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Voorwoord
redactie

Voorwoord
voorzitter

Leden en toekomstige leden, ik zit hier op een
zonnige zondagochtend heerlijk buiten achter
mijn computer met een BIG SMILE de kopij van
de avondvierdaagse in te vullen voor het Bij
pratertje.
 
Wat een enthousiasme, mooie verhalen en wat
fijn dat een ieder na het vragen om kopij in te
sturen akkoord ging en spontaan al soms bin
nen enkele uren/dagen de tekst op mijn mail
stond. Soms moet je je redacteur charmes in
de strijd gooien of een beetje druk uitoefenen
gezien de tekst van de schrijvers haha maar 
blij en dankbaar ook  i.v.m de vakantietijd om
deze zo snel mogelijk te verwerken.
Drie van de vier avonden heb ik meegereden
en elke avond was er een prachtige opkomst,
veel nieuwe gezichten mogen zien dus
schroom niet en geef je op om lid te worden
van deze mooie motorclub.
 
Ook door het mooie weer natuurlijk de grote
opkomst  maar vooral door de routes die gere
den gingen worden, dank aan de toercommis
sie en aan Tapperij Teun die weer open mocht.
Zelfs heren langs de route om mooie filmpjes te
maken voor het clubblad, zie de QR codes.
Ook de excursierit zonder excursie ( volgens de
kopij van Bob pagina 29 toch wel  excursie
waardig )was een succes met een leuke op
komst en prachtig motorweer.
 
Er zijn al mooie dagen/avonden geweest om
de motor uit de schuur te halen.Ga je met de
motor op vakantie, schrijf een verhaal en stuur
deze op met een leuke foto apart erbij en laat
de leden meegenieten? Hetzelfde geldt ook
voor de deelnemers aan de buitenlandtoer die
begin september hopelijk weer doorgang kan
vinden.
 
Voor degenen die nog op vakantie gaan, veel
plezier en kom gezond weer thuis.
 
Een zonnige groet van de redactie: Wim, Nien
ke, Alie en Teuntje.
 
 

Motorvrienden, Voor jullie ligt al weer de 3e edi
tie van het bijpratertje voor 2021. Een goed ge
vulde editie met voldoende kopij. Als voorzitter
wordt ik blij van zulke berichten. Het is een
teken dat we weer vol op activiteiten organise
ren waarover geschreven kan worden en dat
de opkomst goed is. Dit heb ik zelf ook gezien
en gehoord tijdens de verschillende activiteiten
die we als club hebben georganiseerd.
 
Allemaal goede berichten voor ons als motor
liefhebbers. Niet iedereen is hier even blij mee
blijkt…
 
In Duitsland kennen we het fenomeen al;
Mooie slingerwegen die in de weekenden niet
toegankelijk zijn voor motoren. Vaak in ver
band met geluidsoverlast door de vele moto
ren die graag gebruik maken van deze mooie
wegen.
 
Sinds 10 juni heeft Oostenrijk de illustere eer om
als eerste land wegen met een geluidslimiet
voor motoren te hebben. Zelfs verschillende
motoren die vanaf de fabriek teveel lawaai
zouden maken zijn niet welkom op bepaalde
wegen.
 
Na Duitsland en Oostenrijk is ook Nederland
aan de beurt. Er ligt momenteel een verkeers
besluit om de Zuiderdijk van Enkhuizen naar
Hoorn, een prachtige 12 kilometer lange slin
gerweg, van april tot oktober de weekeinden
voor motoren af te sluiten.
 
Als motorliefhebber hoop ik niet dat deze trend
ook in Nederland doorgezet wordt en dat de
dijken in onze omgeving toegankelijk blijven
voor ons als motorrijders. Afgelopen week reed
ik over de Gelderse Dijk in Hattem, en hoewel
dit geen prachtige slingerweg is, zijn we hier als
motorrijders nog wel welkom zag ik aan het
nieuwe verkeersbord in de berm.(Voorbeeld
bord zie pagina 7)
 
Veel leesplezier met deze nieuwe editie,
De Voorzitter.

5www.paddnrieders.nl



Omdat bouwen 
teamwork is

www.nijhuis.nl 

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



Voor het komende seizoen staan de volgende
activiteiten gepland:
 
      
 
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

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

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Clubkalender 2021 Welkom nieuwe 
           leden      

Bert Pierik uit Wapenveld
 
Welkom bij één van de volgende ritten.

De Padd 'nmop

Afgelopen week reed ik over de Gelderse Dijk
in Hattem, en hoewel dit geen prachtige slin
gerweg is, zijn we hier als motorrijders nog wel
welkom zag ik aan het nieuwe verkeersbord in
de berm.
 
Bernd Bode.

BRIEF BELASTINGDIENST
Ik heb een brief gestuurd naar de belasting
dienst. Ik wou m`n abonnement opzeggen. Ik
vind het te duur, en de brochures interesseren
me niet.
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Avond 4 daagse
dag 1, 2, 3, en 4 tekst door deelnemers AVD

Droog bewolkt 16 grAls eerste willen alle leden Tapperij Teun, Teunis
en Diana bedanken dat ze weer paraat ston
den met de welbekende lach, om de leden
met koffie en thee,te voorzien voordat ze van
start gingen voor de AVD na een lange sluiting
i.v.m Corona.

Waarde lezer,
 
Om maar met de deur in huis te vallen; bij een
enkele vrouw is het zo dat ik precies doe wat ze
me vraagt; tegen sommige vrouwen zegt je
geen “Nee”. Eén van die vrouwen is Teuntje N.
En voordat u uw aanmatigende gedachtes
hierover hun gang laat gaan; hetgeen méér
zegt over uzelf, dan over mij: het ging over de
vraag of ik enkele woorden wilde op-pennen
over de 1e rit van de Motorvierdaagse 2021.
Het kan toch maar duidelijk zijn wat ik hiermee
bedoelde.
 
Na de koffie-met-een-koekje bij Teun, ging de
rit in groepjes beginnen. Over het rijden in
groepen heb ik me de vorige keer al uitgela
ten; ik ben voorstander om een groep maxi
maal uit 5 personen te laten bestaan. Er is im
mers al een ‘anti-motor’ lobby gaande, dus
waarom zouden we benzine op het vuur gooi
en.

Hoe dan ook; ik maakte kennis met een aantal
jonge motorrijders en rijdster, geen lid van de
motorclub, welke deels op Guzzi’s rijden. En
zoals u nog niet weet; vanaf mijn 20ste tot mijn
52ste heb ik alsmaar op die Italiaanse machi
nes gereden. Daarna besloot ik vreemd te
gaan en kwam er een Engelse m’n schuur ver
sieren. De naam die ik voor het machien be
dacht, is ‘Groene Gabber’. Het is zo dat ik
waarde hecht aan vriendschap en betrouw
baarheid en tot nog toe heeft de Triumph me
nooit laten stilstaan op ongewenste plaatsen.
Een echte gabber dus.
Ondanks m’n waardering voor m’n Groene
Gabber, besloot ik toch om m’n oudje van stal
te halen voor deze rit; een BMW R50, voorzien
van een wat later blok van de R100/7 en jawel;
deze old-skool combi weet er iets van 60 paar
denkrachten uit te persen. Dat is ook wel
nodig, want het machien is voorzien van een
Stoye zijspan. Zwart zoals ’t heurt met witte
streepjes. En omdat ik een beginnend zijspan
rijder ben, een zak zand van 25 kilo in het span,
ter voorkoming dat het bakje bij elke rechter
bocht omhoog, richting onze lieve Heer wil
gaan. Een kleine terzijde; mijn voorkeur zou zijn
om de zak zand te vervangen door 20 flessen
rode wijn, bij voorkeur uit de Bourgogne. Maar
om de verleiding van het ‘rode goud’ niet te
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veel te stimuleren, toch maar besloten voor de
zak zand.
 
De jongelingen vroegen aan mij “meneer, wilt
u voorop rijden, dan volgen wij u”. Ik keek wat
bedenkelijk. Immers denk ik dat mijn machien
de langzaamste is van alle motoren welke ik op
deesz avond zag staan gedurende de ‘koffie-
met-een-koekje’. Dat ‘u’ en ‘meneer’, waar
deerde ik trouwens wel, hoewel ik me gelijk
oud voelde. Maar nog wel ‘cool’. Opgevoede
twintigers; een zeldzaam ras. Dus mijn waarde
ring verdubbelde zich in rap tempo: Moto Guzzi
fans en ‘U’.
Het voordeel van voorop rijden bedacht ik me,
is dat ik me dan op de route en de omgeving
kon gaan focussen en me niet zo met de ver
richtingen van de volgers bezig hoefde te hou
den.
Een zijsprong; vorige jaar tijdens mijn eerste
Paddn’rieders-rit ging ik als laatste in een
groepje. Mijn teerbeminde wederhelft beweert
altijd dat ik ‘rij als een oude man’. En ik kwam
toen tot de conclusie dat de laatste man van
zo’n groepje af en toe moet ‘gassen’ om bij te
blijven en dat dit niet bij mij ‘kapitein-lang
zaam’ imago aansloot. Dus ik moest achteraf
bekennen dat ze gelijk had.

Kortom; ik nam de uitdaging aan om met m’n
oude zijspan voorop te gaan rijden en gas te
geven. En warempel; de gehele rit bleef ik kop
loper! Dat mag toch wel vermeld worden, al
zeg ik het zelf.
 
Oh ja, de rit was prachtig, gelukkig niet te lang,
ik meen iets van 90 kilometer en persoonlijk
vind ik dat erg plezierig op een zomeravond.
Dan blijft er ook nog tijd over om even ‘een kof
fie te doen’ op een terras; wat ook gebeurde.
De rit ging via Hoorn, Oene, Vierhouten, Nun
speet en vooral het deel na Nunspeet, richting
Elburg en Noordeinde vond ik erg leuk; een
soort surrealistisch polderlandschap met smalle
betonnen wegen. Voor mijzelf onbekende weg
getjes. Het lukte me om het span op de weg te
houden; ik kan u allen adviseren om eens een
les te gaan volgen; solorijden vind ik erg leuk,
maar een span wellicht nog een fractie leuker.
Bovendien het voordeel om 20 flessen Bour
gogne mee te kunnen nemen.
Voor de gegevensverzamelaars onder u; de

tocht had meer rechterbochten (124 stuks)
dan linkerbochten (93 stuks). Maar wat u met
die informatie zou willen; Joost mag het weten.
De tocht is te downloaden op de website en
dat zou ik maar doen; want erg aan te beve
len! En waardering voor degene die de route
uitgestippeld heeft.
 
Mark van Braam

Foto boven: BMW R 50 zijspan voorzien van een
wat later blok R100/7 Foto onder: Triumph Trux
ton of te wel Groene Gabber
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Vervolg dag 1 AVD

Veel, héél veel motoren stonden in rijen opge
steld bij Teun in Wapenveld op de eerste dag
van de 4-daagse.
Ruim 30 enthousiaste motorrijders hadden een
goed besluit genomen om de tocht over de
west-Veluwe te rijden. En we hebben genoten
met z’n allen.
We konden weer normaal op pad en bij aan
vang had Teun, als vanouds, de koffie weer
klaar.
In meerdere grote groepen vertrok iedereen. Er
waren leden en niet-leden bij, die voor de eer
ste keer meereden. Nou, geen probleem, ge
woon aansluiten in de groep.
We vertrokken richting de Evergunne bij Heerde
om vandaar naar Oene te rijden. Nadien kwa
men Zuuk, Emst, Vierhouten in zicht. Nunspeet,
het Veluwemeer en Elburg kwamen daarna in
beeld.
In Elburg aan de haven was de tussenstop voor
koffie en daar zaten al meerdere rijders op een
terras toen wij arriveerden.

Na de koffie langs de haven in Elburg richting
Noordeinde. Vandaar via omwegen naar de
Zande,Zalk, Hattem en toen kwam het einde in
zicht van een mooie tocht van ruim 90 kilome
ter.
 
Gerrit Bijsterbosch.

 
De Avond4daagse zoals beleefd door F.A.G,
Gerson.
 
Dinsdag 1ste
 
Bij aankomst bij Teunis zag ik een geweldige
opkomst en bij zo’n start kan het al niet meer
stuk.
Op het terras stond Teunis me al op te wach
ten met een grote glimlach (weer open) en
koffie met zoetje en zonder schoteltje en koek
je.
Snel en makkelijk zoals jaren geleden eens met
hem afgesproken.
 
Na wat rondgevraag bleek alleen de groep
van Gerard N. bereid mij op te nemen met de
voorwaarde dat ik als één na laatste zou mee
rijden.
De laatste man is blijkbaar altijd standaard
Harry van O. ,die denk ik gezien zijn rijstijl geen
pottenkijkers wenst te hebben.
Inwendig mokkend mijn plaats ingenomen en
met 12 motoren ,waarvan 1 vrouwelijke rijdster
en 1 vrouwelijke duo,vertrokken richting het
Westen.
Wat mij reeds na enkele kilometers opviel,de
vrij dominante rijstijl van onze vrouwelijke rijd
ster ,maar daar kom ik later in dit verslag nog
op terug.
 
 
Via een bekende en toch steeds weer leuke
route Oene-Emst-Nunspeet in Elburg de door
Joop B. schijnbaar besproken koffiestop ge
houden en hier werd het mij duidelijk dat de
vrouwelijke rijdster (standaard 2de achter voor
rijder) familie is van de Gerard N.  Teuntje N.
blijkt te zijn.
Na wat gezellig gekeuvel, je houdt je altijd wat
in als voorzitter Bernd erbij is,heb ik de koffie
van de voorrijder en aanhang betaald om
toch een redelijke indruk achter te laten.
Tegen negenen was ik weer thuis en was ik re
delijk vermoeid van al die “bochies” op vrij pitti
ge snelheden en het “ge-en opdrukken van
Harry van O.
 
 
Dag 2  Woensdagavond bij aankomst weer
een hoge opkomst en verder het zelfde ritueel.
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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. 



Vervolg AVD dag 1 en 2

 
Voorzichtig bij iedereen in groep G.N. gepolst
of ik wat meer naar voren mocht rijden maar
niemand durfde het jawoord schijnbaar aan
en weer als voorlaatste plaats genomen en
met in totaal 8 motoren vertrokken ( incl.1 vrou
welijke).
Wel had ik me nu voorgenomen Harry van O.
te negeren en niet in de spiegels te kijken of hij
volgde en dan maar hopen hem kwijt te gera
ken.
Kan je wel vergeten,niet kwijt te raken.
De route ging dit keer naar het zuiden naar de
binnenlanden achter Vaassen richting Nun
speet en ik geef toe hier nog nooit te zijn ge
weest.
Onderweg zijn we een aantal keren gestopt
om de voor ons rijdende groep wat voorsprong
te geven en om inhaal acties te vermijden.
 
Bij 1 van die stops de stoute laarzen aangetrok
ken en Teuntje gevraagd of ik misschien een
keertje achter Gerard mocht rijden.
Tot mijn verbazing kwam er een “JA GOED” ,na
wel wat aarzeling en bedenkelijk kijken ging zij
als 3de verder.
Als ik het geweten had wat er later kwam,
NOOIT moeten doen.
 
In de buurt van Apeldoorn weer de gebruikelij
ke koffie pauze gehouden en gezellig bij ge
kletst.
Ik ging gezellig naast Teuntje zitten en ik dacht,
ik ben nu toch wel geaccepteerd.
Verkeerd gedacht dus,ik kreeg een lesje motor
rijden met als hoofdopmerking : IK HOOP NIET
DAT JE PIEST ZOALS JE RIJDT!!!!!
Zij heeft mij uitgebreid uitgelegd dat de lijnen
die ik rijd op z’n zachts gezegd chaotische zijn
en zij wel na de koffie zou laten zien hoe het
hoort.
Het laatste gedeelte was Teuntje onze voorrijd
ster en ik geef het toe: IK BEN ONDER DE IN
DRUK !!!!
Tegen kwart voor 10 weer tevreden thuis en
veel gelachen en op naar de Donderdag
avond.
 
Fred Gerson.
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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



 
Jannie Jalink, Douwe Boonstra en ik, Jacco
Schuurman zijn vorig lid geworden van de Pad
d’nrieders. Met nog een 2 collega’s brand
weermannen rijden wij al enkele jaren samen
ritjes. Deze laatste 2 mannen moeten dit jaar
nog wel lid worden. Afspraken maken om
samen te rijden werd een steeds grotere ‘strijd’.
Daarom besloten wij ons aan te sluiten bij de
Padd’nrieders. Vaste data met mooie routes en
een mooie club mensen die de zelfde hobby
en passie delen, motorrijden.
 
Afgelopen maand heb ik mijn Yamaha TDM
850 waar ik 11 jaar op heb gereden ingeruild
voor een BMW R 1250 GS. Deze fiets kon ik tij
dens de vierdaagse mooi is even goed uitpro
beren. Conclusie het is een fantastisch motor
fiets. De testen en de verhalen die je over deze
motorfiets leest en hoort is niets gelogen. Ik heb
er alle vertrouwen in dat hij mij dit jaar tijdens
de buitenland tour ook niet teleur zal stellen.
 
De afgelopen avondvierdaagse heb ik zelf 3
avonden mee kunnen rijden. De eerste en de
laatste avond samen met mij dochter Esmeé
achterop. Zij heeft ook belangstelling om zelf
motor te gaan rijden en gaat binnenkort een
aantal proeflessen nemen. Leuk en spannend
voor haar. Alleen denkt haar moeder daar iets
anders over.
 
De eerste avond van de avondvierdaagse met
mijn dochter achterop reden wij in een mooie
grote groep. Het was rustig op de weg waar
door er een mooi tempo kon worden gereden.
Het eerste rondje ging langs Oene, Epe, Vier
houten, Nunspeet met daarna een pitstop bij
de haven in Elburg. Gelukkig konden wij weer
met z’n allen op het terras zitten en genieten
van een lekker bakkie. Vervolgens reden wij
langs het Veluwemeer richting Noord Einde,
Zalk en Hattem. Net voor Hattem werd er nog
een mooie leuke groepsfoto gemaakt. Ter
hoogte van de Zuiderstraatweg namen wij af
scheid van de groep, zodat ik mij dochter in
Zwolle kon afzetten. Het was een geslaagde
eerste prachtige avond met een mooie route
van de vierdaagse.
 
Padd’nrieders bedankt.
 
Jacco Schuurman.

Jacco en Esmeé klaar voor vertrek op de BMW
1250 R GS

Groepsfoto 1ste avond AVD
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vervolg: Avondvierdaagse dag 2 door: Gerard
Koerhuis. 
Ik had al een tijdje niet meer meegereden met
de Padd'nrieders..........
Zeg maar, ongeveer een jaar niet.......Dus hoog
tijd om de Padjes weer
eens te zien en te ontmoeten.
Daarom heb ik mijn beste motorpak
aangetrokken en tegen 18.30 uur vertrokken
we richting het honk,
Tapperij Teun. 'We' zijn in dit geval: Bert Pierik,
een kakelverse
motorrijder met 3 maanden zijn rijbewijs op
zak, en ik. Ook hij wilde de
Padjes, die hij kende van mijn sterke verhalen,
wel eens live ontmoeten.
Afijn, we komen dus aan bij Tap Teun en al
snel liep het terras vol met
mensen met benzine in de aderen en rubber
op de handen. Alhoewel er ook
een paar nieuwerwetselingen waren die het al
leen maar hadden over
Ampères en Kilowatturen.
Mooi om te zien dat een motorclub als de
Padd'nrieders de vergroening omarmt en ruim
te biedt aan deze nieuwe
trend: de opstandige dijkbewoners zullen er blij
mee zijn.
Het was leuk om de vele bekende gezichten en
een enkel onbekend gezicht
weer te zien en bij te praten.
Na enige tijd vond groep 1 het nodig om
de motoren te starten. Ronkend vertrokken ze
richting de verre einders
om onondekte wegen te ontdekken. Een hele
tijd later had ik ook genoeg
van de sterke koffie en het slappe geouwehoer
en maakten we aanstalten
om ook te vertrekken. We vonden nog een me
destander in Wilco Dikkeschei
en hij sloot zich bij ons aan. Met z'n dikke Z1000
en een goed stel
genen een prima aanvulling voor onze 'groep'.
Even verderop, bij de
kruising van de Flessenbergerweg en de Grote
Weg was echter een ongeluk
gebeurd en dat werd gelardeerd met diverse
blauwe zwaailichten. Dat
maakte ons er toch weer even van bewust dat 
"het verkeer" niet zonder
gevaar is. In een gematigd tempo, want met

het ongeluk in ons
achterhoofd en met een beginnend motorrij
der in de groep, begonnen we
aan onze ontdekkingsreis.
Deze leidde ons naar Heerde alwaar we kennis
mochten maken met de vele drempels die het
dorp rijk is. Gelukkig konden
we dat al vlot achter ons laten en zetten wij
langs mooie weggetjes de
reis voort naar Epe. Alhoewel wij groep 1 een
forse voorsprong hadden
gegeven kwamen we deze op de N309 al ach
terop. Met een demarrage
probeerden zij nog aan ons te ontsnappen
maar door een navigatiefout van
hun zaten wij er weer achterop. Ik had geen
andere keus dan maar aan te
haken en deze groep te volgen. Ik besefte hoe
denigrerend het zou zijn
om met een rookie in onze groep een stelletje
profs in te halen. En hoe
graag ik het ook zou willen, ik kon het gewoon
niet maken om deze groep
eenvoudigweg voorbij te blaffen. Stilletjes zat ik
in mijn helm te
overleggen met mijn alter ego: Tom Poes. Ofte
wel: verzin een list. Het
duurde een tijdje maar ter hoogte van de Can
nenburgh in Vaassen was de
gelegenheid daar: middels een short-cut kon ik
voorbij groep 1 komen.
Zij gingen rechts-links-links en wij gingen recht
door-links en voila:
wij hadden ruim baan en niemand van groep
1 heeft zijn gezicht verloren.
Want ingehaald worden door een rookie, dat
wil toch niemand?
 

De route slingerde zich vervolgens om Vaassen
heen om daarna het
veelgeplaagde Natura 2000 gebied  "De Velu
we" te doorkruisen. Het besef
drong nog tot me door dat ik stikstof uitstootte
op de kwetsbare natuur.
Maar ik wist me gered door het rekenmodel
dat van mening is dat die
stikstof zich niet verder zou verspreiden dan 5
km. Dat in tegenstelling
tot een koe: als die een scheet laat kan je dat
120 km verderop nog
waarnemen volgens datzelfde rekenmodel. Het
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is echt superfijn dat we de
boeren de schuld kunnen geven van alle ver
vuiling die wij mensen
veroorzaken. Maar goed, volgens mij raak ik nu
off-topic.
Terug naar m'n zingende Suzuki en de bochti
ge weggetjes. Via Nierssen, Gortel (helaas
geen ijsco van Rozeboom) ging het naar Vier
houten. Tijd voor een stop en
drankje bij de Vossenberg, die beschikt over
een prima terras en een
vlotte bediening. We zaten daar al een tijdje
toen we een lid van groep
1 in zijn eentje voorbij zagen komen. Klaarblij
kelijk had hij de kudde
verlaten. En na nog een tijdje kwamen er nog
meer Padjes in beeld die
ook van mening waren dat de Vossenberg een
uitgelezen plek is om even
uit te rusten. Inmiddels was onze cola wel ver
dampt en hebben we de
motoren weer van de jiffy getrokken.
 Op een stuk rechte weg richting Nunspeet
konden we mooi de banden warm rijden. Om
vervolgens rechtsaf te slaan het Zandenbos in:
het weggetje is niet breed maar wel bochtig.
Prachtig, prachtig, mooi, mooi, en met een
brede grijns in de helm draaiden even later de
N795 op. Vervolgens linksaf onder de snelweg
A28 door en via 't Harde, 't Loo en Wezep zijn
we weer over de bult naar Wapenveld geko
men. Met een boks als afscheid hebben we de
route afgesloten en zijn we huiswaarts gegaan.
Gerrit (Bijsterbosch), bedankt voor de mooie
route en ook "bedankt" dat ik dit stukje "mocht"
schrijven. Ik zal dat niet eenvoudig vergeten.
 
Gerard Koerhuis

De Route begeleiding helaas te laat aangezet
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Vervolg: dag 3 AVD

Met veel pijn en moeite is het dan toch gelukt
om één van de vier motor-avondvierdaagse-
avonden in de agenda te krijgen! Dinsdag en
woensdag was het al niet gelukt in verband
met uitlopende werkzaamheden op de school
waar ik werk. (Het Ministerie van Onderwijs had
bedacht om twee weken vóór de zomervakan
tie van elke basisschool een onderwijsprogram
ma te vragen, waarin wordt aangegeven hoe
de extra toegekende middelen in het nieuwe
schooljaar gebruikt gaan worden).
En: de vrijdag van de avondvierdaagse week
was al een tijd geleden ingevuld met een ge
plande terras-sessie met een groep vrienden.
Dat was nu, na een lange periode, eindelijk
weer mogelijk.
Maar de donderdagavond lukt het dan toch:
op tijd thuis, eten, de motorkleren aan, motor
tanken en op weg naar Tapperij Teun! Er is
geen tijd meer om de toegestuurde route op
de Garmin Zumo te zetten, dat betekent een
groep zoeken met een voorrijder en lekker aan
sluiten en meerijden. Er staat al een flink aantal
motoren voor en naast ons thuishonk, en de
koffie wordt weer, net als voor de Corona-lock
down, vlot geserveerd.
Even rondkijkend op het terras om te kijken wie
er allemaal al zijn, zie ik een lege stoel aan het
tafeltje waar Henk Kok, Jaap Aalberts en Jan
Ruiterkamp zitten. Ik schuif aan en zie dat de
eindredacteur van het Bijpratertje, niet aanwe
zig is. Dat betekent dat ik vandaag geen vraag
kan krijgen om “een stukje te schrijven” over de
rit van vanavond…. Ha ha, alleen lekker toeren
en niet bezig zijn met het bedenken wat er dan
in zo’n stukje moet.
Maar: een week later, op vrijdag 2 juli komt er
dan toch een vriendelijk verzoek van de redac
tie om over die éne avond dat ik mee heb ge
reden in de Avondvierdaagse dan toch nog
een stukje te schrijven. En graag uiterlijk zon
dag aanleveren, met de omvang van één pa
gina. En één foto graag…..
Dat wordt graven in de herinnering! Ik weet
nog dat we met hetzelfde groepje waarbij ik
aan tafel zat, op stap zijn gegaan: Henk Kok
voorop met de BMW, daarachter Jaap, ik op

plaats drie en achteraan het slagschip van
Jan Ruiterkamp. In deze volgorde toeren we
door Hattem en over industrieterrein Marslan
den om daarna over mooi slingerende wegge
tjes richting Salland te rijden. Opnieuw is het de
uitzetter van deze tocht gelukt wegen te vin
den, waar ik nog nooit overheen heb gereden.
Knap hoor! En vraag me nu niet langs welke
plaatsen we gekomen zijn, maar ik weet nog
wel dat we in Lemelerveld gestopt zijn bij Bras
serie Zwakenberg. Lekker buiten op het terras
gezeten, en koffie besteld die wel erg lang op
zich liet wachten. Vanaf het terras zagen we
nog een andere groep Padd’nrieders neerstrij
ken op het terras van een horeca-zaak aan de
andere kant van het plein.
Na de koffie (die uiteindelijk toch kwam) rijden
we verder. Over dit gedeelte weet ik nog dat
de laagstaande zon zo nu en dan zorgde voor
vervelende schitteringen en de bomen langs
de weg voor snelle wisselingen tussen schaduw
en zon. En: we zien een luchtballon in de verte,
boven Zwolle. We bereiken zonder problemen
Hattem, waar we met z’n vieren tussen de ter
rastafeltjes van “Bij de Jongens” door slingeren,
om de avond af te sluiten met ijsje uit IJssalon
Tutti Gelati. Maar: we zijn net te laat, de deur
wordt daar net op slot gedraaid…. Een drankje
op het terras van Banka lukt nog wel en vormt
een leuke afsluiting van een mooie motor-
avond tocht.
 Die foto moet Teuntje maar uit het archief
halen, want er zijn deze avond geen foto’s
gemaakt!
 
  Eef Wegerif.
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Vervolg AVD dag 4

 
De vierde en laatste avond van de avondvier
daagse startte dit voor mij keer niet vanaf huis,
maar met een aantal dames van de club gin
gen we bij Teuntje verzamelen. Na de Ladies
Ride op 1 mei hadden we afgesproken samen
de vierdaags af te sluiten.
 
Vanaf Teuntje zijn we met vier dames vertrok
ken richting Tapperij Teun om daar eerst nog
even te genieten van een kop koffie/thee. De
opkomst was de laatste avond wat minder dan
de avonden ervoor. Misschien dat een groot
deel het weer van die avond niet vertrouwde.
 
Bij het vertrek vanaf Tapperij Teun reden er
meerdere groepen achter elkaar, waardoor we
in één grote groep reden. Via Wezep en Hatte
merbroek gingen we de dijk over bij Zalk. Daar
stopte een groepje motorrijders, zodat de
groepjes afzonderlijk van elkaar konden doorrij
den. Naast de vier dames in de groep werden
we vergezeld door Robin, een eventueel toe
komstig nieuw lid uit Epe. Vanaf Zalk gingen we

richting Kampen waar flink wegwerkzaamhe
den gaande waren. Helaas was er zelfs een
weg helemaal afgesloten, waardoor de navi
gatiesystemen op hol sloegen en we sommige
stukjes meerdere keren gereden hebben. Uit
eindelijk konden we de route vervolgen over de
brug bij Kampen richting Wilsum en Masten
broek. Helaas zagen we donkere wolken in de
verte waar we eigenlijk naartoe moesten. Onze
navigator Teuntje heeft toen besloten om niet
het slechte weer op te zoeken, maar de route
aan te passen en richting Zwolle te rijden. Via
Hattem zijn we weer richting Wapenveld ge
gaan, waarna het ineens flink begon te rege
nen. We zijn snel doorgereden naar Tapperij
Teun en daar nog even gezellig wat gedronken
om de avond af te sluiten.
 
Ondanks de aangepaste route en het regen
aan het eind mocht dit de pret niet drukken.
Het was weer een gezellige rit. Op naar de
Excursierit!
 
Groet Paula Dokter.
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Spontaan door leden op een onverwachte lo
catie werden de ritten van de avondvierdaag
se gefilmd en ingezonden, zie pagina 19 en 25
via QR code dank daarvoor heren.

Excursierit  
zonder excursie ivm corona

 
Woensdagavond 7 juli j.l. de mail van de voor
zitter ontvangen incl. de route van de excursie
rit 2021 op 10 juli j.l. .
Echter gezien de coronaperikelen zonder ex
cursie. Helaas maar het is niet anders.
Maar was dit ook zo?
Zaterdagochtend was ik  (Bob Jagersma), ge
zien de lengte van de rit, al bijtijds bij tapperij
Teun.
Gerrit van Olst was er ook al met dezelfde
reden. Na het genot van een bak koffie dus
ook samen op tijd vertrokken.
Via Hasselt naar Genemuiden, met de pont
over, richting Zuidwest Friesland. Voor velen
onder ons middels de bekende dijk richting
Kuinre over Vollenhove richting het Tjeukemeer.
 
Deze oostelijk gerond richting de Langweerder
wielen. Ondertussen in Scharsterbrug genoten
van de gebruikelijke versnapering koffie met
appelgebak.
 
Via Sloten door Gaasterland naar Stavoren,
Hindelopen en Workum .
Over Parrega middels oude zuiderzeedijken  vi
a  IJlst naar Sneek.
Ondertussen had ik een uitnodiging van zoon
Sjoerd ontvangen voor een barbecue om
18:00 uur.
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Deze kon ik niet afslaan. Gezien de tijd, het was
al tegen drieën, samen besloten de rit in te kor
ten.
Wij zijn halverwege naar Sneek afgeslagen
richting Oudega(W) en Heeg. Tevens de ge
boortegrond van mijn ouders  en grootouders.
 In Oudega nog wat genuttigd en door naar
huis.
 
Maar goed, dit even ter info. De rest van de
route via Steenwijk, Giethoorn en Hasselt dus
niet verder gevolgd.
In het begin al aangehaald dat er geen excur
sie was inbegrepen en of dit ook werkelijk zo
was. 
Dit was m.i. niet zo. Waarschijnlijk onbedoeld
 was het gewoon één grote excursie. Een ex
cursie  in de tijd tussen nu en vroeger.
Op weg naar Friesland richting Vollenhove het
Zwarte Water aan onze linkerkant gezien.
Deze staat middels  het Ketelmeer in verbinding
met het IJsselmeer. De route ging via Sloten
naar Stavoren en Hindelopen en Workum.  Op
Sloten na liggen deze plaatsen ook aan het IJs
selmeer.
IJlst en Sneek zijn ook aangedaan.  Zes steden
van de Elfstedentocht zijn dus gepasseerd.

 
Een groot deel van de route hebben wij over
oude dijken gereden. Dijken die ook een con
nectie hebben met het IJsselmeer of te wel de
Zuiderzee van vroeger.  Deze maakten deel uit
van de Oude Zuiderzeedijken van vroeger. 

Het deel van de route vanaf Sneek om de
Weerribben en door de Wieden was het (natte)
achterland van de oude Zuiderzeedijk.
Al met al een geslaagde excursierit met mooi
weer en waarvan, naar ik mag aannemen, ie
dereen heeft genoten.
 
Met dank aan routeplanner Frits.
 
Met vriendelijke groeten ook namens Gerrit
Bob Jagersma.
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Een weekje naar
het "PARADISO"

Dinsdag 8 juni: pushbericht op de telefoon:
“Haagse bronnen: grote delen Italië van oranje
naar geel” Dit bericht komt als een geschenk
uit de hemel!
 
In februari 2020 heb ik samen met 3 vrienden,
Richard, William en Hendrik van Ommen (jaja
de zoon van….) een motorvakantie geboekt
midden juni in de oh zo mooie Dolomieten in
Italië. Echter door de coronacrisis hebben we
deze week met een jaar verzet naar 12 tot 19
juni 2021.
Al weken loopt onze groepsapp over met be
richten of we naar Italië mogen dit jaar, de een
houdt er geen rekening mee en plant veel werk
in, de ander houdt zijn agenda nog vrij en de
chauffeur van de groep mag niet in quarantai
ne bij terugkomst van zijn baas. We zijn inmid
dels zo ingelezen met de regels en mogelijke
wijzigingen dat we inmiddels Jaap van Dissel
zo kunnen vervangen mocht die een keer niet
kunnen.
We rijden alle 4 een Italiaanse motor, Hendrik
op een Aprilia RSV 1000RR, Richard en William
op een Ducati 999(s) en ik (Sören) op een Du
cati 1098s. Deze zijn afgelopen weken toch
maar allemaal voor een beurt naar de garage
geweest voor een laatste check mocht het
toch doorgaan. We roepen altijd gekscherend
dat die Italiaanse raspaardjes nog wel eens
een risico kunnen zijn of ze het vol houden
maar wij hebben er het volste vertrouwen in
dat ze de +/- 3500 kilometer in een week vol
gaan houden! Later meer hierover  
Dinsdagochtend word er nog teleurstellend ge
appt dat het wel heel lang stil is vanuit de over
heid en we er maar vanuit moeten gaan dat
het niet doorgaat. Echter die middag lijkt het
toch nog door te gaan door dat pushbericht.
En ik moet eerlijk bekennen dat ik door dit be
richt stond te springen in mijn slaap annex
werkkamer! Ik spreek namens ons 4en dat we
naar dit bericht hebben gesmacht!
We gaan al meerdere jaren samen een week
met de motor weg maar in 2019 hebben we

een jaar overgeslagen door verschillende om
standigheden en 2020 was voor iedereen in de
wereld een waardeloos (motor) jaar dus dit
jaar waren we er wel weer aan toe.
Woensdag dan het officiële bericht dat Italië
op geel gaat en vanaf donderdag mogen Ne
derlanders er weer naartoe reizen zonder bij te
rugkomst in quarantaine te moeten.
Direct voor ons vieren een PCR test regelen, 2
formulieren invullen voor de Italiaanse overheid
en we zijn bureaucratisch helemaal up-to-date.
Als dan vrijdagochtend blijkt dat we alle 4 ne
gatief zijn getest kan de (voor)pret beginnen.
Wat mee te nemen? De motor bepakt met ba
gage natuurlijk en wat kleren voor savonds, het
lijkt schitterend weer te worden dus een lange
broek en trui zijn niet nodig, alleen maar ballast
achterop! Regenpak mee? voor de zekerheid
maar nodig hebben we hem hopelijk niet.
En voor onderweg? Zoals altijd neemt Richard
harde worst mee, Hendrik bifi worst, William
slaatje en ik draai een paar gehaktballen met
Italiaanse kruiden. Ook nog normaal brood
mee? Ja natuurlijk maar dan wel 6 stuks met ei!
We verzamelen zaterdagochtend om 04:00uur
bij de pomp in Heerde, iedereen is op tijd en
om 04:10 vertrekken we naar het mooie Italië.
De reis gaat voorspoedig, in Duitsland is het
lekker rustig en we kunnen goed kilometers
maken, Oostenrijk is dan een hel met de maxi
male 100km per uur dan maar even doorbijten
dat uurtje. We tellen zoals gewoonlijk de tank
beurten af, nog 6x tanken na deze nog
5,4,3,2… Als we dan om 14:30 de Brennerpas
zijn opgereden en we nog 1 keer gaan tanken
voor de laatste 175km glunderen we alle 4
wanneer we om ons heen kijken en de bergen
overal om ons heen opgedoemd zijn.
Aangezien ons hotel www.rider-hotel.com aan
bergpas Lavazé ligt op 1200m1 hoogte is het
na 1050km snelweg kilometers wel lekker om
de laatste 25 kilometer slingerend naar boven
te rijden.
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Fysiek aardig gebroken en moe maar voldaan
komen we na precies 12 uur en 1075 kilometer
op de teller aan bij het hotel.
We checken in, pakken onze spullen van de
motoren en de rekjes worden gedemonteerd ,
tijdens het weg zetten van de motoren heeft
een van de 4 motoren, door de reis, kuren en
wilde er mee ophouden, maar na contact met
onze vaste monteur is dat euvel opgelost en
kan deze Ducati de hele week gezellig mee rij
den. Na deze stress gaan we een paar biertjes
drinken en proosten we op een mooie week!
Het restaurant is officieel nog gesloten voor
gasten en buitenstaanders i.v.m. corona maat
regelingen vanuit de Italiaanse overheid maar
de chef-kok maakt voor de gasten wel een uit
zondering en legt ons elke dag een keuze voor
wat we willen hebben als avondeten. Een
prima geste van de kok naar ons toe.
Het hotel bied normaal gesproken ruimte voor
ongeveer 40 gasten. Echter zijn er op dit mo
ment maar zo’n 10 personen ingecheckt. Dat
maakt het wel gemoedelijk en de eigenaren
hebben dan ook alle tijd voor de gasten en
maken in de hotellobby gezellig een praatje
gedurende de avond.
 
Zondag de eerste echte dag in de Dolomieten.
Eerst een goed ontbijt in ons hotel en vervol
gens om 10uur vertrekken we voor een rit van
310km welke ons door de Weinstraat en over
onder andere de Mendolapass, Jaufenpass 
en Passo di Pennes brengt. Het is zondag en
dus is het best druk met veel Italianen die een
dagje aan het toeren zijn met de auto. Wan
neer de autocolonnes wat minder zijn gewor
den kunnen we de bochtige wegen lekker vlot
nemen en is het mede door het prima weer (28
graden) een heerlijke eerste dag. Inmiddels
loopt het al tegen 14uur en we besluiten bo
venop de Jaufenpass te gaan lunchen met
een broodje worst. Vervolgens weer een stuk rij
den om tussendoor nog even te stoppen voor
wat mooie foto’s en een drankje voor de dorst.
Het is al na vijven wanneer we weer terugko
men bij het hotel. Een mooie eerste dag, nog 5
te gaan!
De hoteleigenaar heeft ons aangeboden om
te gaan eten in het hotel van zijn ouders, 2 ro
tondes verderop. Dat is www.hotel-mond
schein.it en dit is ook een echt motorhotel, hier
zitten beduidend meer (veelal motor) gasten.

Hun restaurant is wel open. Beetje vreemd
maar de regels zullen hier ook wel net zo krom
zijn als bij ons af en toe haha.
We worden met een busje weg gebracht en
eten daar allemaal een dikke schnitzel. Na het
eten worden we weer terug gebracht en zijn
we nog net op tijd om het Nederlands elftal
hun eerste EK wedstrijd te kijken. We hebben
de hotel lobby voor onszelf aangezien we de
enige Nederlanders zijn en de overige gasten
geen interesse hebben in het voetbal.
 
Maandag weer een rit van 293km in de navi
gatiesystemen geladen. Direct na vertrek moe
ten we een klein steil weggetje in en wat blijkt
er is net in een scherpe steile bocht een stuk
asfalt verwijdert. Dit is geen goed begin van de
dag maar na dit bochtje overwonnen te heb
ben voorloopt de rest van de dag gesmeerd.
We rijden via de Karerpass de passo Pordoi op
om daar een drankje te doen, vervolgen onze
weg via de passo Falzarego, Passo Giau, om
een hapje te eten bovenop de passo Staulan
za, rijden door via de passo Duran en passo
Cereda naar de passo Rollo die ons via de
passo Valles naar de passo Pelegrino brengt
om vervolgens via de passo Lavazé weer bij
ons hotel te komen.
Het was vandaag rustig met het verkeer, dit be
looft veel goeds voor de komende dagen. Wei
nig motor rijders en de Italianen waren blijk
baar ook allemaal op kantoor aan het werk
dus dikke prima rijdag vandaag!
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Dinsdag ochtend word ik op de vingers getikt
door Richard dat de komende dagen een aan
tal passen niet in onze op voorhand gemaakte
routes voorkomen. Ik verontschuldig mij daar
voor echter hebben we een laptop mee en
kunnen we toch een route maken om die ver
volgens in te laden? Zo gezegd zo gedaan, tij
dens het ontbijt worden de gewenste passen
aangegeven en maken we een route voor
deze dag.
We gaan direct de Lavazé pass op naar
boven, vervolgens rijden we zuidwaarts naar
de Manghenpass waar we een stuk worden
opgehouden door een vrachtwagen, de
Manghenpass wordt in de volksmond een ‘ma
rio kart’ pass genoemd, een smalle maar
mooie weg met veel korte bochten en super
strak asfalt. Echter een vrachtwagen inhalen
die voor ons rijdt is geen optie. Gelukkig bleef
de vrachtwagen in een haarspeldbocht tac
tisch staan zodat we er langs konden.
Na een sanitaire stop bovenop de Manghen
pass rijden we er weer vanaf waarna we passo
Brocon op rijden waar we bovenop een hapje
eten. De andere zijde van de Brocon was afge
sloten om naar beneden te gaan maar we be
sloten toch om door te rijden, uiteindelijk na
een paar weg op brekingen overwonnen te
hebben kwamen we beneden. Doordat we de
voorgaande passen graag wilde rijden
moesten we vervolgens weer net als gister over
de passo Rollo, Valles en Pellegrino, zelfde stuk
als gister maar hé niet minder leuk! Wel weer
265 kilometers gemaakt!
Savonds trakteerde onze chef-kok ons op een
barbecue avond wat lekker smaakte.
 
Woensdag wilden we naar de monte Bondone
rijden, aangezien we het maken van een route
in een mum van tijd voor elkaar hadden giste
ren besluiten we dat vandaag weer te doen.
We gaan weer de Lavazé op om via een mooie
snelle bochtige lange verbindingsweg aan de
voet van de monte Bondone te komen. Dit was
voor mij een van de mooiste passen welke ik
afgelopen week heb gereden. Deze pass is
vanaf de voet tot de andere zijde 40 kilometer
lang en ik kan de tegen gekomen auto’s op 2
handen tellen. Dus het was lekker door rijden.
Bovenop de Bondone een drankje gedaan om
vervolgens af te dalen. Via de passo Santel
reden we naar de Mendolapass om deze van

de andere kant te beklimmen dan dat we zon
dag deden. Net voor de Mendola kwamen we
door het plaatsje Cless, hier hadden we in
2017 een foto van ons vieren gemaakt op een
vangrail met een mooi uitzicht achter ons. We
hebben deze foto nu weer gemaakt en er lijkt
weinig verandering te zijn bij ons vieren   Na de
foto onderaan de Mendola wat gegeten en
weer door. Door wat oponthoud in de afdaling
raakte ik de 3 anderen kwijt en moest ik vol
gens mijn navigatiesysteem een keer afslaan.
Maar dat was niet de juiste beslissing aange
zien de anderen door gereden waren. Ik stopte
bij de eerste de beste pomp en besloot te
wachten maar dat duurde best lang, bellen
werd ook niet beantwoord. Na geruime tijd ra
diostilte heb ik een app gestuurd en besloot ik
door te rijden aangezien we niet ver van het
hotel waren. Aangekomen bij het hotel kwa
men de andere 3 kort daarna ook aan. Niet
wetende dat ik ze de schrik om het hart had
veroorzaakt en ze de Mendola nog eens op en
af zijn gereden of ik niet ergens in een bocht
eraf was gegleden. Niks was minder waar en
gelukkig konden we er met een biertje om la
chen. Dag 4 weer voltooid met 300km op de
klok.
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Donderdagochtend kregen we advies van de
hotel eigenaar dat we naar het noorden
moesten via de verbindingsweg ‘Ritten’. Na
een route gemaakt te hebben begonnen we
met de afdaling van de Lavazé om vervolgens
een stuk met haarspeld na haarspeld na haar
speld bergafwaarts te nemen, een lekker begin
van de dag voor onze polsen. Vervolgens
draaide we Ritten op om na een paar bochten
al aangehouden te worden door de Carbona
ra (politie). Althans alleen de voorste (Richard)
van ons vieren moest stoppen de rest moest
door rijden. Wij verderop wachten en na een
half uur kwam die daar eindelijk weer aan. En
wat was de boete? € 29,40 omdat de DB killers
er niet in zitten.  
En dan maakt Richard nog niet eens het mees
te geluid   Haha in Nederland zijn die boetes
toch ietwat hoger dus die boete betalen we
wel samen vanuit de pot. We vervolgden onze
weg en via wat verbindingswegen reden we de
Nigerpass op, om vervolgens via de Karerpass
naar de San Pellegrino te rijden welke we nu
vanaf de andere kant opgingen dan eer
daags. Echter kregen we toen we die pass op
reden de eerste en enige regenbui van de
week over ons heen dus was het rustig aan.
Toen we rustig aan naar het hotel waren gere
den werd het weer droog, en het wegdek ook,
bij het hotel deden we nog een klein rondje via
een klein pasje. Dit rondje van 10km ontdekten
we toevallig en wisten we dit maar eerder! Een
leuke afsluiter van de dag van 250km.
 
Vrijdag, de laatste echte rijdag, een van onze
motoren had tijdens het laatste rondje gister
blauwe rook gehoest en er was wat mis met de
oliekoeler. Na weer wat advies ingewonnen te
hebben bij onze monteur moesten we een olie
leiding halen. Die konden we 30 kilometer ver
derop halen. Met 3 motoren een olieleiding
van 75cm opgehaald en weer terug. Vervol
gens in de tussentijd dat die leiding gemon
teerd werd hebben we onze motoren gewas
sen. Ze waren allemaal nog netjes en niet vies
tot de regenbui van gisteren maar die had dat
flink verpest, dus het was hoog tijd om ze weer
te laten blinken.
Toen net na de middag de defecte motor weer
gemaakt was besloten we nog een klein test
rondje te rijden en ook hadden we allemaal
honger gekregen. In de buurt rondom het

hotel hebben we nog wat mooie wegen uitge
zocht en tussendoor een hapje gegeten. Voor
de vrijdag een prima ronde gereden kwa af
stand ook met de terugreis van morgen in ons
achterhoofd.
De rekjes werden weer op de motor gemon
teerd en we gingen de laatste avond met een
aantal biertjes afsluiten.
Het restaurant was ook geopend sinds van
daag en wij maakten dan ook graag gebruik
van deze opening en nuttigden onze maaltijd
daar. We kregen een hot-stone waarop we zelf
ons vlees konden bereiden. Een echte aanra
der. Dit heeft ons gelijk doen besluiten om voor
volgend jaar dit hotel weer te reserveren want
we kijken nu al uit naar elke dag eten in dit res
taurant! En natuurlijk ook naar het ‘PARADISIO’
voor motoren zoals wij het noemen!
Zaterdag, de dag van de terugreis. Vroeg het
bed uit om de bepakking op de rekjes te kno
pen, ontbijten en vervolgens om 07:50 vertrek
ken naar Nederland. Ons streven was om voor
20:00uur thuis te zijn. De heenweg zijn we via
München naar Italië gereden maar dat is
100km verder dan de kortste/snelste route. Dus
terug de snelste route genomen. Deze leidde
ons via de Fernpass door Oostenrijk, toch wat
leuker dan alleen maar 100km p/uur op de
snelweg in Oostenrijk. Vervolgens Duitsland in
waar we temperaturen van 35 graden voor de
kiezen kregen in onze zwarte pakken en rijdend
op open vlakten, goed voor flink wat zweet. Na
weer alle tankbeurten afgeteld te hebben arri
veerden we om 19:30 weer veilig thuis in Heer
de.
We hebben weer een verschrikkelijk mooie
week in Italië gehad en zijn alweer begonnen
met de gesprekken in de app over volgend
jaar!
Groeten, Sören van Hell
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Lief & Leed 

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

bruiken? Laat het ons weten,
zodat wij een kaart kunnen stu

ren of er op bezoek kunnen
gaan. 

Een ongelukje zit in een klein hoekje.
 
Een ieder kan het overkomen, helaas heeft
Wilco Dikkeschei dit keer een smakkerd ge
maakt.
De motor is aan 1 kant flink beschadigd, ver
schillende onderdelen zijn kapot of afgebro
ken.
Blikschade is vervelend, maar lichamelijke
klachten zijn nog vervelender.
 
Wilco heeft beide benen beurs, zijn linkerbeen
en voet hebben een flinke klap gehad waarbij
er een vermoeden is dat zijn linkervoet ge
kneusd is.
 
Wilco wij wensen je heel veel beterschap en
een goed herstel. Tot snel weer op de motor.

 
We kregen een bericht dat Hans van der Vegte
een hartoperatie heeft moeten ondergaan.
 
Maar ook Jan-Willem Grolleman moest onver
wachts aan zijn hart worden geopereerd. Dit
zijn altijd spannende operaties.
 
Heren, wij hopen dat beide operaties voor
spoedig zijn verlopen en wij wensen een voor
spoedig herstel. Wij hopen jullie snel weer eens
te treffen bij de clubuitjes.

Veel sterkte, kracht en moed.
 
Ons medeleven gaat uit naar Jan en Reiny
Hulsbergen.
Veel sterkte gewenst met het verwerken van
het verlies van jullie vader en schoonvader.
 
Ook voor de Familie Jalink spreken wij ons me
deleven uit.
Gecondoleerd en veel sterkte met het verlies
van jullie moeder, schoonmoeder en oma.
 
Hou je vast aan alle mooie herinneringen.

Het is fijn dat wij met regelmaat bericht krijgen
als er wat speelt onder onze leden. Een kaartje
is het minste wat we kunnen doen. Nog fijner is
het als we positieve berichten krijgen en dat wij
weer leden zien verschijnen op de motor. Voor
een ieder veel gezondheid en veel veilige kilo
meters deze zomer.
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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.




