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

ONS VAK

GOED MET UW BMW

Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop

Uw BMW motor moet bij u passen als een maatkos-

en onderhoud van BMW boxer motoren en alle F en

tuum. Daarom is ons streven om u “goed op de mo-

K modellen.

tor te zetten”. Om te weten welke type motor bij u

Wij staan klaar voor elk type motorrijder met alle

past zullen wij u heel wat vragen stellen, zoals hoe-

info en geven advies over aanschaf, onderhoud, kle-

veel rijdt u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen?

ding en accessoires. Onder het genot van een kopje

Rijdt u vaak alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij

kofﬁe praten wij met u over onze gezamenlijke pas-

slecht weer? Dat willen we graag van u weten en

sie: motorrijden!

met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN

ONDERHOUD

Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij

Voor perfect onderhoud werken wij al jaren samen

graag de gelegenheid om op diverse modellen proef

met onze partner en buurman “ARAL motorservice”.

te rijden. De uitgebreide collectie verschillende mo-

Vooral specialist in BMW en Ducati. Een grote beurt

dellen in onze showroom staat tot uw beschikking.

is bij ons ook ècht een GROTE beurt. Alles gaat uit-

Komen op de motor van uw voorkeur de voeten niet

elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug!

goed aan de grond dan hebben wij daar prima aan-

En moet er onverhoopt iets vervangen worden, dan

passingen voor.

nemen wij eerst contact met u op.

Voltastraat 23, 8013 PM Zwolle
Tel: 06 123 694 69
E-mail: info@bmwerkplaats.com,
Site: www.bmwerkplaats.com
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Het ontstaan
van onze Motorclub
Wapenveld, gemeente Heerde, kent nogal wat
verenigingen. Maar een motorclub was er niet.

Wanneer bepaalde mannen op een zekere leeftijd komen, dan kruipt het bloed waar het niet
gaan kan. Laten we zeggen: "Midlife crises". Gelukkig hebben wij ook veel vrouwen als lid
van onze club.
In het dorp Wapenveld was een school, de van der Poll Mavo. Op deze school werkten twee
leraren die na het behalen van het motorrijbewijs de behoefte hadden om aan deze lacune in
het dorp een invulling te geven.
Rens Hoekstra haalde zijn papiertje eind 1991 en Hans Kruitbosch begin 1992. In deze
Mavo werd een openbare vergadering georganiseerd voor mensen die wel lid wilden worden
van een nieuw op te richten motorclub. Hans en Rens hebben heel veel reclame hiervoor
gemaakt en derhalve waren er veel mensen aanwezig. Alom werd besloten bij de notaris een
verenigingsakte te laten maken en op 16 oktober 1992 zag onze mooie motorclub het
levenslicht. Al tijdens de eerste bijeenkomst van alle potentiele leden heeft Diana Frederiks
haar bedrijf gebombardeerd tot thuishonk voor MTC De Padd'nrieders. En nog steeds, al 25
jaar lang mogen wij hier alle activiteiten laten starten en stoppen.

Hans heeft het voorzitterschap op zich genomen en heeft dit met verve gedaan. Vanwege
persoonlijke omstandigheden heeft hij dit maar ca. 2 jaar kunnen doen. Rens Hoekstra heeft
het secretariaat op zich genomen en een betere secretaris kon een vereniging zich niet
wensen. Hij heeft dit ca. 9 jaar gedaan. Een bestuur werd gevormd en er werd keihard gewerkt aan de opbouw van deze nieuwe vereniging. Het was Rens die aan mij vroeg of ik zijn
secretariaat wilde overnemen, zodat hij het voorzitterschap van Hans kon gaan doen.
Ik weet hoeveel werk een secretariaat heeft en gaf dus te kennen wel het voorzitterschap te
willen doen, wanneer hij maar doorging met het secretariaat. Slim mannetje die Rens,
volledig doordacht.
Tot maart 2017 heb ik, Tonny ter Maten, ca. 23 jaar lang het voorzitterschap met veel liefde
en plezier gedaan. We hebben een super vereniging met veel leden en prachtige activiteiten.
Ondertussen is Fred Gerson de voorzitter en zal hij met alle bestuursleden en diverse
commissies ervoor zorgen dat onze vereniging zeker nog 25 jaar zal blijven bestaan.
Een club waar je beslist lid van wilt zijn.
Tonny ter Maten
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Het adres voor
APK en onderhoud
van alle merken auto’s

Ook voor ALLE winterbanden
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Terugblik: 12 jaar redactie Bijpratertje
In de afgelopen 12 jaar heb ik als lid van de redactie van het
Bijpratertje jullie regelmatig mogen voorzien van ons clubblad. Als
je terugkijkt op die periode zie je dat er veel is veranderd, maar
dat er ook veel vertrouwds is gebleven.
Het eerste wat je ziet van het blad als die op de deurmat valt, is
de buitenkant. En die buitenkant, de omslag, is een aantal malen
aangepast.
Van de gele omslag met zwarte
opdruk is er via een gele omslag met
gekleurde accenten later overgestapt
naar een fullcolour en een flitsende
opdruk.
Het blad werd in de eerste jaren dat ik redactielid was, gekopieerd
(in de jaren daarvoor: gestencild) op de Jan Ligthart School in
Wapenveld. Tegenwoordig wordt het blad gedrukt bij een
professionele drukkerij in Vaassen.
Veel verschillende artikelen en vaste onderdelen zijn in de jaren
langsgekomen. Ik noem er een paar: "Onderschrift bij vreemde
foto", "Van de bestuurstafel", "16 vragen aan..." en natuurlijk de
column van "Hansepans".
Een paar onderdelen van het Bijpratertje hebben de tijd overleefd van maken nog steeds deel
uit van het blad: natuurlijk het "Voorzitterswoord", het onderdeel "Lief en leed" (in de rubriek
Padd'nbestand) en de "Toerkalender".
Wat ook blijft zijn de vele verslagen van de mooie ritten, veelal voorzien van foto's van (bijna
altijd etende) Padd'n.
Een probleem dat zich regelmatig voordeed in de afgelopen jaren, was een gebrek aan kopij
vanuit de leden zelf. Gelukkig hebben we de laatste jaren een aantal enthousiaste schrijvers
in ons midden, waardoor het blad vaak weer goed gevuld is.
Ook is er een tijd geweest dat de redactie erg klein was in omvang, waardoor het werk door
weinig schouders gedragen werd. Ook hier zien we een positieve verandering; de redactie is
uitgebreid met een paar jonge leden met diverse talenten.
Als je achterom kijkt naar wat er allemaal gebeurd is, is het ook goed om eens vooruit te kijken:
hoe zal ons clubblad er over 12 jaar uitzien? Is er dan nog wel een papieren clubblad? Of
krijgen we het nieuws en andere
wetenswaardigheden naar onze
mobiele telefoon doorgestuurd?
Ik weet het niet.
Wel heb ik er alle vertrouwen in
dat het Bijpratertje de komende
jaren, in welke vorm dan ook,
een bindende factor zal blijven
binnen ons aller motorclub de
Padd'nrieders.
1 k wens de redactie daarbij veel
succes!
Eef Wegerif.
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25 jaar jubileumfeest
Twee weken na de buitenlandtoer schepen bijna 50
Padd'nrieders in op de rondvaartboot in Hattem voor een
vaartocht over de IJssel naar Kampen, met aan boord een
koud en warm buffet.
Fred ontving de leden als een volleerd voorzitter en vinkte de
presentielijst persoon voor persoon nauwkeurig af. Onder
goede weersomstandigheden en kalm water voeren we de
haven van Hattem uit, de IJssel op richting Kampen.
De Padd'nrieders waren met elkaar veroordeeld tot het
bijeen zijn in één ruimte. Er was geen ontsnappen aan en
dus werd er volop met elkaar gesproken en gedronken.
Fred opende de avond met een woord van welkom. Helaas
was er geen archief beschikbaar, waaruit kon worden herleid wie als lid van het eerste uur
nog steeds lid is van onze mooie club. Over het ontstaan van de club en daarmee een stukje
invulling van de historie is elders in deze editie van het Bijpratertje een artikel opgenomen.
Direct na afloop van de boottocht en
de dag erna, zag een enkeling zich
geconfronteerd met zijn eigen erva
ringen, belevingen en ideeën. In
gesprekken en in dialogen op Face
book werden uitspraken gedaan als:
"reisje met de Zonnebloem" en op
een ander aandachtsgebied "de
organisatie van een bingo".
Ai... deze Padd'nrieder zag zich
geconfronteerd met het ouder worden en de naderende leeftijd voor welke doelgroepen dit
soort feestjes en evenementen worden georganiseerd. Aan de andere kant nog niet oud
genoeg om toe te treden tot de pensionado's, maar misschien wel tot de Toercommissie
Buitenland? Via Facebook werden deze hints al met wat stekeligheden naar elkaar uitge
wisseld. Dus wie weet, wordt de verjonging van de toercommissie al wel in gang gezet.
Race om voorzitterschap?
Zo stond deze boottocht misschien nog wel meer in het teken van aanbiedingen, want zo
nam Gerard het (cabaret)stokje over van Fred. Fred heeft jarenlang de tweede viool ge
speeld achter Tonny en nu eindelijk vervult hij - weliswaar interim - het voorzitterschap.
Gerard solliciteerde ogenschijnlijk publiekelijk naar deze functie als opvolger van Fred.
De vanuit de Padd'nrieders gewenste verjonging krijgt in de korte tijd van nog geen maand
dan toch de nodige aandacht en misschien al wel vorm. Uiteraard is niet bekend hoeveel
lobbywerk er achter de schermen heeft plaatsgevonden.
We houden de aankondigingen voor de Algemene
Ledenvergadering in 2018 in de gaten.
Henk Schoenman

P.S. Gerrit heeft zelf ook een mooi verslag
geschreven, uiteraard rijkelijk voorzien van
zijn eigen foto's (zie elders in dit blad).

Met dank aan
Gerrit Bijsterbosch
voor de foto's
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Verslag feest en boottocht t.g.v. ons 25-jarig bestaan
Op zaterdag 16 september 2017 was het zover. Het
lang van te voren bekend gemaakte feest kon
eindelijk beginnen. Om uiterlijk kwart voor 4 moest
iedereen aan boord zijn van het partyschip in de
haven in Hattem en daar maakten 40 leden graag
gebruik van. Precies op tijd verliet het schip de
haven van Hattem om koers te zetten richting
Kampen, zo'n 2 uur varen.
De voorzitter heette ons welkom aan boord, hoopte
vanzelfsprekend op een geslaagde reis en ondertussen
werden wij verwend met koffie of thee.
Onderweg
was er ge
noeg te zien.
Op het bo
vendek was
ruimte ge
noeg om
goed rond te
kijken.
Langzaam
trok het land
schap langs
ons heen.
De wind was trouwens wel wat koud.
Wie kent Zalk
vanaf deze
kant?
Na ongeveer 2
uur varen waren
we in Kampen.
Iets er voorbij
werd de boot
gekeerd en
gingen we terug.
Ondertussen
waren de tafels
voor het buffet
gereed gemaakt
en iedereen wist
de goed gevulde
buffettafels te
vinden om daar
allerlei lekkers
uit te zoeken.
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Zoals gewoonlijk kwam ook aan deze mooie reis weer een eind. De heenreis was plm. 2 uur,
en de terugreis was - ondanks de tegenstroom - ook ongeveer dezelfde tijd.
Tegen 20.00 uur zou de boot weer gaan aanleggen en dat lukte ook. Natuurlijk was er voor
die tijd nog een dessert in de vorm van ijs met
slagroom en daarna werd alles feestelijk afge
sloten met koffie.
De haven van Hattem kwam weer in zicht.
Teveel consumpties waren er niet genuttigd,
want iedereen kwam de loopplank af met droge
kleren.
Gerrit Bijsterbosch

Hattem

Voor nog veel meer foto's van dit
evenement zie onze website
www.paddnrieders.nl
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Verslag Herfstrit 2017
door Henk Schoenman

Het volgende verslag is een samenvatting van onze eigen rit (die wij op zaterdag hebben
gereden) en het vertrek van de rit zondagochtend vanaf Tapperij Teun.
Op zondag 24 september stond de herfstrit op de toerkalender, een tocht over pakweg 270
kilometer richting en door het Twentse
landschap. Het was een "kleine" ochtend.
Rond 09:00 uur was het mistig, was het zicht
niet groot en was het frisjes, waterkoud.
Tijdens het rijden sloeg de mist tegen het
vizier van de helm waardoor de wisser op de
handschoen regelmatig moest worden
gebruikt om weer goed zicht te krijgen en
veilig te kunnen rijden.
In zulke omstandigheden geldt niet alleen
veilig rijden in de zin van zelf goed zicht,
maar ook gezien worden. Regelmatig
kwamen we verkeersdeelnemers tegen die geen licht voerden. Zij doken zo ineens op uit die
mist. Alertheid is dan ook geboden.
Ook onze gastrijder uit Vorden had dat ervaren. Hij kwam 's morgens al over de dijk vanaf
Deventer aangereden om samen met 3 andere vrienden als gastrijder deel te nemen aan
deze herfstrit. Omdat deze mannen al eerder als gastrijder gespot waren, zijn behoorlijk wat
pogingen gedaan om ze lid te laten worden van de Padd'nrieders. Zij zouden verjonging
kunnen brengen in de club. Ondanks de aanbieding door onze voorzitter dat ze geen
inschrijfgeld hoeven te betalen, waren ze nog niet overtuigd.
Inmiddels hadden de eersten de koffie op en zich gereed gemaakt voor vertrek om in de
ochtendmist te verdwijnen.
Uiteindelijk vertrokken 18 personen op 17 motoren voor deze herfstrit.
Via de Kanaaldijk ging de rit naar Heerde om vanaf daar de IJsseldijk te bedwingen tot aan
Deventer. De route leidde ons onder Deventer door naar de A 1 om meteen daarna weer de
provinciale weg te vervolgen.
Sommigen hadden bedacht
niet via de A 1 te rijden maar
via de oude IJsselbrug door
Deventer. En dat kon ook heel
goed... behalve dat op die
doorgaande weg verkeers
lichten staan die wel erg lang
rood bleven. (Zou dat onder
deel zijn van een ontmoedi
gingsbeleid om doorgaand
verkeer uit de binnenstad van
Deventer te houden en dus via
de A 1 te leiden?)
We reden uiteindelijk op weggetjes die een normaal mens waarschijnlijk niet bedenkt, want
ergens dwars door een woonwijk kwamen we achterlangs tussen de weilanden en
akkergronden terecht. Mooie weggetjes om te rijden. De toercommissie had weer goed haar
best gedaan. Het was wel oppassen geblazen want de agrariërs waren volop bezig met het
oogsten van de maïs, met als gevolg dat op delen van de weg wat modder lag waardoor de
motor af en toe een vervaarlijke zwieper maakte.
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Onder deze omstandigheden was er behoefte om al in Laren te genieten van een kop koffie.
Er was gelegenheid genoeg; aan weerszijden van de weg stonden de stoelen en tafels
uitnodigend op ons te wachten.
Bij bistro restaurant 't Langenbaergh (geen aandelen), meteen bij binnenkomst in het
centrum van Laren aan de rechterkant, werden we welkom geheten door een bruine
Labrador (hond) die al kwispelend met een stok in zijn bek door het restaurant bleef struinen.
Het weer klaarde tijdens de koffie zienderogen verder op en het zonnetje kwam er goed
door. Dat maakt het rijden toch wel weer een stuk aangenamer.
We vervolgden de route richting Lochem, Borculo, Geesteren via Diepenheim naar
Haaksbergen. De route leidde ons door Zwiep, waar het die zaterdag een drukte van
jewelste was van de jagersvereniging met hun honden.
Tijdens deze route reden de tractoren van de verschillende agrariërs af en aan door dorpen
en over wegen zodat het goed opletten was. Wat een ongelooflijk grote machines zijn dat.
Tja en dan kan het weleens voorkomen dat deze mensen die in hun eigen omgeving hun
werk doen geconfronteerd worden met motorrijders waar zij geen motorrijders verwachten,
en daardoor schrikken, waardoor hachelijke situaties kunnen ontstaan. Gelukkig is er niets
voorgevallen, maar alertheid bleef geboden.
De route leidde ons vlak voor Haaksbergen een weg in waar een éénrichtingsbord stond,
maar daar dachten we wel door te kunnen rijden. Niet dus, want de weg was geblokkeerd in
verband met de aanleg van de nieuwe Twenteroute, zo begreep ik de volgende ochtend van
één van de gastrijders die uit deze omgeving afkomstig is. Hij wist precies wat ik bedoelde
en dus kon voor vertrek bij Tapperij Teun deze "hindernis" in de route mondeling worden
meegedeeld aan de deelnemende toerrijders. Even uitzoomen op de TomTom en zo konden
we iets verderop de route weer oppakken.
In Beuningen was het tijd voor de lunch. Bij Café Restaurant 't Sterrebos (geen belangen)
schoven we aan voor een goed plat ei, de Twentse uitsmijter. Een aanrader!
Daarna vervolgden we omstreeks 14.00 uur onze toerrit.
Deze ging ook door Duitsland, waar we op ca. 175 kilometer vanaf de start enkele
tankstations passeerden waar tegen een lagere literprijs van € 0, 15 / liter ten opzichte van
Nederland kon worden getankt.
Een deel door Duitsland betrof een strak weggedeelte dat alleen maar rechtdoor ging en
geen verkeer had. Een volledig lege kaarsrechte weg onder mooie omstandigheden die
uitnodigde om de gashendel eens wat meer open te draaien.
Uiteindelijk toerden we richting Hardenberg waar we even later door de Vechtstreek en langs
camping de Beerze Bulten reden. Blijkbaar waren de weersomstandigheden goed genoeg
voor kampeerders, want er was nog veel bezoek op deze camping.
Via de Lemelerberg koersten we huiswaarts, richting de veerdienst van Wijhe-Heerde.
Uiteindelijk waren we rond 16.45 uur terug van een mooie toerrit.
Actiefoto's
Met dit tijdschema gingen we de volgende dag (dus die zondag
van de rit) op de fiets richting het Stoomgemaal om iets verder
op bij het nieuwe fietspad van de hoogwatergeul de Padd'n
rieders te spotten die de toerrit reden.
Het mooie daarvan is dat je op zo'n kruispunt veel recreanten en
bekenden ontmoet die vanwege het mooie weer een rondje
fietsen door het gebied van de hoogwatergeul. En zelfs meer
Padd'nrieders hadden deze dag hun motor laten staan om
samen met hun echtgenote / gezin te "fietsen" zonder motor.
We hebben ze zelfs op de gevoelige plaat vastgelegd voor
degenen die daaraan zouden kunnen twijfelen (QJ.
Dus Jan Dirk en Joop... het bewijs staat hiernaast.
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Wij bleven wachten en wachten. Vele motorrijders reden over de dijk, waar ook veel fietsers
en auto's reden. De vraag diende zich aan of het wel prettig rijden was op de dijk met zoveel
verkeer.
En maar weer uitzien naar motorrijders van de Padd'nrieders. Want er moesten toch echt
nieuwe foto's en filmpjes gemaakt worden voor Facebook en voor de nieuwe website. Maar
helaas, veel motorrijders, maar geen Padd'nrieders, dus geen nieuwe foto's en filmpjes.
Na anderhalf uur gewacht te hebben, besloten we om 16.30 uur toch maar weer op de fiets
te stappen en via de dijk terug naar huis te fietsen. En jawel... niet veel later kwamen we een
deel van de laatst vertrokken groep tegen. Maar we waren te laat om hen op de gevoelige
plaat vast te leggen. Bovendien was deze groep 's morgens al in de mist vastgelegd als
laatst vertrekkende groep. Maar waar waren die andere groepjes dan? Zouden die dan een
iets andere route hebben gereden? Tja dat kan dus als je in Heerde woont. Of, zoals 's
morgens voor vertrek bij Tapperij Teun ook werd gesuggereerd, de route door Duitsland te
laten liggen en rechtstreeks door te steken naar Hardenberg. Zal toch al gauw weer een
halfuur tijdswinst opleveren.
Het resultaat was dus dat er helaas geen actiefoto's zijn gemaakt van rijdende
Padd'nrieders.
Oproep
Ben je een keer onderweg en ben je in de gelegenheid om actiefoto's te maken van jouw
groep, aarzel dan niet, maak ze en deel ze met de redactie. Dat Is Jeuk voor het Bijpratertje,
de nieuwe website en de Facebook-pagina. Daar staan inmiddels al een aantal leuke foto's
en filmpjes gepubliceerd.
Gerrit Bijsterbosch heeft ook een verslag gemaakt van deze Herfstrit. Dat staat hieronder.

Verslag Herfstrit 2017
door Gerrit Bijsterbosch

Het is erg mistig en vochtig als we richting Tapperij Teun rijden. Het vizier beslaat steeds,
maar dat mag de pret niet drukken. Ongeveer 17 rijders(-sters) zijn, ondanks de mist toch
nog gekomen en die kregen een prachtige zonnige rit in het vooruitzicht.
Zoals gewoonlijk
vertrokken we na de koffie
in groepjes. We gingen
enkele honderden meters
richting Heerde om ver
volgens linksaf de Fles
senbergerweg in te slaan
tot bij het kanaal. Daar
rechtsaf richting Heerde.
Bij de Bonenburg rechtsaf
richting de dijk bij Vees
sen. Bij de dijk aangeko
men gingen we rechtsaf
richting Terwolde en van
daar binnendoor naar
Twello en Wilp.
Vervolgens reden we de
Achterhoek in.
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In de buurt van Wilp brak de zon door, de mist trok zeer snel op en de rest van de
dag was het een stralende zonnige dag. Het vizier droogde op, want in de mist rijden is niet
echt prettig. Je blijft constant het vizier afvegen.
Via Joppe, Barchem, Harfsen, Haaksbergen, Glanerbrug kwamen we steeds meer richting
de Duitse grens.
Na de koffie de helm weer op, de handschoenen aan en gasssss!
We waren de Achterhoek al weer uit en we reden nu noordwaarts Twente in. Daar moesten
we natuurlijk weer eten in één van de grensplaatsen en Wim Grafhorst wist een restaurant
met 'goeie platte'!
Dat bleken dus weer uitsmijters te zijn en die bestelden we massaal. Het was niet verkeerd.
Het waren inderdaad geweldige uitsmijters waar je slaap van zou krijgen.

Voor slapen was geen tijd. We trapten de fietsen weer aan en gingen verder noordwaarts
richting Lutte, Halle en daarna weer richting onze geliefde Veluwe. Daar waren we echter
nog niet, want net voor Lemelerveld was nog een gezellig terras voor de laatste stop.
Vandaar ging de tocht verder richting Ommen, Wijhe en hier de pont over.
Hierna viel de groep uit elkaar en ging iedereen huiswaarts na ongeveer 270 kilometer.
Dit was, voor zover ik het mij kan herinneren, de eerste tocht waarbij er onderweg door
niemand getankt hoefde te worden.
Gerrit Bijsterbosch
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MOTORTOERCLUB VOOR WAPENVELD & OMSTREKEN

” DE PADD’NRIEDERS ”

TOERKALENDER 2018
Voor het komende seizoen staan de volgende activiteiten gepland:

Di 13 februari

: Algemene Leden Vergadering*1

Zo
Za
Di
Za
Zo

: Openingsrit
: Meirit
: Avondvierdaagse
: Excursierit
: 25e Padd’nriederstoer

15
12
19
14
19

april
mei
t/m Vr 22 juni
juli
augustus

Do 30 augustus
t/m Zo 2 sept

: Buitenlandtoer

Zo 23 september
Za 20 oktober

: Herfstrit
: Sluitingsrit (met snert)

Za 17 november

: Feestavond

*1 Locatie “ZOETHOUT EIGEN WERK” De Waag 2 in Hattem

Eveneens bestaat de intentie om ergens in de winterperiode een clubavond te
organiseren. Meer informatie hierover volgt tijdens de jaarvergadering of in het
eerst volgende Bijpratertje.
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Achter de schermen bij ... de redactie van het Bij pratertje
In deze rubriek nemen we een kijkje achter de schermen van het werk van de vrijwilligers die
binnen onze club actief zijn. In deze aflevering: onze redactie.
Wie zitten er in de redactie?
Teuntje Nijhof, Hans Kragt,
Wim Grafhorst, Nienke
Rietberg en Heleen Dijkslag
(v.l.n.r.)
Wat doet de redactie?
De redactie zorgt voor de inhoud en verspreiding van ons clubblad het Bijpratertje dat 4x per
jaar verschijnt, in maart, juni, september en december. De redactieleden komen een paar
weken voor de verschijningsdatum van het Bijpratertje bij elkaar. Dan praten ze bij over alles
wat maar iets (of soms niets) met motorrijden te maken heeft, bespreken de inhoud voor de
komende uitgave van het Bijpratertje en maken plannen voor de volgende. In de aanloop naar
de vergadering houden ze elkaar op de hoogte en wordt nieuwe kopij via de e-mail onderling
verspreid.
Wat doet iedereen binnen de redactie?
Teuntje is hoofdredacteur. Zij coördineert alles en zet uiteindelijk de kopij en de advertenties in
de goede volgorde, en stuurt deze door naar de drukker. De drukker stuurt vervolgens een
proefdruk naar Teuntje, die deze ter controle voorlegt aan de andere redactieleden. Als alles
oké is, geeft Teuntje haar akkoord aan de drukker. De gedrukte exemplaren worden bij
Teuntje aangeleverd. Dan zorgen zij en Wim samen voor de adressering en de aanlevering
aan degenen die het Bijpratertje onder de clubleden verspreiden. Er worden ook een aantal
exemplaren verstuurd naar de sponsors, de adverteerders en enkele motorclubs in de
omgeving. Als hoofdredacteur is Teuntje voorzitter van de redactie en onderhoudt zij het
contact met de sponsors en adverteerders en zorgt dat zij facturen toegestuurd krijgen.
Hans is de eindredacteur. Hij controleert en redigeert alle teksten en maakt correcties in
grammatica en spelling als dat nodig is. Ook zorgt hij dat de lay-out in orde is. Dus, als je
vroeger geen tienen haalde voor grammatica of je bent geen topper in "d's en t's", geen
zorgen, Hans zorgt dat je stukje er uitziet alsof het geschreven was door een pro!
Wim, Nienke en Heleen zijn algemene redactie
Ook uit onze eigen redactie:
leden en helpen bij het creëren en verzamelen van
het jubileumlogo op de cover
kopij. Ze benaderen mensen voor het schrijven van
ontwerp en styling: Heleen Dijkslag
artikelen, interviewen interessante Padd'nrieders of
andere BM'ers 1 en schrijven soms zelf ook een
stukje... of laten dit bij gebrek aan inspiratie doen door een creatieve "ghostwriter". Ook zitten
ze medeclubleden achter de broek om hun "vrijwillige" reisverslagen van toertochten en de
buitenlandtoer of interviews in te leveren. Daarnaast zorgt Heleen voor het meer grafische
werk, zoals o.a. de uitnodiging voor de jaarlijkse feestavond.
Kun je als clublid ook iets doen?
Jazeker! Als je iets te vertellen hebt dat te maken heeft met onze club, motorrijden in het
algemeen of een reisverslag van je vakantie of een toerrit, stuur dit dan naar de redactie. Het
leukst is als je daar ook een paar foto's bij aan kunt leveren. Of heb je een ander idee voor het
clubblad, dan kun je contact opnemen met de hoofdredacteur (zie colofon voorin dit blad).
Met dit extra dikke jubileumnummer heeft de redactie veel kruit verschoten. Nieuwe kopij is
dus van harte welkom! Als er leden zijn die kopij hebben, stuur dat dan uiterlijk eind
januari, want dan start het werk voor het maart-nummer van 2018.
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