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Commissies
 
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Geert Willem Israël
Frits en Johannet van der Tuin
 
 
Toercommissie Buitenland:
Gerrit Bijsterbosch
Rob de Klerk
 
 
Commissie Lief & leed
Nienke Rietberg
 
 
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
 
 

Redactie
 
Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Mark Bouten
Heleen Dijkslag
Wim Grafhorst
Hans Kragt
Nienke Rietberg
 
Redactiecontact
Teuntje Nijhof
tlg-nijhof@hotmail.com
 
 
Zakelijke advertenties
Fred Gerson; tel. 038 4442903
Tonny ter Maten; tel. 06 15672289
 
 
Druk
Editoo B.V. te Arnhem
 

Colofon
NR. 122 / DECEMBER 2018

 
Vereniging 
 
Bestuur
Bernd Bode (voorzitter)
Dennis Tijssen (secretaris)
Jan Hulsbergen (penningmeester)
Frits van der Tuin (2e secretaris)
Heleen Dijkslag
Fred Gerson
Tonny ter Maten
Teuntje Nijhof
Nienke Rietberg
 
 
Internet
www.paddnrieders.nl
 
 
Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269
 
 
Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
K.v.K. 40104465
 
Lidmaatschap per jaar
Leden € 27,50
Sub-leden € 17,50
Inschrijfgeld € 7,50
 
 
Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet-leden: € 5,00
(incl. 1 consumptie)
 
 
Secretariaat:
Dennis Tijssen
tel. 06 27405499
e-mail: paddnrieders@gmail.com
 
 

3www.paddnrieders.nl



bijpratertje

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

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

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

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

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

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

George Stephensonstraat 5 Zwolle
WIJ GAAN BINNENKORT

VERHUIZEN

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

Voorwoord
voorzitter

 
Hallo Leden,
 
Voor u ligt alweer de laatste
editie van het Bijpratertje
voor 2018. De clubactivitei
ten voor dit jaar zitten er
weer op. Ik kijk terug op een
mooi jaar, vol leuke en
goed georganiseerde eve
nementen. Met als afsluiter

de feestavond op zaterdag 17 november. Dit
jaar hebben we het gehouden bij Harry en Alie
in de Tiroler hut. Binnen in de schuur waan je je
echt in Oostenrijkse sferen. Overal om je heen
zag je kunstwerken van hout, door Harry zelf
gemaakt met oog voor het kleinste detail. De
locatie, de hapjes, de sapjes, de muziek en
zelfs de outfits droegen bij aan de Tiroler sfeer
van deze avond. De enige kanttekening vond
ik de opkomst. Deze was vergeleken met voor
gaande jaren, en gezien het ledenaantal van
de club, erg mager. Desondanks hebben we
een geweldige avond gehad die tot in de
puntjes verzorgd was.
 
Ik hoop dat iedereen op zijn eigen manier
heeft genoten van alle evenementen die de
club dit jaar georganiseerd heeft. Via deze
weg wil ik dan ook alle commissies en vrijwilli
gers bedanken voor de inzet van afgelopen
jaar. Hopelijk kunnen we komend jaar weer
een beroep doen op jullie medewerking.
Mochten er leden zijn met ideeën omtrent het
organiseren van een rit of andere activiteiten?
Schroom niet en mail uw idee naar paddnrie
ders@gmail.com .
 
Ik wens alle leden fijne feestdagen toe en de
beste wensen voor het nieuwe jaar. Ik hoop jul
lie allemaal in goede gezondheid te treffen op
de algemene ledenvergadering in 2019. Ver
dere informatie over de algemene ledenverga
dering ontvangt u per mail.
 
De Voorzitter
 

Het Decembernummer is al weer de laatste
editie van 2018. Een leuk jaar waarin veel is ge
beurd in en met het Bijpratertje. Veel positieve
reacties hebben we als redactie mogen ont
vangen; dat heeft ons als team goed gedaan.
 
Ook is het leuk te vermelden dat de bestaande
coverfoto wordt vervangen in 2019; wij zijn
daar  actief mee bezig. Als redactie steken we
dan ook regelmatig de koppen bij elkaar, of
communiceren via mail en er is zelfs een
groeps-What'sApp aangemaakt voor de wat
snellere info. Ook zitten wij er bovenop om kopij
en foto's binnen te slepen. Daarom ook aan u
als lezer/lid de vraag:
Heeft u iets te melden, een leuke rit of iets an
ders, schroom niet en zet het op de mail naar
de redactie en het krijgt een plaatsje in het Bij
pratertje, al dan niet met een foto; mag zelfs
per post ingezonden worden.
Het is altijd leuk om eens via een ander kanaal
kopij binnen te krijgen.
 
Er valt tevens een wisseling bij de redactie te
vermelden: Mark Bouten gaat ons team met
zijn verrassende inbreng versterken: Welkom
Mark! En Hans Kragt gaat de groep na jaren
lange inzet verlaten. Hans schrijft een artikel in
deze editie over zijn aftreden. Hans, namens
bestuur en redactie bedankt voor 10 jaar inzet
voor het Bijpratertje.
 
In Maart komt de nieuwe Toerkalender er weer
in te staan, waar wij allen weer naar uitkijken,
welke mooie routes ons te wachten staan. En
de nieuwe Buitenlandcommisie is al lekker ac
tief bezig om een leuke plek uit te zoeken voor
de Buitenlandtoer 2019.
 
Verder willen wij als team iedereen hele fijne
kerstdagen en een geweldig mooi nieuw mo
torjaar 2019 wensen met:
Gezondheid - Mooie routes - Geen pech - Veel
veilige kilometers - Nieuwe leden - Verrassende
kopij
En heel veel gezelligheid MET ELKAAR!
 
Groet van de Redactie.
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Omdat bouwen 
teamwork is

www.nijhuis.nl 

Vestigingen van Nijhuis Bouw B.V. vindt u in Apeldoorn, Assen, Enschede, Rijssen en Zwolle



Wat is uw binding – persoonlijk en/of zake
lijk – met De Padd'nrieders?
Aangezien Teuntje in de redactie van ons club
blad zit werd de druk dermate opgevoerd naar
mij dat een advertentie van ons bedrijf in ons
mooie clubblad een must was.
Verder rijden we regelmatig met nog enkele
leden mooie tour tochten.
Door onze club heb ik mijn collega Freddy Ger
son leren kennen, die met plezier nu drie
dagen in de week bij ons werkt.
 
Wilt u verder nog iets toevoegen?
Heel veel veilige kilometers gewenst voor jong
en oud van onze mooie club.
 
 

 

In het verleden hadden we de rubriek "15
vragen" aan leden van de Padd'nrieders.
Het doel was onze lezers nader (of opnieuw)
kennis te laten maken met leden, die soms
al jarenlang bij onze club zijn. De redactie
van Het Bijpratertje wil deze rubriek opnieuw
leven inblazen.
Het leek ons echter leuk om te beginnen met
onze adverteerders. Tenslotte hebben we
een bijzondere relatie met hen: Niet puur za
kelijk, maar we zien hen ook als sponsors
van onze mooie club. 
 
Naam van het bedrijf: Nijhuis Bouw B.V.
 
Wat is uw naam en wat is uw relatie met het
bedrijf?
Gerard Nijhof
Ik werk 24 jaar bij Nijhuis Bouw B.V. en sinds
2000 ben ik Vestigingsleider in Zwolle
 
Vertelt u eens wat meer over wat het bedrijf
doet
Bouwen is mensen werk en dat doen we al
meer dan 110 jaar.
Het is een familie bedrijf dat zorgt voor een
open en betrokken manier van werken. Onze
werkzaamheden bestaan uit nieuwbouw en re
noveren van woningen. Binnen stedelijke her
ontwikkeling.
Maar ook voor een aanbouw van uw woning
kunt bij ons terecht.
Onze mooiste uitdaging was dit jaar de trans
formatie van de watertoren in Zwolle.
 
Hebt u iets met motorrijden en motorrijders?
Rijdt u zelf motor?
Ja motorrijden doe ik vanaf mijn 18de jaar. En
motorrijders zijn over het algemeen mensen die
hun hobby graag samen willen beoefenen, lek
ker toeren en daarna een goed glas bier.
Zelf rij ik een Yamaha FJR 1300 explorer en
samen met Teuntje die een Yamaha Tracer 900
rijdt.
 
 

Wie zijn onze adverteerders?

7www.paddnrieders.nl
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Herfstrit 2018

De weersverwachting was ronduit slecht. Het
zou hard gaan waaien en regenen, maar om 8
uur was het droog en zag het weer er best
goed uit. Ik had best zin in een rit en het KNMI
zit er wel eens naast.  Dus, de motorkleding
aan en het stalen ros uit de garage gereden.
 
Bij Teunis zaten al twee rijders klaar. We heb
ben even bijgepraat en Diane met haar nieu
we knie zien lopen. Uiteindelijk zijn we met drie
man vertrokken. De eerste kilometers was het
nog droog. Helaas begon het al gauw te rege
nen. Dat mocht de pret niet drukken. Via de
Oude IJsselbrug in Deventer ging het oost
waarts de Achterhoek in. Het was een prachti
ge route door een schitterend landschap. In
de museumboerderij Erve Brooks bij Gelselaar
hebben we koffie gedronken. We reden oost
waarts verder. Helaas begon het steeds harder
te regenen. Toen we in de buurt van Haaksber
gen op een aantal wegomleidingen stuitten
was voor Gerrit van Olst en mij de lol er af en
zijn we naar huis gereden met het vaste voor
nemen deze rit met mooi weer nog eens hele
maal te rijden. Jan Ruiterkamp wilde van geen
opgeven weten en is alleen verder gegaan.
 
Frits van der Tuin

Foto's
Uit de oude doos
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Clubkalender
2019

De nieuwe toerkalender 2019 zal in de volgen
de bijprater editie staan. 
Wij kijken uit naar het motorseisoen van 2019. 
 
LET OP:
 
deelname aan onze activiteiten is altijd volle
dig op eigen risico! Tip: zorg voor een goede
aansprakelijkheidsverzekering en eventueel on
gevallen opzittendenverzekering.
 

Lief & Leed / Padd'nbestand 

Ken je, of weet je van iemand, 
die een hart onder de riem kan

gebruiken ? 
Laat het ons weten, zodat wij een
kaart kunnen sturen of er op be

zoek kunnen gaan. 

Reiny Hulsbergen
 
Na nog samen soep te hebben gegeten bij het
afsluiten van het buitenlandweekend zit Reiny
de dag daarop met haar voet in het gips. Een
week na haar val is Reiny geopereerd en heeft
zij 2 pinnen in haar enkel gekregen. Tijdens het
bezoekje namens de Padd'nrieders had Reiny
loopgips. Wij wensen je veel sterkte en succes
met het herstel en de revalidatie. 

Gerard Koerhuis, Jarrin & Jobert Louwerse
 
Willen wij nogmaals ons medeleven betuigen
met het verlies van jullie moeder en oma. 
Zij is overleden op 19 oktober 2018.

Dankwoord Hans Kragt
 
In oktober is mijn vader op de hoge leeftijd van
96 jaar overleden. Van de club en van vele in
dividuele leden heb ik veel condoleances en
steunbetuigingen ontvangen. Dat heeft mij erg
goed gedaan. Voor zover ik dat nog niet per
soonlijk heb kunnen doen, bedank ik vanaf
deze plaats iedereen hartelijk daarvoor.

 
Hans Kragt
 
Willen wij ook nogmaals condoleren met het
verlies van je vader. 
Veel sterkte, kracht en moed voor de komende
tijd.

Willie de Graaf
 
Willen wij nogmaals een hart onder de riem ste
ken. Binnen 1 jaar tijd je eigen ziekte overwin
nen en ook in datzelfde jaar je zus en broer te
moeten verliezen. petje af hoe sterk en positief
jullie zijn. 
Hopelijk brengt 2019 jullie meer positiviteit.
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Hapjes Buffet BBQ VerhuurDessertLunch
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Cover foto wedstrijd 
Stuur je mooiste foto in & WIN !!
Meer info zie pag. 23 



Na 10 jaar lang met veel plezier mijn bijdrage
te hebben geleverd aan ons clubblad, neem ik
met het decembernummer 2018 van het Bijpra
tertje afscheid van de redactie.
 
In 2008 kwam ik in de redactie, met Eef als
hoofdredacteur. Hij coördineerde de taken van
de verschillende redactieleden en verzamelde
de artikelen, die meestal al voorzien waren van
foto's. De verzamelde artikelen gingen vervol
gens naar mij voor de eindbewerking. Ik deed
de eindredactie, ofwel ik stroomlijnde de tekst,
haalde er evt. fouten uit en deed de eindop
maak van de pagina's. Deze gingen dan als
pdf-bestanden naar Eef en – na een laatste
controle – stuurde hij die naar de drukkerij,
toen nog Drukkerij Manuel in Vaassen.
Er wordt nog wel eens gedacht dat het alleen
gaat om de d'tjes en de t'tjes, de punten en de
komma's, maar zoals jullie zien hield het nog
wel wat meer in dan dat. En dat was maar
goed ook, want anders had ik het niet zo leuk
gevonden om te doen.
 
Ongeveer in 2015 werd de hoofdredactie over
genomen door Teuntje. Eerst was de werkwijze
als hierboven omschreven, maar die is sterk
veranderd toen we van Drukkerij Manuel over
stapten naar Editoo. De nieuwe start beteken
de een drukke maar leuke tijd. Het resultaat
was een sterk verbeterd Bijpratertje, en ook
nog eens in full-color! Met groot enthousiasme
ging het redactieteam ermee aan de slag.

In dit nieuwe Editoo-tijdperk zijn de taken min of
meer gelijk verdeeld onder de redactieleden,
zodat ons clubblad nu breed gedragen wordt
door gehele redactie. Dat vind ik een goede
zaak! Iedereen zet zijn kopij via een upload op
de server van Editoo, en na controle van de
tekst doet iedereen zelf de opmaak.
 
De laatste tijd kwamen mijn privéleven en en
kele vrijwilligersbaantjes wat op gespannen
voet met elkaar te staan; het werd me allemaal
wat te veel. En laten we wel wezen: als 70-plus
ser is het niet verkeerd om, na 10 jaar redactie
lidmaatschap van het Bijpratertje, een stapje
terug te doen.
 
Dit decembernummer is dus de laatste waar
aan ik zal deelnemen. Door het overlijden van
mijn vader in oktober heb ik mijn bijdrage
eraan helaas tot een minimum moeten beper
ken, maar dat heeft de overgang misschien
ook wel weer vereenvoudigd.
 
Ik dank de redactieleden voor de prettige sa
menwerking en wens iedereen veel succes en
plezier bij het maken van ons aller Bijpratertje.
 
Uiteraard blijf ik een gemotiveerd lid van onze
mooie motorclub en kijk ik uit naar het nieuwe
motorseizoen met mooie dagtochten en de
Buitenlandtoer.
 
Met vriendelijke groet, Hans Kragt

Nieuws van de redactie
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Overdracht Cie. Buitenlandtoer
Voor 2019 ligt de organisatie bij een nieuw team

Na 9 jaar het Buitenlandweekend te hebben
georganiseerd, hebben Wim en Hans in 2018
hun taken overgedragen aan een nieuw team
in de personen van Gerrit Bijsterbosch en Rob
de Klerk. Onderstaand hun "afscheidsbrief".

 
In 2009 maakten wij onze start met de voorbe
reidingen voor het jaarlijkse Padd'nrieder- bui
tenlandweekend van september 2010. Er moet
zo vroeg worden begonnen, want voor een
groep van 40 à 50 deelnemers moet het hotel
al voor het eind van het voorgaande jaar in
optie genomen zijn. Als je al in het nieuwe jaar
zit, wordt het al lastig om dan nog iets te vin
den dat geschikt is voor zo'n grote groep.
Die eerste keer ging de reis naar Hotel Der Jä
gerhof in Willebadessen, in het Teutoburger
woud. Na dit weekend zijn er nog vele gevolgd
in verschillende streken van Duitsland.
 
En zo zijn we in 2018 beland, met een verblijf bij
Hotel Maas in Lutzerath. Omdat dit een over
gangsjaar was zijn de taken verdeeld tussen
aan de ene kant Tonny die de contacten met
hoteleigenaar Sascha Saxler  onderhield en
aan de andere kant Hans voor de bevestiging

Wim met een rustig tempo tijdens de Buitenlandtoer 2018

van de afspraken samen met Wim die vooral
zorgde voor de routes. Dit was een mooie gele
genheid om onze taken af te bouwen.
 
Na uitgebreide oriëntatie kwamen Gerrit en
Rob naar voren om het stokje over te nemen
en zij zijn voortvarend aan de slag gegaan om
voor september 2019 een geschikt hotel in een
mooie toeromgeving te vinden. Zij zullen daar
vast in dit of een toekomstige Bijpratertje ver
slag van doen. 
 
 
 

,,, en ook Hans doet het (voor de foto) even rustig aan.

Wij wensen hun veel succes en
vooral ook veel plezier bij het
organiseren van toekomstige

buitenlandtoers.

Tot slot danken wij alle deelnemers door de
jaren heen. Het feit dat iedereen het elk jaar
weer heel goed naar de zin leek te hebben, is
voor ons steeds een grote stimulans geweest.
 
Met vriendelijke groet, Wim en Hans
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bijpratertjeKorteslag Nortonblok -1-

Bijna tien jaar geleden, 
om precies te zijn op 
31 mei 2008, waren we 

te gast bij Henk Dul voor een 
workshop verspanen. De locatie: 
Rothi B.V. in Heerde. Inmiddels 
heeft Henk z'n bedrijf verkocht 
en is hij bezig met een aardige 
uitdaging: het zelf bouwen van 
een korteslag motorblok.

Behalve ondergetekende was de 
gemiddelde deelnemer aan de 
workshop destijds geen dummy 
op het gebied van draaien, maar 
toen Henk over tandwielen begon 
en hoe de moduul (vorm van 
de tand) uit te rekenen was dat 
voor de meeste cursisten toch een 
stapje te ver: tandwielen koop 
je gewoon, die maak je niet zelf. 
Voor Henk gold dat niet; voor 
hem was dat gewoon onderdeel 
van zijn werk.
Zijn materiaalkennis en jarenlan-
ge ervaring met verspanen zet hij 
nu in voor het bouwen van een 
motorblok dat zo'n 90 pk moet  
gaan leveren. Om de vorderingen 
van dit project vast te leggen, zijn 
we op uitnodiging bij Henk thuis 
in Heerde. Gewend aan de nodige 
hulpmiddelen om van alles in 
eigen beheer te fabriceren, is het 
niet verbazingwekkend dat in de 
werkplaats achter zijn huis meer 
metaalbewerkingsmachines zijn 
te vinden dan in de gemiddelde 
sleutelschuur.

Omdat plaatjes - zeker in dit 
geval - meer zeggen dan woor-
den, hebben we voor dit verslag 
gekozen voor foto’s met daarbij 
aanvullende tekst.

Tekst: Nancy Koorn
Foto's: Hans Mijnders

1. Om te bekijken hoe het ongeveer 
moet worden is het blok in het 
frame gehangen. 
Standaard zit een Commandoblok 
3 mm uit links gemonteerd in het 
frame. Dit motorblok komt 6 mm 
uit rechts in het frame en staat ook 
iets meer rechtop dan de kracht-
bron in een normale Commando.

De basis van het blok in wording 
wordt gevormd door twee carter-
helften van een Norton Comman-
do, verbreed met een tussenstuk 
van 15 mm dik. Dit om een boring 
van 82 te kunnen realiseren. Het 
tussenstuk moet in een later sta-

  1

  2

  3

dium nog verder bewerkt om een 
mooi geheel te vormen met beide 
carterhelften. Ook de uit massief 
42CrMo4 staal gemaakte krukas 
moet nog verder worden bewerkt.

2. Voor de foto's wordt het blok uit 
het frame gehaald en vervolgens 
uit elkaar gehaald.

  4
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  5

  6

  7

  8

Versnellingsbak
5. Zelfgemaakte versnellingsbak, 
gemaakt uit 7075 aluminium. De 
inhoud (6.) komt uit een 1983-er  
Kawasaki donorblok (7.)en gaat 
een heel nieuw leven tegemoet: 
vanuit een unitblok met horizon-
taal deelbaar carter naar zelfbouw 
pre-unit. Door de tandwielen een 
'halve slag over de kop' in het huis 
te plaatsen, wordt het schakel-
patroon gelijk aan dat van een 

(oude) Norton. 
De verhouding is standaard onge-
veer gelijk aan die van een Norton. 
De eindoverbrenging wordt niet 
1:1 maar 1:0,8.
8. De bak op de plaats waar hij 
bevestigd moet gaan worden.

42CrMo4 

Van de gelegeerde veredelstalen is 42CrMo4 de meest gebruikte 
kwaliteit. De kwaliteit wordt zowel in de machinebouw als in de 
automobielindustrie veelvuldig toegepast als materiaal voor tand-
wielen, assen en dergelijke. Door de toevoeging van chroom heeft 
deze kwaliteit een redelijk lage kritische afkoelsnelheid en daardoor 
een goede doorharding. In veredelde toestand heeft 42CrMo4 een 
redelijk hoge sterkte en een goede weerstand tegen wisselende 
belastingen (hoge vermoeiingssterkte).  
Gezien het hoge koolstofequivalent moet lassen zoveel mogelijk 
voorkomen worden. Is lassen onvermijdelijk, dan moeten er 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden om koudscheuren te 
voorkomen. 
Bron: internet

3. en 4. De krukas 
en het tussenstuk. 
De laatste gemaakt 
uit 7075 alumi-
nium.

9. De drijfstangen 
zijn oorspronkelijk 
bedoeld voor een 
Mitsubishi Evo.

De 82 x 82 zuigers 
worden via Post 
& Dros racing 
engines & Parts uit 
Dronten besteld in 
Amerika, waar ze 
op maat worden 

gemaakt. Als het zover is gaat 
datzelfde bedrijf in Dronten ook de 
krukas balanceren.

Maar eerst moet er ook nog een 
cilinder en een cilinderkop worden 
gemaakt. Want: door de beoogde 
boring van 82 mm en het verbrede 
carter past er geen standaard cilin-
der en kop meer op.
De cilinderinhoud van het blok 
wordt 865 cc, het vermogen 
circa 90 pk en de 
compressie 1:11.

 

  9
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bijpratertje           
 
  

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 
 

20



 

Jetzt geht los ! Feestavond 2018. 
Waar moet ik beginnen… Aller eerst jammer
dat je er niet bij was. Dit heb je allemaal ge
mist.
 
Het ging bij binnenkomst al LOS. Iedereen
proostend met een welkomst glaasje prosec
co.
 
De avond werd traditioneel geopend met het
huldigen van de wijnkoningin Allie en bierko
ning Harry . Zij werden gehuldigd met een origi
neel Edelweis speldje. Vervolgens werd de
avond ingeluid door de koning door te blazen
op een typisch Oostenrijkse koe hoorn. En zo
ging de avond LOS !!!!
 
Na dat iedereen een goede bodem had ge
legd met een overheerlijk Brotchen Bratwurst of
beenham. Gingen de drankjes er rijk vloeiend
in. Snaps Fur Alle !
 
Naar een aantal keer de polonaise te hebben

gelopen was dat Brotchen Bratwurst al weer
verteerd en ging er een goede zak Pommes of
een lekkere snack van Manfriet er goed in. Al
leen had je hier een kei harde discipline voor
nodig om die zak friet te bemachtigen. Je
moest van binnen + 30  naar buiten – 10 gra
den. Een echte Tiroler avond.
 
Dan nog niet eens te hebben gesproken over
de geweldige entourage . Hier hoef ik niet eens
over uit te weiden dit valt iedereen toch gelijk
op als je de foto’s bekijkt.
 
De avond was helemaal compleet toen er een
aantal leden waaronder onze eigen voorzitter
een aantal typische Oostenrijkse Ergerlander
liederen gingen spelen.  Dit was voor een ieder
een overweldigende verrassing. Danke die Hat
temer Muzikanten.
 
Complimenten aan de organisatie van de Tiro
ler avond. Het was Supertoll !!
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Je rijdt met de auto en houdt een constante
snelheid aan. 
Aan de linkerkant bevindt zich een grote
brandweerauto met dezelfde snelheid. 
Voor je galoppeert een zwijn die groter als je
auto is en je kan er niet voorbij. 
Achter je zit een helikopter die heel laag vliegt. 
Het zwijn en de helikopter hebben exact dezelf
de snelheid als die van jou. 
Wat ga je doen om zonder gevaar uit deze situ
atie te komen ??? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoord : je stapt uit de draaimolen en gaat
minder bier drinken !!!

De Padd'n-mop
Nog niet genoeg gelachen ? poging 2...
Loopt een man ‘s avonds laat zijn hond uit te
laten in de straat. Plots sprint de hond de tuin
van de buren in, na een paar minuten roepen
komt de hond terug met het konijn van het
buurmeisje in zijn bek. Het konijn heeft dit niet
overleefd. Man is in grote paniek en besluit het
konijn schoon te maken in de badkamer. Haalt
op deze manier het bloed en aarde van het
konijn af en legt het beestje terug in zijn hok in
de tuin van de buren.
 
Twee dagen later wordt de man aangesproken
door zijn buurman en zegt: “Wat wij nou van de
week hadden! Ons konijn is overleden”. De
man probeert zijn verbaasdheid te tonen en
geeft aan dat hij dit erg vervelend vindt. De
buurman zegt: “Ja maar dat is nog niet alles,
het vreemde is dat hij gewoon in zijn hok lag.
Terwijl wij hem de dag daarvoor hadden
begraven!!!

Wie wil dat nou niet... een heel jaar jouw mooi
ste foto op de deurmat.
 
Zoals al genoemd in het voorwoord. Gaan wij
er natuurlijk van uit dat de strijd los is gebar
sten, dat jullie natuurlijk allemaal willen schitte
ren op de nieuwe coverpagina van 2019.
 
Het mooiste is natuurlijk als dat een foto wordt,
gemaakt door – en misschien opnieuw met
een afbeelding van – een Padd'nrieder. Net als
de foto van Hans en Wim editie 2018
 
De foto moet wel aan bepaalde voorwaarden
voldoen: Er moet rekening worden gehouden
met de indeling van de cover, zodat niet net
het belangrijkste wordt afgedekt door de vaste
onderdelen ervan. De geschiktheid van de foto
wordt beoordeeld door de redactie. Ideaal
heeft deze een afmeting van (b x h =) 2540 x
3626 pixels.

 
Stuur de foto naar: tlg-nijhof@hotmail.com  nog
voor 2019 anders voor de 2020 editie.
en misschien zien we jou foto al wel eerder
schitteren tussen de leuke motor verhalen. 
 
Succes gewenst namens het hele redactie
team.

Doe mee en win !! Foto wedstrijd
Laatste kans voor de 2019 editie...
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bijpratertje

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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Startmotor
5. Net als de primaire aandrijving is ook de aan-
drijving van de startmotor met tandwielen. De  
startmotor komt van een Yamaha 850 TDM. De 
tandwielverhouding, ofwel vertraging, is afgekeken 
bij Yamaha. De startmotor krijgt een plaats onder 
de versnellingsbak (6.) en wordt hiermee aan het oog 
onttrokken. 
7. Ook de overbrenging van de electric starter kit van 
Colorado Norton Works geschiedt met tandwielen. 
De startmotor zit hier alleen boven de primaire kast.

Koppeling
8. Net als de inhoud 
van de versnel-
lingsbak, komt ook 
de koppeling van 
een Kawasaki. Het 
bestaande koppe-
lingshuis wordt niet 
gebruikt.
9. Een nieuw kop-
pelingshuis, gemaakt 
uit 7075 aluminium, 
is in de maak.

  8

  9

Aluminium
7075 aluminium is een aluminium legering, met zink als 
belangrijkste element. Het is sterk, met een kracht vergelijk-
baar met veel staalsoorten en het heeft treksterkte die vele 
malen hoger is dan van dat van zuiver aluminium (280 MPa 
t.o.v. 65 MPa voor zuiver aluminium). Belangrijkste eigen-
schappen: hoge sterkte en goed machinaal bewerkbaar.

6082 aluminium is eveneens een aluminium legering. De 
treksterkte hiervan ligt tussen 140 en 330 MPa (megapas-
cal). Belangrijkste eigenschappen: zeer goed corrosiebesten-
dig, zeer goed lasbaar en goed machinaal bewerkbaar.
Bron: internet
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Punterweg 11 

8042 PB  Zwolle 

Tel: 038-4281180 

info@autoserviceschouten.nl 

www.autoserviceschouten.nl 

 

Het adres voor: 

 

• APK keuringen 

• Klein en groot onderhoud van uw auto 

• Alle voorkomende reparaties 

• Airco 

• Autobanden (zomer/winter/4-seizoenen) 

• Motorbanden 

• Velgen 

• Verhuur en monteren van o.a. dak dragers, dakkoffers, skidragers, skiboxen, 

sneeuwkettingen en fietsendragers. (in samenwerking met Topspace) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De goedkoopste in banden, uitlaten, accu’s, schokdempers, remmen, velgen, trekhaken en 
katalysatoren. 



  3

Primaire overbrenging
1. t/m 3. Voor de gemiddelde Japanner al decennia heel 
gewoon: een primaire aandrijving door middel van tand-
wielen. Het bijzondere hier is het klassiek uitziende jasje 
waar het geheel in gaat draaien. 2. Beide tandwielen van 
de primaire overbrenging zijn duidelijk te zien. De ver-
houding krukas-koppeling: 52-114 tanden. De massieve 
tandwielen zijn nog niet de definitieve exemplaren. Om 
ze lichter te maken (en daarmee het zgn. vliegwieleffect te 
voorkomen)  komen er de nodige uitsparingen in, zoals op 
de schets  (4.) is te zien.

 12

10. en 11. Gemaakt uit 6082 alumi-
nium
12. Henk bij een deel van z'n voor-
raad metaal

Technische  specificatie volgens planning:

Cilinderhoud : 865 cc
Vermogen : 90 pk
Compressieverhouding :  1:11
Boring en slag : 82 x 82
Maximum snelheid : ca. 240 km/uur (bij 7.500 rpm)
Tandwielverhoudingen :  krukas: 52 
  koppeling: 114
  versnellling: 17
  achterwiel: 34
Wielen : 18 inch
Frame : Norton Commando

Wordt vervolgd 

 10  11

  4

Voortandwiel op de krukas
In het tandwiel is een een-
richtingslager of vrijlooplager 
ingebouwd. Dit is een lager 
dat in één richting vrij kan 
draaien t.o.v. de as. De con-
structie zorgt ervoor dat de 

starterkrans met de krukas verbon-
den wordt tijdens het starten. Zodra 
de krukas sneller loopt dan de start-
krans is er vrijloop. Door middel-
puntvliedende  kracht zullen de vier 
tonnetjes die voor de vrijloopfunctie 
zorgen, naar buiten gedrukt worden. 

De werking van een vrijlooplager 
kennen we eigenlijk allemaal; het 
zit in de achternaaf van vrijwel elke 
fiets (met uitzondering van de zgn. 
doortrapfiets die er geen heeft).

Het tandwiel op de foto moet nog 
worden voorzien van een spiebaan. 
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Industrieweg 25  7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳ k-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

gebben motoren.nl

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

 ✓ zeer uitgebreide 
kledingshop
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen-
en accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste 
werkplaats voor 
onderhoud van alle 
merken

 ✓ vakkundig opgeleide 
monteurs

 ✓ altĳ d 150 mooie 
occasions op voorraad 
van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige
schade-afhandeling

 ✓ scherpe 
verzekeringspremies

 ✓ gunstige 
betalingsregelingen

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

Altĳ d SUPERdeals

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

-10%

ATV
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Sluitingsrit 2018

Bestuur en redactie wensen u
een heel mooi motorjaar 2019!

 Een foto uit de oude doos. 

De bekende rit aan het einde van het seizoen
is kennelijk voor velen een uitdaging. Niettemin
was een aantal enthousiastelingen (het aantal
starters was o.i. met 18 te gering) aanwezig bij
Teun om zich voor de rit te registreren. Een rit
die zou eindigen bij Teun met de bekende
snert. Een vraag aan één van de deelnemers
was: “waarom rij je vandaag?” Het antwoord
van de ene: “voor de snert”. De andere: “het
mooie weer lokte mij”.
Startklaar waren we met een vijftal waarbij de
voorrijder meteen zei: “wij nemen de snelweg
naar Beekbergen en dan zien we wel verder”.
Zo gezegd zo gedaan en het eerste deel van
de route werd gemakshalve overgeslagen. In
Beekbergen gestopt op een bushalte om dan
niet al te lang daarna te worden verdreven
door een aankomende bus. Wat bleek: de
voorrijder had geen stem op zijn navigatie-ap
paraat en aarzelde dus met voorrijden.
Een beetje tegen mijn zin heb ik dat toen maar
gedaan en hebben we de route vervolgd.
Onze eerste aanleg was op de Posbank en
daar hebben we lekker in de zon zitten koffie
drinken met een goed stuk appelgebak mét.
De altijd mooie route over de Posbank boeit tel
kens weer. Vanaf de Posbank zijn we door een
deel van Arnhem gereden en dat was een
deel dat we zouden willen noemen “kruip door
en sluip door” bochtje links bochtje rechts en
dat deel was beslist niet het mooiste deel van
de route. Dat alles werd goedgemaakt door
het vervolg van de route en dat was in combi
natie met het natuurschoon wondermooi. We
zijn van Arnhem naar Ede gereden en zijn ge
stopt bij een hotel dat vroeger eigendom was
van onze reisgenoot Edy. Helaas was het niet
mogelijk in dit hotel te lunchen en hebben we
de route vervolgd over de Zuid Veluwe naar
Hoenderloo. En je hebt de plaats Hoenderloo
nog niet bereikt of het eerste restaurant dient
zich aan. 
We hebben daar de gebruikelijke “Strammer
Max” gegeten en daarna is de groep uit elkaar
gegaan. Een tweetal deelnemers moest van
wege andere verplichtingen de kortst mogelij

ke route naar de thuisbasis nemen. Met z’n
drieën hebben de route gereden tot aan het
eind waar de snert van Teun op ons wachtte.
En die snert was weer van de gebruikelijke kwa
liteit.
We kijken terug op een mooie sluitingsrit en
zeggen de makers van de tocht onze welge
meende dank. Nu houden we onze blik dan
maar weer op het seizoen 2019.
Mede namens Henk Kok, Jaap Aalbers, Edy Te
ijgeman en Bob Jagersma,  
 
Henk Wemmenhove
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bijpratertje
tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl

Specialist in energie besparen!

www.zonsimpel.nl  info@zonsimpel.nl

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 gecerti�ceerd

Erkend zonnespecialist

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld

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

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

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

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

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

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

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