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Voorwoord
redactie

Voorwoord
voorzitter

Beste Leden, Voor jullie ligt al weer het laatste
bijpratertje van 2020, een jaar die de geschie
denisboeken in gaat. Zowel in de privé sfeer als
in clubverband heeft iedereen de impact van
Covid-19 kunnen voelen. Niet meer op bezoek
bij je familie en vrienden, thuiswerken, horeca
gesloten en ook geen georganiseerde ritten in
clubverband.
 
 
Voor het bestuur was het ook lastig omdat we
niet bij elkaar mochten komen. We  hebben
daarom een aantal keren online vergaderd via
een “zoom meeting” het duurde altijd even
voordat iedereen beeld en geluid had maar
het ging uit eindelijk prima!
Gelukkig kon er midden in het seizoen wat
meer en hebben we toch nog een aantal ritten
kunnen rijden met de club. Ook de buitenland
toer kon doorgang vinden en was ondanks de
strengere maatregelen ook een groot succes!
Helaas hebben we het jaar af moeten sluiten
zoals we hem dit jaar zijn begonnen, met het
aflassen van een rit, de sluitingsrit.
Ondanks de beperkte mogelijkheden kijk ik als
voorzitter terug op een geslaagd jaar. De op
komst bij de ritten die door konden gaan was
super en we zijn dit jaar gegroeid naar 100 le
den! Ook volgend jaar als de situatie het toe
laat hebben we weer leuke evenementen op
de agenda staan en zijn de verschillende com
missies al druk bezig met het organiseren van
de evenement voor volgend jaar.
 
Ik wil tot slot het bestuur, de toerkommissie, bui
tenlandtoerkommissie en alle andere vrijwilli
gers die zich afgelopen jaar voor de club heb
ben ingezet bedanken. Ondanks dat we wisten
dat verschillende evenementen niet met zeker
heid doorgang konden vinden, heeft iedereen
zich voor 100% ingezet en daarvoor zeg ik: Alle
maal hartelijk bedankt!
 
Iedereen fijne feestdagen toegewenst en een
gelukkig en voorspoedig 2021,
 
De Voorzitter

2020    Een jaar met veel beperkingen, wat is
het dan toch prettig om op een mooie zomerse
dag de motor te kunnen pakken en samen
met je vrienden en vriendinnen een toertochtje
te rijden. Onder het genot van een landelijke
picknick met een happie en een sappie effe
bijkletsen, dit natuurlijk op 1,5 meter afstand.
Heerlijk zo´n dagje tijdens deze coronatijd.
 
 
Inmiddels ligt de 4e editie 2020 van ons kleurrij
ke clubblad voor jullie.
Elke keer weer staat het vol met leuke ritversla
gen, clubweetjes, technische artikelen en nog
veel meer leesvoer voor de motorliefhebber.
Wij als redactieteam zijn jullie hier bijzonder
dankbaar voor en hopen weer een beroep op
jullie te mogen doen voor het volgende sei
zoen, klim in je pen en stuur het ons, een foto
mag apart  bijgevoegd worden.
Je kunt ook nog  kans maken op de coverfoto
wedstrijd stuur een mooie foto in, voor 31 Janu
ari 2021, en 4 editie`s lang staat je foto voor op
het Bijpratertje.
 
Graag willen we jullie nog even attenderen op
het artikel over de Buitenlandtoer in verband
met de inschrijfdatum, dus geef je op!!!!!
 
 
Verder wensen we jullie een hele mooie Kerst
en een Voorspoedig en Gezond 2021.
 
 
Warme Kerstgroeten namens het redactie
team.
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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



 Belevenissen van een  driewielerrijder

De laatste keer dat ik op mijn BMW had gere
den was tijdens de avondvierdaagse van 2019.
Toen merkte ik dat ik de koppeling niet meer
kon bedienen. In rap tempo raakte ik de con
trole over mijn handen kwijt, tot ik er vrijwel
niets meer mee kon. Ik kon niet schrijven, com
puteren, veters strikken, knoopjes dichtmaken
en ga zo maar door. Na een lange zoektocht
kwamen de artsen er achter dat de klachten
werden veroorzaakt door ernstige artrose in de
nekwervels. Hierdoor kwam het ruggenmerg in
de knel.

Op 29 augustus zijn gedurende een vijf uur du
rende operatie vier wervels ruimer gemaakt en
drie tussenwervelschijven vervangen door tita
niumkorven. Toen ik bijkwam uit de narcose
was ik vanaf mijn oksels naar onderen totaal
verlamd. Heel langzaam kon ik mijn benen
weer een beetje bewegen en trad er verbete
ring op. Het was maar de vraag of ik ooit weer
zou kunnen lopen.
Begin september werd ik opgenomen in de
dwarslaesiekliniek in Enschede. Onder het
strakke regime van het fantastische behandel
team daar zijn er grote stappen naar herstel
gezet. Half oktober mocht ik naar huis en ging
twee dagen per week verder revalideren in de
Vogellanden in Zwolle. Nu ga ik nog twee keer
per week naar een fysiotherapeut.
De genezing is bijna compleet, al heb ik nog
wel evenwichtsproblemen.

Motorrijden bleef lonken en op een mooie dag
heb ik de BMW gepakt om een rit te maken.
Dat had ik beter niet kunnen doen. Rijden ging
prima, maar bij stilstand de motor in evenwicht
houden, was een probleem. Ik heb de motor
laten vallen. Met als gevolg een paar krasjes
op de motor, maar een geweldige deuk in mijn
zelfvertrouwen. Ik kreeg geen garantie dat de
evenwichtsproblemen van tijdelijke aard zou
den zijn.  
Om toch te kunnen blijven rijden, ben ik me
gaan oriënteren en kwam uit bij een Piaggio
MP3 500 met twee voorwielen. Ik heb de BMW
ingeruild en de vuurdoop met de Piaggio
kwam op de buitenlandtoer. Hoe gaat dit aflo

pen? Kan ik met deze motor meekomen en
houd ik het vol? Er is een aanhanger met drie
rijplaten gehuurd voor het transport.

Van de R 1100 RT tweepitter met vijf versnellin
gen en 66 KW van 265 kg naar een 500 cc één
pitter met een CVT automaat, 30 KW met 280
kg is een grote overgang. Ik heb voor deze
Piaggio gekozen, omdat bij het stilstaan door
middel van een knopje op het stuur de motor
rechtop kan worden gestabiliseerd. Je trekt de
handrem aan en stapt af.
Zodra je op de weg bent, stuurt de fiets als een
normale motor. Je gaat gewoon scheef door
de bocht en het voelt safe en prettig aan. Qua
zit is het wel even wennen. Je  hebt geen tank
tussen de knieën waaraan je je vast kunt klem
men. Rijden en remmen is uiterst comfortabel
en aan de automaat wen je snel. Op een
slechte weg voel je ,door de kleinere wielen
voor, hobbels wel extra.
Qua vermogen kan ik best meekomen. Alleen
steil omhoog had de éénpitter het zwaar. Dit
moet beter zijn nu ik de “sportstand” gevonden
heb!

Ik was van plan de eerste route naar de Bigge
see af te snijden, maar had zoveel plezier in het
rijden dat ik lekker met de groep de hele tocht
heb uitgereden. Ook van de tweede toer naar
de Edersee heb ik genoten.
Samenvattend: Ja, ik heb aan vermogen moe
ten inleveren, maar heb het plezier in het rijden
terug en kan overal veilig afstappen.

We hebben ons voor de volgende  
buitenlandtoer al weer opgegeven.
Frits.
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Herfstrit September 2020
Waarde lezer, Het hier geschrevene is meer
een vanuit mijn perspectief geziene ervaring,
dan een algehele of volledige kwalitatieve om
schrijving van de herfstrit, welke op zondag 20
september 2020 gereden werd. Het was al
enige tijd geleden dat ik erachter kwam dat
Teuntje N ook de motorietus heeft. Zij werkt te
genover ons in Heerde en zo nu en dan loop ik
er binnen om een kop koffie te bietsen. Jaze
ker, zo ben ik dan ook wel weer.
 
Nu moet u weten; ondergetekende is een ein
zelgänger pur-sang, ondanks het feit dat ik ü
berhaupt moeizaam Duits spreekt. Maar dat is
een terzijde. Hoe dan ook; op een dag begon
ze erover welk een leuke motorclub zich in Wa
penveld bevindt en dat het leuk zou zijn als ik
eens met een toerrit mee zou rijden. Mijn en
thousiasme werd niet direct geprikkeld. Dat zit
namelijk zo; ik rij altijd solo; hooguit een enkele
keer met een collega een uurtje rondtuffen,
maar dat is op één hand te tellen. Ik rij vanaf
mijn 18e en ben nu 52. En in alle bescheiden
heid; dat is me wél af te zien. Dus in een groep
achter elkaar aan rijden; nee daar zag ik me
zelf niet zo tussen passen. Wellicht schop ik en
kele onder u nu flink tegen de schenen, maar
ik hoop van harte dat u uw motorbroek nog
draagt en dat uw schenen daardoor flink be
schermd zijn. Dus het gehele najaar, voorjaar
en zomer dankte ik haar telkens voor de uitno
diging welke bleef komen, maar ik bedankte
voor de mogelijkheid.
Maar ja; onlangs vertelde ik haar enthousiast
over mijn aanschaf van een nieuw motorrijwiel
van Britse komaf en prompt opnieuw de beken
de uitnodiging. En voor dat ik het wist zei ik ‘ja’
en ontving ik via een mail de geplande route.
Tja, Teuntjes Tijdige Timing is alles hè.
 
Het toeval bleek dat precies de dag vooraf
gaande de herfstrit, mijn nieuwe 2-wielige boli
de bij de dealer gereed stond. De levertijd was
flink vertraagd, maar goed; bij het aanschou
wen van de ‘british racing green’ was ik de
wachttijd terstond vergeten. De goede zorgen
en aandacht van de firma Blom zijn in deze het
vermelden waard. Voor de meesten onder u

zal het niet vreemd zijn dat tijdens een inrij peri
ode, het gashendel niet te enthousiast bewo
gen mag worden en de 4.000 toeren per mi
nuut niet ter overschrijding zijn. Zo gezegd, zo
gedaan.
 
De volgende ochtend startte ik het machien en
reed 300 meter linksaf, waar het etablissement
Tapperij Teun zich sinds jaar en dag bevindt.
Ja, u leest het goed waarde lezer; ondergete
kende woont op kruipafstand van mijn favorie
te Wapenveldse kroeg. Dat laatste omdat de
aanspraak altijd plezierig is, het bier op de juis
te temperatuur geschonken wordt en de bitter
ballen van de lekkerste soort zijn. Jaja, ik ben
een liefhebber van de fijne dingen des levens.
Maar dit zijspoor heeft niets te doen met de
Herfstrit. Ik zou notabene bijna vergeten dat mij
gevraagd werd om enkele woorden te uiten
omtrent mijn eerste ervaring en kennismaking
met een heuse toerrit. De eerste in mijn ganse
motorleven!
 
Dus na dit voorwoord dan eindelijk de beloof
de ervaringen; nogmaals vanuit mijn persoon
lijk perspectief.
Na een wat wiebelige start; immers is het wen
nen aan een nieuw machien, van het cafe-ra
cer soort, ging het richting Heerde. Het leek me
het beste om als nieuwkomer maar achteraan
ons groepje te rijden. Mijn leven lang heb ik de
neiging om bij alles eerst de kat uit de boom te
kijken. Overigens voor uw informatie; wij heb
ben twee katten, die nooit in een boom zitten,
dus ik vraag me spontaan af waar dit gezegde
eigenlijk op gebaseerd is. Maar goed, daar
hadden we het niet over. De rit ging door de
bossen en relatieve uitgestrektheid van de Ve
luwe en degene die deze tocht had uitgestip
peld, was duidelijk niet over één nacht ijs ge
gaan. U mag best weten; wij wonen inmiddels
ruimt 10 jaar in Wapenveld en ik was verbaasd
hoeveel wegen en weggetjes al op rij-afstand
(met de fiets) er zijn, die voor mij compleet
nieuw waren. En dat is gelijk ook één van de
aardige dingen van zulks een toerrit; nieuwe
wegen ‘bewandelen’ met ons favoriete mobili
teit; de motorfiets. Jawel.
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Als ‘laatste man’ viel het me op dat ik best door
moest kachelen om de groep bij te houden.
Voor m’n gevoel moest ik m’n ‘groene gabber’
behoorlijk de sporen geven; méér dan dat ik
normaliter gedaan zou hebben. Overigens; ik
heb de neiging om dingen en voorwerpen
waar ik aan gehecht ben of ga geraken, te
voorzien van een naam. Mijn Triumph Thruxton
heet voortaan: Gabber. En voor intimi: Groene
Gabber.
Een kleine anekdote ter completering van. Het
is namelijk zo dat mijn teerbeminde wederhelft
met enig regelmaat verkondigt: “Mark rijdt zo
sloom als een man van 98”. Ik beweer uiter
aard bij hoog en bij laag dat zulks niet conform
de realiteit is… maar wellicht zit er een bron
van waarheid in, moest ik door de dag heen
sturend concluderen… ik kom er zo op terug.
 
Bij de eerste stop die gedaan werd om een kof
fie te nemen; of een chocomelk of anderzijds,
zat ik naast een dame, welke al langere tijd lid
is van de Paddn’rieders. Mijn inschatting was
dat ze enkele jaren ouder was dan ikzelf en ver
wachte waarschijnlijk daardoor een ‘mede
stander’. Mijn veronderstelling. Dus ik vertelde
over hoe ik het eerste stuk ervaren had en ze
gaf als antwoord: “nou, het gaat juist vandaag
best rustig; voor mij kan het niet hard genoeg
gaan…”. Met stomme verbazing keek ik haar
aan en en begroef m’n gezicht in het kopje
koffie, om mijn schaamte niet toonbaar te stal
len. Want; mijn lief heeft dus Echt gelijk!
Dus waarde lezer, bij deze mijn belofte dat ik
me voortaan niet meer aan de toegestane
snelheid zal houden. Immers moet ik me toch
kunnen vertonen als eervol lid van de Pad
dn’rieders, toch? Ik ben nog niet op de hoogte,
maar wellicht loop ik wat op een lidmaatschap
vooruit en is er een ballotagecommissie? Ik zal
het Teuntje eens vragen. Zij weet veel en kan
me vast in het verloop ervan onderrichten.
 
De rit ging voort en mijn verbazing over zoveel
mooie wegen en weggetjes, toverden een
glimlach tevoorschijn. Intussen begon ik ook
wat te wennen aan mijn ‘groene gabber’ en
het plezier groeide met de minuut. Vanwege
het mooiste najaarsweer van de wereld, een
ideale temperatuur om erop uit te gaan, bleek
het op de wegen behoorlijk druk te zijn. “Waar
komen al die wandelaars, fietsers, mountainbi

kers, scooteraars, automobilisten en de vele
motorrijders opeens vandaan?” Vroeg ik me af.
Zijn we als mensch dan zo uniform dat we alle
maal tegelijk hetzelfde gaan doen? Het moet
toch niet gekker worden! Ik besloot om mijn lin
kerhand maar aan het stuur te houden; wat
mij betreft komen er wat landelijke richtlijnen
over het wel- of niet zwaaien naar mede motor
rijders. Als extra toevoeging aan de Corona
maatregelen welke nog gaan komen. Moet
kunnen.
Het viel zowaar niet mee om een lunchplek op
een terras te vinden, maar uiteindelijk wist de
kopman toch ons naar een waarlijk genoeglij
ke plek te dirigeren; het grasveld van de Vd
Valk ten zuiden van Apeldoorn. Dat bleek een
uitermate geschikte locatie te zijn. De groep
waarin ik reed was zo’n 8 à 9 motoren, denk ik.
En dat zette me in de middag aan het denken.
Ik kom daar zo op terug.
Heerlijk in de zon, de kwaliteit was prima, en ui
teraard genoeg plek om de motoren te plaat
sen. Er hing een relaxte sfeer en na de lunch
ging het verder, om Apeldoorn heen. Ik meen
dat we zelfs door Hoog Soeren kwamen en de
afwisseling van wegen, uitzichten was tezamen
met het al eerder genoemde heerlijke weer,
een waarlijk genot.
Voordat we Heerde aandeden nam de groep
afscheid van elkaar en bedankten we elkaar
voor een heerlijke tocht. Voor herhaling vat
baar. Hulde nogmaals aan degene die deze
mooie tocht heeft uitgestippeld. Wellicht een
idee voor een volgende tocht: De landelijke
Stippeltjes Tocht Wapenveld. Af te korten als
STW.
 
De tocht staat volgens mij ook op de website
en is te downloaden in uw navigatie systeem.
Ik meen zo’n 180 kilometer en ondanks m’n
lage zit, goed te doen.
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Nawoord.

Bij thuiskomst was m’n lief blij dat we het leuk
hadden gehad. Maar ze merkte ook op in het
nieuws van de dag, dat er landelijk steeds
meer geklaagd wordt over de vele groepen
motorrijders. Ik weet als nieuwkomer natuurlijk
niet welke discussies er wel- of niet, gevoerd
zijn. Eén van de redenen dat ik aanvankelijk
niet mee wilde gaan met de rit, was dat ik, wo
nende vlak aan de Groteweg, weet hoeveel
geluid er van motoren af kan komen. En ik
besef dat de ‘pijngrens’ voor iedereen anders
is, maar persoonlijk (dus als inwoner, fietser,
wandelaar) vind ik dat een groep motorrijders
niet groter zou moeten/mogen zijn dan 4 of 5
stuks. Dat is te doen voor de medemensch, in
tijd van passeren en geluid. Met een minimale
tussenpozen van laten we zeggen 10 minuten.
En het moet toch te organiseren zijn dat bij
voorbeeld de eerste drie groepen uiteindelijk
afspreken op hetzelfde terras voor koffie, lunch,
thee of overige kransjes? Ik ben zo bang dat er
op termijn door de hoeveelheid 2-wielers een
soort hetze tegen motorrijden in het algemeen
opborrelt met alle gevolgen van dien. Los
ervan dat ik er zelf ook een mening over heb,
wanneer ik niet op de motor zit.
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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. 



Vanwege de corona was de herfstrit één van
de weinige ritten dit jaar.
Bij Teun was het weer een gezellige bijeen
komst op het terras. Iedereen had zin om de
Veluwe weer eens te gaan bekijken. Veel be
staande en nieuwe leden stonden te trappelen
en dat is buitengewoon mooi om te zien.
Na de koffie of thee gingen de verschillende
groepen op pad.
Het eerst over de Koerberg en het Hoorner
veen. Je mag hopen dat de bewoners daar
geen langslapers zijn, want liefst 30 rijders en
meerdere duopassagiers kwamen daar brul
lend langs. Een ongekend hoog aantal deelne
mers, zeker te danken aan het fraaie na-zomer
weer.
De Nieuwe Zuidweg en de Tongerenseweg
waren geen obstakel voor ons en zo kwamen
we vanzelf bij de bochtjes van de Zandenplas.
Ook altijd mooi om te rijden. Vandaar via de
Stakenbergweg richting  Speuld en daarna
kom je vanzelf in Ermelo terecht.
In Ermelo was het tevens tijd om te stoppen en
op het terras van de Dorpskamer deden we er
alles aan om de koffie met een versnapering
en appelgebak met slagroom weg te werken.
 
Na deze gezellige stop reden we verder langs
het mooie kasteel de Vanenburg en via het
Nuldernauw  richting  Nijkerk.
Terschuur en Achterveld kwamen ook in beeld
en we hadden de loslopende kippen voor het
uitzoeken.

Jannes Rietberg kwam bijna in botsing met
een overstekende rat en het dier wist het vege
lijf ook nog te redden door net op tijd te stop
pen naast het achterwiel.

Het noorden en het westen hadden we nu
gehad en de weg naar het oosten richting Bar
neveld waren we nu ingeslagen. Die plaats lie

Herfstrit door Gerrit
Bijsterbosch

ten we links liggen en Otterlo en Hoenderloo
kwamen aan de horizon. De prachtige weg tus
sen Apeldoorn en Hoog-Soeren mogen we
zeker niet vergeten.

Het terras bij het pannenkoekenhuis in Hoog-
Soeren zag er gezellig uit en daar streek onze
groep neer.

De pannenkoeken waren erg lekker, maar de
wespen temperden onze vreugde een beetje.
Via Vierhouten, Emst, Epe en Heerde kwamen
we vanzelf weer bij onze eindbestemming na
plm. 185 kilometer te hebben gereden.
De tocht was erg mooi en we hebben met z’n
allen volop genoten van onze mooie hobby.
 
Gerrit
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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



Op avontuur met de padd`nrieders
René en ik zijn dit jaar lid geworden van de mo
torclub. René heeft zijn motorrijbewijs in 1992
behaald en ik ben sinds vorig jaar trotse bezit
ter van het motorrijbewijs
 
 Onze vrienden zijn al een paar jaar actief lid
van de club en wij nu ook. Voor mij geldt dat
ervaring op doen fijn is, zeker om dan met een
paar ervaren motorrijders op pad te gaan.
 
 
In het weekend van 19 en 20 september zijn wij
met Gerard en Teuntje gaan rijden. Het weer
was ons goed gezind. Droog en zonnig. Zater
dag een prachtige rit langs Deventer, Zutphen,
Arnhem en Xanten aan de Rijn. Tussendoor
nog een kopje koffie in het kleine dorpje Wehl.
De pauze voor de lunch was voor mij helemaal
een toffe plek. In Xanten aan de Rijn, net over
de grens hebben wij op het terras lekker gege
ten en zagen allemaal schepen voorbij varen.
Die schepen, daar liggen mijn eigen roots. En
na zo’n inspannende rit voor een beginneling
kom je toch even mooi tot rust bij het stromen
de water, het geluid van de motoren en het
snuiven van dieseldampen van de schepen op
de achtergrond. Tis net effe een ander geluid
dan van een motor.
 
 
Na de lunch, nou eigenlijk warme maaltijd, zijn
we verder gereden via Wesel, Dorsten en door
de Achterhoek ons eigen land weer in. Aan het
eind van de rit stond er 300 km op de teller.
Voldaan van de rit hebben wij thuis een lekker
wijntje en biertje gedronken.

 
 
De volgende dag zijn we weer op pad ge
gaan, nu met de Padd’nrieders.
 
 In de groep waar wij in mee reden waren 10
motoren, ik reed als 2de achter Gerard aan.
best spannend maar het was echt superleuk.
Het was nog mooi rustig op de weg en we kon
den lekker doorrijden. De koffiepauze was in Er
melo, er was een groot terras bij “de Dorpska
mer”. Tja.. we hebben dit jaar toch met een
naar fenomeen te maken…. Covid-19. Als je
met zo’n grote groep van 13 personen weg
gaat is het echt even goed kijken waar je goed
en veilig kan zitten. We zaten heerlijk in de zon
en er was voldoende ruimte voor iedereen. Het
was best fris op de motor dus het zonnetje, de
warme koffie, thee of chocolademelk vond ie
dereen lekker, echt genieten.
 
 
Na de koffie de motoren starten en weer door.
Het mooie weer was voor veel mensen een
reden om  er op uit te gaan. Gaande weg de
dag werd het steeds drukker op de weg. Ne
derlanders trokken er massaal op uit, het leek
het laatste weekend te zijn met mooi weer.
Naast auto’s ook veel fietsers, wandelaars en
zondagsrijders, al dan niet in hun cabrio. Je
had ogen van voren en van achteren nodig
op sommige plekken. Gerard reed op zijn navi
gatie de rit en het was de bedoeling dat ik heel
braaf zou volgen. Dat deed ik ook netjes maar
op enig moment zei de navigatie van Gerard
dat we links af moesten en mijn eigen “natuur
lijke” navigatie wees me rechtdoor. De rest van
de groep volgde Gerard gelukkig. Ik ben een
klein stukje rechtdoor gereden en iets verderop
gekeerd en weer netjes in de rij. Hmmmm dat
kan dus gebeuren.
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Het was weer tijd voor lunch maar dat was nog
even zoeken. In de dorpjes waar we doorheen
reden waren de terrassen overvol. We zijn door
gereden naar Apeldoorn, bij de Cantharel zijn
we gestopt. Er was een groot grasveld voor het
restaurant. Normaal is dat denk ik een prachtig
gemaaid gazon maar nu was deze gevuld met
picknickbanken. Op deze manier was er ruimte
genoeg om te zitten. De bestelling ging via een
QR code en de bestelling konden we ophalen
bij een soort marktkraampje. Het was mooi in
kleine houten kratjes gezet, naar mijn idee een
goed concept gezien het vervelende virus. Ook
deze lunch was weer heerlijk en daarna op
nieuw lekker rijden op weg naar Heerde. De
dag vliegt zo voorbij en toen wij weer thuis
waren stond de teller op 200 km.
Nog even een alcohol-vrij biertje bij Gerard en
Teuntje in de tuin en toen weer naar Zwolle.
Al met al hebben wij een motorvol weekend
gehad en het is voor herhaling vatbaar.
 
Groeten René.en Grietje.
 

De Padd'n-mop 
Toen een politieagent een oude man aanhield
vroeg hij: "Weet u wel hoe snel u reed?" De 83-
jarige man gaf de agent een glimlach van oor
tot oor en zei:

"Waarschijnlijk veel te snel maar ik moet op
mijn bestemming komen voordat ik vergeet
waar ik naar toe ging!"

Onze dank gaat uit
naar onze
adverteerders 

In deze tijden van onzekerheid staan onze ad
verteerders voor ons klaar. Ondanks hun eigen
zorgen als gevolg van de corona blijven ze
"MTC de padd'nrieders" steunen.
 
Als dank daarvoor zetten wij hen in de
schijnwerpers met een kleine attentie, daar
om koop bij onze adverteerders zo steunen
wij hen als dank! 
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DE BESTE PRIJS ?  
 

De Noord Veluwse Makelaardij maakt het waar ! 
 

 
 

Als erkend makelaar begeleiden wij u graag bij alle door u te zetten stappen  
op het gebied van aankoop, verkoop, huur en verhuur van woningen,  

bedrijfsmatig onroerend goed, woonboerderijen en agrarisch vastgoed 
 

 

Voor persoonlijke aandacht en begeleiding! 
	

	

Bonenburgerlaan 3 - 8181 HA Heerde 

T: 0578 - 69 99 99 E: veluwse@era.nl 

www.noordveluwse.nl	
	



Lief & Leed 

Op ziekenbezoek tijdens coronatijd.
Al meerdere malen hadden wij gespeculeerd
over het bezoek, met meerdere datums, werd
er  dan toch eindelijk een datum geprikt in
deze rare tijd. Fred zat niet te wachten op een
fruitmand maar... snakte naar een echt stoer
mannenpakket. Zo gezegd zo gedaan. Met
een vleespakket onder de arm en op 1,5 meter
afstand, heeft hij als nog zijn ziekenbezoekje
ontvangen. 
In de vorige editie heeft u waarschijnlijk al gele
zen dat Fred in Augustus een knieoperatie
heeft ondergaan.De operatie is goed verlopen
en het herstel gaat voorspoedig. Maar toch
weet meneer op de juiste momenten (tijdens
de koffie ronde) nog even gebruik te maken
van zijn ongemakken en kwaaltjes.(of niet Ani
ta)

Ons medeleven gaat uit naar Ewald Hutten.
Gecondoleerd met het verlies van jullie moe
der en schoonmoeder. Mariét Hutten-Heijme
rikx is overleden op 8 september 2020. Wij wen
sen Ewald en verdere familie veel sterkte en
moed met het verlies. Koester je herinneringen
en draag ze mee in je hart. 

Lief en leed 2020
Waar vorig jaar rond dit tijdstip nog niemand
van het coronavirus had gehoord, heeft nu he
laas bijna iedereen er in zijn omgeving mee te
maken gehad.Zo ook onze voorzitter en zijn
gezin waren geveld door het virus. Het is het
gesprek van de dag en het houd ons allemaal
bezig, het maakt ons allemaal bewust van ons
sociale leven dat nu op zijn kop ligt. Zelfs het
clubleven van de Padd'nrieders. Hopelijk wordt
het komend jaar een goed en gezond jaar
voor een ieder. 

Beschuit met muisjes bij Dennis & Nienke Tijs
sen.
Op dit moment is Noud al 3 maanden oud. Hij
groeit goed en is een tevreden ventje. Nog net
voor bedtijd hebben de voorzitter en Teuntje
nog even kunnen knuffelen met de kleine mo
tormuis. Dennis en Nienke genieten volop van
Noud en zijn apetrots. ------->
 

Ook beschuit met muisjes bij de Familie Fre
driks.
Dubbel op feest! Wij feliciteren Diana en Teunis
met de geboorte van een prachtige kleinzoon
en kleindochter. Wij wensen de trotse ouders,
opa en oma veel liefde, geluk en gezondheid
toe. 

Mark van Braam
Wapenveld
 
Lammert Niessing
Marle

Welkom nieuwe
leden 
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Industrieweg 25  7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳ k-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

gebben motoren.nl

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

 ✓ zeer uitgebreide 

kledingshop
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen-

en accessoireshop

 ✓ goed uitgeruste 

werkplaats voor 

onderhoud van alle 

merken

 ✓ vakkundig opgeleide 

monteurs

 ✓ altĳ d 150 mooie 

occasions op voorraad 

van alle merken 

 ✓ snelle en vakkundige

schade-afhandeling

 ✓ scherpe 

verzekeringspremies

 ✓ gunstige 

betalingsregelingen

 ✓ tevens zĳ n wĳ  MX cross 

dealer, ATV-dealer en 

bromfi etsdealer

Altĳ d SUPERdeals

ledenkorting
Op alle niet afgeprĳ sdekleding en onderdelen ontvangen clubleden maar liefst 10% korting.
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De snertrit tijdens corona maar     
zonder snert
Zaterdagmorgen 17 oktober toch maar de
motor gepakt, om het motorjaar 2020 af te slui
ten. Richting Achterhoek stond in de mail van
de route. In het begin dacht ik: “Ik zie alleen
maar Salland staan.”
 
 
Via Laag Zuthem naar Heino gereden, dan
naar Luttenberg. Een stukje van het racecircuit
 richting Hellendoorn. In Hellendoorn bij een
kraam uit Urk wat warms gegeten en een
broodje mee, voor de lunch wat later op de
dag.
 
 
Verder richting Rijssen. Voor de liefhebbers in
deze regio veel varkensstallen.
Maar nog meer paarden maneges.
 
 
Maar goed dat het weer (koude) wat tegen
zat. Anders was er van doorrijden geen sprake
geweest.
Minder wielrenners en paarden op de weg.
In het dorpje Enter een wegomlegging midden
in het centrum.
Van hieruit richting Goor naar Hengevelde. Hier
even in alle rust midden in het centrum mijn
lunch opgegeten.
 
Bij de kerk in het centrum, is een gedenksteen
met de volgende tekst:
“Wie dood en geweld gedenkt, wil vrijheid en

vrede bewaren”.  1945 –1995
 
Op naar Haaksbergen. Nadat ik onderweg al
leen maar maneges en stallen gezien had,
kwam ik langs een alpaca boerderij. Toch bij
zonder om deze dieren te zien in Nederland.
 
 
 

Vanaf Haaksbergen rij je zo in Duitsland. Maar
ja onze buren hebben de weg ook opgebro
ken.
Leve de navigatie.

Bij Oldekott – Winnewick de grens naar Neder

land weer over.
Via Rekken, Rietmolen richting Markelo. Bij
Bathmen kom ik wat meer in bekender gebied.
Langs Schalkhaar en bij Deventer de IJssel over
gestoken.
Bij Steenkamer de bekende IJsseldijk op.
Een stukje Kanaaldijk en langs het huis van de
(oud) voorzitter in Wapenveld,
naar  Tapperij Teun, niet gestopt, maar naar
huis. 
Een mooie tocht van 230 Km door verschillen
de landschappen en afwisselend weer.
 
 
Jan Hulsbergen.
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Sportlaan 4, 8181 BE Heerde    0578 691 670

info@bremaccountants.nl    www.bremaccountants.nl

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

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

inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende full service accountants- en 

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

 Al 70 jaar 
   een begrip
in de regio!



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 maanden
geleden 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 t/m 27 december 2020 -Stuur
een e-mail met de benodigde gegevens:
Naam, kamerindeling, tel.nr en e-mail, hoe
meer personen een kamer delen des te
goedkoper het weekend.  
Naar: gnijhof@live.nl
 
 
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.
 

Fijne feestdagen en blijf gezond.
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Punterweg 11 

8042 PB  Zwolle 

Tel: 038-4281180 

info@autoserviceschouten.nl 

www.autoserviceschouten.nl 

 

Het adres voor: 

 

• APK keuringen 

• Klein en groot onderhoud van uw auto 

• Alle voorkomende reparaties 

• Airco 

• Autobanden (zomer/winter/4-seizoenen) 

• Motorbanden 

• Velgen 

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

sneeuwkettingen en fietsendragers. (in samenwerking met Topspace) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De goedkoopste i  a de , uitlate , a u’s, s hokde pers, re e , velge , trekhake  e  
katalysatoren. 



 
Motorrijders die regelmatig in Duitsland komen
weten dat Duitsland bergen heeft. Je hoeft niet
gestudeerd te hebben om te weten dat wan
neer je aan de ene kant van de berg staat de
andere kant niet kunt zien. En dan gaan ze er
ook nog wegen aanleggen waar je overheen
kunt rijden. Dan hoor je weleens mensen zeg
gen " ik zie de weg niet meer" Zowel in Neder
land en Duitsland hebben alle niet natuurlijke
dingen langs de weg een betekenis, ook in de
heuvels van Duitsland  hebben ze hulpmidde
len, die wil ik graag met jullie delen en voor
goed uit de wereld helpen...ik bedoel:  die
Harry heeft wel  een mooi verhaal maar waar
heeft hij het over? .
Tijd om wat onduidelijkheden uit de "weg"  te
nemen. De beruchte paaltjes... In Duitsland
hebben ze andere bermpaaltjes dan in Neder
land en kunnen hierbij hulp bieden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto spreekt voor zich maar wil er nog even
aan toevoegen dat  in het donker door de ver
lichting de reflectoren in de paaltjes rechts
balkje  en links de twee rondjes  doen oplich
ten.

Zo kunnen we door op de paaltjes te letten
toch de weg volgen zonder dat je het wegdek
ziet.

Wanneer de reflectoren in de paaltjes oranje
kleuren betekent het dat je een landweg of  uit
rit nadert,  je hoeft geen boer te zijn om te
weten wat een trekker achterlaat..  dus...

Ook niet onbelangrijk om te weten is dat weg
nummers  en hectometers  bovenop de paal
tjes te vinden zijn.  Het is niet te hopen dat je
daar ooit gebruik van moet gaan maken maar
hulpdiensten kun je hiermee informeren waar
je bent.

En maar hopen dat ik na deze informatie niet
voor "paaltje" sta.
O ja.....nog een tip....
Ook niet onbelangrijk zijn de bermpaaltjes met
de blauwe balkjes aan de buitenzijde, die
geven aan dat je bezig bent een gebied met
veel wild te doorkruisen.

Dit is in Nederland overigens niet anders. In het
donker weerkaatst de reflector naar buiten en
houdt het wild op afstand. ( het blijft natuurlijk
wel "wild")
Harry groet jullie en wenst een ieder nog héél
veel veilige kilometers !!!
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tel:	085	-	782	71	27	|	www.zonsimpel.nl	|	info@zonsimpel.nl	

Installateur	van	het	duurzaamste	gebouw	ter	wereld	

Exclusief	dealer	van	Sunpower,	Solarwatt,Exasun	en	HRsolar	

Distributeur	van	verlichting	en	PV-systemen	

Meer	dan	15	jaar	ervaring	in	duurzame	energie	

Projecten	op	nationaal	en	internationaal	niveau	

De	meest	veelzijdige	duurzame	specialist	

Alle	installateurs	zijn	VCA	gecertificeerd	

	

	 	

	

	 	



Clubkalender 2021

Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland:
 
Di    16 februari :              Algemene Leden
Vergadering
 
Vr    19 maart :                 Schemerrit      
Za   17 april :                    Openingsrit    
Zo   16 mei :                     Meirit
Za   1 mei :                       Lady’s Ride
Di    22  t/m Vr 25 juni :   Avondvierdaagse      
Za   10  juli :                      Excursierit      
Zo   15 augustus :            28e Padd’nriederstoer
Do 2 t/m Zo 5 sept :         Buitenlandtoer
Zo   19 september :          Herfstrit           
Za   16 oktober :               Sluitingsrit       (met
snert)      
Za   20  november :          Feestavond*
 
*Data nog niet definitief

Een voorbeeld foto hoe het bestuur corona proof de vergaderingen voortzet,via zoom onder lei
ding van de voorzitter, een ieder thuis achter de computer ipad of telefoon, om voor het nieuwe
motorseizoen 2021 de puntjes op de i te zetten.

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

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.
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Gerson Kantoorspecialisten   Marsweg 63, Zwolle 
038 - 46 55 667    |    www.gerson.nl   

Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten 
      

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel 

van de unieke combinaie van 
Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en 

de Aurora Kantoorshop.”

2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerk-

plekken. Met meer dan 10.000 arikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een 
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor 

zakelijk kantoorgebruik.  

Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen, 

ergonomische oplossingen, schoonmaakarikelen, 
facilitaire producten, kantoorarikelen, papier, 
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijf- 

en lederwaren, tot aan complete projecinriching.

Totaalconcept doormiddel van Gerson 

Kantoorspecialisten, Aurora Kantoorshop en het 

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

catalogus, per telefoon, email en de webshop. 

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




