Motor Toer Club voor Wapenveld en omstreken
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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,

Voor jullie ligt alweer de
tweede editie van het Bijpra
tertje 2019. Tijdens het schrij
ven van dit voorwoord zijn
er al twee ritten van de club
gereden: de openingsrit en
de Meirit. Beide ritten zijn
goed bezocht en hebben diverse leuke compli
menten mogen ontvangen richting de toer
commissie, dus toercommissie ga zo door!
Ook zijn er weer veel aanmeldingen voor de
buitenlandtoer die ons dit jaar weer naar Bad
Laasphe brengt. We bivakkeren in ons ver
trouwde Hotel Am Fang waar we als club al
eerder zijn geweest.
Ook ben ik blij dat ik kan melden dat een nieu
we buitenlandtoercommissie zich heeft aange
meld, 2 heren en 1 dame en zij stellen zich ver
derop in het Bijpratertje aan u voor.
Ik wil nogmaals alle leden die zich in het verle
den hebben bezig gehouden met het organi
seren van de buitenlandtoer hartelijk bedan
ken voor hun inzet.
Tevens wens ik het nieuwe trio veel succes met
de organisatie voor 2020 en de toekomstige
jaren.
De actie voor het aanmelden van het 100ste lid
begint ook zijn vruchten af te werpen. We heb
ben ondertussen alweer 4 aanmeldingen bin
nen, we zitten nog niet op de 100 leden dus wil
je kans maken op de tegoedbon van 100 Euro
laat dan je vrienden en of kennissen zich aan
melden als lid via de mail of website.

Voorwoord
redactie
Hallo Lezers,

Ik lig weer op de mat, gevuld en wel.
Er zijn weer vele leuke verhalen en nieuwtjes te
lezen. De voorzitter heeft al een mooie opsom
ming gemaakt van leuke items die deze editie
te lezen zijn.
Helaas laat het mooie weer nog even op zich
wachten. De ochtenddauw is nog zeer fris en
de dagen zijn nog wat wisselvallig, maar toch
is er al een aantal mooie dagen geweest waar
op er veel motoren over de dijk raceten.
De eerste georganiseerde ritten van de club
zijn al geweest. Een ieder die mee heeft gere
den zegt "deze zijn zeker de moeite waard om
een keer met mooi weer te rijden." Heb je zelf
een leuke route uitgestippeld of gereden deel
deze dan met ons, of heb je een leuke motor
vakantie achter de rug en wil je deze ervarin
gen met de lezers delen, schrijf er een leuke
tekst of verhaal over en stuur deze naar de re
dactie van de Paddnrieders. Zo kun je jouw
verhaal vastleggen in een tastbaar clubblad.
Vergeet ook dit motorseizoen geen mooie fo
to’s te maken, wij vinden het altijd leuk om
mooie motorfoto’s (dit mogen natuurlijk ook fo
to's zijn van pauze momentjes tijdens het rij
den) te plaatsen in ons blad en wie weet sta jij
volgend jaar wel te schitteren op de voorpagi
na.
Veel leesplezier en allemaal een mooi en veilig
motorseizoen 2019 ! Groet de redactie

De avondvierdaagse staat weer voor de deur
dus dat is een uitgelezen kans om je motor
maatjes kennis te laten maken met onze club.
De vierdaagse wordt gehouden van 18-06 t/m
21-06 en de inschrijving is tussen 18:30 en 19:00
uur bij Tapperij Teun met een kopje koffie.
Groet van 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

Clubkalender 2019
Di. 18 t/m 21 juni Avondvierdaagse

Zo. 22 september
Herfstrit

Zat. 13 juli
Excursierit naar:
gevangenismuseum Veenhuizen

Zat. 19 oktober
Sluitingsrit / snertrit

Zo. 18 augustus
26ste Paddnriederstoer

Zat. 16 november
Feestavond

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

LET OP :
deelname aan onze activiteiten
is altijd volledig op eigen risico !
Tip : zorg voor een goede aansprakelijkheidsverzekering en
eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Dankzij het motorrijden ben ik een
betere automobilist

Ik las een artikel met de kop: "Dankzij het mo
torrijden ben ik een betere automobilist gewor
den." Hierin las ik veel mooie woorden die vast
voor velen als muziek in de oren klinken.

Nederland telt ongeveer 1,5 miljoen motorrij
ders. Dit is toch ongekend. Er zijn veel motorlief
hebbers die niet de stap durven te zetten. Ook
in dit artikel komt naar voren dat veel jongeren
denken dat een motor te snel gaat en ze het
niet onder controle hebben. Wat de schrijver
ook schrijft en wat ik ook van mijzelf herken, en
wat ik ook aan vele motorliefhebbers wil mee
geven is : als het altijd al een droom of een
wens van jou is om motor te rijden, neem dan
lessen en ervaar hoe het is om zo kwetsbaar te
zijn en om te leren van het verkeer om je heen.
Maar ook te kunnen genieten van de mooie
natuur en routes, maar het kan je ook helpen
om met woon-werk verkeer sneller van A naar B
te kunnen. Motorrijden maakt je hoofd leeg
van alles wat moet.

Het artikel begon met de woorden : Op de
motor rijd je veel bewuster.
Het motorrijden geeft je een ander perspectief
op het verkeer. Je kijkt met andere ogen naar
alles wat je tegenkomt op de weg. Op de
motor rijd je veel bewuster en zoek je constant
contact en een bevestiging van andere ver
keersdeelnemers. Je bent immers veel kwets
baarder. Een plotselinge uitwijkmanoeuvre en
je ligt op het asfalt. Dat is het grote verschil met
een auto.
Door het bewust rijden merk je de onvolkomen
heden bij automobilisten beter op. Op de
motor zie je pas hoeveel automobilisten onder
weg zitten te appen of afgeleid zijn. Je ziet tal
loze bijna-ongelukjes gebeuren.
Door het motorrijden word je een verantwoor
delijker autorijder.
(Dit zegt natuurlijk niet dat motorrijders geen
brokken kunnen maken. Grapje natuurlijk)

www.paddnrieders.nl
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Koude
openingsrit

KURVIGER.DE

Zondag 14-04-19

Koude openingsrit of wel oldtimer rit genoemd.
5 oude door gewinterde mannen die niet zo
bang waren voor een spetter regen hebben de
openingsrit met elkaar gereden.
Het eerst antwoord wat ik gaf toen ik thuis
kwam, het was wel een beetje koud, maar dat
mocht de pret niet drukken voor de 5 mannen.
Wij zijn naar een warm bakje koffie bij thuis
honk tapperij Teun op weg gegaan richting de
achterhoek. Het was een mooie en prachtige
route en wat relaxt rijden zo zonder die snelle
jongens erbij echt een oldtimer ritje van echte
mannen onder elkaar. Wij hebben onszelf ge
trakteerd op een warme en o zo lekkere uitsmij
ter/strammer max. De route is zeker de moeite
waard om een keer met mooi of met wat slech
ter weer te rijden laat je niet uit het veld slaan
voor een kleine spetter regen.
Ga gewoon goed voorbereid op weg.

De Redactie kreeg van Henk Wemmenhove
een boeiend artikel over een nieuw program
ma waarmee eenvoudig heel aardige routes
kunnen worden gemaakt.
Het gaat om de website WWW.KURVIGER.DE
Op dat adres is het gratis te downloaden welis
waar in het Duits, maar er is een Nederlandsta
lige versie beschikbaar en deze is te kiezen in
het menu.
Henk, wij en al enkele leden zijn er zeer enthou
siast over, temeer omdat je de routes die je
Ik snap dat de meeste club leden mooi weer rij emee maakt kunt exporteren naar Garmin en
ders zijn. Dat kan ik wel beamen, ik hou zelf ook Tom Tom.
van rijden met mooi weer, alles is en lijkt dan
Het is zeker het proberen waard, hierboven wat
ook een stuk mooier met een stralende zon. Ik
print-screens ter verduidelijking. Succes.
snap dat het voor de toercommissie wel eens
een teleurstelling is als het slecht weer is wan
neer zij een mooie route hebben uitgestippeld
en er weinig leden de route rijden op de ge
plande datum.
Complimenten voor alle mooie routes die jullie
altijd maar weer weten te maken. Ze zijn zeker
de moeite waard om eens op een later tijdstip
te rijden.
Groet Jannes Rietberg

www.paddnrieders.nl
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MyRoute-app: de beste routeplanner voor
motorrijders
Als motorrijder ben ik al jaren gebruiker van Garmin Basecamp om de mooiste motorroutes en
vakantietripjes te plannen. De software leidde me door diverse Europese landen en leverde heel
wat mooi beeldmateriaal en deugddoende kilometers op. Toch mis ik bij Basecamp enkele func
tionaliteiten met in bijzonder een vlotte zoekfunctie. Ik ontdekte MyRoute-app, een online alles-ineen-tool waarmee je snel routes kunt plannen, aanpassen en vergelijken en hun zoekfunctie is
even vlot zoals we deze gewoon zijn van Google, vet! Het is de krachtigste routebewerker die ik
op het web ben tegengekomen en geniet mijn voorkeur boven Basecamp.

MyRoute-app

Bij MyRoute-app draait het allemaal om het creëren van bijzondere motorroutes om ze dan pro
bleemloos te exporteren naar eender welk navigatiesysteem zoals een Garmin, TomTom of
je smartphone. Ik was bijzonder gecharmeerd door het enorme gebruiksgemak van hun plan
ningstool en de talrijke en originele functies. Het plannen van een route vind ik veel intuïtiever en
ik kan probleemloos switchen tussen Google, TomTom of de Here (Garmin) routecalculatie en
maps (!).
Zo heeft iedere map z’n eigen functionaliteiten en kan ik als Garmin-gebruiker gebruik maken
van de toolkit van TomTom (met specifieke functies zoals Hoogteverschil en Kronkelroute) en kan
ik zelfs het verschil bekijken hoe Garmin mijn route plant in vergelijking met Google Maps of
TomTom.
De zoekfunctie van MyRoute-app is buitengewoon krachtig en je kan niet enkel snel op zoek
gaan naar specifieke adressen maar ook POI’s zoals hotels, pubs, geldautomaten, bergpassen,
garages… you name it.

www.paddnrieders.nl
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Een sociaal gebeuren

MyRoute-app is ook een sociaal gebeuren omdat je jouw routes kunt
delen met andere motorrijders. Hierdoor kun je putten uit een uitge
breide database met fraaie routes die dagelijks vernieuwd wordt.
Wanneer je een leuke route hebt gevonden, kan je deze [MyRouteapp gps gpx motorroute] overnemen of zelfs bewerken en helemaal
op maat klaarzetten om deze te exporteren naar je gps. Deze export
verloopt via de connector, software waarmee je je routes rechtstreeks
vanuit de website naar jouw navigatiesysteem kun sturen via USB.
Op moment van schrijven heeft hun Facebookpagina maar liefst 23.794 leden en de pagina
wordt dagelijks onderhouden met o.a. weetjes, nieuws en links naar interessante routes van an
dere motorrijders. Ook reageert MyRoute-app snel op berichten en geeft persoonlijke feedback.
Helemaal nieuw is de functie ‘reisverhalen’ waar motorrijders hun verhaal met foto’s, tekst en
track kunnen achterlaten. Ook is het mogelijk om een gesloten groep aan te maken voor bijvoor
beeld onze MTC de Paddnrieders, zodat je hierin alle routes met elkaar kunt delen. MyRoute-app
beschikt over een uitgebreide ondersteuning in het Nederlands met ondersteuningsticket-service
en een forum.
MyRoute-app op je smartphone

Sinds kort kan je alle functionaliteiten van je computer eenvoudig via je smartphone uitvoeren
door te surfen naar hun website en in te loggen met je profiel: reageren op activiteiten van ande
ren, routes vinden in de trackbibliotheek, routes bewerken, routes van anderen overnemen en
toevoegen aan je eigen collectie. Daarnaast beschikt MyRoute-app over een aparte app voor je
smartphone en is beschikbaar voor iOS als Android. De app (die voor alle duidelijkheid geen na
vigatie-app is) biedt vier modules:

www.paddnrieders.nl
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1/ Tracking:
hier kan je een route van je online bibliotheek laden en tracken (registreren waar je effectief rijdt)
of een route doorsturen naar de externe navigatie-app Navigon of Sygic die je dus ook op je de
vice moet hebben. Alhoewel dit vlot verloopt, bieden beide apps een beperkt aantal waypoints
(max. 48). Een alternatieve navigatie-app met veel meer functionaliteiten is Scenic waarover ik
hier reeds schreef. Een rechtstreekse koppeling tussen Scenic en MyRoute-app zou een mooi hu
welijk zijn.

2/ Activiteiten:
hier kan je gereden routes van andere motorrijders gebruiken.

3/ Mijn favorieten:
hier kan je naar je favorieten navigeren (zoals ‘thuis’, ‘werk’, …) of favorieten toevoegen.

4/ Hotels zoeken:
deze module stuurt je naar de commerciële site ‘Booking.com’.

Quanta Costa?
MyRoute-app is gratis te gebruiken en je beschikt dan standaard over heel wat toeters en bellen.
Als je een ‘Gold‘-lidmaatschap hebt, krijg je nog meer functionaliteiten voorgeschoteld zoals 
Google Maps, TomTom and HERE gebruiken voor het creëren van routes en via usb je routes
overzetten op je GPS.
Een lidmaatschap kost voor 3 jaar ca 80 euro. Voor wie graag en veel motorroutes plant, is dit
een waardevolle investering. Zelf heb ik een Golden lidmaatschap en gebruik ik MyRoute-app
voor het creëren van GPX-bestanden steeds vaker en BaseCamp steeds minder. Met het geld
van het lidmaatschap help je het online platform en hun app verder ontwikkelen wat ons alle
maal ten goede komt.

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!
www.paddnrieders.nl

*Deze actie is alleen voor leden die een nieuw (betaald) lid aanbrengen.
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Wie zijn onze adverteerders?
In de rubriek 'Wie zijn onze adverteerders?'
maken we nader kennis met de sponsors
van onze club. Deze keer ons thuishonk Tap
perij Teun.
Wat is uw naam en wat is uw relatie met het
bedrijf en hoe lang bent u al eigenaar, en hoe
is dat tot stand gekomen?
Mijn naam is Teunis Fredriks en samen met
Diana ben ik eigenaar van Tapperij Teun. In
1987 zijn Diana en ik bij de zaak in gekomen,
het heette toen Wagenvoort. Na een aantal
jaren het hele bedrijf gerund te hebben, heb
ben we in 1999 besloten om 2/3 te verhuren en
van het restaurantgedeelte Tapperij Teun te
maken.
Vertelt u eens wat meer over wat het bedrijf
doet?
Tapperij Teun is de huiskamer van Wapenveld
en daar buiten, een plek waar een ieder zich
thuis voelt, een plek voor jong en oud. De Tap
perij huisvest een dartvereniging met 6 teams,
een biljartvereniging met 4 teams en natuurlijk
de Padd’nrieders. Verder organiseren we diver
se darttoernooien, live optredens van bands en
benefietavonden, dus er is altijd wat te bele
ven. Vanaf 1 mei tot 1 oktober zijn we ook over
dag open vanaf 10.30, voor een kopje koffie
met wat lekkers, een lekkere lunch of een spe
ciaal biertje van de tap.
Hebt u iets met motorrijden en motorrijders?
Rijdt u zelf motor? Heeft u wel eens iets bijzon
ders meegemaakt op de motor?
Heb nu niets meer met motorrijden, heb vroe
ger wel gereden op een Intruder 1400 elke
woensdagavond toeren met een paar vrien
den, af en toe met een rit mee van de club en
een keer een buitenland toer meegemaakt
met de Padd'nrieders, een mooie tijd. Heb wel
het een en ander mee gemaakt op de motor,
lijkt me niet verstandig om hier over uit te wij
den.
Krijg veel motorrijders over de vloer ze zijn altijd
vriendelijk, zitten vol verhalen en het mooiste
vind ik als ze helm afdoen ??

www.paddnrieders.nl

Wat is uw binding – persoonlijk en/of zakelijk –
met De Padd'nrieders?
De club komt hier al vanaf hun bestaan over
de vloer, we hebben door de jaren heen lief en
leed gedeeld zowel zakelijk als privé, onze bin
ding gaat dus heel ver.
Gelukkig weet iedereen Tapperij Teun te vin
den.
Kreten:
De openingsrit, het zijn net opgewonden pu
bers.
Buitenlandtoer, we gaan weer op schoolreis.
Sluitingsrit, gas geven anders wordt de snert
koud.
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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.

Meirit 2019
Het eeuwige dilemma bij het uitzetten van een
rit is het vinden van weggetjes die we nog niet
vaak of liever nog nooit eerder gereden heb
ben. Daarom had Wim ervoor gekozen de rit te
laten beginnen en eindigen met een flink stuk
snelweg. Dit bleek een gouden keuze. We
reden door een gebied waar we nog niet vaak
zijn geweest. Over de A28 ging het naar Nij
kerk, waar de eigenlijke toerroute begon.We
gingen onder Bunschoten-Spakenburg langs
de dijken bij Baarn het Gooi in. Daar hebben
we in het oude station tegenwoordig Eethuis
Cafe de Generaal, koffiegedronken. In dit ge
bouw is de koningklijke wachtkamer nog volle
dig intact.Van Baarn voerde de rit ons door de
Lage Vuursche via de Loosdrechtse plassen
naar de Utrechtse Vecht.We zijn langs de
mooie buitenhuizen in noordelijke richting ge
reden. Na Loenen verlieten we de Vecht en zijn
tussen de Vinkeveense plassen doorgereden.
bij de Amstel uitgekomen hebben we over zeer
kleine dijkjes en een lus langs de rivier ge
maakt.Het bleek dat we het perfecte weer had
den getroffen,de zon scheen wel maar er stond
een stevige wind. Dit heeft waarschijnlijk veel
fietsers er van weerhouden om ook op pad te
gaan.We reden nu op relatief rustige wegen.
Inmiddels waren we in het groene hart aange
komen en reden het gebied van de Nieuw
koopse plassen in. Aan een slingerweggetje
langs de Meije vonden we een leuk eethuisje
waar we geluncht hebben. Bij Bodegraven be
reikten we het verste punt van de route. vanaf
hier ging het oostwaarts tot we bij Ijselstein aan
de Lek kwamen. Over de lekdijk ging het naar
Wijk bij Duurstede vanwaar we de Neder-Rijn
volgden tot we vanaf Amerongen, over de
Utrechtse Heuvelrug weer in Noordelijke rich
ting naar de Veluwe reden. In Hoenderloo heb
ben we bij het beroemde "gat in de muur" een
ijsje genuttigd en afscheid van elkaar geno
men. Dit was zo`n rit die je opslaat en later nog
eens rijdt!

Bad Laasphe
Buitenlandtour 2019
Hallo Padd’nrieders,
We gaan van donderdag 29 augustus t/m zon
dag 1 september 2019 voor de tweede keer
naar Hotel Am Fang in Bad Laasphe (Zuid-Sau
erland). Dit is net als de vorige keer een “All-in
clusive arrangement”. Dus ook de drank is in
begrepen.
Het is een prachtig hotel met alles erop en
eraan. Neem vooral je zwembroek en of bikini
mee, want er is een mooi binnenzwembad bij.
Ook is er een mooie sauna aanwezig, daar
heb je bovenstaande kleding niet nodig.

Garageboxen
Voor de motoren hebben we voldoende afsluit
bare garages geregeld. Sleutels zijn af te halen
bij de receptie en zorg er voor dat je met je
groep afspreekt de motoren een beetje sociaal
te plaatsen zodat iedereen de motor kwijt kan.
Kosten–Betaling
Maak voor 1 juli het hele bedrag over op reke
ning NL18RABO0396543588 t.n.v. De Padd’nrie
ders, Wapenveld. € 210 (p.p. voor 2-pers.ka
mer) of € 270 (1-pers.kamer).
39 personen hebben zich aangemeld. Het
wordt dus weer een gezellige boel. Jullie heb
ben van mij voldoende mails gehad met de
groeps- en kamer indeling. Wil je hierin nog wat
aangepast hebben, laat mij dit dan a.u.b. zo
spoedig mogelijk weten.
Met vriendelijke groet,
Commissie Buitenlandtoer 2019,
Tonny ter Maten

Groet Frits.

www.paddnrieders.nl
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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

22

Nieuwe Buitenlandcommissie
Graag willen we ons even voorstellen:
Tijdens de jaarvergadering werd bekend ge
maakt dat de buitenlandcommissie was ge
stopt.
Ik had hier al iets over gehoord en dat trigger
de mij om na te denken om een paar leden te
benaderen voor een nieuwe commissie.
Andries van de Wetering, de route expert, gaat
binnenkort stoppen met werken. Dit is een
mooie gelegenheid om in de commissie plaats
te nemen.
Alie van Ommen pakt samen met mij de hotel
verzorging op.
Gerrit Bijsterbosch en Rob de Klerk zijn op de
koffie geweest en we hebben een goed ge
sprek gehad met Gerrit en Rob omtrent de
overdracht. De heren hadden veel informatie
voor ons waar we gretig gebruik van gaan
maken.

Pensionado heeft nu tijd voor de routes voor
de buitenlandtoer.

Mannen, super bedankt voor jullie tips. En wie
weet doen we nog eens een beroep op jullie.
Wij hebben er zin in en hopen dat we onze
leden kunnen motiveren om jaarlijks mee te
gaan.
De eerste acties voor 2020 zijn al uitgezet en we
willen jullie daar graag in september op de
tour naar Bad Laasphe meer over vertellen.
Groet Andries, Alie en Gerard

De wijn wordt alvast voorgeproefd.

www.paddnrieders.nl
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Altĳd SUPERdeals
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

zeer uitgebreide
kledingshop
vol aanbiedingen
grote onderdelenen accessoireshop
goed uitgeruste
werkplaats voor
onderhoud van alle
merken

ATV

vakkundig opgeleide
monteurs
altĳd 150 mooie
occasions op voorraad
van alle merken
snelle en vakkundige
kkundige
schade-afhandeling
handeling
deling
scherpe
verzekeringspremies
spreemies

CROSS

gunstige
betalingsregelingen
gelin
ngen
tevens zĳn wĳ MX
M cross
dealer, ATV-dealer
-deaaler en
bromﬁetsdealer
ealeer

ledenkort

ing

Op alle nie
t afgeprĳsd
kleding en
de
onderdelen
ontvvangen
clubleden
maar liefst
10% kortin
g.

-10%
%

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

Een kleine geschiedenis toerroutes
maken
Het is al heel wat jaren geleden dat wij, als
Padd’nrieders onze eerste toerroute hebben
verreden, 27 jaar om precies te zijn. Onder lei
ding van onze toenmalige secretaris Rens
Hoekstra reden wij in 1 groep achter de voorrij
der aan. Al snel bleek dit ondoenlijk te zijn.
Zowel praktische, veiligheids- als mentale as
pecten spelen een rol. Het opgesplitst raken
van de groep bij kruisingen en stoplichten, kan
extra gevaar opleveren omdat diegenen die
doorrijden een plekje aan de kant van de weg
gaan zoeken om te wachten tot de rest weer
aansluit. Het rijden in een grote groep motoren
kan door andere verkeersdeelnemers als intimi
derend ervaren worden, iets wat ook niet perse
bevorderlijk is voor de veiligheid van een ieder.
Tenslotte was het voor sommigen een mentaal
dingetje. Het werd al snel duidelijk dat de ver
schillende rijstijlen niet bij elkaar bleken te pas
sen. Er werd dan ook besloten om in kleinere
groepen te gaan rijden en gebruik te gaan
maken van toerroutes, om er zodoende voor te
zorgen dat iedereen in de groep weet waar het
heen gaat. Van enige vorm van digitalisering
was nog geen sprake. Op de stencil machine
van de plaatselijke school werden de papieren
routes vermenigvuldigd. Er is op deze manier
door de jaren heen heel wat papier verbruikt.
Een en ander betekende werk aan de winkel
voor de toercommissie.
Het streven was, en is
nog steeds, om voor
elke rit een nieuwe
route te maken. Dat
betekende toentertijd, met de toeristische atlas
op schoot, zoeken naar mooie weggetjes (de
groen gemarkeerde en het liefst bochtig). Met
de zo ontstane globale routebeschrijving, gin
gen we dan op pad. In de auto, zodat de één
zich op het rijden kon concentreren, en de
ander aantekeningen kon maken en de straat
namen kon toevoegen. Zo ontstond er een
concept route, die thuis uitgetypt werd. De
meesten van ons kennen de opzet nog wel
met de (landelijk) vast gedefinieerde afkortin
gen (EWL = Einde weg links, VRW = voorrangs
weg, enz., enz.).

www.paddnrieders.nl

Met deze route gingen andere toercommissie
leden nog een keer op pad, om te controleren
of er nog foutjes in zaten. Immers een foutje in
de route betekende verkeerd rijden, waardoor
je behoorlijk aan het dwalen kon raken om de
route weer terug te vinden. De optie her bere
kenen bestond toen nog niet. Nadat de laatste
wijzigingen waren aangebracht werd de route
vermenigvuldigd. Tenslotte werd de route in de
week voorafgaande aan de rit deze nog één
keer gereden om te controleren op wegomlei
dingen e.d.. Deze werden dan bij het inschrij
ven gemeld, zodat deze met de pen op de
route aangebracht konden worden, om vervol
gen in de routerol te verdwijnen. Al met al een
tijdrovende bezigheid. Echt iets voor de hobby
ist. Een buitenlandtoer uitzetten betekende een
heel weekend met z’n vieren in de auto zitten.
Bij de intrede van het digitale tijdperk werd het
uitzetten van een route steeds iets minder om
slachtig. Met de
laptop op schoot,
konden de wijzin
gen tijdens narij
den al in de route
beschrijving aan
gebracht worden.
Later met o.a. “
Google maps”
konden de staatnamen al op voorhand in de
route verwerkt worden. Bij twijfel kon een be
paald punt in de route met “Streetview” achter
af thuis opnieuw beoordeeld worden. Met de
opkomst van de moderne navigatie systemen
is de papieren route snel uit beeld verdwenen.
Hierdoor is het werk voor de toercommissie,
qua hoeveelheid tenminste, een stuk eenvoudi
ger geworden. Echter om een éénduidige
route te maken, die onderweg niet tot discussie
leidt, blijft nog steeds een hele kunst.
Groetjes Guido
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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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Feestelijk nieuws
Fam. Bode & TT Motoren vieren feest

Welkom Boyd Bode
Nog een motorcoureur erbij voor de familie
Bode.
Op 17.03.2019 is Boyd Bode geboren. Prachtige
zoon van Jens Bode & Daniella van Duren. Hij
woog bij de geboorte 3240 gr. en was 50 cm.
Boyd is het broertje van Zara en Jax.
Na een valse start en een spannende tijd in het
ziekenhuis is Boyd nu aan het genieten van alle
aandacht van zijn broer en zus.
Wij wensen jullie heel veel geluk als gezin en
wensen Boyd een mooi, gezond en een geluk
kig leven toe en dat hij maar een stoere motor
boy(d) mag worden.

TT Motoren 40 jaar.
Zaterdag 30 maart was het bij TT Motoren een
feestelijke dag. TT Motoren bestond 40 jaar.
Deze dag werd feestelijk ingevuld met leuke
acties en een hapje en drankje. Leuk om te
zien dat een aantal leden de moeite heeft ge
nomen om het team persoonlijk te feliciteren
en een glimp te werpen in de showroom met
de vele motoren en kleding.
Wij wensen eigenaar Eilert nog vele mooie on
dernemersjaren toe met zijn team en een heel
mooi motorseizoen 2019 !

www.paddnrieders.nl
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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

Paddn-bestand
Welkom nieuwe leden
Theo Dokter
Paula Dokter
Sören van Hell
Henri Veerman

Heerde
Heerde
Heerde
Hattem

Lief & Leed
Wim Grafhorst
zoals al in de vorige editie was te lezen heeft
Wim een operatie moeten ondergaan aan zijn
beide ogen. Wim had een maculagaatje in zijn
beide ogen. Wim is hier aan geholpen en zeer
tevreden over het eindresultaat. Ik ken Wim niet
anders dan met een bril, nu draagt Wim niet
meer standaard een bril, alleen kan Wim nu al
leen nog maar een blouse aan met een borst
zakje voor al die andere ouderdomsbrilletjes.
Waaronder 1 voor de krant, computer en voor
kluswerk in de schuur. Wim gelukkig is alles
voorspoedig verlopen en kun je weer extra
scherp kijken tijdens het motorrijden.

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.
Willem vermeij.
Half oktober heeft willem tijdens een tochtje
een motor ongeluk gehad. De oorzaak was
vermoedelijk het evenwichtsorgaan.
Gelukkig heeft Willem geen letsel opgelopen,
alleen schrijft Willem dat hij wel een grote deuk
in zijn ego heeft. Helaas is zijn moter er niet on
geschonden vanaf gekomen, deze was flink
gehavend.
Het herstel duurt lang en heeft ook nog veel
last tijdens het werken. Willem wij wensen je
nog een goed herstel toe en hopelijk kun je
snel weer met vertrouwen een ritje maken op
de motor.
www.paddnrieders.nl

Gerrit Bijsterbosch
Gerrit mag van geluk spreken dat hij zijn bele
venissen nog met ons kan delen. Gerrit heeft
veel domme pech gehad in een korte tijd. Van
een kleine valpartij uit stilstand in het mooie
Achterhoek, was zijn motor weer start klaar ge
maakt voor een mooie tocht richting Schot
land, waarbij hij weer pech kreeg onderweg.
Hierdoor zou de groep de overtocht niet gaan
halen. Hierop heeft Gerrit besloten om alleen
achter te blijven om de groep de boot te laten
halen. Gelukkig was de hulpdienst snel ter
plaatse en kon Gerrit zijn weg vervolgen, maar
helaas de boot was vertrokken en is teleurge
steld terug naar huis gereden, waarbij Gerrit
steeds tegen zichzelf zei ik ga die tocht hoe
dan ook maken. de volgende ochtend heeft hij
dan ook de overtocht gemaakt alleen. Een
maal in Schotland, krijgt Gerrit pech met zijn
voorlicht, ook dit euvel laten maken, waarop hij
helaas de volgende dag tijdens een mooie rit
door de Schotse heuvels een klapband krijgt
en in de berm beland, en heeft een flinke klap
/duikeling gemaakt en hierbij een aantal rib
ben gekneusd, een hersenschudding opgelo
pen,meerdere kneuzingen en veel schrammen
in zijn gezicht. De motor was helemaal total los.
Gerrit je mag van geluk spreken, wat moet dit
balen maar ook zeer zeker schrikken zijn ge
weest. 100 engeltjes op je schouder.
Ik hoorde al stiekem , dat Gerrit al heel goed
wist wat voor een motor er nu moest gaan
komen.
Gerrit veel beterschap. En hopelijk tot snel op
de motor met meer geluk.
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6. Primaire kant met zelfgemaakt koppelingshuis.

7. Complete primaire aandrijving, inclusief
Kawasaki koppeling en aandrijftandwielen
voor de startmotor. Alle tandwielen zijn
gehard en voorzien van gaten. In plaats
van de nu gemonteerde stator komt er een
200 watt Lucas exemplaar.
8. en 9. Details van het koppelingshuis van
de andere kant. Huis en aandrijftandwiel
zijn aan elkaar geklonken.

Het motorblok van de achterkant. In tegenstelling
tot bij de electric starter kit van Colorado Norton
Works (ook met tandwielen) zit hier de startmotor
weggewerkt onder de versnellingsbak. In deel 1 werd
een startmotor van een Yamaha 850 TDM genoemd.
Inmiddels heeft Henk bij StartenLaden.nl in Nijmegen een startmotor met meer vermogen aangeschaft,
bedoeld voor een KTM 860.
10
Primaire buitendeksel
10. Schets voor deze deksel. Het idee is om een deksel
te maken van ca 2 cm dik massieve plaat met daarop
twee losse 'doppen'. De grootste dop (koppeling) wordt
door een schroefverbinding en lijm permanent gemonteerd. Onder de andere deksel, die vastzit met een
drietal boutjes. zit de stator. Deze zit gemonteerd aan
de buitendeksel. Door deze constructie kan de statorspeling en de ontsteking eenvoudig gemeten en afgesteld
worden. Beter dan bijvoorbeeld bij Matchless, waar de
buitendeksel met daarin de stator min of meer op goed
geluk vastgezet moet worden. Eigenlijk is deze constructie een beetje een combinatie tussen de constructie
van Matchless en van Norton.
De standaard overbrenging
zoals hiernaast weegt 6 kilo.
De transmissie met tandwielen legt 5 kilo gewicht in de
schaal.
Winst: één kilo.
deel 2 vervolg maart, laatste pagina kopij september.

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

