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Leden € 27,50
Sub-leden € 17,50
Inschrijfgeld € 7,50
 
 
Ritprijzen per motor
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ONS VAK
Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop 
en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en 
K modellen. 
Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle 
info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-
ding en accessoires. Onder het genot van een kopje 
koffi e praten wij met u over onze gezamenlijke pas-
sie: motorrijden! 

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

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

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

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

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

George Stephensonstraat 5 Zwolle
WIJ GAAN BINNENKORT

VERHUIZEN

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

BMWerkplaats advertentie A4.indd   1 01-02-18   14:00
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Voorwoord
redactie

Voorwoord
voorzitter

Hallo Lezers,
 
Wat gaat de tijd snel, voor u ligt alweer de
derde editie van het Bijpratertje 2019, en we
hebben al weer heel wat ritten achter de rug.
 
De avondvierdaagse was een succes, veel mo
torrijders wisten de prachtige ritten te waarde
ren: mooi motorweer en fantastische routes die
mogelijk zijn gemaakt door de toercommissie.
Chapeau heren, dat mag ook wel eens ver
meld worden.
 
De excursierit had ook een redelijke opkomst,
en de weergoden waren goed gezind.
 
En inmiddels zijn de meeste vakanties achter
de rug, op welke manier dan ook gevierd.
Graag lezen wij in de december editie uw va
kantieverhaal. Schroom niet en stuur uw kopij
toe en geef tips aan uw mede padd'n, qua
plaatsen, hotels, routes enz.
Henk Kok en Rob de Klerk gingen u al voor in
deze editie, om hun vakantie ervaringen met u
te delen.
De foto's mogen er apart bij gestuurd worden,
gaarne niet tussen de tekst plaatsen.
 
Het Bijpratertje ligt wat later op de mat dan dat
u gewend bent van de redactie, dit komt
omdat we graag de Buitenlandtoer er in ver
meld zagen. 
En wat zijn we trots op deze editie: dankzij u die
kopij toestuurde is er een mooie September

editie ontstaan.
 
 
Groet, namens de
redactie.

Beste Leden
 
Elektrische motorrijden
 
Thuisgekomen na een ge
weldige buitenlandtoer van
de club schoot me iets te
binnen. In vergelijking met
drie jaar geleden zag je in
het hotel naast de motorrij
der, wielrenners en senioren

ineens veel mountainbikers viel me op. Deze
waren naast typische fietskleding te herkennen
aan de accu's die ze meesleepten het hotel in.
Ook onderweg zag je veel fietsers met een
elektrische fiets. Omdat hotel Am Fang aan
een vrij steile weg gelegen is, werd er soms al
wel gekscherend geroepen "mooi he zo'n elek
trische motorfiets, lekker stil ook" als iemand
zich zonder draaiende motor de weg naar be
neden liet afzakken. Elektrisch motorrijden, iets
waar ik me nog niet veel bij kan voorstellen,
niet meer schakelen en geen mooi geluid
meer uit de uitlaten.
 
Maar in een tijd waar de elektrische auto's
steeds meer op de weg te zien zijn, is het elek
trisch motorrijden mischien ook wel niet meer
zo ver weg. Ik las laatst in een artikel dat de ver
koop van elektrische motorfietsen afgelopen
jaar verdrievoudigd is. Waarbij je op dit mo
ment nog maar beperkte keuze hebt uit motor
fietsen van de onbekende merken zoals: Zero,
Energica en Johammer. BMW heeft al enige
tijd een volledig elektrische scooter beschik
baar en de eerste Harley-Davidson motor kun
je nu al vast bestellen. Honda, Suzuki, Yamaha
en Kawasaki zijn al een samenwerkingsver
band aangegaan met o.a. het doel de basis
normen vast te leggen aangaande het elek
trisch motorrijden. Misschien hebben we over
10 jaar wel een hele andere buitenlandtoer. Of
dat zo is? De tijd zal het ons leren, ik blijf voorlo
pig nog op mijn oude vertrouwde motorfiets rij
den waar benzine in gaat en die nog geluid
produceert.
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Naar Luxemburg of
toch liever Duitsland?
 
 
Vorig jaar reed ik met de auto door Vianden,
dat in Luxemburg ligt, en dacht “hier wil ik nog
een keer met de motor heen!” Afgelopen juli
bezochten we dus hotel Petry in Vianden. Hans
Kragt, Wim Grafhorst, Henk Wemmenhove en
ondergetekende.
 
Een mooie aanrijroute, maximaal binnendoor
om de ca 420km te overbruggen. Mooie
kamer, hotel zelf netjes, groot terras, grote eet
zaal, en het eten was ook goed. Geboekt via
Voordeeluitjes.nl. Alleen was er wel wat lawaai
op de kamer, afkomstig van de weg, door de
weerkaatsing tussen de huizen. Dat is wel een
serieus risico als je in een stad(je) boekt.
 
En we hebben heel mooi gereden! Het wegdek
is er prima, stukken beter dan in buurland Bel
gië en de stukken op de route door Duitsland
waren ook minder goed. Je zit in feite in een
drielanden-gebied. Ik kan onze Mullertalroute
aanbevelen! We bespraken of je hier wellicht
met de club heen zou kunnen gaan, op bui
tenlandtoer, het hotel biedt plek aan grote
groepen.
 
Maar zei Wim: "als je 15 km oostelijker boekt
(Prum, Bitburg), dus in Duitsland, ben je goed
koper uit qua hotel, maar ook qua lunch e.d."
Zeg per dag €5-€10 op het eten. En hotelka
mers schat ik ca €10-€20 goedkoper.
 
Persoonlijk vind ik Luxemburg wat saai, aange
harkt, je ziet weinig mensen op straat of aan
het werk. En minder eetgelegenheden. Nauwe
lijks iets wat op een Backerei/Konditorei lijkt,
dat zijn onze favoriete koffiestops of voor een
broodje. Maar nogmaals; het wegdek is prima.
 
Wij gaan een volgende keer gewoon iets oos
telijker zitten, zeker zo mooi. Maar spijt hebben
we er geen moment van gehad, je moet het
gewoon een keer meemaken.
 
Rob de Klerk

Clubkalender 2019

Zo. 22 september 
Herfstrit 
 
Zat. 19 oktober 
Sluitingsrit / snertrit 
 
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.

7www.paddnrieders.nl



bijpratertje

8



Verslag van de vier
daagse 2019
 
Dag 1
Op dinsdag verzamelden zich 24 deelnemers 
(-sters) op het terras bij Tapperij Teun om het
spits af te bijten voor de vierdaagse.
Het was ook een zonnige dag, dus waarom
zou je thuisblijven want de commissie had
weer wervelende tochten uitgezet.
Onder het genot van koffie werden er verschil
lende onderwerpen aangesneden en tegen
19.00 uur gingen de aanwezigen in meerdere
groepen op pad voor de tocht richting het
noorden.
Via Hattem en Wezep gingen we richting IJssel
muiden, met de veerpont het Zwarte Water
over richting Zwartsluis. Daarna de A28 overge
stoken bij Staphorst en vervolgens door richting
Nieuwleusen, Oudleusen, Zwolle om vervolgens
over de Gelderse Dijk na 99 kilometer weer in
Wapenveld aan te komen.
 
Dag 2
Op woensdag was het een andere rit. De lucht
was niet strakblauw en dreigende wolken
waren er genoeg. De weersverwachting was
ook niet om naar huis te schrijven, maar toch:
13 deelnemers waren gekomen om de rit te rij
den. We vertrokken op tijd in 2 groepen en het
was nog droog voor de rit naar het oosten.
We gingen vandaag richting de veerpont bij
Wijhe en vandaar via de omgeving van Raalte
richting Heino. Het landschap is daar weids en
de donkere wolken zagen we al aankomen.
Bij Heino was het zover, met bakken uit de he
mel……… en niet alleen water. Regen en hagel
geselden ons en een portie onweer kregen we
ook nog op onze daken. Op dat soort momen
ten is het maar goed om een helm te dragen.
We hadden het geluk dat we net voorbij Heino
onder een viaduct konden schuilen voor die
narigheid en ondanks dat het 20.00 uur was
konden we weinig zien. Gelukkig konden we nu
wel rustig onze regenpakken aantrekken en na
een kwartiertje klaarde het weer op en konden
we onze reis vervolgen richting Lemelerveld,
Dalfsen, Hoonhorst, Wijthmen. Via de IJsselal
lee, waar het weer begon te regenen, naar
huis na 94 kilometers gemaakt te hebben en
niet aan koffie te hebben gedacht.

Dag 3
Op de derde dag stond het zuiden op het pro
gramma. Het weer was gelukkig beter dan de
vorige dag. De zon scheen en de weersver
wachting was goed.
14 deelnemers vertrokken tegen 19.00 uur uit
Wapenveld door de IJsselvallei richting Oene,
Nijbroek, Terwolde, Beemte richting Wenum, al
waar we de Zwolseweg overstaken. Nu hadden
we het weilanden gedeelte gehad en het bos
rijke gebied kwam in ons vizier. We reden door
de bossen richting Gortel, op de Oranjeweg
linksaf naar Vierhouten en in Vierhouten was
een gezellig terras voor de koffie. De andere
groep kwam ons ook opzoeken en vandaar
vertrokken we richting Nunspeet. Op de Sta
kenbergweg rechtsaf over dat mooie slinger
paadje naar de Eperweg richting de rotonde
bij Epe. Bij deze rotonde linksaf richting de
Knobbel en nét voor de Knobbel rechtsaf de
Zuidweg op. Nou, helaas geen wolven gezien
maar meer dan genoeg bomen. Vanaf de
Zuidweg de Elburgerweg op richting Heerde
naar het eindpunt op 86 kilometer.
 
Dag 4
De laatste rit op vrijdag naar het westen.
Opnieuw 14 deelnemers aan de start. De zon
scheen en iedereen was goed gemotiveerd
door het mooie weer of door de koffie?
We vertrokken in noordwaartse richting naar
Hattem, door Hattem binnendoor naar Zalk, de
Zande, Kamperveen, Noordeinde om vervol
gens op een terras aan de haven in Elburg te
stoppen voor een bakje koffie. Het aanbod
voor een stuk appeltaart met koffie werd om
onduidelijke reden (of zichtbare reden?) afge
slagen. Vervolgens kwam de tweede groep
ook aanrijden en kwam in opperste stemming
bij ons zitten. De heren en dame bestelden ook
koffie en doe er maar een stuk appeltaart bij
met slagroom. Verstandig of niet?
Wij vervolgden onze rit door de weilanden
langs de oever van het Veluwemeer naar Nun
speet. Vervolgens door Nunspeet richting Vier
houten, Emst, Oene, Heerde om vervolgens te
stoppen na 94 kilometer bij Tapperij Teun.
 
Het waren weer mooie dagen met enthousias
te deelnemers.
 
Gerrit Bijsterbosch
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Vervolg Vogezenreis
Wim Grafhorst
 
Vervolg van het verhaal in het Bijpratertje van
maart 2019
 
Donderdag 28 september 2018
 
Zoals in het vorige verslag al genoemd, gaan
we vandaag een lange rit tegemoet. 371 km
en dat is niet gering. Bij het ontbijt bespreken
we de route en besluiten om de lus zuid-oost
maar af te snijden wat ons een tijdwinst zal op
leveren van zeker een uur.
 
Na het ontbijt gaan we op pad. Eerst rijden we
55 km over mooie wegen pal oost langs de
Franse grens. We komen nu bij het punt waar
we de zuidoostlus gaan afsnijden en zo wat
tijdwinst hebben en minder km's te rijden. Na
een half uurtje rijden we weer op de route en
gaan nu 130 km naar het noorden. Omdat we
over zoveel prachtige afgelegen wegen rijden
komen we ook weinig eet en drinkgelegenhe
den tegen.
 
Rond etenstijd rijden we op de Huensrueck en
passeren een wat groter plaatsje en zien we
een leuk restaurant (Hotel Bliesbrück) en heb
ben we een welverdiende pauze. We zitten zo
ongeveer op de helft van de rit en gaan een
gebied in die wat meer bekend is. Na 60 km
steken we de Moezel over en gaan richting
Maria Laach. Daar hebben we er bijna 300 km
opzitten en af en toe houden we een pauze
om de benen te strekken.
 
Bij Bad Breisig gaan we met de pont de Rijn
over en hebben nog zo'n 50 km te gaan naar
Landsknecht. Nog een groot aantal bochten
en we zijn bij het hotel. Mooi op tijd om een
biertje te pakken, voordat we gaan douchen
en ons klaar maken om te eten. Tijdens het
eten zijn we het er wel over eens dat de rit van
vandaag verreweg de mooiste was waarbij we
genoten hebben van al die bochten, mooie
natuur en een prachtig tempo. Dan is het tijd
om te gaan slapen en ons voor te berijden
voor de rit morgen naar huis.

Vrijdag 29 september 2018
 
We hoeven niet al te vroeg weg en hebben
dus tijd om rustig te ontbijten. 320 km te gaan
vandaag waarvan de helft toeristisch en het
laatste gedeelte snelweg door het Ruhrgebied
e.d. Met een leuk tempo gaan we op pad
naar de eerstvolgende koffiestop. Het gebied
waar we rijden hebben we vaker gereden met
diverse buitenlandritten. Bij Gevelsberg nog
een keer tanken en dan de A44 op. We lopen
al snel vast in het drukke verkeer op de auto
bahn. Gelukkig  kunnen we er mooi tussendoor
rijden. Het is echt gekkenwerk op zulke drukke
dagen. Langs de A2 houden we nog een
pauze om vervolgens de A3 op te gaan naar
Emmerich om nog te tanken en te pauzeren.
We rijden door naar de A50, waar het ook zeer
druk is. We zijn bijna thuis na een geweldige
meerdaagse tocht die ons zal bijblijven. We
nemen afscheid en ploffen thuis op de bank
en genieten nog wat na.
 
Op naar de volgende toertocht.
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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 is het de beurt aan
Schaftenaar Auto's uit Wapenveld.
 
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?
Ik ben Bert Schaftenaar en heb het bedrijf 8 fe
bruari 2018 overgenomen van mijn ouders die
48 jaar geleden begonnen zijn in Wapenveld.
 
Vertelt u eens wat meer over wat het bedrijf
doet.
Wij zijn een garagebedrijf dat occasions ver
koopt en APK en onderhoud pleegt aan alle
merken auto's.
Wij keuren voor diverse autobedrijven in Wa
penveld en Hattem die dat zelf niet doen.
 
Hebt u iets met motorrijden en motorrijders?
Rijdt u zelf motor? Heeft u wel eens iets bijzon
ders meegemaakt op de motor.
Nee, ik heb geen motorrijbewijs. Maar heb wel
met oldtimer bromfietsen Benelli's en Ducati en
een Itom uit de jaren 60/70 al diverse toertoch
ten gemaakt.
 
Wat is uw binding – persoonlijk en/of zakelijk –
met De Padd'nrieders?
Klanten en familie van ons zijn lid van de Pad
d'nrieders en mijn schoonzus regelt de adver
tenties, dus ja dan kom je er niet onderuit ha
ha.
 
Krijgt u wel eens een reactie op de advertentie
uit het clubblad de Padd'nrieders?
We zijn dit jaar pas adverteerder geworden en
tot nu toe nog niet, maar wie weet na dit arti
kel.
 
Indien u zelf rijdt, wat was dan de meest bijzon
dere reis?
 n.v.t.
 

Omdat wij blij zijn met de advertentie in uw
mooie clubblad, willen we u op de A.L.V.     
februari 2020 iets lekkers bij de koffie aan
bieden namens Schaftenaar Auto`s           
Wapenveld.
 
en hopen u graag eens te ontmoeten aan de
Groteweg 53 te Wapenveld.
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Van vis - motoren van KTM - BMW 
Dennis Tijssen verkoper bij Simako-BDM Apeldoorn

Make Life A Ride
Wordt de ene deur voor je gesloten, dan gaat
de andere weer voor je open
 
Nu al weer anderhalf jaar later kijken wij terug
op 3 hele mooie jaren, dat wij met veel passie
en liefde onze droom mochten waar maken.
Wij voelden ons al een vis in het water in onze
winkel “Veluwe vis” in Ermelo. In 1 nacht zagen
wij onze droom in vlammen op gaan.
 
Anderhalf jaar later kijken wij met trots terug.
Maar hoe gaaf is het dat ik nu met mijn andere
passie mag werken, en dagelijks bezig te
mogen zijn met mijn hobby, wie kan dat nou
zeggen. Ik ben ontzettend blij en dankbaar dat
ik deze kans heb mogen krijgen.
 
Er was alleen een groot probleem… ik kon na
tuurlijk niet als BMW verkoper aan komen rijden
met mijn KTM. Maar gelukkig was daar een op
lossing voor.
 
Dachtende dat mijn KTM al lekker reed, kom ik
daar nu toch wel van terug.
 
Ik maar afvragen waarom er zo veel van die
GSen op de weg rijden. Nu zijn er zoveel woor
den die bij mij op komen als ik aan een GS
denk, maar ik hou het maar bij een woord…
geweldig !!

Ik sta helemaal achter dit mooie en passende
motto van BMW.
 
Het was een hele omschakeling van de vis
naar motoren. Door mijn motor hobby en pas
sie en door mijn leuke collega’s heb ik al gouw
mijn draai kunnen vinden.
 
Het is onwijs gaaf als je een klant met een blij
gezicht en een mooie samengestelde motor
de deur uit ziet gaan, en zij dan terug komen
met mooie motor verhalen.
 
Ook heb ik al regelmatig clubleden mogen
ontvangen bij Simako, waaronder (ik mijn eer
ste) motor heb verkocht aan rijschool Helder.
 
Ik hoop jullie nog lang en vaak te mogen ont
vangen bij Simako-BDM.
 
Groet Dennis

15www.paddnrieders.nl
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Zaterdag 13 juli stond de excursierit naar het
gevangeniscomplex in Veenhuizen op het pro
gramma. 
De weersvooruitzichten waren goed en van
Veenhuizen en het gevangenis museum kon ik
me geen voorstelling maken,dus…… We laten
ons verrassen !! 
Om 9.45 uur kwam ik bij Teunis aan voor de
koffie (kopje zonder schoteltje, geen koekje en
pil), Teunis onthoudt mijn drinkgewoontes. 
Een ongeduldig groepje t.w. GERARD N – HENK
B – JAN R groepeerden zich onmiddellijk om mij
heen met de vraag : 'Mogen wij met jou meerij
den?' 
Wie ben ik om dat te weigeren en de populari
teit die ik ervoer doet je toch wel goed. 
Omstreeks 10.15 uur zat iedereen op het zadel
en kon ik als kopman (op dringend verzoek)
het gas erop gooien. 
Uitgezonderd Jan R hebben Gerard N en Henk
B een wat hinderlijke en opdringerige rijstijl dus
heb ik het gas er onmiddellijk al flink opgezet. 
Op de A28 ergens bij Meppel, bij 140 à 150 km,
kreeg ik een Whatsappje van Henk B met de
tekst: JE RIJDT NIET OP ROUTE MAAR ERLANGS!! 
Het whatsappje naar Gerard N doorgestuurd
met de vraag of dit juist was. 
Antwoord: Gééén idee, gewoon deurgoan !! 
Dit ook ter harte genomen en gaskraan open
gedraaid tot de afslag naar Havelte en hier de
route voortgezet met het kanaal aan de linker
zijde. 
Om wat voor afwisseling te zorgen ben ik bij
Havelte van spoor gewisseld en hadden we het
kanaal nu aan de rechterzijde en heb tevens
wat snelheid geminderd zodat de boys konden
genieten van mijn route. 
Ondanks mijn toch wel zeer zorgvuldige voor
bereiding kon ik niet voorkomen dat wij om
streeks 11.00 uur in Veenhuizen arriveerden en
kreeg ik van deze ondankbare achtervolgende
meerijders 'de hel over me heen'. 
Nu ben ik niet zo snel op 'mijn teentjes getrapt'
maar wat ik in korte tijd naar mijn hoofd geslin
gerd heb gekregen tart ieders voorstellingsver
mogen. 
 
 
 

Wat bleek nu het geval : 
Bij het laden van de route in mijn Garmin heb
ik de Tracks vermenigvuldigd met de Waypo
ints en deze in Kurviger gedeeld door de Way
points van Myroute. 
Bij het overzetten van de routes van Basecamp
naar Mapsource moet tijdens een korte
stroomstoring iets mis zijn gegaan waardoor de
route een weinig STRAKKER is geworden dan
voorzien. 
Mijns inziens bleef het een zeer aantrekkelijke
“recht toe recht aan“ route, hetgeen een der
gelijke UITLACH sessie niet rechtvaardigde. 
Uiteindelijk hebben wij de strijdbijl bij koffie en
appeltaart begraven en na slechts 2 uurtjes
wachten arriveerden de serieuze route rijders. 
Na de lunch in de Jailhouse kantine zijn wij met
de orginele gevangenenbus aan de rondtoer
begonnen en heb ik nu een duidelijk beeld
van Gevangenis Veenhuizen. 
Mijn groep heeft helaas afgezien van de rond
leiding door het museum en om niet verder uit
de toon te vallen heb ik maar afgezien van
enig commentaar. 
Van enig kopwerk op de terugweg kon geen
sprake meer zijn hetgeen mij in niet al te harde
bewoordingen te kennen werd gegeven. 
Tot slot moet ik toegeven dat de terugroute
van een hoger schoonheidsgehalte bleek te
zijn dan de heenroute en al met al kijkt de GER
SON groep terug op een zeer geslaagde excur
sie met een zeer hoog HUMOR gehalte. 
Onze dank aan de TOERCOMMISSIE 
Fred Gerson-Gerard Nijhof-Henk Burgmeijer en
Jan Ruiterkamp 

REISVERSLAG EXCURSIERIT GROEP
GERSON / VEENHUIZEN 
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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!

Draag JIJ  
ons 100e  
lid voor?
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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. 
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Vakantie Henk en Bernadette Kok in
Karinthië, Oostenrijk, zomer 2019
Bernadette en ik hadden in 2018 een hotel in
Gmünd in Karinthië geboekt om van daaruit dit
gedeelte van Oostenrijk en aangrenzende ge
bieden per motor te verkennen.
Wij schrijven dit stukje voor het “Bijpratertje” om
onze ervaringen te delen maar ook omdat wij
zelf met veel plezier reiservaringen van anderen
horen en lezen.
 
Begin dit jaar bedachten we om nog weer een
keer naar Karinthië te gaan. Na ons goed te
hebben ingelezen, kwamen we uit op hotel
Gailtaler Hof in Kötschach. Het hotel, mooi ge
legen aan de grens met Italië en Slovenië,
maakt deel uit van de MOHO keten. Deze ho
tels zijn bij uitstek geschikt voor motorrijders.
 
Zaterdagmorgen 10 augustus vertrokken we
richting Oostenrijk met de motor op de aan
hanger achter onze bus voor de reis in 2 etap
pes. In totaal is het toch ruim 1100 km en voor
ons teveel om in een dag te rijden. Na een
prima overnachting halverwege de route, kwa
men we op zondag eind van de middag aan
in Kötschach en werden bijzonder hartelijk ver
welkomd door Christine en Jozef, de eigenaren
van dit familiehotel. Gelegen aan de rand van
het dorp, aan de voet van de Plökkenpas. Het
hotel was door grootvader gebouwd en al die
jaren door de familie geëxploiteerd tot op de
dag van vandaag.
 
Wij kenden Bikers Wilkommen, maar dit was wel
iets meer dan dat. Hier ben je als motorrijder
echt te gast. Alles was erop ingericht, zoals een
afsluitbare garage  met sleutelmogelijkheden
voor circa 20 motoren, droogruimte voor natte
kleding, wasplaats, carport voor circa 20 moto
ren en stallingsruimte voor trailers.
 
 
 

In het hotel waren circa 25 uiteenlopende rou
tes voorhanden, allen startend bij het hotel, die
door Christien of Jozef zonder moeite op de na
vigatie werden gezet en tevens kreeg je even
een update over de weervoorspelling of ande
re adviezen over de routes.
 
Routes van 200 – 325 km,  dagvullend door de
vele passen en bochten.
 
We hadden een mooie kamer. 's Morgens een
uitgebreid ontbijtbuffet en 's avonds rond 19.00
uur telkens een prima 4 gangen diner.
 
Kenmerkend voor het hotel: we ontmoetten
mensen uit Denemarken, België, Duitsland en
Nederland en sommigen kwamen al jaren ach
ter elkaar ( voor de 15e keer!! hoorden we ie
mand zeggen) en waren er zo vriendschappen
ontstaan.
 
Wij hebben 8 routes gereden met ongeveer
2000 km in totaal, inclusief een groepstour met
8 motoren, georganiseerd door de eigenaren
van het hotel die allebei ook motorrijden. Iede
re dag waren er tijdens onze ritten wel momen
ten waarbij we het gevoel hadden alsof we
een ansichtkaart binnenreden zo prachtig is
deze omgeving. Het moge duidelijk zijn; Berna
dette en ik hebben genoten van de mooie rit
ten en de enorme gastvrijheid.
 
Een aanrader!  Wie meer wil weten, vraag het
ons of kijk op: www.gaitalerhof.com
 
Hartelijke groet van Bernadette en Henk Kok
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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	
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Foto 26ste paddn-rit 

Vandaag kwam de baas naar me..... 
 
Waar was je ? Heb je overal gezocht ???
 
Ik zij : ja baas ....
goede mensen zijn moeilijk te vinden. 
 

Ik dacht dat de koude klauwen rit altijd later in
het jaar was. Maar zondag 18 augustus was
het een koude en natte dag.
 
Na veel wikken en wegen hebben wij toch de
stoute schoenen aangetrokken om een mooie
rit te toeren. Voor mij zelf was het een goeie
regen training om goed voorbereid met het
motorweekend mee te kunnen.
 
Eenmaal bij thuis honk Tapperij Teun zagen wij
al dat de opkomst minimaal was. Met 4 stoere
mannen zijn wij dan op de motor gestapt rich
ting de mooie dijk langs de IJssel, op weg naar
Arnhem.
 
Halverwege dachten we dat onze voorrijder
niet de route volgde, later bleek met de koffie
dat hij ons de mooiere wegen wou laten rijden
i.p.v. de B wegen.
 
Als mooi weer rijder drijf je wel eens van de
motor met warm weer, maar deze dag…. pffff 
eenmaal in Arnhem zag ik de bui al hangen.
REGEN !!!!!!!
Nat en koud tot op het bot.
Onder het motto: weer of geen weer, toch
maar door pakken, want de tour was het
waard.
 
Aangezien de buitenlandtour op de loer lag
hebben wij nog even de vering getest. Met al
die verkeers drempels, rondom Arnhem en Wa
geningen, Veenendaal en Renswoude, functio
neren de veringen prima.
 
In Stroe was het dan eindelijk tijd om op te war
men met een lekker lunch. De mannen heb
ben geen lunchkaart nodig, een bal gehakt of
een uitsmijter gaat er altijd goed in.
Van Stroe ging de rit door naar Garderen, Vier
houten en dan door de Dellen richting huis.
 
Het was mij het ritje wel. Groet Nienke

De Padd'n-mop 26e paddnrieders
toer. 
zondag 18 augustus

Zaterdag 16 November 

BBQ Feestavond
geef u op!
Bowling en BBQ
 
Aanvang: 19.00 uur
Bowling Hattem
Apeldoornseweg 1c
Hattem

Geef je op voor:
25 Oktober 2019 o.v.v naam en aantal personen:
paddnrieders@gmail.com
Eigen bijdrage: 25 euro.
IBAN: NL18RABO 0396543588
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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	
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Alternatieve fruitmand voor Frits van de tuin.
 
Frits merkte een aantal maanden geleden dat
de functie`s van zijn vingers en handen minder
goed functioneerden. Het begon met het vast
houden van een theelepeltje wat niet meer
ging, tot het niet meer vast kunnen houden
van het koffiekopje. Tijdens de 4 daagse rit was
de maat vol. Aan het einde van de rit stopte hij
voor een stoplicht en kon daarbij zijn koppeling
niet meer vast houden, deze schoot uit zijn
hand, waar door de motor uit viel. Sindsdien
heeft hij zijn motor niet meer aangeraakt. Bij de
huisarts die hem eerder al naar huis had ge
stuurd met een ouderdomskwaaltje: artrose,
werd al snel duidelijk dat het dat niet was. Een
maal in de malle molen kwamen ze er achter
dat Frits zijn ruggemerg flinter dun was en ver
kalkt, een aantal wervels waren verzakt en de
zenuwen zaten bekneld, er werd gesproken
over een incomplete dwarslaesie. Frits moest zo
snel mogelijk geopereerd worden, vanwege de
vakantieperiode werd dit uiteindelijk 30 augus
tus. Gelukkig waren ze er nog op tijd bij. Het
was een cruciale en complexe operatie via de
keel.
 
Tijdens het buitenland weekend was het eerste
bericht positief, de operatie was geslaagd.
Uren en dagen na de operatie had hij nog
geen gevoel in zijn handen en benen, na een
aantal oefeningen en testjes kwam langzaam
aan het gevoel terug. Omdat er gesproken
wordt over een incomplete dwarslaesie, zou hij
gaan revalideren in een gespecialiseerd
dwarslaesie centrum in Enschede, en wacht op
een plekje in het ziekenhuis en moet rekening
houden met een aantal weken revalidatie.
 
Tijdens het bezoekje in het ziekenhuis, had hij
net gehoord dat hij weekendverlof kreeg, Frits
mocht een weekendje naar huis, wat een vera
deming voor hem is, ik zit hier maar te wachten
en slaap slecht. Ik kijk uit naar de bezoekuur
tjes. Johannet gaf mij een tip om een alterna
tief fruitmandje mee te nemen. Hij houd van
lekker snoepen, daar maak je hem erg blij
mee.
 
 

Lief en Leed
Frits wil iedereen bedanken voor alle steun via
berichtjes, een telefoontje en kaartjes. Ik waar
deer het enorm en het geeft mij extra moed en
kracht om helemaal voor de revalidatie te
gaan.

Roelf en Carla de Boer zitten allebei in de Lap
penmand. Carla is in juli geopereerd aan een
nieuwe knie, en Roelf wordt 9 oktober, gehol
pen aan zijn oog.
Er staat nog een bezoekje in het verschiet.
Beiden veel beterschap en een voorspoedig
herstel.

Wist je dat.. 

Grietje van Schildersbedrijf Scheffer (één van
onze adverteerders) willen we feliciteren met
haar waargemaakte droom: nog voor haar
50ste verjaardag haar motorrijbewijs in de poc
ket.
Grietje kan zich nu aansluiten bij de Padd'nrie
ders, wees welkom.

Wist je dat er weer wat nieuwe leden zijn..
Waar voor het: de één een jaren lange droom
is?
Is het voor de jongere leden direct een feit zich
aan te sluiten bij de paddnrieders.
Welkom nieuwe leden !!

25www.paddnrieders.nl



bijpratertje

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

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

gebben motoren.nl

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

 ✓ zeer uitgebreide 
kledingshop
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen-
en accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste 
werkplaats voor 
onderhoud van alle 
merken

 ✓ vakkundig opgeleide 
monteurs

 ✓ altĳ d 150 mooie 
occasions op voorraad 
van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige
schade-afhandeling

 ✓ scherpe 
verzekeringspremies

 ✓ gunstige 
betalingsregelingen

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

Altĳ d SUPERdeals

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

-10%

ATV

CROSS
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Buitenlandweekend 2019 
Bad Laasphe, Hotel Am Fang 
verslag dag 1 - Nienke Tijssen 

De eerste avond werden gelijk mensen gebom
bardeerd om een stukje te schrijven voor ons
oh zo mooie Bijpratertje.
Maar 3 dagen na het motorweekend hadden
wij nog niets ontvangen van onze Henkie ten
Have. Nu weten de meesten van ons ook wel
dat de eerste dag ook niet echt een succes
was voor Henk. Gelukkig had Henk wel lekker
motorgereden en gaf de eerste dag toch nog
een mooi randje.
 
Maar laat ik dan nog wat in de pen hebben zit
ten om met jullie te delen over de eerste dag
van het buitenlandweekend 2019.
 
2 weken voor het weekend kon ik nog niet zeg
gen of ik mee zou gaan of niet. Na 2 keer op
de motor te hebben gereden, voelde ik mij niet
zeker genoeg om met het weekend mee te
gaan. Naar dat ik dit gedeeld had met Dennis
en andere leden van de club, moest dit niet de
reden zijn om dit weekend over te slaan. Mee
te hebben gereden met de 26e rit met Wim,
Hans, Dennis en Jannes en later met Teuntje
en Gerard nog te hebben gereden, had ik
weer redelijk het vertrouwen terug.
Donderdagmorgen was het dan eindelijk
zover, om richting het mooie Bad Laasphe te
gaan. Met moeite een broodje naar binnen te
hebben gewerkt (ivm zenuw buikpijn), gingen
wij op weg naar thuishonk Tapperij Teun.
Eenmaal bij Teun aan de koffie, had ik hele
maal de smaak te pakken. Iedereen was reuze
enthousiast, behalve de thuisblijvers die ons uit
zwaaiden. Het was ook bijzonder dat Frits een
ieder ook nog succes en veel plezier kwam
wensen. Dit werd zeer gewaardeerd.
Eenmaal van de snelweg af, voerde al gauw
de mooie natuur de boventoon. Welkom in de
groene wereld met mooie slingerwegen. Het
duurde even voordat er een restaurant was ge
vonden om te lunchen. Er moest even wat eelt
gekweekt worden op ons zitvlak. Tijdens de
lunch werd er flink uitgepakt met Duitse hoe
veelheden. Het weekend begon net dus.. nog
ruimte genoeg.

 
Nadat iedereen de smaak te pakken had met
alle chicanes, kwamen wij aan bij hotel Am
Fang. Waar de meeste groepen al aan bier en
wijn zaten.
Het bier ging rijk vloeiend over de toonbank,
want het was nu eenmaal all-inclusive. Er gin
gen dienbladen vol richting de lange picknick
tafel. Helaas was dit van korte duur, nadat de
voorzitter een vol dienblad heeft laten vallen
over het tapijt, werden de volgende dagen de
dienbladen niet meer afgegeven. Dit kan de
beste overkomen voorzitter….
Groep Dul en de rest bedankt !!!
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Van Haersoltemarke 40
8016 DD  Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

kwaliteit
vakmanschap

planmatig onderhoud
behangen

uitstukwerkzaamheden
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Voor mij geen laagvliegen, maar
echt motorrijden. 
verslag dag 2 - Bernard 

Ben maar niet gaan rijden met groep D. Ik
kreeg van hen meer de indruk dat ze gingen
laagvliegen dan motorrijden. Dus naar groep E
met als leider en voorrijder Tonny én Ineke na
tuurlijk. Gerard, Guido en Albert maakten van
daag de groep compleet.
Henk ging niet mee, hij ging zijn vriendin Kirstin
ophalen.
 
Onder andere rijden rond de Edersee was hart
stikke mooi. Waarin wel heel erg weinig water
stond zo zagen we. Daar moesten we even
wachten omdat ze alles hadden afgezet voor
een wielerronde die langs kwam. Konden we
mooi genieten van een versnapering bij een
eetgelegenheid. En natuurlijk (weer) genieten
van de gevatte opmerkingen tussen het echt
paar ter Maten. De voorzetten die uit de groep
kwamen werden door Tonny graag ingekopt.
 
Die beiden houden het ondanks dat toch al 43
jaar met elkaar uit. Wat mij betreft nog vele
jaren voor jullie erbij gewenst. Kunnen we
waarschijnlijk nog wel vaker genieten van die
mooie routes die jullie maken voor de club.
 
Bernard
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Een tropische dag 3!
verslag dag 3 - Henri Veerman 

Bij aanvang van de dag waren de oogjes van
menigeen aan het ontbijt nog niet geheel geo
pend! De vrijdagavond heeft er toch wel hard
ingehakt, maar dat maakte deze dag niet min
der gezellig! Toch vermande iedereen zich
weer, de één met een asperine, de ander op
karakter.

 
Met ons eigen groepje vertrokken we net iets
voor de klok van 10.00 uur en zoals de weerbe
richten al voorspeld hadden beloofde het een
warme dag te gaan worden. Blijkbaar hebben
ze in Bad Laasphe een betere weerman dan
dat wij Piet Paulusma hebben, want deze had
het wel bij het rechte eind. In de ochtend gaf
de meter al snel 27 graden aan, wat rond de
klok van 14.00 uur is opgelopen tot de tropi
sche temperatuur van 32 graden! Lekker zwe
ten dus! Na de eerste kilometers was het tijd
voor het gebruikelijk bakje koffie. Tot hier geen
noemenswaardige bijzonderheden. Voor de
middag lunch ging de rit verder richting Winter
berg. Aangekomen bij Hotel Central, wat ach
teraf ons nieuwe onderkomen bleek te worden
voor aankomend jaar, zat daar de groep van
o.a. Fred, Freddy, Harry, Alie, Gerard, Teuntje,
Nienke, Henk, Gerdien, Eef en Jaap.
 
Na heerlijk geluncht te hebben met o.a. schnit
zels, pasta’s en veel Strammer Max-en was het
voor de andere groep tijd voor vertrek. Op dit
moment ging de tropische temperatuur parten
spelen. Henk had ondertussen een lichte zon
nesteek opgelopen en vergat hierdoor Gerdien
achterop mee te nemen. Na 100 meter kwam
hij hier pas achter na door andere hierop geat
tendeerd te worden. In plaats van te keren en
haar op te pikken bleef Henk roerloos staan!

Zoals hij later zei: ‘Zie je wel hoe gek ze op me
is, ze komt gewoon naar me toe lopen!’
 
Na de laatste kilometers weer veilig aan geko
men te zijn bij het hotel was het voor velen tijd
voor een verfrissende duik in het zwembad, an
dere koelden lekker af met alleen een koud
biertje.Om 19.00 uur was het tijd voor een heer
lijke BBQ. Hier kon echter niet aan begonnen
worden zonder de jarige Bob Jagersma toe te
zingen. Na het eten was het tijd om nog even
naar de kelder van het hotel te vertrekken voor
een gezellige afsluiting van de dag. In de kel
der heeft Jens Bode nog even leren biljarten
van Gerard Nijhof, heeft Sven Bode nog even
achter de tap gestaan om biertjes te tappen
en had de zanger helaas geen ‘Immer lacht’
op zijn repertoire, ook niet na 20 keer een ver
zoek te hebben ingediend.

 
Kortom; een zeer geslaagde dag!
 
Ik wil via deze weg toch nog even iedereen be
danken voor het zeer gezellige weekend wat ik
gehad heb tijdens mijn eerste weekendje weg
met de Paddnrieders. Ik heb veel nieuwe men
sen leren kennen die allemaal even aardig en
vriendelijk waren! Volgend jaar ben ik hopelijk
weer van de partij in Winterberg!
Henri Veerman
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Verslag dag 4 - Dennis Tijssen 

Niet perse de mooiste dag om te schrijven,
want we gaan naar huis. maar we gaan zeker
voldaan terug! Wat was het weer een mooi
weekend. Dit schrijvende kijk ik al weer uit naar
volgend jaar.
 
Zaterdagavond begon voor mij het inpakken,
ik was snel klaar met mijn eigen spullen, maar
mijn vrouw was ook mee, dus ik had nog een
koffer en tas te gaan. Ik denk dat daar de
meeste mannen wel ervaring mee hebben, als
de vrouw mee is. Zondagochtend maar stevig
ontbijten, want mijn schoonvader zegt altijd “
goed eten anders val je me van de motor’’.
Eenmaal de spullen op de motor, ging de te
rugreis beginnen. De route ging weer over
mooie en slingerende wegen. Het viel niet mee
om een koffietentje te vinden maar uiteindelijk
toch iets gevonden, maar jammer genoeg
geen lekkere Kuchen. 
 
We hadden in onze groep een “groentje” :
Henri Veerman. Wat een leuke gozer. Je kunt
hem er prima bij hebben. Want hij houdt ook
van doorrijden en een lolletje. Henri rijdt al
jaren met een communicatieset. Maar nu was
hij geconnect met Jens en Sven. Ik weet niet of
hij er wat aan heeft gehad, maar volgens mij
ging het helemaal nergens over. Ik zal jullie de
inhoud besparen van deze gesprekken.
 
De jongens waren dat slappe gelul zat, en zei
den tegen elkaar: "zullen we zo maar even de
muziek aan zetten?" waarop Henri zegt: "Mu
ziek?? Kan dat dan??" waarop wij in koor zeg
gen: "Ja tuurlijk kan dat Henri".  Leuk om Henri
zo kennis te laten maken met alle motorweetjes

en het motorweekend van de club. Mooi dat je
mee was! 
 
Sven en ik waren het er na dit weekend er dras
tisch over eens, dat Jens Bode toch wel de
beste rijder is in onze groep en misschien stie
kem ook wel van de club.

 
Jurian en Collin gingen na de koffie door naar
Cochem om er een nachtje bij aan te plakken.
Ze hadden het hele jaar nog niet gereden en
wilden toch nog wat kilometers maken. Na de
jongens te hebben uitgezwaaid, hebben wij
onze weg vervolgd met daarbij wat miezerre
gen. Wat volgde door een stortbui. Toch maar
even stoppen om een regenpak aan te trek
ken. Maar wij hebben een paar stoere man
nen in de groep die een heel mooi leren pak
hebben, waar zij echt de show mee stelen bij
de dames. Maar met regen niet. Deze mannen
hebben allemaal een regenpak thuis in de kast
liggen. Na wat geklaag hebben zij hun excuus
al weer klaar, waarbij ze zeiden: " Het regenpak
past niet op de motor". Waarna Jopie weer
een snauw krijgt waarom Jopie niet de regen
pakken voor de mannen heeft mee genomen.
Waarop Joop zei: "Ach ze hadden mooi weer
voorspeld".
Alle jaren moet Jopie de spullen voor 2 van zijn
3 zonen meenemen omdat hij een "station"
heeft. Maar toch was er 1 zo slim om voor het
weekend nog even een tanktas(je) aan te
schaffen. Jens ik zal verder maar niet uitweiden
over jouw nieuwe tanktasje. Het tanktasje had
trouwens wel een regenpakje.
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man, man..  wat een weekend. 
 
Helaas waren de mooie wegen nat, maar dat
mocht de pret niet drukken. Voor dat we de
autobhann op gingen hebben we nog een
schnitzel gegeten en even opgewarmd. Een
maal op de autobhann waren we ook zo weer
thuis. De motoren in de schuur, lekker douchen
en klaar maken voor de soep. Wij waren als
eerste bij de soep waarbij wij iedereen aan
zagen komen. Altijd weer fijn te horen dat ie
dereen weer veilig thuis gekomen is.
 
Toch nog iemand met een ongelukje. Gelukkig
waren er wat sterke kerels en een V8 jeep die
de motor uit de sloot getrokken hebben. De
schade bleef beperkt op wat krassen en een
deuk in zijn imago na. gelukkig kon er weer
doorgereden worden en waren zij ook op tijd
bij de soep.

 
Ik kan er niks anders van maken dat het echt
weer een geweldig weekend was.  mooie rou
tes en mooi weer. Ook de gezelligheid was
weer zoals voorgaande jaren. In een woord
TOP!!
 
We hebben met de ‘’jongelui’’ een groepsapp
die elk jaar word aangepast naar de naam
van het hotel waar we heen gaan. Een week of
2 voor het weekend, ontploft deze app, met ie
dere dag een update van het weer. Er is niets
zo veranderlijk als het weer. De dag naar het
weekend staat de app weer rood gloeiend.  Ie
dereen was laaiend enthousiast, hoe mooi het
wel niet was en hoeveel plezier we hebben
gehad.  Jong tot oud door elkaar.

 
Ik wil nog wel even wat met jullie delen over de
BMW – GS. Ik mocht van mijn werkgever van Si
mako-BDM, een GS mee nemen. Wat een mon
ster. Ik heb ontzettend genoten, en had nog
wel veel meer kilometers kunnen maken op de
BMW. Ik zal mij verder er niet  over uitlaten an
ders denken jullie nog dat ik reclame aan het
maken ben.
 
Ik heb een paar woorden voor de GS : hij is fan
tastisch- verbazend snel en makkelijk bestuur
baar- geweldig- echt een monster-  wat een
heerlijke motor !!!
 
Het was een  geslaagd weekend !!!! Iedereen
bedankt voor de gezelligheid. 

 
bis zum nächsten jahr.
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bijpratertje
  1

  2

  3

3. Om de temperatuur van het blok 
beter te regelen wordt er niet alleen 
een oliekoeler toegepast maar wordt 
tevens de capaciteit van de oliepomp 
met 30% vergroot. Dit moet gerea-
liseerd worden door een nieuw huis 
te maken waarin hogere tandwielen 
gemonteerd kunnen worden. Links en 
rechts is daar nog iets ruimte voor.

1. De andere kant van het motorblok. Duidelijk afwij-

kend van een standaard Norton blok is dat de ver-
snellingsbak een vast geheel vormt met het blok en de 
secundaire aandrijving aan de andere kant zit.  
2. Het deksel moet nog verder gemodelleerd worden.  

Hydraulische 
koppeling
Dit onderdeel 
voor het vrij 
drukken van 
de hydrauli-
sche koppeling 
komt van een 
KTM en dient 
als voorbeeld 
voor een zelf 
te fabriceren 
oplossing.

Cilinder
De cilinder wordt uit een blok 
6082  aluminium gemaakt. Om 
de rest van de cilinder vorm te 
geven moet nog een programma 
worden geschreven. 

De schets hiernaast is voor 
de gaten in de kop. Alvorens 
ze in het cilinderblok te bo-
ren, worden ze eerst in een 
testplaatje geboord.
De zuigers en de (centrifu-
gaal gegoten) cilinderbussen 
zijn via Post & Dros Racing 
Engines & Parts gekocht en 
gemaakt in Amerika.

Voordat er verder gegaan 
wordt met het maken van de 
cilinder (en ook de cilinder-
kop)  wordt eerst de primaire 
zijkant van het blok dichtge-
maakt. 

Plannen hoe alle uitsparin-
gen in de cilinder te maken, 
op welke wijze de bussen in 
de cilinder te maken en van 
welk materiaal de kop te 
fabriceren zijn er gedeelte-
lijk al, maar dat is voor een 
volgend deel. 

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

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 
van de unieke combinatie van 

Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 
de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-
plekken. Met meer dan 10.000 artikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 
zakelijk kantoorgebruik.  
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 
ergonomische oplossingen, schoonmaakartikelen, 
facilitaire producten, kantoorartikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 
en lederwaren, tot aan complete projectinrichting.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 
Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 
Automatisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 
catalogus, per telefoon, email en de webshop. 
Gratis parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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