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Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

Financiële planning

www.veldhuisadvies.nl

Sportlaan 4a, Heerde    tel. 0578 - 699 760 

Postbus 1, 8180 AA  Heerde   info@veldhuisadvies.nl

Uw financiën, 
onze zorg!
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Vereniging 
 
Bestuur: paddnrieders@gmail.com
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 Tijssen-Rietberg
 
 
Internet
www.paddnrieders.nl
 
 
Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269
 
 
Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
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

Commissies
 
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Geert Willem Israël
Frits en Johannet van der Tuin
 
Toercommissie buitenland
Gerard Nijhof
Alie van Ommen
Andries van de Wetering (Routes)
 
 
Commissie Lief & leed
Nienke Tijssen-Rietberg
 
 
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
 
 
 
 

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

Colofon
NR. 126/ December 2019
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DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS 

BMW EN DUCATI OCCASIONS VIND 

JE BIJ MOTORHUIS ZWOLLE

Tel: 038 - 46 08 792 • George Stephensonstraat 5 • 8013NL Zwolle • E-mail: info@motorhuiszwolle.nl • Site: www.motorhuiszwolle.com

ONS VAK

Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop 

en onderhoud van BMW en Ducati motoren. Wij 

staan klaar voor elk type motorrijder met alle info 

en geven advies over aanschaf, onderhoud, kleding 

en accessoires. Onder het genot van een kopje kof-

fi e praten wij met u over onze gezamenlijke passie: 
motorrijden! 

ALTIJD PROEFRIJDEN

Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij 
graag de gelegenheid om diverse modellen in de 

showroom proef te zitten en proef  te rijden. De uit-
gebreide collectie verschillende modellen in onze 
showroom staat tot uw beschikking. 

GOED MET BMW EN DUCATI

Uw motor moet bij u passen als een maatkostuum. 

Daarom is ons streven om u “goed op de motor te 

zetten”. Om te weten welke type motor bij u past zul-
len wij u heel wat vragen stellen, zoals hoeveel 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.

ONDERHOUD

Voor perfect onderhoud staat een uitgebreide werk-

plaats met vijf bruggen tot uw beschikking. 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 extraʼs vervangen moe-
ten worden, dan nemen wij eerst contact met u op. 
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Voorwoord
redactie

Beste leden.
 
Het motorseizoen zit er
al weer op en ik kijk
terug op een geslaagd
jaar. De meeste ritten
zijn goed bezocht en
ook de 4-daagse, bui
tenlandtoer en de
feestavond waren weer
een succes. Daarom
wil ik graag in dit voor

woord alle commissies en vrijwilligers bedan
ken voor hun inzet. Ik hoop ook dat de leden
genoten hebben van de door de club georga
niseerde activiteiten.
 
We hebben er afgelopen jaar nieuwe leden bij
gekregen, waar ik afgelopen feestavond ken
nis mee heb mogen maken. Helaas hebben
we ook een aantal afmeldingen binnengekre
gen voor 2020. De teller blijft hierdoor op het
zelfde aantal leden staan waar we 2019 mee
zijn begonnen. De actie voor het aandragen
van het 100ste lid zal dan ook gewoon door
gaan in 2020. Heb je vrienden die motorrijden,
nodig ze dan uit om lid te worden van onze
club en maak kans op een leuke prijs!
 
Ik wil iedereen fijne feestdagen toewensen en
een goed en gezond 2020. Naast de beste
wensen voor 2020 wens ik jullie ook veel veilige
motorkilometers toe en ik hoop jullie allemaal
in goede gezondheid te mogen begroeten op
de algemene ledenvergadering. Deze zal
plaatsvinden op 18 februari bij Zoethout in Hat
tem zoals de voorgaande jaren. 
 
Met vriendelijke groet, De Voorzitter 

Voorwoord
voorzitter

Beste Lezers,
 
U heeft al weer de laatste editie van 2019 op
de deurmat. Wat een geweldig seizoen is het
weer geweest !!
 
Zoals jullie al vast hebben opgemerkt, heeft de
laatste editie een andere coverfoto dan de
winnende foto van Harry van Ommen. Op deze
manier willen wij Tonny en Ineke bedanken
voor alle inzet van de afgelopen jaren, maar
ook voor het voorzitterschap en als lid van het
bestuur, Tonny bedankt ! Een bedankje met
een kleine knipoog vanuit het bestuur en de re
dactie.
 
Wat een input hebben wij het afgelopen jaar
weer mogen ontvangen van jullie. Wij hebben
weer 4 mooie edities mogen vullen met mooie
motorverhalen en weetjes. Wij gaan er stiekem
vanuit dat wij in 2020 ook weer mooie verhalen
van jullie mogen delen met alle leden. Wij heb
ben versterking gekregen van Alie van
Ommen. Alie gaat ons ondersteunen met het
verwerken van alle jullie verhalen. Dus schroom
niet om jullie verhalen en foto met ons te
delen. 
 
Een warme en feestelijke motorgroet, Wim, Alie,
Nienke en Teuntje van de redactie.
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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 Zwolle6



Alleen een lege motorhoes is wat achterbleef
op de plek waar de motor van Stefan Paul
stond geparkeerd. We hebben het allemaal
wel eens gezien: beelden van de misdaadgolf
in Londen gericht op motorfietsen. Twee man
nen op een scooter, een haakse slijper en weg
is je motor. Want wat als dat virus ook hier op
duikt? Voor het zover is, zoeken wij alvast de
beste oplossing om je motorfiets terug te krij
gen na een diefstal. Het zal je maar overko
men. Sta je na een dag lang ploeteren voor de
baas in de stalling, is het enige spoor dat er
nog is te vinden van je motorfiets een doorge
slepen ketting. Of erger nog: na een weekend
je weg blijkt je garage opengebroken te zijn en
is je crosser verdwenen. Als je van het goede in
de mens uitgaat, kun je in het uiterste geval
nog denken dat je vrienden een geintje met je
hebben uitgehaald. Helaas is het tegendeel
vaker het geval. Diefstal van je motor is heel
erg rot. Als je het nieuws echter een beetje
hebt gevolgd, weet je ook dat het de crimine
len voor de wind gaat.
Extra zuur
Ik doel natuurlijk op de misdaadgolf in Londen.
En masse werden daar de afgelopen drie jaar
scooters en motoren gestolen, veelal door ge
organiseerde bendes die zich per (maxi)scoo
ter voortbewegen. Dat gaat met grof geweld.
Hoewel een motorfiets vaak slechts wordt be
schermd door het stuurslot weten de dieven al
lang hoe ze met een paar simpele rukken aan
het stuur dit systeem kunnen vernielen. De bijrij
der van de scooter stapt op de motorfiets en
zijn handlanger duwt het zojuist gestolen appa
raat met zijn voet op het subframe of voetsteun
naar een andere locatie. Daar wordt de motor
of scooter later opgehaald met een busje of ter
plaatse ontmanteld of geprepareerd om inge
zet te worden bij de volgende diefstal. Naast
dat de enorme diefstalgolf een probleem op
zichzelf is, zijn de bendes namelijk ook verant
woordelijk voor een groot aantal straatroven
waarbij mobiele telefoons en/of handtassen
van nietsvermoedende voetgangers worden
gestolen. Dat wordt voornamelijk met scooters
gedaan vanwege hun grotere wendbaarheid
in de metropool met zijn 8,5 miljoen inwoners.

Droge kost
Wat je op televisie ziet of in de krant leest, staat
soms echter in schril contrast met wat je in de
cijfers terugvindt. Ja de situatie in Londen is
slecht, maar dat soort grove criminaliteit heeft
gelukkig nog niet echt navolging gekregen in
onze grote steden. Het valt – uitgaande van de
cijfers het Landelijk Informatiesysteem Voertuig
criminaliteit (LIV) – dan ook nog best mee qua
diefstallen. Volgens die cijfers zijn er in de afge
lopen jaren ongeveer hetzelfde aantal moto
ren als gestolen gemeld en is de trend eerder
dalend dan stijgend. Kijken we naar de half
jaarcijfers, van januari t/m juni, dan was dat in
2015 nog 871 stuks en dit jaar (2019) 731.
Hoewel het percentage teruggevonden moto
ren op verschillende manieren kan worden
geïnterpreteerd, worden ongeveer twee van
de tien gestolen motorfietsen teruggevonden.
Niet helemaal duidelijk is in welke staat ze dan
verkeren; gestolen motoren worden relatief
vaak in onderdelen verkocht of in hun geheel
omgekat, waarbij de motorfiets de identiteit
van een andere motorfiets krijgt.
Nu dit
Heel erg hoopgevend zijn die cijfers dus niet.
Overigens zijn gestolen crossmotoren nog niet
eens in die cijfers opgenomen. Onlangs wer
den er in Staphorst nog twaalf crossers uit een
winkel gehaald. De kans dat die nog terug
komen, is zeer gering. De toch al beperkte ca
paciteit van de politie en het vaak ontbreken
van bruikbare sporen resulteren in een hele
berg motoren die per jaar verdwijnen. Een
beetje motorrijder legt zich daar natuurlijk niet
bij neer. Die doet er alles aan om zijn motor zelf
op het spoor te komen! Gelukkig kun je tegen
woordig terecht op social media. Vele ogen
zien nou eenmaal meer dan alleen die van
jou. Op Facebook zijn er verschillende groepen
en pagina’s waar je mensen kunt inlichten over
je gestolen motorfiets. Een paar foto’s, je kente
ken en misschien wat details waaraan hij te
herkennen is – denk aan valschade of een stic
ker die je er zelf op hebt geplakt – en mensen
weten waar ze naar moeten uitkijken. Is zo’n
groep openbaar, dan komen de berichten als
je bijvoorbeeld op het kenteken zoekt ook in
Google tevoorschijn. Zo kan iemand die jouw
gestolen motor eventueel zou willen kopen snel
zien dat het om een gestolen exemplaar gaat.
Natuurlijk is het ook dan nog altijd maar geluk 

Je motor is gejat!
Wat nu?
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hebben. Het blijft altijd beter om je motor ge
woon uiterst secuur vast te zetten. Maak hem
zo onaantrekkelijk mogelijk om mee te nemen.
Richt er een camera op, gebruik een grondan
ker; zorg dat dieven heel veel tijd nodig heb
ben en kans lopen om op Opsporing Verzocht
te komen. Social media kunnen helpen, maar
omdat motoren zo eenvoudig in onderdelen
op te delen zijn, is het ook maar de vraag hoe
sterk jouw motor blijft hangen bij de mensen
die dit bericht voorbij zien komen. Wellicht is de
tip van de STAVC nog wel de beste: graveer of
ets je kenteken in je onderdelen zodat ze in
ieder geval moeilijk te verkopen zijn. De beste
aanval blijft dus nog steeds een ijzersterke ver
dediging.
Via onze Facebook-pagina vroegen we jou om
je ervaringen met motordiefstal. Een greep uit
de reacties leerde ons een boel over hoe die
vengespuis te werk gaat, maar vooral ook hoe
mensen hun motorfietsen beschermen tegen
diefstal.
Jeroen Janssen
‘Ik was overdag met mijn buurman aan het rij
den geweest, waarna we beiden onze motoren
weer in onze garages hadden gezet. De vol
gende dag was zijn motorfiets gestolen. Mis
schien dat we gevolgd zijn, ik weet het niet.
Een tijd later organiseerde ik de openingsrit
van onze motorclub. Die start bij mij thuis en de
hele straat loopt ervoor uit. Nu was mijn motor
fiets aan de beurt. Diezelfde buurman spotte
mijn BMW op de brug die de wijk uitgaat. Het
voorwiel stond op een plantenkar, waarmee ze
hem makkelijk konden verplaatsen. Waar
schijnlijk zijn ze gestoord en hebben ze hem
toen maar gewoon laten staan. Ik heb vervol
gens een andere garagebox gehuurd en daar
een kooi in gebouwd om mijn motorfiets veilig
in op te slaan. Toch kwamen ze een maand
later terug in mijn oude box, waar nog wel de
Yamaha van mijn vriendin stond en de scooter
die we net nieuw hadden gekocht. De Yama
ha vonden we direct de volgende morgen
terug in de struiken. Het leek erop dat ze weer
gestoord waren. De scooter was helaas wel
weg, omdat daar de sleutels nog in zaten. Na
een tip die ik via mijn Facebook-bericht kreeg,
vonden we de scooter – netjes geparkeerd en
op het stuurslot – bij een flat hier 500 meter
vandaan, op dezelfde looproute als waar mijn
BMW de eerste keer werd gevonden. 

Ik heb inmiddels wel geleerd om onze motoren
beter te beschermen. Vanwege een gebrek
aan capaciteit werd mijn dossier de dag na
mijn aangifte al gesloten. Ze waren geen fan
toen ik zei dat ik dan maar zelfonderzoek ging
doen. Toch heb ik het gedaan en ben ik ook
wat vaker laat op de avond een rondje door
de wijk gaan lopen. Daarna is de politie vaker
gaan surveilleren.’
 
De gestolen Yamaha van de vriendin van Je
roen werd gelukkig snel weer teruggevonden
Wat is je advies?
‘Loof een beloning uit op Facebook, dat werkte
bij mij. Ik heb echt geluk gehad dat die gasten
hem in mijn wijk hebben gezet waarin het be
richt door veel bewoners is gezien. Mijn advies
richt zich dan ook meer op beveiliging: zet hem
vast aan de grond. Win zoveel mogelijk tijd,
want als ze echt gedreven zijn om je motorfiets
mee te nemen, lukt het ze toch wel. Dat zie je
wel op die filmpjes uit Londen, waar ze met een
haakse slijper tekeergaan. Door zoveel moge
lijk tijd in te nemen, lopen ze de meeste kans
gestoord te worden en is jouw motorfiets dus
een stuk minder interessant. Ook deel ik nooit
via social media dat ik weg ben. Dieven kijken
namelijk ook mee.’
Volgens de experts
Ook de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit
geeft tips over hoe je je motorfiets het best kunt
beschermen tegen diefstal. Goede sloten en
vast maken aan de grond staan natuurlijk
boven aan het lijstje, een meer opvallende tip
is dat je het kenteken in kunststof onderdelen
moet laten etsen of graveren, zodat die onder
delen niet zomaar kunnen worden verkocht.
De hele lijst staat op www.stavc.nl. Even door
klikken naar ‘Preventietips voor de motorfiets’.
Streamers
‘Zet hem vast aan de grond, win zoveel moge
lijk tijd’
‘Social media kunnen helpen, maar je moet
geluk hebben’
Bron: Motor.nl (16072019)
 
Gerrit Bijsterbosch
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In de rubriek 'Wie zijn onze adverteerders?'
maken we nader kennis met de sponsors
van onze club. Deze keer is het de beurt aan
Veldhuis Advies uit Heerde.
 
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 Dick Vos, commercieel directeur
bij Veldhuis Advies. Al zeker 5 jaar adverteren
we in het clubblad van de Padd’nrieders naar
aanleiding van de (motor)verzekeringen die wij
aanbieden. Zelf ben ik al zo’n 30 jaar werk
zaam bij Veldhuis Advies. Mijn passie is klanten
echt te helpen met een goed advies, zodat zij
een gevoel van (financiële) rust krijgen. Er zijn
al genoeg zorgen in de wereld, laat dit er één
zijn waar wij aan kunnen bijdragen door zeker
heid te bieden met een goede verzekering of
een persoonlijk financieel plan.
 
Vertelt u eens wat meer over wat het bedrijf
doet.
Veldhuis Advies is de grootste financieel advi
seur in de regio voor zowel particulieren, als on
dernemers en bedrijven. Wij adviseren onze
klanten bij het afsluiten van verzekeringen en
we helpen bij schade. Daarnaast geven we
klanten inzicht in hun financiële situatie als
basis voor een goed hypotheek- of pensioen
advies.  In de loop der jaren hebben we ons
gespecialiseerd in motorverzekeringen. We hel
pen u dan ook graag met het kiezen van de
beste motorverzekering, tegen de meest gunsti
ge premie voor uw motor.
 
 
Hebt u iets met motorrijden en motorrijders?
Rijdt u zelf motor? Heeft u wel eens iets bijzon
ders meegemaakt op de motor.
Zelf rijd ik geen motor, maar ik heb mij inmid
dels wel aangemeld voor een “spoedcursus
motorrijbewijs”. Ook hebben we bij Veldhuis
Advies een paar collega’s die fanatiek motorrij
den en hebben we zelfs een wedstrijd crosser
in ons midden. Ik zet mij daarom graag in om
zekerheid te bieden aan motorrijders, zodat ze
bij een onverwachte slipper niet voor vervelen
de kosten komen te staan.

Wat is uw binding – persoonlijk en/of zakelijk –
met De Padd'nrieders?
Als (motor)verzekeringsspecialist in de regio
mogen we ook een aantal leden van de Pad
d’nrieders tot onze klantenkring rekenen. Bij
Veldhuis Advies dragen wij graag bij aan het
geluk en de gezondheid van onze klanten. En
wat geeft een echte motorrijder meer geluk
dan het maken van mooie tourritten in binnen-
en buitenland? Daarom steunen wij deze acti
viteiten graag.
 
Krijgt u wel eens een reactie op de advertentie
uit het clubblad de Paddnrieders?
Het is altijd moeilijk te herleiden via welke weg
iemand contact met ons opneemt. Wel groeit
het aantal motorverzekeringen gestaag. Zeker
nu we het bijbehorende specialisme in huis
hebben gehaald. Zo kunnen we verschillende
motorverzekeringen vergelijken en hebben we
voor een aantal merken zelfs een eigen verze
kering ontwikkeld met uitgebreide dekking. We
helpen toerrijders dan ook graag aan een
goede verzekering die echt bij hun rijstijl past.  

Adverteerders vragen
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Beste motorleu, 
 

We gaan volgend jaar met de motoren naar Winterberg, naar 
het mooie Central-Hotel. Voor verdere info over het hotel kun 

je altijd kijken op de website:  
 www.central-hotel-winterberg.de. 

 
Houd de volgende data vrij en zet ze in de agenda: 

3 t/m 6 september 2020. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
In het nummer van maart komen we met meer nieuws en 

met het aanmeldingsformulier! 
 

Voor nu; fijne feestdagen toegewenst en een goed en 
gezond 2020! 

 
Met vriendelijke groet, de buitenlandcommissie, 

Alie, Andries en Gerard 
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Lief & Leed 

Ken je, of weet je van iemand,
die een hart onder de riem kan
gebruiken ? Laat het ons weten,
zodat wij een kaart kunnen stu

ren of er op bezoek kunnen
gaan. 

Frits van de Tuin
Veel respect voor Frits. Zo veel doorzettingsver
mogen om weer te kunnen functioneren als
voorheen. Na een aantal maanden te hebben
gerevalideerd in Enschede is Frits nu weer op
Wapenveldse bodem en revalideert momen
teel in de Vogellanden in Zwolle. Er staan nog
verschillende testen op de agenda, waaronder
fietsen en autorijden, dit gebeurt eerst in een si
mulator en daarna op de weg. Frits veel suc
ces en kracht voor alles wat nog komen gaat.
 
Al jullie blijken van belangstelling en bezoekjes
doen mij erg goed aldus Frits.
 

Carla en Roelf de Boer
Tijdens de feestavond heb ik dan eindelijk Roelf
en Carla gesproken. Na een aantal keer te
hebben gebeld, hebben Roelf en Carla einde
lijk hun presentje in ontvangst kunnen nemen.
Zij hebben destijds een beterschapskaartje ont
vangen omdat Roelf onlangs geopereerd is
aan zijn oog en afgelopen zomer heeft Carla
een nieuwe knie gekregen. Gelukkig gaat het
weer goed met beiden, waarop Roelf nog toe
voegt : "Ik zie eindelijk weer goed en heb wel
zin in een gezellig avondje." Roelf en Carla veel
gezondheid gewenst.
 
Gerard Roelofs
 Gerard heeft naar het buitenlandweekend
een maagverkleining ondergaan. Gelukkig is
de operatie goed verlopen en is het Gerard
reuze mee gevallen. Hij is in een korte tijd al
ruim 10 kilo verloren, maar fijn om te horen dat
het goed met je gaat Gerard ! Wij wensen je
veel gezondheid toe en veel succes met je her
stel. 
 
 

Henk Dul
Is na het motorweekend van 2019 geopereerd
aan zijn hand/elleboog. Tijdens het motor
weekend heeft Henk veel pijn ervaren. Hij is ge
opereerd aan zijn elleboog i.v.m. een zenuw
die in de knel zat en deze is verlegd en in zijn
hand is een tunnelsyndroom verholpen. Henk is
nu drie schroefjes rijker en iets zwaarder, maar
heeft na de operatie gelukkig geen pijn meer
aan zijn hand, pols en elleboog. Al eerder is hij
geopereerd aan dezelfde klachten aan zijn an
dere hand. Hij kan zijn handen nu weer opti
maal gebruiken.

Iedereen wil toch schitteren op de nieuwe co
verpagina van 2020!
 
Het mooie motorseizoen van 2019 zit er weer
op en wij gaan er vanuit dat er weer mooie
kiekjes onderweg zijn gemaakt !
Stuur je foto in en win.
 
Het mooiste zou zijn dat het ook dit jaar weer
een foto wordt van één van onze leden, net als
de cover van Hans en Wim van 2018 of zoals
de cover van 2019, de winnende foto van Harry
van Ommen.
Wie wil dat nou niet … een heel jaar jouw
mooiste foto op de deurmat.
 
Jouw foto staat dan vast voor alle vier edities
van 2020.
De foto moet wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen:
Er moet rekening worden gehouden met de in
deling van de cover, zodat niet net het belang
rijkste wordt afgedekt door de vaste onderde
len ervan. De geschiktheid van de foto wordt
beoordeeld door de redactie. Ideaal heeft
deze een afmeting van (B x H =) 2540 x 3626
pixels.
 
Stuur de foto naar : tlg-nijhof@hotmail.com. De
sluitingsdatum is 1 februari 2020.
Succes gewenst namens het redactieteam.

Doe mee en win !
Foto wedstrijd 
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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 ile- 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 koie (neemt niet 
weg dat tussen de iles 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?

*Deze actie is alleen voor leden die een nieuw (betaald) lid aanbrengen.
17www.paddnrieders.nl



18



Ik kijk weer in mijn spiegel waar Teuntje rijdt en
nu begrijp ik hoe Fred Gerson zich heeft ge
voeld tijdens de avondvierdaagse, toen Henk
Burgmeijer vroeg: "Fred heb je een blauwe
aanhanger?"
De rit zit er bijna op, vanuit Twello, via Nijbroek
door het mooie dorp Oene mijn geboorte
dorp.... en we rijden Heerde ons thuishonk bin
nen.
 
Veilig thuis, nogmaals bedankt Toercommissie.
 
Groet Gerard

Grensland route
   met Teuntje 
 
Gaan we of gaan we niet, iets te laat gaan we
op weg naar het thuishonk Tapperij Teun.
We zijn te laat, Teunis lag denk ik al weer in
bed en gelijk had hij.
We gaan aan de tocht beginnen en eerst
maar een pluim uitdelen aan onze toercom
missie: wat een TOP rit in één woord geweldig.
Via de Kanaaldijk en IJsseldijk naar Deventer,
bij Epse linksaf en kijk daar hebben we nog
nooit gereden en dat voelt lekker.
We komen door Geselaar en rijden langs
mooie boerderijen, af en toe even in de spiegel
kijken of Teuntje bij is, het gaat super samen.
In Neede is het tijd voor koffie lekker in het zon
netje op een terras bij de molen.
Na een half uurtje gaat het verder via Rekken,
bij Oldenkott verlaten we Nederland en rijden
Duitsland in. De gaskraan gaat verder open en
we komen door Vreden, even een stop om wat
foto's te maken voor ons mooie clubblad.
We vervolgen onze weg en verlaten ons buur
land bij Kulmann. De tocht gaat langs de
grens verder en het wordt tijd voor de inwendi
ge mens. We komen uit bij Italiaanse meren
waar de Strammer Max ons heerlijk smaakt.
Teuntje geeft aan er kan wel een tandje bij Nij
hof!!! Oké dan gaan we dat doen.
 
De rit blijft super we komen door Ratum, Kotten,
IJzerlo, Voorst, Oude IJsselstreek allemaal
mooie dorpen en ik zeg tegen mezelf: deze
tocht ga ik in het voorjaar nog eens rijden.
 
In 's-Heerenberg lekker een dankje op een ter
ras met een tropische temperatuurtje voor
deze tijd van het jaar en dan gaat de route
verder richting Doesburg en bij Bronkhorst met
het pontje de IJssel over.
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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 i  a de , uitlate , a u’s, s hokde pers, re e , velge , trekhake  e  
katalysatoren. 
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Wat een snertrit Gerrit!!
Ik was om 9.35 bijna te laat voor vertrek. Ik
moet altijd een klein half uurtje rijden vanuit
Hasselt naar Tapperij Teun. Maar de oude IJs
selbrug was afgesloten en dat was slecht aan
gegeven. Dus terug via de snelweg, richting
Wezep en dan binnendoor. De snertrijders
waren Henk W, Jan R, Jaap, Andries, Guido,
Willem en ondergetekende, 7 man in totaal.  
Willem maakte de tocht in zijn uppie.
 
Wat zou het worden, regen of droog op onze
route door Drenthe. Het werd in totaal zo’n
twee uur matige regen en de rest droog. Nog
weinig blad op de weg. Ideaal weer dus en
jammer voor de clubleden, die niet gingen rij
den, omdat de dreiging van slecht weer te
groot leek.
 
Het was wel even slikken, toen ik vóór het weg
rijden al hoorde dat er geen snert na afloop
was. Wat bleek, Tapperij Teun is niet meer
open op zaterdag en het was te onzeker wan
neer we terug zouden zijn, anders hadden ze
geloof ik graag alsnog snert gemaakt.
 
Ik heb op deze route van 225km veel wegen
gereden die ik nog nooit had gezien. Van de
zomer heb ik in Drenthe vanuit de camping in
Dwingeloo gefietst. Ik was toen (ook al) onder
de indruk van het mooie landschap. En niet
veel verkeer, goede wegen. Alleen bij regen
moet je wel oppassen met de klinkers.
 
Je zou bijna denken dat Gerrit heeft aange
voeld dat er in de week dat we deze tocht zou
den rijden, opgeschrikt zouden worden door
een raadselachtig gezin. We kwamen in Ruiner
wold aan het huis voorbij waar een vader van
67 en 4 kinderen gedurende 9 jaar lang een af
gezonderd leven hadden geleid. De Oostenrij
ker Josef B voorzag ze van eten en drinken. Vrij
willig, gedwongen, omdat de wereld zou ver
gaan? Tijdens onze rit wisten we nog niet hoe
het zat. De politie wist het die week nog alle
maal niet. En nu, nu het Bijpratertje verschijnt?
 
 

Koffie net buiten Havelte bij  theehuis ‘t Hune
bed, mooi ingericht, veel zitplaatsen en zelfs
een eigen kok. Maar €5 voor appeltaart bij de
koffie maak je niet vaak mee. Andries heeft hier
in militaire dienst de bewaking van de kernkop
pen gedaan en Henk wist te vertellen dat hier
gedurende de koude oorlog (ca1947-ca 1990)
5000 militairen gelegerd waren. Ik zelf weet nog
dat vrienden van mij hier jarenlang elke 2e
kerstdag met veel medestanders tegen de
kernwapens demonstreerden.
 
De lunch hadden we in restaurant/snackbar
Zorgvlied, precies op de grens van Friesland en
Drenthe, genoemd naar de streek. Maar ik
denk bij zo’n naam dan altijd meteen aan een
bejaardenhuis.
 
Gerrit reed niet mee, maar vertelde vooraf dat
hij de route 2x gereden had, dus gecontro
leerd. En dan kom je toch weer 2 wegomleg
gingen tegen. Met elkaar kom je er dan toch
wel uit. Andries was voorrijder, prima! Follow
the leader, en achteraf pas commentaar
geven, als je meent dat we anders hadden
moeten rijden. Zo hoort het volgens mij.
 
 In de buurt van Ansen zagen we een bord
“Paddentrek”, fout geschreven, want we reden
een  “PaddnriedersTrack”. Maar goed, er lag
een paddentunnel, die met dit bord werd aan
gekondigd.
 
 

De laatste stop was bij Grand Café Het Oude
Station in Dalfsen voor een bakje koffie. Daar
hadden we een uitgebreide discussie over de
boerenprotesten en de stikstofproblemen. Wat
zouden wij met onze 7 motoren bijdragen aan
de vervuiling? Ik denk weinig. Ik hoop dat we
nog lang gewoon motor mogen rijden van de
regering.
 
Rob de Klerk

Wat een Snertrit !!
Zaterdag 19 oktober
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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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Afscheid Tonny ter Maten
De koning is dood, lang leve de koning
 
 
 
1992 is onze mooie motorclub de Paddnrieders
opgericht en in 1994 is mij gevraagd om voor
zitter te worden van deze club. Dit heb ik tot en
met de ALV in 2017 met veel liefde en plezier
gedaan. 23 jaar dus als voorzitter en tot en met
de ALV 2020 nog 3 jaar als gewoon bestuurslid.
Wij zijn als club in de gelukkige omstandighe
den dat we ook veel jongere leden hebben en
zelfs veel van deze jeugd ook in ons bestuur
hebben zitten. Prachtig om dit te zien. En dan
ook zeker te weten dat wanneer je er zelf geen
deel meer van uit gaat maken de club ge
woon goed bestuurd blijft worden. Dit wetende
en het feit dat Ineke en ik ons leven een beetje
anders zijn gaan inrichten heeft mij dan ook
doen besluiten om met de bestuurstaken vanaf
de komende ALV, binnen de club volledig te
stoppen.
Veel mooie herinneringen heb ik aan deze 26
jaar. Onze buitenland ritten zijn daar bijvoor
beeld een mooi voorbeeld van.
Vanaf 1994 zijn wij dit als club gaan doen.
Duitsland, België en Luxemburg. 15 jaar heb
ben Guido, Jacqueline, Ineke en ik dit met wis
selend succes georganiseerd. Voor mij was de
buitenlandrit in 2006 naar Balve het hoogte
punt in al die jaren.
Door toeval ben ik in 2005 de burgemeester
van Balve aan de voormalige oostgrens van
Duitsland tegengekomen. Hij met een vrien
dengroep en ik ook met een vriendengroep. In
de sauna zaten wij in de middag met hen te
zweten en zij maar lachen over het feit dat Ne
derland niet kon winnen met voetballen van de
Duitsers. Tot vervelens toe moeste wij ze eigen
lijk wel een beetje gelijk geven. Toen ik riep dat
de Duitsers ooit 61 jaar geleden van ons had
den verloren werd het stil. Ik dacht, die zien we
nooit meer terug. Na het eten in de disco
onder het genieten van de nodige drank kwa
men wij dichter tot elkaar en werd er niet meer
over voetbal geluld. Sinds die tijd zijn wij met el
kaar bevriend en komen we over en weer jaar
lijks bij elkaar, al zou het alleen maar voor het
jaarlijkse “Schützenfest” zijn. In 2006 hebben we
met hulp van Hubertus Mühling, zijn vrouw, in

woners en vrienden een supermooi lang week
end gehad. 67 deelnemers hadden wij bij el
kaar. Vrijdag reden wij vanaf Wapenveld naar
hotel Antoniushütte in Eisborn. Hier bij aan
komst een super goed eten gehad en om
19.00uur werden we door de bewoners van
Volkringhausen, dorp waar Hubertus woont,
met busjes en auto’s opgehaald. Direct door
naar de schuttersweide, waar de schutters ver
eniging voor ons een heuse vogel had ge
maakt welke wij er mochten afschieten. Aan
wezig waren de leden van “Schützenverein Hu
bertus uit Volkringhausen en de leden van de
motorclub uit Balve: Bikerstammtisch Balve.
Men had voor ons een drankwagen van Veltins
geregeld en een grote Duitse swing waar
braadworst und koteletten op werden gegrild.
Vrouwen en mannen mochten schieten, het
geen in de Duitse traditie niet normaal was. Tot
in de late uren hadden we het super met el
kaar.
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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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Zaterdag stonden de mannen van de Biker
stammtisch Balve alweer klaar in Eisborn en
reden we met voorrijders van hun rond in het
Sauerland. Elke groep had een eigen voor en
achter rijder. Om 20.00 uur stonden er 2 grote
bussen voor het hotel en hierin zijn we allemaal
naar Balve gereden om aldaar met de schutte
rij uit Balve de afrekening van het schuttersfeest
te vieren. Dit was in de grootste natuurlijke grot
in Europa. Grote containers met 1000 liter bier
staan voor de ingang en door de vloer heen
lopen de bierleidingen naar de diverse tappun
ten in de grot. Een mooi band speelt prachtige
muziek en we worden bij binnenkomst welkom
geheten door Wilhelm Rademacher, voorzitter
van Bikerstammtisch Balve en Hauptman van
de schutterij in Balve. Ook nu weer feest tot in
de late uren en om 01.30 uur stonden de bus
sen weer klaar om ons terug te brengen naar
het hotel. De nodige mensen hadden de zon
dag echt geen puf meer om te gaan motorrij
den vanwege de alcoholdampen. Weer heer
lijk eten en maandag dan helaas weer naar
huis.
 
 

Wanneer ik hieraan terugdenk en uiteraard
aan nog vele andere mooie evenementen van
onze club dan zijn dit dierbare herinneringen.
Toen Ineke en ik 25 jaar getrouwd waren en wij
door een oldtimer werden opgehaald en met
een grote motorescorte door Wapenveld en
omgeving werden rondgereden. Echt mooi.
Midzomernachtkampen in de tent en veel “
Dropshot” of volgens een van de leden: “pik
aan de lip”. Rond de BBQ en de volgende dag
een heel klein beetje veel hoofdpijn. Er zijn te
veel van dergelijke momenten om dit allemaal
te benoemen, maar het heeft ons leven verrijkt.
Kortom heel hartelijk bedankt dat ik al deze tijd
jullie bestuurder mocht zijn en wees er van
overtuigd dat de huidige voorzitter en zijn be
stuurders deze club fantastisch kunnen aanstu
ren en het ons de komende jaren nog super
naar de zin kunnen maken.
Jullie zullen mij dan ook wat minder zien maar
ik blijf lid van de club en zal echt proberen zo
veel mogelijk aanwezig te zijn.
 
Met de hartelijk groeten Tonny ter Maten

Tonny Bedankt !
 

Namens bestuur,       
redactie en alle   
Padd'nrieders voor ja
renlange inzet voor de
club.
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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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Laat de ballen maar vallen.
feestavond 2019

Zaterdag 16 november was het eindelijk tijd
voor de jaarlijkse feestavond.
 
Met een geweldige opkomst van jong en oud
was het zaaltje bij de bowling van Hattem mooi
gevuld met enthousiaste leden en aanhang.
Ook de nieuwe leden, de familie Dokter, waren
op deze avond aanwezig.
 
Na een warm welkomstwoordje van de voorzit
ter was het tijd om aan te vallen aan het BBQ
buffet. De innerlijke mens moet eenmaal goed
gevuld zijn voor een avondje fanatiek bowlen.
 
Na een aantal bordjes vlees en aardig wat
drankjes te hebben genuttigd was het tijd om
in actie te komen en de handen uit de mou
wen te steken. Met mooie gekleurde schoenen
werden de teams al snel gevormd aan de ver
schillende banen. De meest fanatieke spelers
waren dan toch de senioren onder ons. Wat
een enthousiasme, wat een knallen van de
ballen en lawaai klonk er over de baan. Er wer
den verschillende tactieken gedeeld met el
kaar en er klonk ook met enige regelmaat flink
gejuich over de baan bij de verschillende stri
kes en spares die gegooid werden. Er zullen
vast wel wat spierpijntjes zijn geweest de vol
gende dag.
 
Het was weer een geslaagde feestavond. Wij
kijken alweer uit naar volgend jaar.
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Industrieweg 25  7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳ k-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

gebben motoren.nl

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

 ✓ zeer uitgebreide 

kledingshop
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen-

en accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste 

werkplaats voor 

onderhoud van alle 

merken

 ✓ vakkundig opgeleide 

monteurs

 ✓ altĳ d 150 mooie 

occasions op voorraad 

van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige

schade-afhandeling

 ✓ scherpe 

verzekeringspremies

 ✓ gunstige 

betalingsregelingen

 ✓ tevens zĳ n wĳ  MX cross 

dealer, ATV-dealer en 

bromfi etsdealer

Altĳ d SUPERdeals

ledenkorting
Op alle niet afgeprĳ sdekleding en onderdelen ontvangen clubleden maar liefst 10% korting.
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Kerst Groet 
Uitnodiging algemene ledenvergadering 

Clubkalender 2020

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

eventueel ongevallen opzitten
denverzekering.  Schat ik Snurk niet, 

Ik droom dat ik een Motor ben. 

De padd'n-mop

Wij als bestuur kijken terug op een mooi motor
seizoen 2019. Iedereen bedankt voor zijn of
haar inzet en aanwezigheid bij alle mooie acti
viteiten die door de club zijn georganiseerd.
 
Via deze weg wil het bestuur iedereen fijne en
feestelijke dagen toewensen en een spette
rend uiteinde. Al het goeds en gezondheid
voor 2020 !!
 
Het bestuur wil u allen uitnodigen voor de jaar
lijkse algemene leden vergadering. Deze wordt
gehouden op dinsdagavond 18 februari 2020.
Deze avond wordt wederom gehouden bij acti
viteitencentrum Zoethout aan De Waag 2 te
Hattem. Verdere informatie volgt via de mail.
 
Tot ziens in het nieuwe jaar 2020 !

Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland:
 
Algemene Leden Vergadering
Di   18 februari   
          
Schemerrit
Vr   20 maart   
 
Openingsrit                 
Za   18 april     
 
Meirit        
Zo   17 mei   
 
Avondvierdaagse               
Di   16  t/m Vr 19 juni 
 
Excursierit       
Za   11  juli       
 
27e Padd’nriederstoer               
Zo   16 augustus   
       
Buitenlandtoer
Do 3 t/m Zo 6 sept 
 
Herfstrit       
Zo   20 september 
 
Sluitingsrit      (met snert)              
Za   17 oktober   
 
Feestavond*            
Za   21  november   
                      
*Datum nog niet definitief

       Ladies ride 2020 
Nieuw: nadere info volgt nog 
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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 combinaie 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 arikelen 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, schoonmaakarikelen, 
facilitaire producten, kantoorarikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 

en lederwaren, tot aan complete projecinriching.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 

Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 

Automaisering & Computers Team onder één dak. 
Gemakkelijk bestellen in de showroom/winkel, 

catalogus, per telefoon, email en de webshop. 

Grais parkeren voor de deur, snelle levering door 
eigen servicebezorgdienst.
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