen om weer wat extra leden aan te trek
ken in 2019 om het ledenaantal op peil te hou
den.
Ik wens iedereen veel veilige kilometers toe dit
jaar en geniet van de mooie ritten die de toer
commisie voor jullie heeft uitgezet.

Voorwoord
redactie
Hallo motormuizen en alle andere lezers.
Leuk dat ik weer op schoot lig en dat jullie weer
vol enthousiasme mij doorbladeren. Wat vin
den jullie van de nieuwe cover foto ? Daar be
gint toch ieder motorhart sneller van te klop
pen. Dit keer kunnen jullie weer mooie motor
verhalen lezen, maar staan er ook veel nieuw
tjes in voor het komende motorseizoen.
Wij willen de nieuwe adverteerders welkom
heten in dit mooie clubblad, maar ook willen
wij jullie een mooi ondernemers jaar toewen
sen.
Allereerst is de algemene ledenvergadering
aan bod in het blad. Ook een volle toerkalen
der staat weer voor jullie klaar, met veel mooie
motortoerritten.

Let hierbij wel op dat deelname
aan onze activiteiten altijd volle
dig op eigen risico is !
Wij zaten te denken, hoe kunnen wij met jullie
het nieuwe motorseizoen aftrappen.
Natuurlijk…….. met een leuke win actie !
Dit keer gaat de win actie om de groei van
onze club in de afgelopen jaren. Het mooie
nieuws is dat we zelfs richting de 100 leden
gaan. Ken jij iemand die graag motorrijdt, net
zijn rijbewijs heeft gehaald, of eindelijk zijn
droommotor heeft aangeschaft ? Draag hem
of haar dan voor als lid bij onze club. Mocht
hij/zij het 100ste lid zijn dan ontvang jij een
waardebon van € 100,- van één van onze
adverteerders.
Lees pag.16/17 En doe mee !!!!!!
Wij als redactie wensen jullie allen een mooi en
veilig motorseizoen toe, en wij kijken graag uit
naar al jullie mooie motorverhalen, om met alle
lezers van het Bijpratertje te delen.

De Voorzitter.
www.paddnrieders.nl
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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

Algemene ledenvergadering 2019
De jaarvergadering werd wederom gehouden
in Hattem bij "zoethout Eigen Werk" waar we
hartelijk werden ontvangen met koffie/thee en
een niet te versmaden oliebol.

En dan was er nog een winnaar aan te wijzen
van de foto-wedstrijd die was uitgeschreven
door de redactie in het Bijpratertje, met als be
loning één jaar lang je foto op de Cover.

Er waren plus/minus 35 leden op het jaarlijkse
festijn en de vergaderpunten werden zoals ge
woonlijk snel afgewerkt.

Harry van Ommen was de gelukkige, hij kreeg
een cadeaubon van TT Motoren.

Bij het verslag van de penningmeester werden
er nog even twee puntjes naar voren gebracht
door Eef Wegerif. Eén van de punten was dat
hij toch vraagtekens had bij de inkomsten bij
het clubblad van 0.50 eurocent tot hilariteit bij
de leden. Jan kon al snel antwoord geven op
die vraag (terugstorting van teveel betaalde
portokosten) want de kascommisie had deze
vraag ook al gesteld.
Een aantal ledenvan ons die jaren allerlei acti
viteiten voor onze club hebben gedaan en nu
hebben aangegeven het stokje te willen over
dragen werden bedankt voor hun vele werk.

TT Motoren had bij de cadeaubon, zelf ook
een aantal leuke cadeaus er bij gedaan, zoals
een mooi jack, BBQ short met ovenhand
schoen en een motorspaarpot,dat was waar
schijnlijk een stille hint om als die spaarpot vol
is een motor bij hun te kopen.
Na de vergadering was de welbekende "derde
helft" waar we allemaal gretig gebruik van heb
ben gemaakt en werd er rond gegaan met lek
kere hapjes.
Het was weer een gezellige vergadering en we
kunnen ons weer opmaken voor een heerlijk
motorjaar.
Ineke ter Maten-Steenbergen.

www.paddnrieders.nl
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Verloting:

Bij besteding van elke € 50,- ontvang
je een lot. Kans op mooie prijzen o.a:

TT Motoren:

20% korting op kleding en helmen!
Ook de leveranciers zijn aanwezig.

1800 m2 showroom
Suzuki en Kawasaki dealer
500 m2 kledingshop
Onderhoud alle merken
Motorverhuur

Koop je in maart of april een nieuwe
motor, dan krijg je voor
€ 500,GRATIS accessoires!

TT Motoren | Marsweg 1 | 8013 PD Zwolle | T 038 465 80 58 | WWW.TTMOTOREN.NL

Korteslag Nortonblok -2-

E

en zelfgebouwd korteslag motorblok bouwen.
Nadat hij zijn bedrijf
verkocht zag Henk Dul dit als
een mooie uitdaging. Afgelopen
winter waren we voor het eerst
met fototoestel en schrijfblok in
Heerde om de vorderingen tot
dan toe vast te leggen (zie clubblad nr. 2).
Een half jaar leek een mooie periode om nog eens te horen hoe het
ervoor staat.
Als we op een mooie zomerdag
het erf oprijden staat het project al
'fotoklaar' buiten op een tafel (1).
Het blok zit - uiteraard - nog niet
definitief in het frame gemonteerd
en ook de opbouw van het blok is
nog van tijdelijke aard. Vanwege
die tijdelijke aard is er in het blok
gebruik gemaakt van kunststof
lagers.En wat betreft dat rijwielgedeelte: het zal ook niet dit frame
zijn waar het blok onderdeel van
gaat worden. Daarvoor heeft Henk
z'n Dunstall Norton op het oog.
Ook voor deel 2 is gekozen voor
een verslag in de vorm van foto's
met aanvullende tekst.

Tekst: Nancy Koorn
foto's: Hans Mijnders

1
2. Carter
(inclusief tussenstuk), versnellingsbak en
primaire kast
vormen inmiddels een geheel.
Bij de pijl is
de schakelwals
van de versnelllingsbak te
zien.



2


3

4

5

3. De zelfbouw krukas is geslepen bij Post & Dros Racing Engines & Parts. Bij datzelfde bedrijf wordt deze in een later
stadium gebalanceerd. 4. In de achterste ophanging van het blok komen drie van deze silentblocks (zie pijl). Links van
de pijl: de ontluchting van de versnellingsbak, afkomstig van een landbouwmachine. 5. Omdat het blok iets rechterop
staat is ook de schetsplaat afwijkend.

wordt vervolgd

www.paddnrieders.nl
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Clubkalender 2019
Di. 19 februari
Algemene ledenvergadering

Zo. 18 augustus
26ste Paddnriederstoer

Zo. 14 april
Openingsrit

Don. 29 augustus t/m zo. 1 september
Buitenlandtoer

Zat. 11 mei
Mei rit

Zo. 22 september
Herfstrit

Di. 18 t/m 21 juni
Avondvierdaagse

Zat. 19 oktober
Sluitingsrit/Snertrit

Zat. 13 juli
Excursierit

Zat. 16 november
Feestavond

Let op :
Deelname aan onze activiteiten
is altijd volledig op eigen risico !
Tip : zorg voor een goede aan
sprakelijkheidsverzekering en
eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

De Padd'n-mop
Begin het jaar met een goede mop

BELG OP DE SNELWEG
Een Belg rijdt met zijn fiets op de snelweg en
wordt aangehouden door een motoragent.
Zegt de agent “awel, wede gij niet waar het
fietspad is?” Zegt de Belg: “Jawel, U gaat recht
door en dan eerste afslag naar rechts, maar ik
geloof niet dat gij daar met uw motorfiets mag
rijden!”

www.paddnrieders.nl

MOTORFREAKS
Een niet meer zo jonge man zat in het wegres
taurant te eten, toen drie van die kwaadaardi
ge motorfreaks, binnenstapten. De eerste
motor muis gaat naar de man toe, duwt zijn si
garet uit in zijn bord en gaat aan de bar zitten.
De tweede komt ook op de man af, spuwt in
zijn glas en gaat ook aan de bar zitten. De
derde motor muis keert de man zijn bord on
dersteboven en zet zich ook aan de bar. Zon
der een woord van protest, verlaat het ‘slacht
offer’ even later op zijn gemak het restaurant.
Na een poosje zegt één van de leden van de
motor bende tegen de dienster: “Pff… wat een
lullo, das toch ook maar een ventje van niks
hè.” “Ja,” antwoordt de dienster, “En nog een
hele slechte vrachtwagenchauffeur ook, want
hij is net achteruit over drie motoren heen gere
den……”
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Lunch

Buffet

BBQ

Dessert

Verhuur

Verhaal Vogezen Wim Grafhorst
De Pensionata's nog een keer op pad.

Woensdag 26 september 2018

Er speelde al langer het idee om nog een
meerdaagse rit te gaan maken. Uiteindelijk
werd besloten om een rit (maandag weg en
vrijdag retour) naar de Vogezen te maken.

Na ons ontbijt maken we ons op om een tocht
door de Franse Vogezen te maken. Een rit van
284 km. Door omleidingen en dergelijke reke
nen we op 300 km. Een hele trip over allemaal
binnenwegen. Na 6 km steken we de grens
over Frankrijk in. Na zo'n 35 km over allemaal D
wegen ( mooi slingerend) komen we in het Na
tionale Park Noord Vogezen. We rijden nu echt
het bosgebied binnen. We boffen ontzettend
met het weer, mooi zonnig en droog. Om zo
ver over natte wegen te rijden lijkt mij niet
goed. Na 40 km rijden we het plaatsje Lichten
berg ( heel veel Duitse plaatsnamen hier in de
Vogezen) en lopen dood bij een kasteeltje
waar de verharde weg ophoudt. Kijken op de
gps en zien al snel een verharde weg naar de
eerstvolgende plaats. In Rothbach houden we
links aan zodat we in het park blijven. We rijden
nu de D241 op met 12 km aaneengesloten
bochten, we komen echt in cadans links rechts
enz. Zo gaat het nog een hele tijd door en zien
ineens dat we weer in Duitsland zijn. We zijn in
middels op de helft van de rit en is het tijd voor
de lunch. Dat valt nog niet mee om in septem
ber een restaurant te vinden dat open is. Na
de lunch komen we weer in het Franse deel
van de route. Even rijden we een deel van 7
km over een weg die we al eerder reden om
vervolgens in Mouterhouse links af te slaan om
de route te vervolgen. We rijden nu afwisselend
snelle en bochtige stukken. De route hebben
we van een hikerspoor overgenomen en aan
gepast. Hierbij heb ik 2x een onverhard stuk in
de route laten zitten. Bij het tweede stuk zijn we
nu aangekomen. Ondergrond van gebroken
grind is niet ideaal maar 2 km is te overzien en
we rijden door. Het is nu niet ver meer naar de
grens en we zijn weer in het vertrouwde Duits
land. Nog een 20 tal km’s slingeren, tanken en
aan het welverdiende bier.

Maandag 24 september 2018
Op maandag 24 september is het zover. Wij
(Rob-Gerrit-Fred-Hans en ik) gaan op weg naar
onze eerste overnachting. Gedeeltelijk gaan
we de route als van de buitenlandtour. Eten
ook op dezelfde plek in België een uitsmijter.
Dan verandert de route iets meer naar het zui
den en komen we o.a. door Malmedy. We rij
den dan door de Belgische Ardennen en ste
ken de B/D grens over naar Bleialf. We rijden
dan door de Eifel naar Prum om te overnach
ten. We hebben er nu 350 km op zitten. Bij het
hotel aangekomen blijken ze Ruhetag te heb
ben en moeten in het dorp gaan eten. Na 600
meter vinden we een geschikte gelegenheid
om te eten. In het hotel nog wel een biertje
voordat we naar bed gaan.
Dinsdag 25 september 2018
Vandaag reizen we van Pruem naar Bliesbruck.
Een rit van ongeveer 275 km. We rijden eerst
door de Eifel naar Luxemburg om daar door de
Ardennen te rijden. Mooie wegen en niet druk.
Aan de LUX/D grens gekomen rijden we een
heel stuk langs de Moezel (heet hier Moselle)
om vervolgens over de brug weer in Duitsland
te komen. Rijdend door het mooie Saarland,
vlak langs de Franse grens, naderen we Saar
Louis. Hier vandaan rijden we een stuk auto
weg om even wat km’s te maken. Bij Saarbrüc
ken merken we dat het gebied hier vergelijk
baar is met het Ruhrgebied. Niet door te
komen. Gelukkig krijgen we ook nog een paar
mooie stukken voordat we bij ons hotel aanko
men. Een paar biertjes en lekker eten gaat er
wel in voordat we een goede nachtrust gaan
maken om uitgerust te zijn voor de rondrit door
de Vogezen van 290 km.

www.paddnrieders.nl

In het volgende nummer doen we verhaal van
de laatste 2 dagen.
Wim Grafhorst

13

Het mooie weer komt
eraan en het bloed
gaat kriebelen.
Ik zit op de bank en kijk naar buiten. Het weer
gaat veranderen dus een uitstapje met mijn
motorvrienden is een idee dat bij mij opkomt!
Een appje naar de mannen en het beurs uitje
staat gepland, Jaap, Henk,en Harry hoeven
hierover niet lang na te denken. Vrijdag 15 fe
bruari op weg naar Utrecht,de navigatie is niet
nodig we hebben Henk. Onderweg worden de
laatste nieuwtjes uitgewisseld, Jaap heeft pro
blemen met zijn teen, Harry is wederom opa
geworden van twee prachtige kleinkinderen,
Henk is druk doende om van zijn slaapkamer
een droomstekkie te maken, en ik ben net uit
het gips, dus gespreksstof genoeg.
Aangekomen parkeren we de auto op etage
4, Jaap houdt dat goed in de gaten. We lopen
naar de Jaarbeurs en Jaap kijkt zijn ogen uit,
hij is hier nog nooit geweest, en dat merken
we: hij heeft zijn entreekaartje in zijn jas bij de
garderobe laten zitten. We zijn binnen en be
sluiten gezamenlijk om snel een biertje te pak
ken en dan gaat de rondgang beginnen. Mo
toren, onderdelen en kledij, noem maar op,

het is gezellig druk en van alles te bekijken. De
nieuwste motoren waren zeker de moeite
waard.
Bij de stand van Kurven&Knödel werd Harry ver
welkomd als gast, hij was met zijn Alie al diver
se keren bij Bikerwirt Andi en Bikerwirt Jan te lo
geren geweest, een snaps voor ons allen was
dan ook al snel aangeboden. Bij de volgende
stand werd Motorvervoer naar Oostenrijk per
busje of vrachtwagen voor plus minus 325 Euro
retour aangeboden, je motor incl. bagage
wordt dan thuis opgehaald en naar een vlieg
veld naar keuze gebracht, zelf een ticket rege
len en bij aankomst staat je motor voor je
klaar, en touren maar door de bergen. www.
betaexpresse.nl
Een broodje hamburger en of beenham ging
er daarna gretig in bij de mannen, en er werd
al omgeroepen bijna 22:00 uur. De jassen op
gezocht om huiswaarts te keren. Onderweg
komt wederom het weer voor het weekend ter
sprake, Henk gaat een tochtje maken, Jaap
twijfelt en Harry zwijgt, en ik mag de weg nog
niet op tot 1 maart heb ik mijn winterstalling
verzekering geregeld.
Na een uurtje rijden we Heerde weer binnen,
we hebben een gezellige middag/avond
gehad en we gaan een mooi motorjaar tege
moet. Mannen bedankt dat ik jullie motor
maatje mag zijn.
Groet Gerard

www.paddnrieders.nl
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Draag JIJ
ons 100e
lid voor?
In het afgelopen jaar kwamen er maar
liefst 20.000 motorrijders bij op de
Nederlandse wegen. Indien we de
Bovag en Rai Vereniging mogen
geloven komt dit voornamelijk door
de groeiende file- en parkeerproblemen.
Maar wij als motortourclub weten wel
beter. Er gaat namelijk niets boven een
heerlijk briesje dat door je helm suist
terwijl je van de ene bocht naar de
andere bocht rijdt en vervolgens niet
veel later neerploft op een lokaal terrasje
voor een heerlijk bakje koffie (neemt niet
weg dat tussen de files doorrijden zeker
ook voldoening geeft).
Onze club groeit ook. Het mooie
nieuws is dat we zelfs richting de 100
leden gaan.
Ken jij iemand die graag motorrijdt, net
zijn rijbewijs heeft gehaald, of eindelijk
zijn droommotor heeft aangeschaft?
Draag hem dan voor als lid bij onze club.
Mocht hij/zij het 100e lid zijn dan
ontvang jij een waardebon van € 100*
van één van onze adverteerders!
*Deze actie is alleen voor leden die een nieuw (betaald) lid aanbrengen.

Privacy wetgeving
MTC De Padd’nrieders is ervan overtuigd dat
de bescherming van persoonsgegevens van
essentieel belang is voor haar activiteiten.
Daarom willen wij u in dit privacy statement hel
dere en transparante informatie geven over de
wijze waarop MTC De Padd’nrieders persoons
gegevens verwerkt van leden en bezoekers van
onze website.Deze privacyverklaring omschrijft
welke persoonsgegevens MTC De Padd’nrie
ders verwerkt en voor welke doeleinden deze
persoonsgegevens worden gebruikt.
Welke persoonsgegevens verwerken wij:
1. naam;
2. adres;
3. e-mailadres;
4. telefoonnummer(s);
5. rekeningnummer(s);
6. browsercookies
Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens:
• Wanneer u een lidmaatschap afsluit bij
MTC De Padd’nrieders of sponsor wordt
• Voor de registratie en publicatie van deel
nemers aan evenementen.
Email
Uw e-mailadres wordt bij u als lid gebruikt voor
informatieverstrekking over door ons georgani
seerde evenementen, evenals evenementen
van bevriende clubs
Recht van verzet
Indien u in het geheel geen prijs stelt op infor
matie over evenementen, dan kunt u een
email sturen aan paddnrierders@gmail.com,
onder vermelding van AVG.

Gebruik van cookies
De website van MTC De Padd’nrieders maakt
gebruik van noodzakelijke cookies. Dit zijn coo
kies die benodigd zijn om door de verschillen
de pagina’s te kunnen navigeren. Er worden
op geen enkele wijze gegevens verzameld over
navigatiegedrag.
Website van MTC De Padd’nrieders en andere
websites
Op de website van MTC De Padd’nrieders treft
u een aantal links aan naar andere websites.
MTC De Padd’nrieders kan echter geen verant
woordelijkheid dragen met betrekking tot de
omgang door die partijen met uw gegevens.
Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aan
wezig, van de site die u bezoekt.
Beveiliging voor uw gegevens
MTC De Padd’nrieders zal uw gegevens uitslui
tend gebruiken voor de in deze privacyverkla
ring genoemde doeleinden en ze niet langer
bewaren dan noodzakelijk is of wettelijk ver
plicht is. MTC De Padd’nrieders treft adequate
technische en organisatorische maatregelen
om uw gegevens te beveiligen. De leden bin
nen het bestuur hebben op basis van hun
functie toegang tot de gegevens.
Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen
over ons privacy beleid, dan kunt u deze rich
ten aan:
B. Bode, voorzitter
paddnrieders@gmail.com

Derden
MTC De Padd’nrieders verstrekt uw gegevens
niet aan derden tenzij u daarvoor uitdrukkelijk
toestemming heeft gegeven of MTC De Pad
d’nrieders daartoe verplicht is op grond van de
wet of een rechterlijke uitspraak.

www.paddnrieders.nl
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Wie kent haar niet....
In de koplamp Sjantien van Ommen

...onze "verse" voorzitter Bernd Bode. Om hem
nou de eer te geven om zichzelf van zijn beste
kant te laten zien in onze "Koplamp" rubriek is
wellicht iets te veel van het goede. Aangezien
hij, naast het voorwoord in dit clubblad, ge
noeg momenten kan pakken om zichzelf in de
schijnwerper te zetten. Daarom dachten wij dat
het vele malen interessanter zou zijn wanneer
we de vrouw achter onze voorzitter aan het
woord lieten. Immers is een carrière als succes
volle voorzitter alleen mogelijk wanneer er een
sterke "motor" thuis in de achtergrond mee
draait.
Laten we eerst eens met wat basisvragen en
persoonlijke weetjes beginnen, stel jezelf eens
voor:
"Ik ben Sjantien van Ommen en 34 jaartjes
jong."

Is er sprake van kinderen?
"Jazeker, twee fantastische kids. Chloë van
zowat 5 jaar en Beau van zowat 2 jaar."

Wat doe je in het dagelijks leven?
"In het dagelijks leven werk ik bij Rodenburg
Makelaars in Zwolle als secretaresse / assistent
makelaar. Ik werk drie dagen in de week. De
andere twee dagen ben ik thuis bij de kids."
Motoren
Heb je zelf een motorrijbewijs/motor?
"Nee, maar wellicht in de toekomst. Het lijkt me
wel leuk om een keer een tourritje samen met
Bernd te maken, maar achterop de motor vind
ik ook prima."
Vrijetijd en hobby's
Ongeacht of je iets met motoren hebt zijn er
vast nog wel zaken waar je graag je tijd aan
besteed. Als je terug kijkt op vorig jaar, waar
van had je meer willen doen? Of zijn er dingen
waar je dit jaar bezig mee wilt gaan?
"Ik zou meer tijd willen besteden aan sporten.
Elke keer roep ik 'ik ga hardlopen weer oppak
ken', of vraag ik mezelf hard op af 'welke sport
zal ik eens gaan doen'. Maar helaas, eigenlijk
komt hier elke keer weinig van terecht."

Hoe zit jouw relatie tot Bernd in elkaar?
"Bernd en ik wonen in het mooie Hattem en
hebben samen een samenlevingscontract."

Heeft Bernd of jij zelf wel eens een miskoop ge
maakt? Want?
"Ja, het eerste dat in me op komt is Bernd. In
het beginstadium van het internet heeft hij ooit

eens een Garmin besteld in China, maar ont
ving een telefoon."
Wat zou je ooit nog wel eens willen doen, maar
durf je niet? (bijv. Skydiven, sprinkhanen eten,
etc.)
"Er zijn zoveel dingen die mij leuk lijken om te
doen zoals bungeejumpen, skydiven, parachu
tespringen, etc. Ik ben hier niet angstig voor, dit
zijn eigenlijk allemaal dingen die ik ook durf."
Zijn er daarnaast dingen die je graag samen
met Bernd zou willen doen, maar waarvoor hij
niet te porren is? (bijv. samen naar het klimbos
in Apeldoorn, salsa dansles nemen, etc.)
"Nee, Bernd is eigenlijk altijd wel in voor alles."
Op welke website spendeer jij de meeste tijd?
Doet Bernd dit ook, of heeft hij zijn eigen
favorieten?
"We spenderen beiden veel tijd op Markt
plaats. Verder kijk ik natuurlijk veel op kleding
websites en Bernd meer op het motorforum."

baanbrekende ideeën inbrengen waarmee hij
vervolgens de sier kan maken, etc.
"Ik steun Bernd waar ik kan en luister zeker naar
hem, maar geef ook adviezen of eventuele
ideeën."
Een eigenschap van een voorzitter is meestal
“praatgraag”; mooie verhalen vertellen terwijl
het publiek toehoort. Is er een verhaal dat je
steeds moet aanhoren van Bernd?
"Poeh, Bernd praat sowieso graag en veel. Hij
vertelt wel vaker twee keer hetzelfde verhaal,
maar er schiet mij niet zo specifiek één verhaal
binnen dat ik constant moet aanhoren."
Ons gevoel zegt dat Bernd stiekem heeft mee
gekeken over jouw schouder terwijl jij deze vra
gen aan het beantwoorden was. Vandaar een
laatste vraag; welke vraag had hij denk je
graag nog gezien in dit interview en welk ant
woord had je er op gegeven?
"Gaan de kinderen later ook motorrijden? Beau
denk ik wel, maar Chloë durf ik niet met 100%
zekerheid te zeggen."
Rest ons niets anders dan "dankjewel Sjantien!"
te zeggen voor deze inkijk in het leven van, en
de vrouw achter, onze voorzitter. We snappen
nu waarom Bernd regelmatig met zijn Garmin
een verkeerde route rijdt...

Het voorzitterschap
Voorzitter zijn betekent één ding; er gaat veel
tijd in zitten en soms moeten er moeilijke beslis
singen gemaakt worden. Doe jij als partner
nog speciale dingen om Bernd te ondersteu
nen in zijn voorzitterschap? Zoals bijv. een luis
terend oor zijn, doorslaggevend advies geven,

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

Winnaar coverfotowedstrijd 2019
De winnaar 2019 Cover foto is geworden:
Harry van Ommen
Harry heeft met zijn helmcamera meerdere
mooie shoots en schitterende opnames ge
maakt van de buitenlandtour 2018 en gebruikt
de camera op meerdere ritten door binnen en
buitenland,ook worden er wel eens opnames
vanaf de achterkant gemaakt vanaf zijn bud
dyzit.
Uit een selectie van vier prachtige foto's/opna
mes heeft de redactie de winnende foto geza
menlijk gekozen.
Harry mocht als winnaar zelf een adverteerder
uit kiezen vanuit het Bijpratertje om een ca
deaubon van 50 euro te ontvangen, zijn reac
tie was; doe maar van TT motoren Zwolle, daar
mee is het allemaal begonnen.
Harry zijn eerste motor kwam van TT motoren
en was een Yamaha Diversion 900, samen met
een brok ervaring zoals hij Henk Dul omschrijft
gingen ze op pad. De eerste beruchte proefrit

www.paddnrieders.nl

in 2003 met deze motor is hij nog niet vergeten,
hij bleef veel te lang weg want toen hij terug
keerde stonden er nog meer personen te
wachten om een proefrit te maken. Harry was
echter al helemaal in zijn element met de Di
version 900 Yamaha en de aspirant kopers
konden huiswaarts keren, ook zijn gehele kle
ding uitrusting heeft hij aangeschaft bij deze
adverteerder.
Bij het bestellen van deze bon vond de eige
naar van TT motoren het een super actie om
de adverteerders bij deze wedstrijd te betrek
ken en deed er spontaan een paar leuke ge
schenken bij; zie foto's.
Harry heel veel plezier met je gewonnen prijzen,
deze zijn inmiddels uitgereikt tijdens de leden
vergadering bij Zoethout te Hattem.
Voor 2020 zijn wij als redactie wederom op
zoek naar een mooie foto, deze kunt u vanaf
nu mailen naar;
tlg-nijhof@hotmail.com
onder vermelding van Cover foto 2020
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gebben motoren.nl
Industrieweg 25 7949 AJ Rogat
24
(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

Buitenlandtour
2019
Beste leden
In ons overbruggingsjaar van de buitenland
tour is er dit jaar gekozen om wederom naar
het prachtige Bad Laasphe Hotel Am Fang te
gaan.
Van donderdag 29 augustus tot en met zon
dag 1 september.

Kreten buitenlandtoer
2018
Gas terug - De strijd tussen...Gas d`r bie!
het hoeft niet hard als het maar leuk is.
Veiligheid staat voorop. Vaak ben ie te bange.
Gaan met die banaan.
Rider A disconnected!
Wie verzint de mooiste uitspraak voor 2019?

De prijzen voor 2019 zijn: All Inclusive
210 Euro voor een 2 persoonskamer p.p
270 Euro voor een 1 persoonskamer p.p
Zet deze datum in uw agenda of nog beter
geeft u zich gelijk op, graag doorgeven naar
welke kamer uw voorkeur gaat.

verdere informatie voor u volgt
in het Bijpratertje van juni.

Heerlijk Touren in de buurt van Bad Laasphe
dit is een stad in de Duitse deelstaat
Noordrijn-Westfalen Sauerland.
Hotel Am Fang **** beschikt over een
Zwembad,Fitness, Sauna en Garageboxen.

www.paddnrieders.nl
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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
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Lief & Leed
Freddy Gerson in 1 keer geslaagd !!!!!
Iedereen kan alle stootranden hooibalen en
extra verkeersborden weg halen.
Freddy is in 1 keer geslaagd voor zijn autorijbe
wijs !!!
Kijk uit naar een mooie blauwe polo en
schroom niet om te zwaaien want dan komt de
Max Verstappen van Hattem voorbij.
Freddy van harte gefeliciteerd en veel veilige ki
lometers gewenst.

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.

Henk ten Have

Jaap Aalberts

Gelukkig is Henk weer wat meer mobiel. Naar
een aantal maanden in het gips te hebben ge
zeten kan Henk nu eindelijk gaan genieten van
zijn nieuwe stekkie in Hattem. Met dat Henk de
sleutel van zijn nieuwe huis kreeg moest er nog
wat geklust worden. Iets te overmoedig is Henk
op een ladder geklommen en is hij met ladder
en de handen vol een aantal meter naar be
neden gevallen. Door de val had Henk een
breuk in zijn enkel en zijn zijn enkelbanden af
gescheurd, daardoor zware kneuzingen en
was hij helemaal bont en blauw. Hopelijk ben
je snel weer de oude en is alles goed hersteld.

Jaap had na de feestdagen veel last van zijn
teen. Er bleek een ontsteking onder de nagel
te zitten. Er is toen een kleine ingreep gedaan,
waarbij er wondroos is ontstaan. Hier is Jaap
erg ziek van geweest en daar door is hij een
aantal weken onder de pannen geweest door
zijn teen. Jaap wij wensen je nog veel beter
schap !

Voor nu nog een goed en snel herstel ge
wenst !
Gerard Nijhof
Gerard vond dat zijn misstapje in de tuin geen
bezoekje van de lief en leed waard was. Toch
willen wij laten weten dat wij aan je gedacht
hebben. Hopelijk is alles goed hersteld.

www.paddnrieders.nl

Wim Grafhorst
Op dit moment moet Wim weer een operatie
ondergaan aan zijn linker oog. Wim heeft een
maculagat. Een maculagat is een gaatje in
het centrale deel van het netvlies. Na de ope
ratie moet Wim 5 dagen in treurhouding (zoals
hij dat zelf mooi zegt). Er wordt dus nog een
bezoekje gebracht bij Wim. In de volgende edi
tie komen wij hierop terug.
Wim voor nu heel veel Beterschap en hopende
op een goed en snel herstel.
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Specialist in energie besparen!
tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl
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
De meest veelzijdige duurzame specialist
Alle installateurs zijn VCA gecertificeerd
Erkend zonnespecialist

PREMIUM PARTNER

www.zonsimpel.nl

info@zonsimpel.nl

Wie zijn onze adverteerders?
In de rubriek ‘Wie zijn onze adverteerders?’
maken we nader kennis met de sponsors
van onze club.
Deze keer is het de beurt aan Zonsimpel.
Naam van het bedrijf: Zonsimpel
Wat is uw naam en wat is uw relatie met het
bedrijf?
Sjoerd Jagersma, ik ben de eigenaar van Zon
simpel.
Vertelt u eens wat meer over wat het bedrijf
doet
Zonsimpel is al een aantal jaren actief in de
energiebesparingsbranche. Zonsimpel startte
een aantal jaren geleden in Heerde waarbij de
focus lag op het leveren en installeren van zon
ne-energiesystemen. Al snel werd het bedrijf uit
gebreid met meerdere duurzame producten
als ledverlichting, zonneboilers, laadstations
voor elektrische auto's en domotica. Inmiddels
is het bedrijf uitgegroeid tot vier vestigingen
(Heerde, Bergeijk, Hoensbroek en Utrecht)
waarmee wij nationaal en internationaal ope
reren en vrijwel alles aanbieden aan duurzame
producten in onze branche.
Wij zijn niet begonnen als een typisch commer
cieel bedrijf waarbij het alleen draait om ver
koop en winst. Wij zijn een team van techneu
ten die passie hebben voor duurzame energie
en zich verdiepen in de producten die erop de
markt zijn. Dit proberen wij over te brengen aan
onze klanten. Zo hebben wij een team van 
goed onderlegde technici en verkopers. De
kennis is opgedaan door jarenlange ervaring
op nationaal en internationaal niveau. Zo gaat
onze kennis al meer dan 10 jaar terug waarbij
een aantal van onze adviseurs grote projecten
hebben uitgevoerd in het buitenland. Daar
naast breiden wij onze kennis uit door ons op
meerdere vlakken te certiceren.

www.paddnrieders.nl

Zo behoren wij tot een van de weinige bedrij
ven die officieel gecertificeerd is in Nederland.
Met deze certificeringen tonen wij aan dat
we adequaat opgeleide mensen in dienst heb
ben. Dit heeft er mede in geresulteert dat wij 
zonnepanelen geplaatst hebben op ‘s we
relds duurzaamste gebouw en veel grote be
drijfspanden van toonaangevende bedrij
ven hebben mogen voorzien van zonnepane
len. Dit heeft er ook mede in geresulteert dat
wij, door de twee grootste merken van zonne
panelen wereldwijd (Sunpower en Solarwatt),
zijn geselecteerd om officieel dealer te worden
van hun producten. Een gegeven wat onze
kennis onderschrijft.

Hebt u iets met motorrijden en motorrijders?
Rijdt u zelf motor?
Jazeker, ik rijd zelf ook motor. Zowel op de weg
als actief op het circuit in binnen- en buiten
land.

Wat is uw binding – persoonlijk en/of zake
lijk – met De Padd'nrieders?
Ik ben zelf ook lid en ga wel eens mee met tour
ritten of de buitenlandtour.

Wilt u verder nog iets toevoegen?
Het bedrijf Zonsimpel is te vinden aan de Stein
furtstraat 9 8028 PP Zwolle.
Zie ook de advertentie op de pagina hiernaast.
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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.

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
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.

“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

