Motor Toer Club voor Wapenveld en omstreken

Maart 2021

bijpratertje

add’nri
eP

w

ers
ed

mtc
d

www.editoo.nl

ap

e nvel

d

Verzekeringen
Hypotheken
Pensioenen
Financiële planning

Uw financ
iën,
onze zorg!

www.veldhuisadvies.nl
Sportlaan 4a, Heerde
Postbus 1, 8180 AA Heerde

tel. 0578 - 699 760
info@veldhuisadvies.nl

Colofon
NR. 131 / Maart 2021

Vereniging
Bestuur: paddnrieders@gmail.com
Bernd Bode (voorzitter)
Collin van der Kamp (secretaris)
Jan Hulsbergen (penningmeester)
Frits van der Tuin (2e secretaris)
Dennis Tijssen
Fred Gerson
Teuntje Nijhof

Commissies
Toercommissie algemeen
Guido Reinink (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Wim Grafhorst
Frits en Johannet van der Tuin
Toercommissie buitenland
Gerard Nijhof
Alie van Ommen
Andries van de Wetering (Routes)

Internet
www.paddnrieders.nl

Commissie Lief & leed
Dennis Tijssen

Thuishonk
Tapperij Teun
Nachtegaalweg 1
8191 XZ Wapenveld
tel. 038 4478269

Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer

Bankrekening
IBAN: NL18 RABO 0396 5435 88
t.n.v. MTC De Padd'nrieders, Wapenveld
K.v.K. 40104465
Lidmaatschap per jaar
Leden € 27,50
Sub-leden € 17,50

Ritprijzen per motor
Leden: gratis
Niet-leden: € 5,00
(incl. 1 consumptie)

Secretariaat:
Collin van der Kamp
e-mail: paddnrieders@gmail.com

www.paddnrieders.nl

Redactie
Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Wim Grafhorst
Nienke Tijssen-Rietberg
Alie van Ommen
Redactiecontact
Teuntje Nijhof
tlg-nijhof@hotmail.com

Zakelijke advertenties
Fred Gerson; tel. 038 4442903
Jan Hulsbergen: tel.038 4441374

Druk
Editoo B.V. te Arnhem

3

Voorwoord
voorzitter
Hallo Paddnrieders, Voor jullie ligt al weer de 1e
editie het bijpratertje uit 2021. We laten 2020
snel achterwege want die corona heeft ons
over het algemeen niet veel goeds gebracht.
Mij persoonlijk niet in ieder geval. Ik heb verno
men dat afgelopen jaar diverse leden zijn ge
troffen door corona maar heb gelukkig geen
ernstige berichten ontvangen.

Maar dankzij de corona zit onze hobby motor
rijden wel in de lift. In 2020 zijn de verkopen van
nieuwe motoren gestegen met ruim 4,7% .
BMW heeft de meeste nieuwe motoren ver
kocht in 2020, daar heeft ons bestuurslid Den
nis natuurlijk een grote bijdrage aan geleverd
;-). BMW wordt op de voet gevolgd door Yama
ha en Kawasaki. Ook de verkoop van 2e hands
motorfietsen is in 2020 gestegen met maar liefst
11% ten opzichte van 2019. Daar heb ik per
soonlijk dan weer een bijdrage aan geleverd.
Blijkbaar gaan door de corona crisis meer
mensen opzoek naar een hobby die je veilig al
leen en samen kunt uitoefenen. Daarom is mo
torrijden helemaal hot, maar dat hoef je ons
niet te vertellen natuurlijk. want wat is er nou
lekkerder dan samen met je motor genieten
van het mooie weer en kilometers zwart asfalt
verslinden? Dat is natuurlijk mooi om dit samen
met anderen te doen. Daarom zijn jullie tenslot
te lid geworden van onze club.
Om dit te kunnen verwezenlijken is de tourcom
missie weer druk geweest en hebben ze voor
komend jaar diverse mooie ritten voor ons
klaargezet.

Voorwoord
redactie

We hebben er
weer zin in!!!
Een nieuw motorjaar met 4 nieuwe edities in
het vooruitzicht.
Maar nu ik deze tekst zo schrijf kost het ons ook
moeite om elke keer weer het clubblad mooi
gevuld te krijgen met interessante kopij en
mooie foto's.
Zoals deze editie die wat later in je bus valt dan
normaal omdat het zoeken was naar kopij om
het Bijpratertje gevuld te krijgen, en minder pa
gina's dan je gewend bent.
NIEUW is de QR code om een leuk of grappig
filmpje in te sturen zodat de redactie deze kan
omzetten in een QR code om deze met je te
delen.
Heb je zelf nog een leuke aanvulling voor het
clubblad,schroom niet en stuur het ons toe.
Je maakt de redactie daar heel blij mee. Super
trots zijn wij om jullie de nieuwe coverfoto 2021
te presenteren,hierover meer op pagina 7.
Verder wensen wij jullie veilige kilometers met
veel mooie routes en een fijne zonnige Pasen.
TIP:zie foto, kijk eerst goed in de helm voordat
je deze weer gebruikt?
Het Redactieteam.

Ik hoop dat we dit jaar al onze ritten door kun
nen laten gaan en we samen kunnen genieten
van het motor rijden. Tot slot wens ik iedereen
veel gezondheid toe en veel veilige kilometers.
Met vriendelijke groet:
De Voorzitter

www.paddnrieders.nl
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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

Coverfoto winnaar 2021 is?

Jarrin heeft hierbij een waardebon van hon
derd euro weten te bemachtigen en mag kie
zen uit een adverteerder uit het clubblad. En
deze is dan ook dik verdiend.

Jarrin Louwerse
uit Lewedorp

Jarrin is lid van de padd'nrieders en is een ac
tief gezicht bij de buitenlandtoer.
Nu vraagt u zich af waar ligt Lewedorp?
Lewedorp is een dorp in de gemeente Borsele
in de provicie Zeeland.
Het dorp heeft 1.715 inwoners en is het jongste
dorp van de gemeente en was oorspronkelijk
slechts een verzameling huizen onder de naam
Noord-Kraayert naar de Kraayertpolder waarin
de buurtschap lag.
Jarrin heeft de coverwedstrijd gewonnen van
2021,zijn foto waar hij op zijn KTM over de dijk
dicht bij zijn huis rijdt mag een jaar shinen voor
op de cover.
2 Jaar op rij was de eer aan Harry van Ommen
maar Jarrin wist hem van de troon te stoten
door de inzending van deze mooie foto, die
geschoten is op de koude tweede kerstdag
2020. Hij stuurde de foto met tekst: Lekker uitge
waaid vanmorgen was heerlijk, foto geschoten
door zijn dochter Marit.

www.paddnrieders.nl

Graag wil ik de paddnrieders en ook met
name sponsor TT-motoren bedanken voor de
leuke surprises die ik toegezonden kreeg.
Zoals jullie, als het goed is kunnen zien op deze
editie, heb ik de" wedstrijd" om een geschikte
coverfoto te krijgen gewonnen!
bedankt voor de Cheque en het toezenden
hiervan.
TT-motoren, hartelijk dank voor alle gadgets,
en binnenkort als de shop weer open is kom
ik een keer winkelen bij jullie.
Redactie van de paddnrieders hartelijk
dank, Jarrin Louwerse.
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17 April

Omzetstijging

Openingsrit

motorbranche CBS 2020

Zaterdag 17 April kunnen we weer van start
met de openingsrit, we mogen er toch van uit
gaan dat we bij ons vertouwde thuishonk Tap
perij Teun mogen starten vanaf 09:00 uur met
een kopje koffie.
Deze rit voert ons langs de rand van de Veluwe
naar het zuiden. Bij Doesburg steken we de IJs
sel over en door de Achterhoek en Salland
gaan we weer omhoog om via de pont bij
Wijhe weer naar huis te gaan.
Hopelijk zien we veel leden en ook de nieuwe
leden bij de start van de openingsrit en de rit
ten die zullen volgen.
Zie de agenda op pagina 15.

Geef je op:
Buitenlandtoer
De buitenlandtoercommissie is blij jullie te kun
nen melden dat er 33 leden zich hebben aan
gemeld. We hebben maandelijks contact met
de eigenaar van het hotel, je kunt je nog aan
melden zonder enige verplichting.
Het blijft onzeker maar we gaan er nog steeds
voor, September is nog ver weg.
We houden jullie op de hoogte via de mail.
Blijf gezond,
Alie, Andries en Gerard.

Het CBS heeft de nieuwste kwartaalcijfers over
de auto- en motorbranche bekend gemaakt.
Hoewel de cijfers pas na ongeveer vijf maan
den na afloop van een kwartaal definitief wor
den verklaard, kan al wel de conclusie worden
getrokken dat de deelbranche ‘handel en re
paratie van motoren’ over geheel 2020 positie
ve groeicijfers heeft laten zien. Als enige binnen
de totale auto- en motorbranche kende de
handel en reparatie van motoren namelijk een
positieve stijging van de omzet van 2,8% ten
opzichte van 2019. De totale auto- en motor
branche liet daarentegen een omzetdaling
van 6,9 procent ten opzichte van 2019 opteke
nen.
Kijkend naar de kwartaalcijfers in 2020 laat de
deelbranche handel en reparatie van motoren
in het eerste en tweede kwartaal nog een da
ling van de omzet zien van respectievelijk -0,7
en -5,3% ten opzichte van het voorafgaande
jaar. Als gevolg van de eerste lockdown had
den nagenoeg alle deelbranches in het twee
de kwartaal te maken met een omzetdaling. In
het derde kwartaal werd voor de motorbran
che deze omzetdaling meer dan gecompen
seerd met een stijging van maar liefst 14,2 % en
ook de laatst gepresenteerde cijfers van het
vierde kwartaal laten een stijging zien van 6,7%
ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019.
Hiermee lijkt de motorbranche het minst getrof
fen te zijn door de coronacrisis.
*Bron nieuwsmotor
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Wil je ook mee? Meld je dan
nu alvast aan!

www.paddnrieders.nl
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Hoe komt een pensionado
de winter door?
We hebben de mooie buitenlandtour achter
de rug en maken ons op voor de sluitingsrit
met snert. Echter door de nieuwe coronamaat
regelen kan deze rit helaas niet doorgaan.

Ons pensionado groepje rijdt af en toe nog
een leuke rit.

Gelukkig is er genoeg te doen. Iedere dag, in
dien het weer het toelaat, een uur wandelen.
Lezen doe ik graag en er is altijd wel een kar
weitje die mijn aandacht vraagt. Op het inter
net kan ik ook ritten opzoeken en aanpassen
aan onze vertrekpunten. We fietsen ook graag
dus routes uitzoeken via fietsroutepunten is ook
een leuk karweitje. Fietsroute uitzoeken en dan
de fietsen achterop de auto en fietsen maar.

Het wordt herfst en de dagen worden korter,
de wegen blijven langer nat, de omgeving ziet
er troosteloos uit, blad op de weg en tot besluit
leggen de loonwerkers een laagje maïsmod
der op de weg. Ook de temperatuur loopt be
hoorlijk terug en voor mij is dan de lol van het
motorrijden er wel af. Dan toch maar de motor
in de stal.

Hopen dat het virus voor de zomer een beetje
onder controle is zodat al die mooie plannen
ook te verwezenlijk zijn. In ieder geval beginnen
de dagen alweer te lengen en hopen we er
maar het beste van.

In verband met de coronatoestand hebben
we maar de helft van de km's gereden die we
normaal rijden. Anders iedere winter een beurt
en nieuwe banden. Nu wacht ik eerst maar
eens af wat in het voorjaar weer kan.

Groeten Wim.

Hopelijk zien we elkaar bij de openingsrit.

Wist je dat ....

Als we weer meerdaagse tochten kunnen
maken dan moet er toch wat gebeuren. Zo zit
ik ook met een nieuwe jas en laarzen. Deze kan
ik mooi van de winter eens uitzoeken op het in
ternet.

Wist je dat.........
Wim voor het eerst op een Pan European heeft
gereden in 2010? Sinds dien rijd hij ook in Euro
pa op zijn eigen Pan en dat bevalt hem won
derwel.Hoe stoer om routte 66 te rijden een
droom die uitkwam.

www.paddnrieders.nl
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Lunch
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Verhuur

De Padd'n-mop

QR code
Nieuw in het Bijpratertje is de QR code, deze
code kun je scannen en het filmpje bekijken
dat is opgestuurd door een lid van de Padd'n
rieders.
Harry van Ommen trapt af met een filmpje via
zijn go-pro gemaakt met de titel: Warming-up
voor het motorseizoen 2021.
Je kunt je filmpje sturen naar: tlg-nijhof@hot
mail.com en ik zet deze om in een QR code.

Deze keer kreeg de redactie van 2 verschillen
de leden een paddenmop toegestuurd wat
erg wordt gewaardeerd. Heb je nu ook een bij
zonder plaatje of mop stuur het in dan plaat
sen wij deze in de volgende editie.

Welkom nieuwe
leden
Sharon Biervliet Heerde
Henk Borst Hattem
Rudy Stoffers Hattem
Marcel Beumer Heerde
Mark Beumer Heerde
Opzeggingen:
Gerard en Loes Roelofs Wapenveld
Wilco en Emiel van der Wal

www.paddnrieders.nl

13

DE BEST GEPRIJSDE KWALITEITS
BMW EN DUCATI OCCASIONS VIND
JE BIJ MOTORHUIS ZWOLLE

ONS VAK

GOED MET BMW EN DUCATI

Al heel wat jaren hebben wij ervaring met verkoop

Uw motor moet bij u passen als een maatkostuum.

en onderhoud van BMW en Ducati motoren. Wij

Daarom is ons streven om u “goed op de motor te

staan klaar voor elk type motorrijder met alle info

zetten”. Om te weten welke type motor bij u past zul-

en geven advies over aanschaf, onderhoud, kleding

len wij u heel wat vragen stellen, zoals hoeveel rijdt

en accessoires. Onder het genot van een kopje kof-

u? Wat zijn uw favoriete bestemmingen? Rijdt u vaak

ﬁe praten wij met u over onze gezamenlijke passie:

alleen of ook met duo? Rijdt u ook bij slecht weer? Dat

motorrijden!

willen we graag van u weten en met u delen.

ALTIJD PROEFRIJDEN

ONDERHOUD

Zowel onze vaste als potentiële klanten geven wij

Voor perfect onderhoud staat een uitgebreide werk-

graag de gelegenheid om diverse modellen in de

plaats met vijf bruggen tot uw beschikking. Een grote

showroom proef te zitten en proef te rijden. De uit-

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

gebreide collectie verschillende modellen in onze

uit elkaar en u krijgt uw motor weer als nieuw terug!

showroom staat tot uw beschikking.

En moet er onverhoopt iets extraʼs vervangen moeten worden, dan nemen wij eerst contact met u op.

Tel: 038 - 46 08 792 • George Stephensonstraat 5 • 8013NL Zwolle • E-mail: info@motorhuiszwolle.nl • Site: www.motorhuiszwolle.com

Lady's ride

Clubkalender 2021
Tip: zet onderstaande
datums gelijk in uw
agenda, zodat u geen
rit hoeft te missen!!
Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland:
De schemerrit heeft een aangepaste datum;
Vr. 9 April

Nieuw in 2021
Voor het eerst in 2021 organiseert MTC de Pad
d'nrieders een toerrit alleen voor dames.
Schroom niet vraag je buurvrouw, vriendin of
zeg het voort zodat we 1 mei om 9:00 uur kun
nen starten vanaf Tapperij Teun om te begin
nen met een (gratis) kop koffie/thee en daar
na te vertrekken voor een prachtige route die is
uitgezet door Gerrit Bijsterbosch. Wederom een
koffie /thee pauze in Ermelo bij de Dorpskamer
en tussen de middag gezellig lunchen in El
burg aan de haven. We hopen op een goede
opkomst,.zijn er nog vragen?
Stuur een mail naar:
paddnrieders@gmail.com
Dus geef je op!
en de route wordt je gemaild voor je navigatie.

Schemerrit

Za 17 april :

Openingsrit

Za 1 mei :

Lady's ride

Zo 16 mei :

Meirit

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 :

Za 20 november :

Sluitingsrit
(met snert)
Feestavond*

*Data nog niet definitief

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

www.paddnrieders.nl

15

kwaliteit
vakmanschap
planmatig onderhoud
behangen
uitstukwerkzaamheden

Van Haersoltemarke 40
8016 DD Zwolle
tel. 038-4607699
info@schildersbedrijfscheffer.nl
www.schildersbedrijfscheffer.nl

Ontwikkelingen van de kawasaki
De meeste bezoekers van Motorrijders.nl ken
nen Kawasaki waarschijnlijk door hun motoren,
maar het Japanse merk doet veel en veel
meer. Niet voor niets heten ze officieel dan ook
Kawasaki Heavy Industries.
Noem een vervoersmiddel en Kawasaki heeft
ervaring met de bouw ervan. Auto’s, check.
Helikopters, check. Onderzeeërs, check. Loco
motieven, check. Sinds de oprichting door
Shozo Kawasaki in 1878 is het Japanse bedrijf
op heel veel vlakken actief geweest. Die veelzij
digheid dankt de Japanse fabrikant vooral aan
Kojiro Matsukata, die in 1896 aan het roer
kwam te staan.
Hij volgde Shozo Kawasaki op en dacht groot
ser. Naast de bouw van schepen wilde hij zich
ook op treinverkeer en luchtvaart toespitsen.
Na meer dan honderd jaar is Kawasaki nog
steeds op heel veel fronten actief. Zo kun je bij
het Japanse merk onder meer terecht als het
gaat om vliegtuigen, helikopters, treinen, turbi
nes, olietankers, ATV’s, jet ski’s, robotics én zelfs
ruimtestations.

Maar als Motorrijders.nl zoomen we natuurlijk in
op de meest belangrijke tak van Kawasaki, de
afdeling motoren. Voor het begin moeten we
terug naar halverwege jaren vijftig, als er via
het submerk Meihatsu verschillende motoren
op de markt worden gebracht. Een aantal
jaren later komt er voor het eerst een embleem
van Kawasaki luchtvaart op de tank te zitten.
Het is een duidelijk teken dat de Japanners
zich meer gaan concentreren als het op moto
ren aankomt. Zo kopen ze Meguro op, een
merk dat zich in die tijd al drie decennia bezig
houdt met de productie van motoren. Na wat
www.paddnrieders.nl

lichte machines brengt Kawasaki in 1966 de
W1 uit. De luchtgekoelde paralleltwin met 650
cc is niet direct een succes, maar dat veran
dert niet heel veel later met de komst van de
H1 Mach III.

Uitstel, geen afstel
Het sprintkanon haalt maar liefst 60 pk uit zijn
krachtbron, een 500 cc driecilinder tweetakt.
Hoewel de rijeigenschappen niet al te best zijn,
zet Kawa zichzelf met dit model wel neer als
een rebels merk. Ietsje daarna, zeg rond 1970,
is het haast een vereiste als motormerk om een
750 cc in je pakket te hebben, een revolutie
die Honda inzet met de komst van hun CB750
Four. In 1969 zetten zij een dikke viercilinder op
de markt die ook nog eens voor Jan Modaal
betaalbaar is.
Kawasaki is op datzelfde moment eveneens
met een 750 bezig, maar zijn net te laat met
hun lancering en dus besluiten ze om de intro
ductie van de Z1 uit te stellen. Ze verhogen zo
doende de cilinderinhoud van de geplande Z1
naar 900 cc, om een passend antwoord te
hebben op de CB750. In ’72 presenteren ze
deze luchtgekoelde vier-in-lijn en al snel blijkt
het een juiste keuze te zijn om er een 900 cc
van te maken. De 82 pk sterke Z1 wordt een
succesnummer voor de Japanners.
17

'Vervolg' ontwikkelingen Kawasaki

De verkoop van Kawasaki-motoren stijgt flink en
dus wordt er logischerwijze stevig doorgepakt.
Zo zetten ze een eigen fabriek op in de Vere
nigde Staten, een belangrijke markt voor het
groene merk. De oorsprong van die bepalende
kleur is zelfs te danken aan de Amerikaanse tak
van Kawasaki.
Evenals veel andere merken gebruikt Kawasaki
een rode tint voor haar racemotoren, maar dat
verandert in 1969. Ze willen opvallen, een dui
delijke eigen identiteit ontwikkelen en dus
vraagt Kawa aan spuiter Rollin ‘Molly’ Sanders
(ook bekend vanwege zwart-gele Yamaha stri
ping) om met wat verschillende variaties voor
hun racemonsters te komen.
Zijn laatste demo-kuipwerk die hij aan de Ame
rikaanse Kawasaki-leiding toont, is limoen
groen. Het is de kleur die ze kiezen, omdat deze
erg opvalt en nog niet eerder is gezien. Voor
het eerst verschijnen de Kawasaki’s in deze op
vallende kleur tijdens de Daytona 200 van
1969. Sinds die editie is het Japanse merk aan
de kleur groen verbonden.

de Ninja-serie.
In 2022 kan Kawasaki overigens bogen op zes
tig jaar ervaring in de motorindustrie en ze blij
ven uiteraard bezig om de motorliefhebbers
naar het groene kamp toe te trekken. Dat doen
ze onder meer door technologische hoog
standjes uit de hoge hoed te toveren, waarbij
ze natuurlijk kennis opdoen binnen de andere
takken van Heavy Industries.
Het is dan ook niet heel vreemd dat Kawasaki
het enige motormerk is dat momenteel een
compressor aangedreven motor in de model
lenlijn heeft zitten. En wat te denken van de
elektrische toekomst die we tegemoet gaan?
Als Kawasaki daar als het ‘groene’ merk geen
sterke troef in kan zetten, dan weten we het
ook niet meer. Facebook (Motorrijders.nl ge
schreven door Jarno van Osch)
Motorgroet Gerrit

De regenpakken mogen
de kast in... Wij kijken uit naar het
mooie zomerweer !

In eerste instantie is de kleur enkel bestemd
voor de race-activiteiten van Kawasaki, maar
daar komt in 1982 verandering in met de komst
van de Z1000R Eddie Lawson Replica. Daarna
wordt de groene kleur steeds vaker gelinkt aan
straatmodellen, helemaal met de komst van
www.paddnrieders.nl
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Noord
Veluwse
Makelaardij

DE BESTE PRIJS ?
Noord Veluwse Makelaardij maakt het waar !

Als gecertificeerd 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: info@noordveluwse.nl
www.noordveluwse.nl

Nieuwe Banden:
De feiten
Nieuwe motorbanden zijn glad. Over de oor
zaak van die gladheid, het proces van het inrij
den van banden en mogelijke alternatieven
bestaan tal van misvattingen. Tijd om de zaken
even op een rij te zetten. - Tekst en foto's: Hugo
Pinksterboer, april 2020

Banden krijgen hun profiel onder verhitting in
een mal. Door die mal met siliconen of een
ander losmaakmiddel te behandelen voorkom
je dat het rubber blijft kleven als de band klaar
is. Hetzelfde spul vormt een laagje dat de ban
den tijdens de opslag beschermt. Nadeel van
de behandeling is dat het nieuwe banden
glad maakt. Daarom moet je er de eerste hon
derd tot honderdvijftig kilometer rustig mee rij
den.
Uitzweten
Bij het rijden worden de banden warm. Zo
wordt die gladde toevoeging voor het grootste
deel uitgezweet. Het restant, een procent of
twintig, moet je er echt af rijden. "Dat doe je
door je hellingshoek heel geleidelijk op te voe
ren", vertelt bandenspecialist Frank Switser
van AFS Motorparts. "Je rijdt dan altijd op een
groot deel van het loopvlak dat al siliconenvrij
is. Met elke paar graden erbij maak je dat in
gereden oppervlak steeds iets groter."
Alsof het glad is
Tijdens de inrijperiode kun je het best rijden
alsof het een beetje glad is. Daarbij zijn maxi
male snelheden niet te aan geven. De 30 km/u
waarmee je de ene bocht makkelijk kunt ron
den, is veel te snel voor een haakse hoek. Ook
plotseling gas geven, abrupt remmen, snelle
uitwijkmanoeuvres, een negatieve verkanting,
rommel op de weg of combinaties van al die
factoren kunnen voor problemen zorgen.

www.paddnrieders.nl

Voor en achter
De eerder genoemde afstand van honderd tot
honderdvijftig kilometer biedt een veilige
marge. Veel banden kunnen al eerder voluit
gebruikt worden, onder meer afhankelijk van
de door de fabrikant gebruikte stof, de buiten
temperatuur en andere factoren. Daarbij is het
goed om te weten dat de voorband bij rechtuit
rijden veel minder warm wordt en dus minder
snel ingereden zal zijn dan de achterband. Het
proces is voor de voorband te versnellen door
vooral – voorzichtig
bochtige trajecten te rijden en frequent te rem
men. Zo ontstaat extra wrijving en dus extra
warmte.
Bandenwarmers
De inrijperiode is niet korter te maken door de
nieuwe banden met schuurpapier te bewer
ken. Schuren maakt het rubber wel ruwer,
maar doet niets aan oorzaak van de gladheid
van de nieuwe band. Thinner en andere ont
vetters verwijderen weliswaar de gladde laag
maar tasten ook andere componenten van het
rubbermengsel aan en zorgen dus voor onveili
ge banden. Met bandenwarmers is het proces
van het uitzweten wel te versnellen. Op circuits
worden racebanden verhit tot temperaturen
van boven de honderd graden. De extra grip
van die voorverwarmde banden zorgt boven
dien voor extra wrijving. waardoor de gladheid
al na de eerste, relatief voorzichtige bochten
verdwenen is.

Tips
- Continental beschikt als enige bandenfabri
kant over vulkanisatiemallen met een speciale
coating, die losmiddelen overbodig maakt. Bij
banden met deze TractionSkin-technologie is
inrijden niet meer nodig, aldus Conti. Mallen
met de nieuwe coating worden (nog) niet voor
alle motorbanden van het merk gebruikt.
- Nieuwe banden zijn niet gevaarlijk. Je moet ze
alleen rustig inrijden – zeker op de motor. Frank
Switser: "Ik zeg het altijd, bij elke nieuwe band
die ik monteer en tegen elke motorrijder die
hier de deur uitgaat. En toch zijn er altijd weer
mensen die zich onvoldoende inhouden. Vaak
zijn dat overigens de meer ervaren rijders…"
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zeer uitgebreide
kledingshop
vol aanbiedingen
grote onderdelenen accessoireshop
goed uitgeruste
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gebben motoren.nl
Industrieweg 25 7949 AJ Rogat
(aan de A28 De Wĳk-Meppel, afrit 24)

tel. 0522 - 443 820
fax 0522 - 443 828

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

do. 08.00 - 21.00 uur
info@gebbenmotoren.nl

Lief & Leed
Vanuit de Lief en leed zijn wij afhankelijk van de
nieuwtjes die met ons gedeeld worden vanuit
de leden. Ken je iemand die wel een opkikker
kan gebruiken ? Laat het ons dan weten.
In deze bizarre tijd snakt een ieder naar een
beetje gezelligheid, helemaal als je noodge
dwongen thuis zit. Wij vinden het niet verstan
dig om in deze tijd een bezoekje te plannen,
met de 1,5 meter maatregel en de avondklok.
Wij hopen met z'n allen dat er snel betere tij
den komen.
Maar een oppepper via een kaartje kan na
tuurlijk altijd.

In Januari hoorden wij dat Alfred veel last had
van een terugkerende hernia,daardoor had hij
veel moeite met plat liggen. Hopelijk ben je al
weer wat herstellende en ben je snel weer de
oude.
Beterschap gewenst!
Wim Grafhorst is van de ladder gevallen en is
het nieuwe jaar begonnen met flinke kneuzin
gen en een hoofdwond. Wim vanaf nu moeten
de jonkies maar op de ladder. Hopelijk ben je
weer helemaal hersteld.
Onze penningmeester had ook begin van het
nieuwe jaar een smakkerd gemaakt vanaf de
trap. Jan is even uit de running geweest maar
is weer helemaal back in business.
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Beste Padd'nrieders,
Kort voor de kerst ontving ik van de club een
mooie (motor)wenskaart met daarin ook de
beste wensen i.v.m. de staaroperatie aan mijn
beide ogen, afgelopen november. Boven de
60 jaar is staar een veelvoorkomende aandoe
ning, waarvoor de operaties "aan de lopende
band" en meestal probleemloos worden ge
daan. Ook bij mij is het gelukkig zonder compli
caties verlopen. Nu nog in januari nieuwe gla
zen in de bril voor de "finishing touch". Als het
nieuwe motorseizoen begint, zie ik alles weer
superscherp. Hopelijk kan ik daarmee nog
steeds de gepoetste kant van de motor boven
houden.
Met vriendelijke motorgroeten, Hans Kragt
We hebben allemaal kunnen genieten van de
sneeuw,het ijs en de week erop het heerlijke
voorjaarsweer.
Henk Kok heeft nog 1 keer de ijzers onderge
bonden en wilde genieten van het uitzonderlij
ke mooie natuurijs,helaas was de pret van
korte duur. Henk maakte binnen een mum van
tijd een flinke smakkerd en heeft daarbij een
scheurtje in zijn heup opgelopen en zijn pols
gebroken. Nog niet gesproken over de blauwe
plekken en verdere kneuzingen. Door de bizar
re drukte in het ziekenhuis is hij pas 2 dagen
later geopereerd aan zijn pols.Nu is hij meerde
re weken gebonden aan een rolstoel en moet
herstellen en revalideren.
Henk heel veel sterkte en een voorspoedig her
stel.
Nog op de valreep voor de Maart editie kregen
wij het bericht dat Anton ten Have is gedotterd,
en er een stent geplaatst. Een beterschaps
kaart is onderweg, en wensen je een voorspoe
dig herstel.
------------------------------------------------------------------------------------------------Ons medeleven gaat uit naar:
De familie van Dhr. Gerrit Assink te Wezep,
Overleden op 5 december 2020 op een leeftijd
van 70 jaar. Heel veel sterkte kracht en moed
toegewenst, namens het bestuur en alle
leden.
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Al 70 jaar
een begrip
in de regio!
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.
Sportlaan 4, 8181 BE Heerde 0578 691 670
info@bremaccountants.nl www.bremaccountants.nl

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

www.paddnrieders.nl

a de , uitlate , a u’s, s hokde pers, re
katalysatoren.

e , velge , trekhake e
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tel: 085 - 782 71 27 | www.zonsimpel.nl | info@zonsimpel.nl

Installateur van het duurzaamste gebouw ter wereld
Exclusief dealer van Sunpower, Solarwatt,Exasun en HRsolar
Distributeur van verlichting en PV-systemen
Meer dan 15 jaar ervaring in duurzame energie
Projecten op nationaal en internationaal niveau
De meest veelzijdige duurzame specialist
Alle installateurs zijn VCA gecertificeerd
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Het totaal concept bij Gerson Kantoorspecialisten
2000 m2 kantoorgroothandel voor kantoren, scholen, bedrijven, verenigingen en thuiswerkplekken. Met meer dan 10.000 arikelen direct uit voorraad leverbaar. Levering van een
enkel product tot aan het voorzien van het totaal concept.

“Wij bieden u het totaal concept doormiddel
van de unieke combinaie van
Gerson Kantoorspecialisten, het A&C team en
de Aurora Kantoorshop.”
Bij Gerson Kantoorspecialisten leveren we alles voor
zakelijk kantoorgebruik.
Computers, ICT dienstverlening, kantoormeubelen,
ergonomische oplossingen, schoonmaakarikelen,
facilitaire producten, kantoorarikelen, papier,
cartridges, kantoormachines, printers, luxe schrijfen 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.

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