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Uw financiën, 
onze zorg!
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Commissies
 
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Frits en Johannet van der Tuin
 
Toercommissie buitenland
Gerard Nijhof
Alie van Ommen
Andries van de Wetering (Routes)
 
 
Commissie Lief & leed
Dennis Tijssen
 
 
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
Jan Hulsbergen: tel.038 4441374
 
 
Druk
Editoo B.V. te Arnhem
 

 
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
Teuntje Nijhof
 
 
 
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
 
 
 
Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet-leden: € 5,00
(incl. 1 consumptie)
 
 
Secretariaat:
Collin van der Kamp
tel. 0651551295
e-mail: paddnrieders@gmail.com
 

Colofon
NR. 127 / Maart 2020
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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

Voorwoord
voorzitter

YEAHHH, daar zijn we weer een nieuw jaar met
nieuwe routes de toercommisie is er weer druk
mee geweest, maar we staan allemaal te trap
pelen om ons stalen ros weer van stal te halen.
DE START VAN MOTORSEIZOEN 2020.
En..... hebben we allemaal de datums van de
clubkalender in onze agenda's gezet? Wel zo
makkelijk toch, we willen geen rit missen. (club
kalender op pagina  23)
 
Blij...... zijn we met de vier nieuwe leden die zich
hebben aangemeld:
Joeri Westendorp uit Hattem
Ruben van Holland uit Harderwijk
René en Grietje Scheffer uit Zwolle.
Maar helaas ook leden die zich hebben afge
meld waaronder, Willy de Graaf en Henk
Poppe, Lia Vorstelman en Jan Dirk van Loo.
 
En dan niet te vergeten de Buitenlandtoer
waarvoor u zich al kunt opgeven. De nieuwe
commissie heeft er al veel voorpret aan gehad
en wil dit graag met jullie delen, elders in deze
editie vindt u het inschrijfformulier dus geef u
snel op. En wat vindt u van de Cover foto van
2020? De winnaar maken we bekend in de Juni
editie.
Graag zien we u bij 1 of het mooiste zou zijn bij
alle ritten, en we wensen u een prachtig motor
seizoen met veel veilige kilometers.
 
Motor groet namens de redactie.

Beste Leden,
 
Het motor seizoen gaat
weer van start en het be
looft een mooi jaar te wor
den. Motorrijden zit anno
2020 weer helemaal in de
lift. Kijk b.v. naar de motor
beurs Utrecht: waar er vorig
jaar nog diverse grote mo
tordealers schitterden door

afwezigheid, staat de Jaarbeurs dit jaar weer
bomvol. Ook wij doen dit jaar wat extra's, er
staan namelijk twee nieuwe evenementen op
de toerkalender van onze club. De eerste is de
schemerrit die in de avond van 20-03 gereden
gaat worden. Verdere info volgt nog via de
mail.
 
Het tweede evenement is "De Ladies Ride" een
toerrit die speciaal georganiseerd wordt voor
de vrouwelijke motorrijders uit de regio, dus
voor ook de dames die geen lid zijn. Ook volgt
verdere info via mail, social media en de lokale
kranten. Beide ritten zijn initatieven vanuit de
vereniging en niet vanuit het bestuur. Ik vind
het een goede zaak dat leden meedenken
over nieuwe activiteiten en leden werving, dus
hebben jullie ideeën voor activiteiten of leden
werving, schroom niet en stuur het naar pad
dnrieders@gmail.com zodat we het in het be
stuur kunnen bespreken tijdens de vergade
ring.
Wij hebben 2020 afgetrapt met de Algemene
Ledenvergadering, ik vond het super om te
zien dat er zoveel leden aanwezig waren bij de
vergadering. Het hoogtepunt voor mij was de
benoeming van Tonny als eerste erelid van de
motorclub, Tonny nogmaals bedankt voor de
bewezen diensten en geniet van je status als
erelid.
Geniet allemaal van de leuke activiteiten die
door de club georganiseerd worden dit jaar.
 
 
Groeten Bernd
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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



Nazomeren in Thüringen
Ik noem deze tour in Thüringen NAZOMEREN,
maar het is natuurlijk afwachten hoe eind sep
tember het weer is. Het kan vriezen en dooien.
 
Met ons groepje pensionado's hebben we af
gesproken om eind september een aantal
dagen naar Bebra te gaan om in het voorma
lig oost Duitsland ritjes te rijden. Vanuit Bebra
kun de gemakkelijk Thüringen en de Harz berei
ken.
 
23 september
We hebben afgesproken om te vertrekken
vanaf de Keet om via Enschede de grens over
te gaan. We rijden via de snelweg naar de
grens om dan langs Münster en Hamm te rij
den het Sauerland in. Net voor Werl houden we
de lunchpauze om vervolgens voldaan na een
broodje en een kop koffie weer verder te rijden.
Nog een stukje A445 en dan gaat het bij Ols
berg echt het Sauerland in. We rijden langs Wil
lingen richting Edersee en Bad Wildungen.
Via mooie slingerwegen bereiken we dan na
425 km eindelijk Bebra om te tanken. Door
wegwerkzaamheden was het even zoeken en
raakten we elkaar kwijt. Gelukkig had ieder de
route naar het hotel zodat we elkaar daar trof
fen.
Na inschrijven eerst een biertje. We waren eer
der bij Sonnenblick geweest en wisten dat een
goed buffet op ons wachtte. Na het eten heb
ben we in overleg met de baas een route uit
gezocht die ons uit de regen moest houden.
De temperaturen waren niet echt nazomers en
regen was op diverse plaatsen te verwachten.
We waren nu wel aan een goede nachtrust
toe.

24 september
 
Lekker ontbijten en dan op aanraden van de
hoteleigenaar rijden we naar het zuiden waar
de minste kans op regen is. Het is de Rhoen in,
met zo'n 270 km te gaan. We rijden een stukje
parallel aan de snelweg en slaan dan links af.
 
Delen van de route hebben we al eens gere
den met de Padd'nrieders maar is nu voor ons
aangepast i.v.m. wegwerkzaamheden en het
weer. Kans op regen is vandaag gering. De
temperatuur valt wat tegen maar is goed te
doen. We rijden nu de wat minder drukke
wegen op met mooie uitzichten en hier en
daar in bloei staande koolzaadvelden. Je kijkt
er prachtig geel overheen. We vinden in een
plaatsje een koffiegelegenheid en kijken uit
over een markt. Leuke drukte om te zien. We
moeten weer verder anders komen we van
daag niet rond.
 
Bij Bischofsheim a.d. Rhoen maken we een uit
stapje de Klosterkreuzberg op met prachtige
hoog tempo bochten. Naar beneden gaat het
nog harder. We pakken de route weer op en rij
den een stuk westwaarts langs de Fulda. De
omgeving is prachtig met af en toe hoogvlak
tes met vergezichten. Inmiddels hebben we ge
luncht en kunnen er weer tegenaan. We heb
ben nog zo'n 80 km te gaan en genieten met
volle teugen van deze prachtige omgeving.
 
We komen weer langs de snelweg op weg
naar een tankstation. Even een lekker biertje
en dan naar het zwembad, lekker bubbelen.
Na het eten zitten we weer om de tafel de
route voor morgen te bepalen zodat we de
minste kans op regen hebben. Nu eerst slapen.

7www.paddnrieders.nl
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25 september
 
Na een uitgebreid ontbijt waren we er klaar
voor. We gaan vandaag Rhoen-Thueringer
wald rijden. Een afstand van ongeveer 240 km.
Om 9 uur zitten we op de motor en gaan we
op pad.
We rijden, zeer toepasselijk, over de Thüringer
Strasse richting de Werra. Als we de Werra over
steken zien we rechts een enorme afvalberg
van een kali mijn. Deze blijven we een hele tijd
zien. Het weer valt niet tegen en we hopen er
het beste van. We kijken al een poosje uit naar
een geschikte plek om koffie te drinken. Dat
valt een beetje tegen. Het is niet echt een toe
ristisch gebied en bovendien september. De
omgeving en de route is geweldig en dat
maakt veel goed. Wel hebben we af en toe
een mistbank zodat het tempo aangepast
moet worden. Zo zit je hoog en kijken we over
de mist heen en kijken we uit over deze mooie
omgeving.
 
Op een koffiestop praten we met de eigenares
se over de vroegere DDR tijd. In het kort komt
het er op neer dat ze blij zijn dat die tijd voorbij
is maar dat zo ook een onzekere toekomst had
den.
 
Er is heel weinig verkeer en er zijn heel veel
bochten. Echt genieten geblazen. Zo'n mooie
dag zit er dan ook snel op en zijn we alweer bij
het hotel. Nog een gezellige avond en dan de
volgende dag alweer huiswaarts.

26 september
 
Rustig ontbijten en de weerberichten bekijken.
Het lijkt zo te zijn dat hoe dichter we bij huis
komen hoe meer kans op regen. Voor de ze
kerheid doe ik mijn gele regenjas maar vast
aan. Het eerste deel van de terugreis valt het
erg mee maar op een gegeven moment nade
ren we een enorme zwarte lucht en rijden we
de nattigheid in.
 
We rijden een plaatsje in (het was even droog)
om wat te eten. Daar zat een oudere vrouw die
mooie verhalen vertelde waar ze vandaan
kwam (ze was uit de DDR ontsnapt) en deed
verslag van haar leven.
 
Leuk maar we moeten verder. Zo nu en dan
reden we weer de regen in en dan reden we
ons weer droog. Bij Gronau tanken en afscheid
nemen omdat bij Enschede een aantal richting
Almelo gingen. Het werd alsmaar drukker op
de weg en bij Apeldoorn de A50 op de echte
drukte in. Af en toe stond het verkeer echt stil.
Gelukkig konden wij wel blijven rijden maar wel
oppassen. We waren inmiddels droog gereden
en waren blij weer heelhuids thuis te zijn. Bij het
na zomeren moet je dus echt geluk met het
weer hebben.
 
Tot de volgende rit. 
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Brandstof voor de motor

Brandstof   
E10 en E5  
 
Op de ledenvergadering van dinsdag 18 febru
ari jl. kwam de vraag van Willem Vorstelman
over de nieuwe brandstof E10. Wat wij er van
vonden en of onze motoren hier tegen kunnen.
Er onstond een leuke discussie over het voor en
tegen van deze brandstof. In overleg hebben
we het een en ander op het internet uitgezocht
en vonden veel uitleg bij de KNMV en de
ANWB. 
 
Zie hieronder:
 
Sinds oktober 2019 hebben alle grote tankstati
ons de verplichting om E10 benzine aan te bie
den. In deze brandstof zit 90% benzine en 10%
bio-ethanol. Het veschil met euro 95 is niet
groot, want in de euro 95 zat ook al een beetje
bio-ethanol. Het gaat hier om europese regel
wetgeving.
 
Kunnen onze
motoren hier tegen? 
 
Bio-ethanol is een alcohol die een andere
scheikundige samenstelling heeft.
De verbranding is heter maar ook minder calo
risch. Door de extra warmte en andere chemi
sche samenstelling kunnen pakkingen, slan
gen e.d. aangetast worden. Ook metalen
delen kunnen hier extra door slijten.       
 
Is mijn motor geschikt voor E10 ?
 
 
Dit kun je makkelijk checken via de website
van de E10 check.
 
Heb ik na één keer tanken van E10 een
probleem?
 
Wanneer je motor niet geschikt is voor E10 dan
kan je na een keer tanken geen probleem ver
wachten.
 

Zijn er betere alternatieven?
 
Ja die zijn er. Zo kun je euro 98 tanken. Daar zit
max. 5% bio-ethanol in. Het is iets duurder maar
vaak loopt de motor er beter op. Tank je toch
steeds E10 dan kun je Fuel Improver bij iedere
tankbeurt toevoegen. Ga je veel naar het bui
tenland, kijk dan op het internet welke brand
stof je het beste kunt tanken en neem dan F I
mee.
 
De meeste jonge motoren kunnen deze E10
verdragen.

De Padd'n-mop 
We gaan dit jaar massaal met z’n allen op va
kantie naar Zicht
 
Waar ligt dat dan?
Geen idee.....
Maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht’
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BMW Product training Spanje,

Dinsdag 11 februari mocht ik vertrekken naar
Spanje, ik ging naar de product training van
BMW in Fuengirola waar we de ins en ouds te
zien en horen kregen van de 2 nieuwe model
len F 900 R en de F 900 XR. We waren met een
groep van 16 Nederlandse collega’s van ver
schillende BMW dealers.
 

Na het inchecken konden we gelijk door naar
het welkom van BMW. Er stond ons daarna een
verrassing te wachten, we mochten nog even
snel kijken bij DE R 18, deze moest door naar
een show in Parijs. Dit was de productie versie
waar ze hoogstwaarschijnlijk in augustus mee
gaan komen. De BMW R 18 is voorzien van het
grootste BMW boxer motorblok ooit. Een 2 cilin
der van maar liefst 1800 CC! Dit blok moet een
geweldige hoeveelheid koppel en een prachti
ge sound produceren. Bij onze Simako-BDM
vestiging in Elst hebben we de showroom

boven omgebouwd tot de grootste BMW Heri
tage experience center van Nederland. Houd
het in de gaten wanneer deze geweldige
motor in de showroom komt, wand het is een
bezoekje waard!
 
Na deze mooie R 18 te hebben gezien konden
we door naar de training van de F 900 R. Deze
900 R is uniek in zijn soort met een mooie prijs/
kwaliteit verhouding. Ook hierna weer een
korte pauze met een lekkere versnapering tus
sendoor. Daarna door naar de training over de
F 900 XR. De XR heeft een heerlijke houding
waardoor je relaxter en met meer comfort kunt
rijden en reizen. In de pauzes konden we lekker
genieten van de heerlijke Spaanse zonnestra
len. Ook kregen we de nieuwe S 1000 XR te zien
en ook daar weer de ins en ouds over, deze
mooie motorfiets laat nog even op zich wach
ten en zal ergens in juni in de showroom ver
schijnen.

Mooie motoren, heerlijk weer, lekker bieren  
@ Echt genieten !

13www.paddnrieders.nl
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Na een dag lang de theorie te hebben aange
hoord werden we geloond en mochten we de
volgende dag met deze 2 rijden en dat was
genieten, de temperatuur was ± 24 graden,
volop zon en zeer mooie wegen in de bergen
van Spanje. Hierna hebben we ons lekker op
gefrist en de koffers gepakt en vervolgens
onder het genot van een hapje, drankje en de
Spaanse zon onze meningen en rijeigenschap
pen gedeeld over deze  mooie modellen.
Begin van de avond vlogen we weer terug
naar ons koude landje en met een verschil van
20 graden was dat ook goed te merken Brr.
 
Mocht ik jullie hebben geïnteresseerd of heb
ben jullie interesse in een van deze modellen
zijn jullie natuurlijk van harte welkom in de
showroom van Simako-BDM te Apeldoorn.
Op naar een mooie motorjaar en iedereen vei
lige kilometers gewenst groetjes Dennis.

ALV. 2020 
Algemene ledenvergadering dinsdag 18 febru
ari 2020

Allereerst wat een geweldige opkomst in sei
zoen 2020. Gezichten die jaarlijks op de eerste
rij zitten, maar ook oude bekenden die niet
jaarlijks aansluiten en ook nieuwe leden heb
ben zich dit jaar laten zien bij Zoethout in Hat
tem. Mooi om te zien dat de vergadering jaar
lijks beter bezocht wordt.
Dit belooft wat voor seizoen 2020.
 
Met vele belangrijke punten op de agenda
ging onze jonge, getalenteerde voorzitter als
een sneltrein door de stukken heen. De jaarver
slagen en de begroting voor het komend jaar
werden al snel goedgekeurd door de aanwezi
ge leden. Zelfs met de kritische blik van school
meester Eef zijn deze stukken door de keuring
gekomen.
 
Zo snel als de stukken werden vastgesteld, zo
snel werd de bestuursverkiezing ook gehouden
en afgerond. Zo waren Teuntje en Jan herkies
baar en werd het al snel duidelijk dat zij nog
een aantal jaren hun functie binnen het be
stuur mogen uitoefenen. Hier was geen twijfel
meer over mogelijk.
 
Teuntje en Jan fijn dat jullie het bestuur van de
Paddnrieders nog een aantal jaar zullen blijven
ondersteunen.
 
Wel waren er 2 leden aftredend en niet herkies
baar : Tonny en Nienke. Beide een goede en
mooie reden om te stoppen. Nienke stopt met

15www.paddnrieders.nl
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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



           
 
  

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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haar bestuursfunctie omdat zij en Dennis voor
het eerst ouders mogen worden dit jaar. Nien
ke wil hier optimaal van gaan genieten en wil
daardoor geen bestuurlijke functie meer uitoe
fenen. Nienke blijft wel betrokken bij de club en
zal nog wel haar bijdrage leveren aan het vul
len van het Bijpratertje. Het eerste jaar zullen
jullie haar dan ook weinig tot niet meer zien op
de motor.
 
Tonny is al meerdere malen aan het woord ge
weest in het Bijpratertje waarbij hij zijn aftreden
al heeft aangekondigd. Naar vele jaren van
trouwe inzet voor de club draagt Tonny het
stokje over. Zoals hij zelf mooi zegt, ik draag het
nu over aan de jeugd binnen het bestuur (met
uitzondering van Fred natuurlijk). Tonny is al
meerdere malen in het zonnetje gezet en be
dankt door de leden en de verschillende com
missies binnen de club. Maar een lid die zoveel
voor een club heeft betekend kun je niet zo
maar laten gaan. Die moet gekroond worden
als erelid. Tonny is gekroond met een goud
kleurig speldje en mag nu gratis lid zijn van
onze fantastische motorclub.
Tonny bedankt voor al je inzet en de mooie
jaren dat je actief was binnen de club.
 

Maar achter een goede voorzitter en bestuurs
lid staat natuurlijk een sterke vrouw, daarom
Ineke jij ook bedankt voor al je inzet.
 
Na al deze uitblinkers moesten de verdere
agendapunten nog behandeld worden. Het
bestuur gaat het komende jaar met 7 bestuurs
leden verder. Er gaat een jaar gekeken worden
of dit haalbaar is. Er staan ook 2 nieuwe activi
teiten op de planning voor aankomend sei
zoen. Waaronder de schemerrit en de ladies
ride, hierover volgt nog verder informatie.
 
Verder is er nog een aantal punten ter tafel ge
komen, waaronder "is het mogelijk om een
jaarlijkse opfriscursus theorie" en "kan er een
uitleg komen over het juiste gebruik van benzi
ne, in het bijzonder E10". Deze punten worden
meegenomen in het bestuur en hier zal later
op terug gekomen worden.
 
Wij willen Zoethout bedanken voor de gastvrij
heid, autobedrijf Schaftenaar bedankt voor de
heerlijke oliebollen en alle leden bedankt voor
jullie komst. Groeten het nieuwe bestuur

19www.paddnrieders.nl



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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A.P.K. voor motoren nog lang niet in
                          zicht
Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora
van Nieuwenhuizen, is er duidelijk over: van
een concreet wetsvoorstel voor een verplichte
APK voor motorfietsen in heel Europa is nog
niets bekend. En daarmee is ook dit gerucht
wederom ontkracht, zo tekende Hugo Pinkster
boer van de Motorrijders Actie Groep (MAG)
op.
 
 
Hugo sprak de minister voor een uitgebreid in
terview in Mag-a-zine, het tijdschrift van de
MAG, en besprak met ons alvast de APK-kwes
tie. Hugo: “Dat APK-verhaal steekt eens in de
zoveel jaar weer de kop op, ook binnen Euro
pa, maar de Minister vertelde dat haar nog
niets bekend is. Zeg nooit nooit, maar voorlopig
lijkt het erop dat eerst het oerwoud aan ver
schillende regelgeving als het gaat om motor
rijden binnen Europa eens flink op de schop
moet. Dan moet je denken aan kledingeisen,
rijden met een 125 cc motor met je autorijbe
wijs, etcetera. Een Europees geregelde APK is
nog een ver-van-ons-bed-show, aldus de Minis
ter.”
 

De discussie over APK voor motorfietsen is overi
gens niet nieuw: al jaren bakkeleien de motor
branche (vóór) en belangenorganisaties (te
gen) over het nut van een APK voor motorfiet
sen. De branche zegt dat de verkeersveiligheid
ermee gebaat is, de belangenorganisaties vin
den dat motorrijders prima zelf kunnen zorgen
voor een veilige motorfiets en denken dat het
grootste voordeel vooral te vinden zal zijn in de
portemonnee van fabrikant en dealer. Het hele
interview verschijnt 12 oktober 2019 in het
leden-magazine
Magazine van de MAG en iets later voor niet-le
den op www.motorrijdersactiegroep.nl.
 
Gerrit Bijsterbosch.

21www.paddnrieders.nl



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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Clubkalender 2020

Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland::          
Schemerrit
Vr   20 maart   
 
Openingsrit                 
Za   18 april   
 
Ladies Ride 
Zo    26 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

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. 

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

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Rectificatie n.a.v. December editie nr 126
In de December editie stond het artikel "wat
een snertrit" dat er geen snert was aan het
einde van de rit omdat Tapperij Teun op zater
dag gesloten is. Echter is er in goed overleg
met de toercommisie voorafgaand aan de rit
besloten dat Tapperij Teun geen rekening hoef
de te houden met snert aan het einde van de
rit. Dit in verband met de slechte weersomstan
digheden.

Lief & Leed 

Gelukkig heb ik de laatste tijd weinig kaartjes
hoeven te versturen. Dit is altijd een goed
teken. Wij hopen weer op een mooi en veilig
motorseizoen in goede gezondheid. Ik kan wel
van geluk spreken dat ik het stokje mag over
dragen aan mijn man omdat ik dit jaar voor
het eerst moeder mag worden. En daarom
stop als bestuurslid en lid van lief en leed. Den
nis Tijssen zal dan lief en leed verder overne
men.

 
Tonny, wij hebben allemaal kunnen zien tijdens
de ALV dat jij je arm in een mitella had. Dit van
wege een tennisarm. Volgens mij waren jullie
toen al genoeg verwend dus ik dacht een
kaartje is genoeg. Veel beterschap gewenst.
 
Nog een bestuurslid in de lappenmand. Collin
heeft een aantal weken geleden een hersen
schudding opgelopen. Het waren even pittige
tijden van rust nemen. En dat met een bruiloft
in het verschiet. Ook voor jou veel beterschap
en een hele mooie dag gewenst. Wij zien
graag een fotootje tegemoet.

Welkom nieuwe leden:
Joeri Westendorp uit Hattem
Ruben van Holland uit Harderwijk
René en Grietje Scheffer uit Zwolle
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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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Sportlaan 4, 8181 BE Heerde    0578 691 670

info@bremaccountants.nl    www.bremaccountants.nl

Ons kantoor is al ruim 70 jaar een actieve speler in de lokale gemeenschap en 

de regio Zwolle – Apeldoorn. Wat ooit begon als een administratiekantoor is 

inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende full service accountants- en 

adviesorganisatie met een sterke focus op advisering van ondernemers in het MKB.

 Al 70 jaar 
   een begrip
in de regio!
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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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Geheugen laat autorijders in de
steek bij waarnemen motorrijders
 
 
 
Een studie van de Universiteit van Nottingham
constateert dat fatale aanrijdingen tussen au
to’s en motoren worden veroorzaakt door fou
ten in het kortetermijngeheugen van autorij
ders. De onderzoekers komen ook met een op
lossing: automobilisten aanmoedigen om met
zichzelf te praten wanneer ze aan het autorij
den zijn.
Geen motorrijder gezien!
Tijdens experimenten, analyseerden de onder
zoekers van de Universiteit van Nottingham
waar autorijders in een rijsimulator naar keken
en wat zij zich herinnerden terwijl ze een kruis
punt overstaken.
De verrassing was groot toen bleek dat sommi
ge autorijders zich absoluut niets meer konden
herinneren van een tegemoetkomend voer
tuig, ook niet als ze op het punt stonden het
kruispunt over te steken. De resultaten suggere
ren dat het geheugen in het korte moment tus
sen het waarnemen van een naderend voer
tuig en het wegrijden, volledig afwezig is. En
dat gebeurt dan vooral bij naderende moto
ren.
Van de 180 geheugentests maakten autorij
ders drie keer geen melding van een auto en
zestien keer geen melding van een motor. Vijf
daarvan hadden zelfs helemaal geen motor
gezien.
Verklaring voor onverklaarbare ongevallen
Dr. Peter Chapman van de Universiteit van Not
tingham, expert op het gebied van verkeers
psychologie, zegt: ‘Deze studies tonen op over
tuigende wijze aan dat het zelfs in veiligheids
kritieke situaties mogelijk is om dramatische
fouten in het visuele geheugen waar te nemen.
Deze ‘Saw but Forgot’ (SBF – gezien maar ver
geten)-fouten kwamen tijdens de simulaties op
vallend vaak voor. We hebben dan ook alle
reden om te denken dat ze in de echte wereld
even vaak voor komen. Het verrassende ge
brek aan geheugen kan precies de reden zijn
waarom deze ongelukken vaak zo onverklaar
baar zijn.’
‘De gebruikelijke verklaring van LBFTS-ongeval
len (Look but Fail to See) zijn gebaseerd op het
idee dat de autorijder die een kruispunt over
steekt onvoldoende aandacht heeft besteed

aan het verkeer om hem/haar heen. In deze
studie hebben we gezocht naar systematische
vooringenomenheden in het brein. In een tien
de van een seconde kan het brein besluiten of
een situatie – kruispunt oversteken of niet – vei
lig is of onveilig.
‘Tijdens de simulaties confronteerden we auto
rijders met verschillende naderende voertui
gen. Het bleek dat het brein in no-time de situa
tie scande en inkleurde. Het brein doet dan be
roep op eerdere ervaringen met dergelijke situ
aties die waren opgeslagen in het geheugen.
Onze méést opvallende bevinding was niet de
subtiele vertekening tussen waarneming en ge
heugen, maar het feit dat er in sommige geval
len een volledig gebrek aan geheugen was.
De waarneming van een naderende motor
bleek nooit te zijn opgeslagen in het geheu
gen.’
Autorijder: praat in jezelf!
‘Om het probleem op te lossen, heeft het on
derzoeksteam een nieuw kader gecreëerd om
deze dynamische besluitvorming van het brein
te begrijpen en dan met name de rol hierin
van het kortetermijngeheugen. Ze stellen voor
dat autorijders zich de ‘See Bike Say Bike’-stra
tegie aanleren. Dat betekent dat als ze een
motorfiets zien naderen, ze dat hardop moeten
zeggen. Het is namelijk aangetoond dat als je
relevante visuele informatie fonologisch co
deert, deze niet langer onderhevig is aan visue
le ruimtelijke vervorming.’
‘Het is duidelijk dat elk onderzoek naar deze
onverklaarbare ongevallen en de ontwikkelde
tegenmaatregelen een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de verkeersveiligheid.
Daarnaast kan een motorrijder er zelf ook alles
aan doen om de kans op een botsing te ver
kleinen. Bijvoorbeeld door je positie op de weg
te veranderen wanneer je een kruispunt na
dert. Of dat je gewoon rekening houdt met het
feit dat op een kruispunt een ongeval je zo
maar kan overkomen. Maar als we autorijders
bewust kunnen maken dat er motorrijders zijn,
is dat een nog betere zaak.‘
 
Bron: Motor.nl van 25092019.
Gerrit Bijsterbosch
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Buitenlandtoer 2020
Het duurt nog even, maar voordat je het weet
is het al weer zo ver: De Buitenlandtoer 2020.
 
De buitenlandtoer staat dit jaar gepland van
donderdag 3 september t/m zondag 6 sep
tember. We reizen dit jaar af naar Winterberg in
het prachtige Sauerland. Ondanks dat wij al
meerdere keren in het Sauerland zijn geweest,
zijn wij van mening dat er nog vele mooie en
voor ons nog onbekende routes zijn te vinden.
Het Sauerland heet dan ook niet voor niets:
Land der duizend bergen. Het uitstippelen van
de routes ligt dit jaar in handen van Andries.
Wij zijn er dan ook van overtuigd dat juist hij
deze mooie plekjes weet te vinden.
 
We verblijven in het Central Hotel in Winterberg.
De ontvangst is gastvrij en er heerst een ge
moedelijke sfeer. Wij spreken uit eigen ervaring,
want wij zijn hier zelf al meerdere keren te gast
geweest. Het hotel is gelegen in hartje Winter
berg. Vele faciliteiten zijn dan ook op loopaf
stand bereikbaar. Het hotel beschikt over een
eigen restaurant: De Alt Amsterdamer Stuben
en een gezellige pub: Musiqpub Volldampf. Tij
dens ons verblijf genieten wij 's ochtends van
een uitgebreid ontbijtbuffet en schuiven wij 's
avonds aan voor een 3-gangen menu naar
keuze. Alle kamers zijn voorzien van heerlijke
bedden, een eigen badkamer en een balkon.
De privé parkeergelegenheid achter het hotel
(zowel binnen als buiten) is uitgerust met ca
merabeveiliging.
 
Neem gerust al even een kijkje op de website
van het hotel: https://www.central-hotel-winter
berg.de/
 
Het kostenplaatje:
3 x overnachting in Central Hotel in Winterberg
3 x Sauerländer ontbijtbuffet
3 x 3-gangen menu naar keuze
Verblijf in een 1-persoonskamer € 260,00 per
persoon
Verblijf in een 2-persoonskamer € 208,00 per
persoon

 
Aanmelden:
-Aanmelden kan uiterlijk t/m 17 april 2020.
-Stuur een e-mail met de benodigde gegevens
[zie inschrijfformulier] naar gnijhof@live.nl.
-Het inschrijfformulier mag ook per post ver
stuurd/persoonlijk afgegeven worden bij:
  Gerard Nijhof
  W.D. van Dommelenstraat 10
  8181 MA in Heerde

Houd er rekening mee dat er na aanmelding
niet meer kostenloos geannuleerd kan worden.
Betaling:
De betaling dient uiterlijk 17 mei 2020 voldaan
te worden op rekeningnummer NL18RABO 0396
543 588 ten name van De Padd`nrieders.
Verblijf in een 1-persoonskamer € 260,00 per
persoon
Verblijf in een 2-persoonskamer € 208,00 per
persoon
[Betaling in termijnen: Aanbetaling van
€ 160,00 o.b.v. 1-persoonskamer/€ 108,00 per
persoon o.b.v. 2-persoonkamer uiterlijk 17 mei
2020. Restantbetaling van € 100,00 per persoon
uiterlijk 1 juli 2020]
 
Tot slot willen wij graag nog even benoemen
dat het hotel en de omgeving ook zeer ge
schikt zijn voor partners die niet deelnemen
aan de toertochten. Wij willen deze partners
dan ook van harte uitnodigen om zich in te
schrijven voor deze buitenlandtoer.
 
We gaan er weer een gezellig weekend van
maken! Groeten van Andries, Gerard en Alie
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   Inschrijfformulier 
     Buitenlandtoer 2020 
    Donderdag 3 september 2020 t/m zondag 6 september 2020 

 

 

Inclusief: 

3 x overnachting in Central Hotel in Winterberg 

3 x Sauerländer ontbijtbuffet 

3 x 3-gangen menu naar keuze 

Kosten: 

Verblijf in een 1-persoo ska er € 260,00 per persoo  

Verblijf in een 2-persoo ska er € 208,00 per persoo  

 

Voornaam    : _______________________________________ 

Achternaam    : _______________________________________ 

Straat+huisnummer  ` : _______________________________________ 

Postcode+woonplaats  : _______________________________________ 

06-nummer    : _______________________________________ 

E-mailadres    : _______________________________________ 

Duolid/partner   : _______________________________________ 

Kamertype    : _______________________________________ 

 

-Aanmelden kan uiterlijk t/m 17 april 2020. 

-Stuur een e-mail met bovenstaande gegevens naar gnijhof@live.nl.  

-Het inschrijfformulier mag ook per post verstuurd/persoonlijk afgegeven worden bij: 

  Gerard Nijhof 

  W.D. van Dommelenstraat 10 

  8181 MA in Heerde 

 

Houd er rekening mee dat er na aanmelding niet meer kosteloos geannuleerd kan 

worden. 

   

       We gaan er weer een gezellig weekend van maken! 
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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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