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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
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
 
 

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
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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. 



Voorwoord
voorzitter

Voorwoord
redactie

Beste Leden,
Voor jullie ligt alweer een
editie van het bijpratertje,
helaas hebben we nog
steeds te maken met het
corona virus. We hebben
ook weer onze activiteiten
kunnen hervatten en er
worden weer mooie ritten
georganiseerd. Zo ook de

buitenlandtoer,daarover kun je meer lezen in
deze editie.Traditiegetrouw worden deze ver
slagen geschreven door leden die voor het
eerst mee gaan,dit jaar was het feest want
we hadden maar liefst 5 buitenlandtoer
maagden. Ik wil de buitenlandtoercommis
sie hierbij nogmaals bedanken voor het or
ganiseren van deze editie.Als bestuur heb
ben we veelvuldig contact gehad  omtrent
alle zaken die speelden of zouden kunnen
gaan spelen, Ik kan jullie vertellen dat was
geen makkie maar de commissie heeft de
deelnemers een geweldig weekend voorge
schoteld, Bedankt!Ook hebben we besloten
dat bepaalde activiteiten niet door te laten
gaan, zo hebben we de 'ladies ride" die we wil
den organiseren, om meer vrouwen kennis te
laten maken met de club,afgelast en verscho
ven naar volgend seizoen. Als ook hebben we
besloten om de feestavond te laten vervallen
voor dit jaar, er lijkt nog geen eind te komen
aan corona en daarom denken wij dat het las
tig word om met de huidige regels een gezellig
feest te organiseren. Daarom willen we graag
duidelijkheid geven en hebben we besloten
dat we dit jaar GEEN feestavond organiseren.
Ondanks kan ik melden dat het goed gaat met
de club het leden aantal weer langzaam stijgt,
en hebben meerdere niet leden gehad die
een keer mee reden. We zitten momenteel op
96 leden! Als je dus nog kennissen heb draag
die dan aan als lid want er is nog steeds een
leuke prijs te winnen door degene die het
100ste lid aandraagt.Tot slot, blijf gezond en
geniet nog van de twee ritten die nog op de
kalender staan!     
 
 

Als redactieteam wil ik graag onze redactie
collega Nienke en uiteraard papa Dennis en
de oma's en opa feliciteren met hun prachtige
(klein)zoon Noud ons toekomstige nieuwe lid.
 
Dit mannetje was de jongste telg die de buiten
landtoer rijders kwam uitzwaaien, we zijn Noud
zijn mama dan ook zeer erkentelijk voor de
mooie foto`s die ze maakte tijdens het wegrij
den richting de duitse grens.
 
 
En nog maar net uit het kraambed en volop
bezig aan het redactiewerk. Tijdens de buiten
landtrip  hebben wij haar dan ook overladen
met  (spam) foto`s vanuit Winterberg om daar
een mooie collage van te maken, deze editie
telt maar liefs 36 pagina's.Nienke bedankt!
 
We zijn met 3 dames en 1 man dan ook een ij
zersterk team die elke keer weer ons best doen
om er weer een leuke editie van te maken, en
zo af en toe een beetje druk leggen om kopij
binnen te krijgen.
 
Hiervoor onze hartelijke dank.
 
de nieuwe buitenlandtoer maagden zoals onze
voorzitter ze omschreef waren dan ook super
snel om hun verhalen op papier te zetten en
hebben er een mooi stukje leesplezier van ge
maakt. zodat wij snel aan de slag konden en
nu deze edite al weer voor u ligt.
 
We zijn dan ook benieuwd wat u er van vindt?
 
Veel leesplezier namens de gehele 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 Zwolle



Verslag avondvierdaagse 2020  
Dag 1.
Vanwege de Corona-perikelen was de 4 daag
se de eerste officiële tocht van de club in 2020.
Eindelijk konden we elkaar weer eens zien en
op 1 ½ meter afstand de laatste verhalen ver
tellen op het terras. Liefst 17 deelnemers waren
bij elkaar gekomen om de eerste tocht te rij
den.
Deze keer gingen we naar het Noorden. Tegen
19.00 uur vertrokken we in groepjes vanaf Tap
perij Teun. De tocht voerde ons over de IJssel
bij Wijhe, Raalte richting Dalfsen, Staphorst,
Zwartsluis, Kampen en via Zalk de dijk over
naar het eindpunt.
De hele dag was er een regenachtige weers
voorspelling. Maar gelukkig bleef het droog tot
het einde en was het een mooie tocht.
 
Dag 2.
Overdag het weer op de IPad gevolgd en veel
in de lucht gekeken in de loop van de middag.
Er zou veel regen en onweer komen, maar
ja……..wanneer precies?
Toen we tegen kwart voor 7 met 11 man ver
trokken bij Teun was het wel donker in de lucht,
precies in de richting waar we heen moesten.
Maar goed, met een beetje geluk zouden we
op tijd thuis zijn. Richting Raalte werd de hemel
steeds zwarter en het leek erop dat we toch
niet het geluk hadden wat je maar wenst. Wij
reden met z’n drieën, t.w. Wim, Jaap en onder
getekende. In Raalte stopte Wim om te overleg
gen wat we zouden doen: doorrijden of terug
gaan. We kozen unaniem voor het laatste en
de grote groep die achter ons zat zagen we
ook al niet meer. Nou, terugrijden dan maar,
van de buien af. Het ging aardig goed, het
bleef steeds droog. Bij de oversteek in Wijhe
was het nog steeds droog. Wim ging richting
Heerde, Jaap ging richting Vorchten en ik ging
richting Hattem. Bij Hattem aangekomen re
gende het nog niet. Dat leek goed te gaan.
Maar bij de haven sloeg het noodlot toe, 300
meter van huis. Ja, dat zijn geen plezierige mo
menten. De volgende dag hoorde ik op het ter
ras dat Wim en Jaap droog waren thuisgeko
men en de anderen groepen minder geluk
hadden gehad en kletsnat waren thuisgeko
men.

Dag 3.
 
20 personen stonden te trappelen van onge
duld om te starten. Iedereen was weer opge
droogd van de vorige avond, we hadden er
weer zin in en vertrokken vol goeie moed rich
ting het zuiden. Het was een mooie afwisselen
de tocht, waarbij we langs vliegveld Teuge
kwamen. Op Facebook hebben we meerdere
mooie foto’s kunnen bewonderen en het weer
was ons goed gezind.
De tocht was een kleine 100 km. en we reden
door een afwisselend Veluws landschap.
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Dag 4.
 
Vandaag naar het westen. Wim had een
mooie route voor ons gemaakt. Via Hattem
naar de Noord-Veluwe, Nunspeet en vandaar
weer richting Vierhouten, Emst, Heerde. Een
kleine 100 km. gereden met de zon op de mo
torkleding. 22 deelnemers genoten van deze
tocht en op het terras in Elburg aan de haven
smaakte de koffie met appeltaart/ slagroom
erg goed.
 
We hebben weer 4 mooie dagen gehad. Ieder
een kan terugkijken op prachtige ritten en ge
zellige sfeer na al die maanden dat we niet in
verenigingsverband konden rijden.
 
Eén lid (J.B.) heeft ons verzocht om de 4daag
se in het vervolg op een even week te rijden,
dan kan hij ook genieten van de gezelligheid
en die mooie dagen. Dit specifieke geval zullen
wij bekijken en dat is het bespreken waard
voor de toercommissie.
 
Op tot volgend jaar.
 
Gerrit.

Clubkalender 2020

Voor de komende periode staan de volgende
activiteiten gepland:     
 
 
Herfstrit       
Zo   20 september 
 
 
Sluitingsrit      (met snert)              
Za   17 oktober       
                      

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

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Welkom nieuw Lid:
 
Wilco Dikkeschei uit Wapenveld.
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6 juli 2020, een mail van MTC Paddnrieders in
de mailbox met als onderwerp `Excursierit
11/07 zonder excursie’.
Even appen “Ga je – gaan jullie de excursierit
nog rijden”?
Antwoord: “nog niet bekend; we houden con
tact”.
Vrijdagavond het verlossende woord: “Ja, we
gaan. Hoe laat?”
 
Tja, hoe laat? Nee, er stond geen tijd bij. Was
het nou tussen 9.00 en 10.00 of tussen 08.30 en
09.30 Even kijken op de website. Daar staat
het. “Vertrek tussen 08.00 en 09.00 uur”.
Dat lijkt ons wel wat vroeg. Het is niet de buiten
landtoer. Wacht, er staat vast wel een artikel in
de Schaapskooi. Nee toch niet; niet gevonden.
Okay, dan wordt het op de gok: 09.00 bij Tap
perij Teun.
Die ochtend van de 11e jullie inderdaad verza
melen bij Tapperij Teun. Verschillende cluble
den en ook een aantal nieuwe leden (wel
kom!) waren aanwezig. Gezellig. Toch hoorde
we de toerleiding aangeven dat de opkomst
hem wat tegenviel. Het was immers zulk mooi
weer! En dat klopte ook. Zonnetje, kop koffie op
het terras, een mooie start voor een toerrit.
 
Groepjes vormden zich en maakten zich na de
kop koffie op voor vertrek. Wij zagen de groep
van de pensionado´s dunnetjes vertegenwoor
digd was, figuurlijk gezien, want alleen Hans en
Wim waren present. En zo gebeurde het dat wij
ons aansloten bij Hans en Wim, of was het nu
andersom, dat deze pensio’s aansloten bij ons,
de midlifes?

Ik ga voor het eerste, want zoals te doen ge
bruikelijk was Wim vrijwillig aangewezen tot
voorrijder. Dat was een (en is nog steeds) wat
mij betreft een uitstekend democratisch besluit.
Als een volleerd reisleider nam hij ons op “
sleeptouw”.
 
Waar de eerste groep zich richting Hattem be
gaven, zo begaf onze groep zich via Heerde
om daar via de A50 naar Zwolle te rijden. Dit
was noodzakelijk in verband met de afsluiting
van de Spoolderbergbrug. Via het verkeers
plein in Zwolle gingen we richting Zwolle Zuid,
via de afslag Windesheim door Zwolle zuid,
langs de oude Bierton en via de oude IJssel
centrale in Harculo door naar Laag Zuthem,
Lierderholthuis langs Heino binnen door naar
Dalfsen achterlangs het station van Dalfsen
waar we even over de brug over de Vecht in
de bocht bij het restaurant op het terras in het
zonnetje een kop koffie genoten.
In de verte, noordelijk, zagen we dreigende
luchten voorbijdrijven, maar we hielden het
droog.
De alleraardigste jonge dame van het restau
rant vroeg of we bij de koffie ook een heerlijke
appeltaart wilden. Na een goede beschrijving
was de eerste pensionado al snel overtuigd die
te willen proeven waarna ook de ander besloot
toch niet achter te blijven. Nee, ik noem geen
namen, …… De gesprekken gingen al snel
over de COVID 19 maatregelen, het onbegrip
over sommige regels, met een auto op het ter
ras genieten en de gevaren van het muteren
van het virus. Na deze tussenstop ging de route
weer verder. Vanuit Dalfsen, de brug over rich
ting Vilsteren, voorlangs Kasteel Rechteren rich
ting Lemele. Via de ventweg oversteken door
Archem, waar we via een mooie laan al om
11.30 uur dwars door het centrum van Hellen
doorn in Nijverdal waren. Te vroeg voor een
lunch. En dus door via Mariënheem richting
Heeten. Ook hier weer in Mariënheem niet via
de hoofdweg maar via de ventweg rijden om
tussendoor door het mooie Sallandse land
schap te rijden naar Heeten. In het centrum te
genover de kerk op het terras in het zonnetje

Excursierit zonder excursie 
11 Juli 2020
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Na een uitstekende lunch gingen we weer te
motor en op naar het vervolg van de route.
Van daaruit had Wim de route voor zichzelf wat
aangepast en reden we via Broekland, naar
Den Nul naar Olst en via Diepenveen richting
Deventer. Inmiddels waren de donkere wolken
nog dreigender geworden.
 
We hielden het niet droog. Bij Diepenveen
begon het te regenen en over de kade in De
venter “door het centrum van Deventer” ging
de rit verder door de regen naar de andere
kant van de IJssel. De route reden we niet uit
via de IJsseldijk, omdat die – zo was ons ver
teld – pas geasfalteerd was en vol lag met
grind. En dus gingen we binnendoor via Terwol
de richting Teuge naar Oene weer naar huis.
 
Daar waren we om 14:45 uur net voor er een
echte bui losbarstte.
 
Mannen en dame, bedankt voor de mooie en
gezellige rit.
 
Groet Wim.

een vergelijkend warenonderzoek gehouden.
De Boeren Omelet.
Tijdens de lunch kregen de midlifes uitleg van
de pensio’s over de oude 2CV, het lelijke eend
je en de wijze van schakelen van deze bijzon
dere auto en de kwetsbaarheid van de linnen
kap bij tegenwind, en de uitdaging om er mee
de Erasmusbrug op te rijden.
 

 In de koplamp
Teunis en Diana van start en thuishonk tapperij
Teun staan al jaren voor dag en dauw voor
ons klaar.
 
Het zijn soms lange avonden en vroege och
tenden voor het echtpaar. Maar ze staan al
vele jaren voor ons als club paraat, met een
grote glimlach en een groet. Vele kopjes koffie
met koekje, gingen er al over de toonbank.
 
Er werd een gooi gedaan dat dit misschien al
wel 25 jaar kon zijn. Daarom wordt het hoog
tijd om deze twee in het zonnetje (koplamp) te
zetten. Teunis en Diana hebben al vele gasten
bediend, waarbij het nu tijd is om zelf te genie
ten van een diner voor twee in een restaurant
naar keuze.
 
Namens het bestuur en alle leden, bedankt
voor jullie gastvrijheid.
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Op zaterdag 11 juli stond de excursierit op het
programma maar doordat iedereen voor ie
dereen een gevaar is geworden heeft de toer
commissie de openingsrit hiervoor in de plaats
gezet.
 
Deze rit had door het toenmalige slechte weer
een lage opkomst genoten en was uitstekend
geschikt als alternatief voor het besmettelijke
excursie gebeuren.
 
Het is inmiddels 10 augustus en er is mij van
daag fijntjes door de redactie eraan herinnerd
dat ik nog in gebreke ben gebleven een ver
slag te schrijven.
 
Gezien mijn toch reeds wat verder gevorderde
leeftijd en de turbulente achter mij liggende
periode, zijn mij een hoop details ontschoten
en beperk ik mij tot de hoogte punten van
deze enerverende dag.
 
Afgesproken met groep Nijhof en Henk B. om
streeks 10 uur bij Teunis aanwezig te zijn voor
nadere groepsindeling.
 
Daar aangekomen moest ik vernemen dat de
samenstelling van de groep dusdanig was dat
gelijktijdig vertrek MET mij en Henk B. niet wen
selijk was gezien de te verwachten snelheden
verschillen binnen deze groep.
 
Enigszins wat teleurgesteld door deze analyse
hebben Henk B. en ik toen besloten nog enkele
bakken koffie te nuttigen ,bijkletsen en de
groep 20 minuten voorsprong gegeven in de
wetenschap ,die hebben we zo weer te pak
ken.
 
Dit bleek voor de zoveelste keer een overschat
ting, uiteraard niet van mijn rijkunsten, maar

Ergens in de buurt van Hellendoorn zat de
groep Nijhof uitgebreid te koffietafelen en
moesten Henk B. en ik in turbostand de koffie
met appelgebak naar binnen werken om maar
te zwijgen over de opmerkingen die aan mijn
adres gemaakt werden vanwege mijn naviga
tiekunsten.
 
Volkomen onterecht natuurlijk, ik heb een nieu
we bromfiets en nieuwe navigatie die nog niet
helemaal aan elkaar gewend zijn.
 
Bij Deventer werd het tijd voor verdere maag
vulling en hebben bij een paviljoen aan de IJs
sel aangelegd voor de lunch.
 
Afstand houden van elkaar was voor mij geen
probleem, was nog een beetje pissig van al de
opmerkingen,(zie onderstaande foto) dus Henk
B. en ik zaten op ca.3 meter van de rest.
 
Het plotselinge noodweer dat losbarstte had
een positieve invloed op de sfeer en tenslotte
zijn we onder de parasols gezellig nader tot el
kaar gekomen.
 
Terug rijdend over dijk Deventer -  Heerde heb
ben Henk B. en ik ter hoogte van Terwolde het
gas erop gegooid en de groep verlaten het
geen tot enige schrikreacties heeft geleid,
waarvoor onze welgemeende excuses.
 
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag
en een leuke route waarvoor onze dank.
 
Fred Gerson.

van mijn navigatie kunsten.
 

P.S. persoonlijke update:
Anita – Fred sr. – Freddy zijn na 48 jaar  bosbe
woners verhuisd naar:
Rozenkamp 2 – 8051 ZZ Hattem

Gezelligheid kent geen tijd 
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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



Lief & Leed 

Misschien wel de nieuwste en jongste leden
van de club. Welcome little baby boys.
 
Henri en Julie Veerman, van harte gefeliciteer
d met de geboorte van jullie prachtige zoon
Fender Robbie. Geboren op wo. 05-08-2020
 

Noud Tijssen 
   

Fender Robbie Veerman 

Ook Dennis en Nienke Tijssen gefeliciteerd met
de geboorte van jullie zoon Zwier Jurre Noud
Tijssen. Noud is geboren op ma. 03-08-2020
 
Beide gezinnen wensen wij heel veel liefde
geluk en gezondheid toe.

Geboorte nieuws

Ons medeleven gaat uit naar de familie ten
Have en Bode.
Wij condoleren jullie met het verlies van jullie
Moeder/schoonmoeder en oma.
Derkje ten Have-Koopman is overleden op 27
mei 2020. Op een leeftijd van 88 jaar.
Lieve families, heel veel sterkte met dit grote
verlies.
 
Gerrit Bijsterbosch
Heeft een operatie gehad aan zijn hoofdholtes,
deze zaten verstopt en zijn doorgespoeld. Ger
rit moet jaarlijks deze spoeling laten uitvoeren.
Gelukkig gaat het al weer stukken beter, en is
hij al weer gespot op de motor.
 
Henk Dul
Henk is ook een poosje afwezig geweest. Henk
is eerder het jaar geholpen aan zijn handen
waarnaar hij ook nog eens last kreeg van zijn
evenwichtsorgaan. Maar gelukkig heeft hij
samen met Gerdien al weer de nodige kilome
ters gemaakt met de motor en is hij al weer
druk aan de klus. Henk we zijn blij dat het weer
goed met je gaat !
 
Henk Wemmehove
Rondom Henk horen wij gelukkig weer positieve
berichten. Het gaat gelukkig weer vooruit ver
namen wij als bestuur, wat een fijne berichten
Henk.
 
Fred Gerson
Gelukkig is Fred al weer ter been. Naar jaren
lang iedere bocht te hebben genomen met de
knie aan de grond, heeft Fred afgelopen au
gustus een knie operatie ondergaan, en moet
nog wel herstellen van zijn operatie zodoende
heeft hij, helaas het buitenlandweekend van
2020 moeten overslaan. Fred heel veel succes
met je revalidatie, en tot snel op de motor.  
 

Ken je iemand, die wel een op
kikker kan gebruiken ? 

laat het ons dan weten. 
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Wist je dat ....
Wel gaan, niet gaan, toch wel, toch niet…!
 
Het was even een paar keer slikken toen ik het
besluit had genomen om dan toch niet mee te
gaan. Zoals de meesten weten had ik een hele
goede reden om thuis te blijven terwijl mijn
vrouw me graag weg wou hebben. Uiteindelijk
besloten om lekker thuis te blijven bij onze pas
geboren zoon Noud.
 
Wel heb ik de voorpret mee mogen maken van
het weekend.  Zo zitten we met wat heren in
een appgroep en die komt vaak een anderhal
ve maand voor de buitenlandtour weer een
beetje tot leven, ongeveer een week ervoor ex
plodeert deze met foto’s en verhalen over de
voorbereiding etc. Nou was er weer 1 in de
groep en was de maandag voor het betreffen
de weekend nog even langs TT motoren in
Zwolle gereden met de vraag of ze even naar
de voorband wouden kijken of deze nog een
ritje mee kon.  Nou dat was dus niet het geval
en moest worden vervangen, of het dan nog
volgende week zou lukken ?? waarop ze bij TT
motoren zijden: goh is het niet dit weekend??
Nee hoor werd er gezegd volgend weekend
pas, kijk maar in de agenda het is dit week
end!! Uiteindelijk kon het toch nog op tijd wor
den geregeld dus COLLIN, een leer voor de vol
gende keer wees op tijd!!
 
Tja dan hebben we ook nog een paar knak
kers van de familie bode: bagage is toch elk
jaar weer lastig om mee te nemen op de motor
maar kunnen ook niet zonder. Bernd had de
koffers al vol en pa had net een nieuwe motor
wat ook zonde is om die vol te pakken met hun
bagage. Als ze er zelf nou eens wat voor zou
den bedenken maar nee hoor het word alweer
opgelost voor ze, ma Bode en ma Rietberg
gaan mee en wel met de auto dus opgelost!
 
Tja dan de dag voor dat ze weg zouden gaan
blijkt er toch iets meer regen op het program
ma te staan dan gepland maar daar was ook
weer een oplossing voor, Dennis en Nienke
gaan niet mee dus kom maar op met die re
genkleding zo gezegd zo gedaan en uiteraard
met liefde uitgeleend. Dan is het wel weer zo
dat we ze vies terug kregen maar mijn schoon

moeder was zo lief ze even te wassen.
 
Ook was mijn zwager weer van de partij en laat
hij nou al een jaar of wat met een kapotte, los
hangende, geplakte knipperlicht rond rijden
(onze ingenieur) en die dan uiteraard een keer
de geest zou geven. Dat gebeurde natuurlijk
uitgerekend dit weekend. Onderweg kwamen
ze gelukkig langs een dealer zodat dit s ’
avonds  weer even gerepareerd kon worden.
 
Tank vol hebben is ook altijd wel lastig. Zo was
er weer 1 in de Bode groep gestrand met een
lege tank, aangezien mijn zwager vaak goed
voorbereid op weg gaat (uitzondering zijn knip
perlicht) had hij een mooie band bij hem
zodat hij de persoon in kwestie even verderop
kon slepen naar de benzinepomp.

 
Schijnbaar heeft het ook nog voordelen als je
voorzitter bent, die scheen de bruidssuite te
hebben, dacht je mooi geluk te hebben als je
bij hem op de kamer sliep maar schijn be
driegt.  Vanuit eigen ervaring (paar jaar gele
den) kan ik u verzekeren dat hij hele hectare
bossen kan omzagen in zijn slaap.
 
Helaas heb ik dit alles niet live mee gemaakt
maar alles van horen zegge en foto’s.
Maar wat heb ik dit weekend gemist zeg!! on
danks de vele regen. De foto’s en filmpjes vlo
gen me om de oren in de app en deed me wel
wat. Volgend jaar hoop ik er weer bij te zijn!!
Groetjes Dennis Tijssen
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Buitenlandtoer
Winterberg 2020 
Dag 1 - Sören van Hell
 
Het afgelopen half jaar heeft iedereen er wel
mee te maken gehad, het niet doorgaan van
feestjes, afgelaste bruiloften, geen drankje
doen met vrienden, gecancelde vakanties, en
het niet doorgaan van motor tochten.

(dag 1 toen mijn motor nog schoon was.)

 
Lang was dan ook de onzekerheid of de bui
tenlandtoer door kon gaan! Ik ga dit jaar voor
de eerste keer mee en hoopte dan ook dat
deze motor trip voor mij dan wel door kan
gaan. Maar uiteindelijk was daar het verlossen
de mailtje dat onze trip door gaat!
Dus donderdagmorgen, toen de gordijnen
open gingen, verwachtte ik een stralende zon,
want immers in de laatste infomail stond dat
het mooi weer leek te worden! Jammer maar
helaas, de lucht was grijs er kwam water naar
beneden en de weg was nat.
Dus het regenpak aan de motor op en naar
Tapperij Teun om te verzamelen. Teunis en
Diane waren ondanks een korte nacht bereid
om ons te voorzien van een bakje koffie. Waar
voor dank!
Om 09.00 was iedereen present en werden er
nog een paar ‘corona’ regels medegedeeld
waarna de eerste van 4 groepen kon vertrek
ken richting Duitsland.
Uitgezwaaid door enkele thuisblijvers vertrok ik
een klein half uurtje later ook met de vierde en
laatste groep.
We kregen een route voorgeschoteld via het
pondje van Wijhe die ons langs Raalte, Nijver
dal (waar het 300 meter droog was, ’s avonds
een veel gehoorde kreet), en Enschede naar

Munster leidde waar een warme bak koffie er
bij een ieder soepel in ging.
We vervolgden onze weg en reden met een
mooi regentempo de wegen van Sauerland
binnen. Nog even een stop voor een welver
diende schnitzel, nu we toch in Duitsland zijn,
en vervolgens via de steeds kronkeligere op en
af wegen door naar het Central-Hotel in Winter
berg, waar de laatste groep rond 16.30 arri
veerde.

Ondanks de hele dag regen was de route van

uit Wapenveld tot Winterberg een hele mooie
en zeker een aanrader om nog eens te rijden
mocht Winterberg nog eens op iemands plan
ning staan.
Snel het regenpak en motorkleding uit en op
naar de hotel bar.
Een aantal personen van de groep ken ik al
maar nu kon ik met een drankje de rest leren
kennen waarbij ik snel merkte dat het een
leuke gezellige groep is waar ik mee op pad
ben. Het bleef dan ook nog lang gezellig en
dus met veel zin op naar de volgende dagen!
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heel serieus, waardoor hij bijna geen tijd had
om rustig stil te zitten en te genieten van het
mooie uitzicht.
 

 

 
De rest van de route verliep op een klein buitje
na ook droog. Daar hadden we dan weer
geluk mee gehad, want de andere groepen
schenen nog een behoorlijke stortbui gehad te
hebben. Op het laatste stuk van de route
waren weinig tot geen restaurants waardoor er
nog even een (wild)plas pauze werd ingelast.
Voor de mannen is dit natuurlijk geen pro
bleem, maar voor de vrouwen is dat toch altijd
anders. Gelukkig had Gerard een mooi plekje
gevonden en kon iedereen de blaas weer
even legen. En ach, niemand kent ons daar,
dus we waren weer blij dat de blaas leeg was.
 

 
 

Dag 2 -Theo en Paula Dokter
 
Na een gezellige (late) eerste avond, begon
nen we de tweede dag met een lekker ontbijt
in het hotel, een veelbesproken onderwerp tij
dens het ontbijt was natuurlijk de weersver
wachting. Verschillende weerapps werden ge
raadpleegd om te kijken welke route er gere
den zou worden die dag. Helaas zag het er
niet veelbelovend uit en is er gekozen voor de
Biggesee route om zo hopelijk de meeste buien
te ontwijken. Rond half 11 vertrokken we met
het regenpak aan als laatste groep vanaf het
hotel.

 

 
Ondanks dat de route met regen begon, was
het weer een hele mooie route met heel veel
bochten. Met de koffiepauze kon dan eindelijk
het regenpak uit, dat was toch wel een fijn mo
ment. De zon kwam er af en toe zelfs een beet
je door, dus het zag er goed uit voor de rest
van de rit. Vol enthousiasme gingen we weer
verder, waarbij èèn van de rijders even verge
ten was dat er koffers op de motor zaten en
een lantaarnpaal raakte waardoor er nu een
mooie rode streep op de koffer zit.
 
Voor de lunch hadden Gerard, Teuntje en
Harry en Alie al een mooie bestemming in ge
dachten. Een restaurant boven in de bergen
aan de Biggesee. De route er naartoe verliep
gelukkig droog en de droge stukken asfalt
werd dan ook gewaardeerd. Eenmaal aange
komen bij het restaurant zagen we waarom ze
graag hier wilden lunchen. Het was inderdaad
een mooie plek met natuurlijk lekker eten, ook
niet onbelangrijk. Voor Gerard was er een an
dere taak weg gelegd tijdens de lunch. Hij zat
nog vol van het ontbijt, dus kreeg hij de taak
om de wespen te verjagen. Dat nam Gerard
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Na een rit van 232 km waren we rond 17 uur
weer terug in het hotel om weer gezellig te kun
nen aansluiten bij de rest van de groepen. Een
bodem leggen voor de rest van de avond is
natuurlijk belangrijk, daar werd dan ook goed
voor gezorgd in het hotel.Het eten was ook die
avond weer TOP! 
 
 
Ondanks dat het onze eerste keer was dat we
met de Paddnrieders op pad gingen, is het ons
zo goed bevallen dat we ons direct weer heb
ben ingeschreven voor volgend jaar. De mooie
routes en de gezellige club van jong en oud
heeft ons een super weekend opgeleverd!
 
Iedereen bedankt voor het leuke weekend en
we kijken weer uit naar volgend jaar!

Dag 3 Winterberg – Joeri Westendorp
 
Hallo, ik ben Joeri Westendorp, 35 jaar, woon
achtig in Hattem samen met Willeke en drie kin
deren: Rosalie (5), Jasper (4) en Thomas (1).
Omdat ‘Captain’ Bernd zo aan het ronselen is
geweest voor nieuwe leden, moesten we het
stukje van de buitenlandtoer onder maar liefst
vier nieuwe leden verdelen. Ik mocht iets schrij
ven over de derde dag:

 
Na twee dagen sturen in natte omstandighe
den, werden we op dag 3 eindelijk beloond
met droog weer. Eindelijk kon het doosje met
eieren tussen de benen worden opgeborgen
en de regenpakken in de tassen blijven. De
laarzen nog wat vochtig, maar de regenmodus
kon uit en we hoefden niet meer vierkant door
de bochten: eindelijk lekker sturen!
 
Vandaag stond de route richting de Edersee
op het programma, een rit van zo’n 230km. De
toercommissie had met dag 1 en 2 al een
goede indruk achtergelaten en ook deze route
stelde niet teleur.
 
Nadat de blokjes en bandjes opgewarmd
waren, leken we wel een stel koeien die in het
voorjaar voor het eerst weer naar buiten moch
ten (of eigenlijk: dolle stieren). Heerlijk! Weinig
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verkeer, mooi asfalt en 7.654 bochten! De
Bodes zullen me misschien een jankbal vinden,
maar ik zit dan gewoon te glunderen van geluk
in de helm. Schitterend, en wat had die ‘da
mes-KTM’ van mij een lol! Halverwege kwamen
we een andere groep Padd’n tegen bij een
pannekoekenrestaurant, dus ook maar even
stoppen voor wat eten. De Nederlandse eige
naar aldaar had al een paar weken geen klant
meer gehad, dus hij was erg blij ons te kunnen
ontvangen. De pannekoek, een soort opgerol
de krant, lag wel iets zwaar op de maag, maar
gaf wel weer genoeg energie om verder te
gaan. Even langs een wegafsluiting door het
gras en gaan maar weer! Bij de Edersee zelf
was het even wat drukker qua verkeer, maar
dat kon de pret niet drukken… Eenmaal weer
in de heuvels kon het gas er weer op. Helaas
moest wel het doosje met eieren weer tussen

de benen en gingen de regenpakken weer
even aan vanwege wat regen op de laatste
30km. De billetjes maar weer bij elkaar, maar
de dag kon qua rijden toch al niet meer stuk.
 
Met het einde in zicht begon de zin naar een
lekker biertje ook wel weer te komen. Op naar
de bonte avond!! De barman kon het bijna niet
aantappen, want net als op de weg lag ook
hier het tempo hoog. Op veler verzoek heb ik
hier met enige tegenzin een verhaal uit mijn
jeugd verteld over een ontmoeting met een
grote zwarte ridder. De details zal ik achterwe
ge laten in dit stukje, maar wie weet vertel ik ’t
volgend jaar wel nog een keer ;). Het was in
ieder geval nog lang onrustig in hotel Central!
 
Ik vond het al met al een super avontuur met
een hele gave groep mensen. Ik heb ik tijden
niet zo’n buikpijn gehad van al het lachen. Via
deze weg wil ik jullie allemaal heel erg bedan
ken voor het gezellige weekend. Wat een toffe
club die Padd’nrieders! Tot volgend jaar en ik
ga ook zeker proberen één van de gewone
tourritten mee te pakken.
 
PS. Harry, nog bedankt voor de tip over de
paaltjes in Duitsland, ik snap er nog steeds
geen bal van…!

Dag 3 Winterberg - Ruben
 
Toen we wakker werden na de 2e nacht in het
hotel was het droog buiten! Dit in tegenstelling
tot de vorige 2 dagen waarin het constant had
geregend. Ook de voorspelling zag er goed uit
voor deze dag dus toen eenmaal iedereen
aan het ontbijt zat begon de gashand al flink
te kriebelen om te gaan rijden. Dus snel ontbijt
naar binnen gewerkt en onszelf in het pak ge
hesen, dit keer dus niet zo’n fluorescerend vuil
nismannenpak, zodat we om 10 uur op de
motor zaten.
 
Op de planning stond de route langs de Eder
see. Volgens sommigen was dit de circuit
route, gezien de wegen rond het meer op een
enorm bochtig circuit leken met perfect geas
falteerde wegen. Het was alleen nog wel een
heel stuk naar de Edersee toe maar dat was
geen enkel probleem gezien de weg er naar
toe ook weer geweldige wegen had. Applaus
voor de routemaker!
 
Na een tijdje onderweg kwam de dorst naar
koffie weer en stopten we bij een lokaal restau
rantje. We konden heerlijk buiten in de zon zit
ten. De koffie werd vers gezet en we hadden
geluk dat de vrouw des huizes taarten had ge
bakken. Heerlijke “oma’s taarten” in de smaken
appel, mandarijn cheesecake en rood fruit
met in de taart slagroom soezen. Die waren
vast per ongeluk in de taart gevallen maar het
bleek een prima combinatie. Toen wij zaten te
genieten van onze pitstop reden de andere
groepen langs. Allemaal zwaaien en kwijlend
van onze taart reden ze toch door. Een gemiste
kans.
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Vervolgens hebben we met volle buiken de reis
naar de Edersee weer vervolgd. Door de
prachtige glooiende (droge) wegen van het
Sauerland en de rustige dorpjes. Tegen de
middag kon er al weer een lunch bij. Bij de
Hüddinger Hütte zat al een andere groep Pad
d’nrieders en wij hebben ons daarbij gevoegd.
De eigenaar was dolblij met onze komst. Geen
idee hoe die kleine restaurantjes in de middle
of nowhere kunnen blijven bestaan maar ons
bezoek heeft weer de weekomzet verzorgd. Ie
dereen aan de pannenkoek. We waren gezien
de drukte en de staat van het restaurantje nog
een beetje bang voor magnetron pannenkoe
ken die je op kan slurpen, maar gezien er een
blauwe walm uit de keuken kwam zag het er
toch naar uit dat ze vers gebakken werden. Het
formaat van de bruine schijf was flink te noe
men. Kwaliteit was want, deze vulde enorm.
Genoeg om weer door te rijden naar het cir
cuit. Dus we namen afscheid van onze vrolijke
vriend die alleen nog maar het vizier van zijn
verloren motorhelm op had. Ook wel corona
kuchscherm genoemd.

 
De Edersee was mooi. En druk. Zo druk dat we
met een beheerst gangetje rond het meer zijn
gereden. Nog met een groepje quad rijders op
gereden. De eerste drie lieten zich al snel inha
len. Maar de voorrijder had daar geen zin in.
Meneer probeerde al driftend door de bocht
ons voor te blijven maar op de motor ben je
toch een stuk sneller en wendbaarder. Uitein
delijk gaf ook hij zich gewonnen en voegde
zich bij zijn achtergebleven clubje.
 
20 km voor het einde van de route begon het
helaas nog te druppelen. Genoeg om de vuil
nismannen pakken weer uit de station motoren
met koffers te trekken. Gelukkig waren we door
voorgaande dagen al wat gewend om in de
regen te rijden dus ook dat laatste stuk ging
zonder problemen. En al snel genoeg stonden
de motoren weer in de garage en was de
natte kleding uitgehangen. Tijd voor bier en
eten. Om 19.00u eten dus zoals gewend kwam
het soepje een half uur later. Nog een uur later
(20.30u)  kwam dan het hoofdgerecht. Dan
was het alleen nog wachten op een dessert.
Toen we de hoop bijna hadden opgegeven
kwam het dan toch nog om 21.30u. Lang tafe
len kan best leuk zijn maar dit was iets te lang.
Moet wel gezegd worden dat het in de rest van
het restaurant ook druk was met eters. Toch
weer een geslaagde gezellige tour dag waarbij
het bijna helemaal droog is gebleven.
 
 

De Padd'n-mop 
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De laatste dag Winterberg- Bernd
 
De laatste dag was aangebroken en het was
weer tijd om huiswaarts te keren. Het was ’s
ochtends al een drukke bedoeling. Leden aan
het sjouwen met tassen en koffers, andere
leden die al gereed waren voor vertrek en
leden in de ontbijtzaal. In de ontbijtzaal hoorde
je sommige nog praten over het verhaal van
“De Grote Zwarte Ridder”. Blijkbaar heeft deze
gebeurtenis uit Joeri’s jeugd niet alleen bij hem
een diepe indruk achter gelaten. 
 
Gerard had ons een circuit waardige route be
loofd de avond er voor, dus ik had er zin in.
Hoewel niet iedereen in onze groep evenveel
zin had om zo “vroeg” huiswaarts te keren ging
het toch gebeuren. De laatste tassen werden
in de auto gegooid, de koffers aan de motoren
gehangen en Henk zette nog even een CD’tje
op, we waren klaar voor vertrek.  
 
Toen we Winterberg uit waren loste Gerard ge
lijk zijn belofte in. Wat een mooie route! Super
strak asfalt, mooie overzichtelijke bochten en
prachtig weer. Ik herinner mij een stuk bij Wars
tein, en dat was niet omdat daar de brouwerij
zat, waarbij ik een deel van de groep in rap
tempo aan de horizon zag verdwijnen. Na een
geweldige route sloten we af bij " de Spikke"
traditiegetrouw met een kopje soep en een
broodje kroket. Iedereen weer veilig thuis van
een fantastisch weekend. 

"Speciaal voor Yoeri"

Letzten Wochenende haben wir Besuch ge
habt von ein niederländische Gruppe mit mo
torradfahrers. Es hat uns sehr gefreut das euch
unsere Pfannkuchenrestaurant besucht hät
 
 
  Afgelopen weekend kregen we bezoek van
een Nederlandse groep met motorrijders. We
waren erg blij dat jullie ons pannenkoekenres
taurant hebben bezocht.
 

Facebook bericht van restaurant eigenaar blij
met komst motorrijders.
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Buitenlandtoer 2021
 
Met de prachtige routes rondom Winterberg in
ons geheugen, nemen we alvast een kijkje in
de planning voor volgend jaar. De buitenland
toer 2021 staat gepland van donderdag 2 sep
tember 2021 t/m zondag 5 september 2021.
We reizen af naar de provincie Vogelsberg in
de deelstaat Hessen. Vogelsberg (onder ande
re bekend van het circuit Schottenring) wordt
ook wel het bochtenparadijs genoemd.
 
Een schitterend landschap met glooiende
berghellingen en soms diep uitgesneden dalen
waarin kleine riviertjes stromen. Smalle wegge
tjes die de dorpen aan elkaar rijgen. Typische
dorpjes met een slager, een bakker en een
klein café. Op de flanken van de Vogelsberg
(vroeger een vulkaan) wacht de motorrijder
een bochtenfeestje. Bij de Padd'nrieders wordt
dat bochtenfeestje natuurlijk georganiseerd
door onze routespecialist Andries.

 
We verblijven deze dagen in hotel Deutsches
Haus in Bermuthshain. Ook dit jaar spreken wij
weer uit eigen ervaring, want enkele weken ge
leden hebben wij dit hotel al even bezocht. De
ontvangst is gastvrij, er heerst een gezellige
sfeer, de kamers zijn prima en ook voor een
heerlijk ontbijt en diner wordt gezorgd. We be
schikken met onze eigen groep over een volle
dige zaal, daarnaast kunnen we ook in de tuin
heerlijk vertoeven. Er is een motorradstall aan
wezig waar alle motoren kunnen overnachten.
.

 
 
 
Neem gerust al even een kijken op de website
van het hotel: www.daesch.de
 
Het kostenplaatje:
3 x overnachting in hotel Deutsches Haus
3 x ontbijt 
3 x 3-gangen menu naar keuze
 
Verblijf in een 1-persoonskamer € 245,00 p.p
Verblijf in een 2- "                         € 208,00 p.p
Verblijf in een 3- "                         € 195,00 p.p
Verblijf in een 4- "                         € 190,00 p.p
Verblijf in een 5- "                         € 185,00 p.p
 
-Aanmelden kan uiterlijk t/m 20 december
2020 -Stuur een e-mail met benodigde gege
vens (zie inschrijformulier) naar gnijhof@live.nl. -
Het inschrijfformulier mag ook per post verstuur
d/persoonlijk afgegeven worden bij:
Gerard Nijhof
W.D. van Dommelenstraat 10
8181 MA in Heerde
 
Betaling:
In janunari volgt er voor de deelnemers een e-
mail met alle informatie omtrent de betaling.
 
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. 
 
We gaan er weer een gezellig weekend van
maken! Groeten van Andries, Gerard en Alie.
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   Inschrijfformulier 
     Buitenlandtoer 2021 
  

  

  

 

Voornaam    : _______________________________________ 

Achternaam    : _______________________________________ 

Straat+huisnummer  ` : _______________________________________ 

Postcode+woonplaats  : _______________________________________ 

06-nummer    : _______________________________________ 

E-mailadres    : _______________________________________ 

Duolid/partner   : _______________________________________ 

Kamertype    : ______________________________________ 

  

  

 

   

       We gaan er weer een gezellig weekend van maken! 

Waar wacht je op... 
Schrijf je snel in !!! 
 

 Iedereen wil toch mee in 2021



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.




