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Voorwoord
voorzitter

Voorwoord
redactie

 
Beste Lezers, Voor jullie ligt de laatste editie van
het Bijpratertje voor het jaar 2021.
 
Het jaar is voor mijn gevoel weer voorbij gevlo
gen en ik kijk terug naar een geslaagd jaar
voor MTC De Paddn’rieders.
We hebben afgelopen jaar gelukkig weinig last
gehad van de beperkingen die corona met
zich meebracht. Zo konden we na een lange
tijd weer genieten van een kopje koffie bij Tap
perij Teun, voor aanvang van de rit.
Alle ritten die op de agenda stonden hebben
doorgang kunnen vinden. De enige rit waar we
als bestuur besloten hebben om een concessie
op te doen was de excursierit. Die was ook dit
jaar zonder excursie. We hopen dat we vol
gend jaar weer een leuke locatie kunnen vin
den en weer een echte excursierit kunnen or
ganiseren.
Ook kon de Buitenlandtour doorgang vinden
en dit was wederom een geweldig evenement.
Mooie routes, super goede weerscondities en
goed gemutste Paddn’rieders. Verderop in
deze editie lees je de verslagen van de deelne
mers. Voor volgend jaar is de locatie ook al be
kend dus lijkt het je leuk om mee te gaan
schrijf je dan snel in.
Ook hadden we dit jaar voor het eerst de La
dies Ride, een tourrit speciaal voor vrouwen die
motorrijden. Dit was een geslaagde 1e editie
en deze rit zal volgend jaar dan ook zeker weer
op de agenda staan.
Het ledenbestand is nagenoeg gelijk gebleven.
Zoals jullie hebben kunnen lezen in eerdere
edities zijn er een aantal nieuwe leden bij geko
men en hebben er ook een aantal leden hun
lidmaatschap opgezegd. We hebben op dit
moment 97 leden.
Al met al een goed jaar. Daarom wil ik tot slot
graag alle vrijwilligers en commissieleden be
danken voor de verrichte werkzaamheden van
afgelopen jaar. Mede dankzij jullie inzet kun
nen wij zulke leuke evenementen organiseren.
Bedankt! Namens het gehele bestuur.
 
Met vriendelijke groet,
De Voorzitter Bernd Bode

Wat een mooie verhalen en foto's in de dikke
40 pagina's tellende December editie. Dank
voor jullie snelle en mooie verhalen. Daar doen
we het voor, veel leesplezier gewenst.
 
We moeten het vanaf nu zonder onze enige
mannelijke kracht Wim zien te rooien. Wim be
dankt voor je hulp en begrijpen dat je het nu
aan de dames overlaat.
 
Met Nienke, Alie en Teuntje gaan we door,
mocht iemand zich geroepen voelen om ons
team te versterken ben je van harte welkom.
Samen wensen wij jullie een fijne December
feestmaand en veel veilige en mooie ritten in
2022. Schroom niet om foto's en kopij te sturen
van het motorseizoen  2022 naar:
tlg-nijhof@hotmail.com
 
Het redactieteam.
 

Een prachtig 
nieuw
motorjaar
namens
bestuur en redactie
gewenst

2022
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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



 
Als je kunt en als de weersomstandigheden
goed zijn gaan we op dinsdag toeren. Waar
om dinsdag?............ Omdat we dan allemaal
kunnen en daar ben je motorliefhebber voor.
 
We trekken door heel Nederland en ook over
de grenzen zijn we nog nieuwsgierig.
 
Zo ook op dinsdag, 3 augustus 2021. 5 leden
(Hans, Jaap, Andries, Rob en ik gingen die dag
mee en Andries had weer een prachtige route
voor ons gemaakt.
 
Een tocht van om en nabij 300 kilometer en die
ging ondanks de pandemie gewoon over de
Duitse grens heen. Van tevoren goed bespro
ken welke documenten e.d. je mee moet
nemen in verband met de eventuele controles.
Nou, die controles bleven de hele dag uit.
 
De tocht voerde ons naar het begin van de
Vecht, nou die ken je, toch………!
 
We hebben echt genoten van de tocht. Het
beginpunt was bij de pont in Welsum en geza
menlijk staken we de IJssel over richting de
Achterhoek. Het weer was lekker en niemand
kon ons iets doen. In het centrum van Laren,
op een bekend terras, was de koffie en het be
kende appelgebak met slagroom weer de
grote favoriet van het gezelschap en na 60 kilo
meter gereden te hebben staken we bij Tun
gerloh-Capellen de Duits/Nederlandse grens
over.

Verslag van de Vechtequelleroute op dinsdag
3 Augustus 2021.

Onder het gras en waterplanten begint de
Vecht aan de tocht.

 
Na nog eens 60 kilometer lekker te toeren kwa
men we nog steeds bij droog weer aan bij het
beginpunt van de Vecht. Een plek waar onder
druk staand grondwater aan de oppervlakte
komt, of te wel: een spreng.

Vechtequelleroute
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De tocht voerde ons nu naar Bäckerei Kondito
rei Voss in Ochtrupp.

Deze keer geen Strammer Max, maar broodjes
met vleeswaren en/of kaas
 
Tot aan de grens moesten we nog 113 kilome
ter toeren, dus een beetje doorrijden graag.
Natuurlijk niet zonder onderweg nog even
goedkope benzine te tanken, kwamen we in
Nederland aan bij de grens in de buurt van
Gramsbergen.  Nog een keertje van de motor
af en vandaar terug naar huis.
 
Groet Gerrit Bijsterbosch.
 

Als pruim op de taart had Jaap een bakkie
proe`mmmm meegebracht.

Clubkalender     
         2022

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

eventueel ongevallen opzittende
verzekering.

Algemene Ledenvergadering   15 Februari     
                                                 
                    Bij   Tapperij  Teun                         
                                             
 
Schemerrit                             18 Maart
 
Openingsrit                            9 April
 
Meirit                                     15 Mei
 
Lady's ride                            21 Mei
 
 Avondvierdaagse               Di 21 t/m Vr 24 Juni
 
Excursierit                              9 Juli
 
29 ste
Padd'nriederstoer                21 Augustus
 
 
Buitenlandtour                     8 t/m 11 September
 
 
Herfstrit                                  25 September
 
 
Sluitingsrit (met snert)          15 Oktober 
 
 
Feestavond *                        19 November*
 
 
data* nog niet definitief
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De 28ste
padd'nriederstoer

Zondag 15 Augustus reden mijn dochter en ik
(Theo Dokter) richting Wapenveld naar Tappe
rij Teun voor de 28ste padd'nriederstoer
 
 
De opkomst was niet zo groot, maar het weer
was super! Met 8 motoren en 9 personen ver
trokken we richting Zwolle. Via de snelweg
reden we richting Meppel waarna de route bin
nendoor verder ging via Havelte en Dwingeloo.
Onze navigator Henk Dul had een mooie plek
gevonden voor een kop koffie. Het was een
komen en gaan met campinggasten bij Cam
ping en Kampeerboerderij Boszicht in Beilen.
 
 

 

 
Na de koffie werd de route richting het noor
den vervolgd via Westerbork richting Borger en
door Stadskanaal. De route ging daarna weer
richting het zuiden via Jipsingshuizen naar een
mooie locatie voor de lunch bij Restaurant De
Ruiten Aa in Sellingen. Door de vele bestelde
uitsmijters kon de kok het niet aan om de lunch
in één keer klaar te hebben. Gelukkig was ie
dereen flexibel en heeft uiteindelijk iedereen
genoten van de lekkere lunch in de bosrijke
omgeving.

 
Met een volle buik is de route via Ter Wisch en
Ter Apel richting Emmen verder gegaan. Via
Wilhelmsoord en Dalerveen zijn we via Coevor
den naar Hardenberg gereden. Binnendoor
richting Raalte kwamen we nog door de ver
sierde straten van Luttenberg en zijn we bij
Wijhe de pond overgegaan. We moeten nog
een klein stukje over de IJsseldijk waarna ieder
een zijn eigen weg naar huis reed. Met een
kleine 300 km op de teller was de rit weer voor
bij en kijk ik weer uit naar de Buitenlandtour die
als eerstvolgende rit op de planning staat!
 
Groeten Theo Dokter
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REISVERSLAG 3
LANDEN TOUR 
GERSON SR. + JR.   23-30 JULI 2021
OOSTENRIJK – SLOVENIË - ITALIË

In April 2021 begon het thuis zitten en het niet
weten wat de corona nog allemaal zou bren
gen dermate te vervelen dat ik achter de PC
ben gaan zitten en bij SOFUN MOTORTOERS
een reis heb geboekt met de gedachte als je
maar afwacht gebeurd er ook niets.
 
Ik had afgesproken dat ik geen cent ging aan
betalen en eerst maar eens zou afwachten of
het doorgang zou vinden gezien corona en of
er genoeg deelname zou zijn.
 
 
Met SOFUN heb ik al eerder gereisd en de eige
naar Nico Vis kent het klappen van de zweep,
hij was werkzaam bij de ANWB voor het motor
blad PROMOTOR en is na de fusie met MOTO73
voor zichzelf begonnen.
 
 
De reis betrof een groepsreis van 6 dagen ex
clusief de heen/terug reis met als gezamenlijk
vertrekpunt SLENAKEN bij Maastricht op Zater
dag 24 Juli.
 
 
De reis heette de KARINTHIË TOER naar de
plaats SANKT MARGARETHEN im Lungau, waar
wij Motor Sport Hotel Grizzly als uitval basis had
den en waar tevens een BMW test -en verhuur
centrum aan verbonden is en zij zijn lid van de
groep KURVEN UND KNÖDEL motorhotels, ga
rantie voor klasse verzorging voor motor en be
rijder.

Motor Sport Hotel Grizzly

Senior en Junior
Gerson op avontuur
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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. 



 
 
 
 
Fredje Jr. melde zich al vrij snel met de vraag of
ie niet mee mocht, hij vond dit wel een goede
training voor de buitenlandtour en die “ouwe”
dacht wel ff Oef!!  aan de extra 85 kg mee te
zeulen achterop door de bergen.
 
Op vrijdagmiddag 23 Juli bepakt en bezakt
vertrokken naar Slenaken waar wij een nacht
geboekt hadden in het Best Western Hotel.
Vrijdagavond en zaterdagmorgen verzamel
den zich de 17 deelnemers aan de reis en be
gonnen mijn aftastende gesprekken bij welke
luitjes wij ons het beste zouden kunnen aanslui
ten gezien mijn rijstijl.
Eerst maar eens gekeken, waar rijdt men op,
hopeloos in dit geval omdat het merendeel be
stond uit GS’n en aangevuld met allerlei zware 
KTM’s.
 
Uiteindelijk hebben wij ons aangesloten bij 3 rij
ders die schijnbaar al bekend stonden als “flin
ke doorrijders” t.w. 1 echtpaar op een KTM
1190RRR en 2 GS rijders waarvan 1 vrouwelijke
die ambulance chauffeuse in Amsterdam
bleek te zijn en van scherp sturen een studie
had afgerond.
Alle GS routes van de reis, met de optionele
hotel overnachtingen waren ons 1 week eerder
gestuurd en was het dus “gaan met de  ba
naan”.
Zaterdagmorgen, na de briefing door de reislei
der om ca.10 uur vertrokken met als tussen
overnachting een hotel in Memmingen, een
route van 650 km waarvan 300 km Autobahn.
 
Zondag 25 Juli vanuit Memmingen was het offi
ciële begin van de reis/routes en het water
kwam met bakken uit de lucht en heb ik
samen met Fredje besloten de officiële route
van 440 km te laten voor was ie was en recht
streeks via München naar Sankt Margrethen im
Lungau te rijden waar wij s’middags na 350km
Autobahn en Landstrasse om 2 uur aankwa
men.
Tegen zessen was het overgrote deel van de
groep binnen, min of meer redelijk verzopen,
maar aangezien het hotel voorzien is van
droogkamers (wintersporters) geen enkel pro
bleem of zorgt dat je in klamme spullen weer
moet vertrekken.
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Grappig voorval: 1 deelnemer was met trailer
en motor naar Memmingen gereisd en moest
in de stromende regen de motor afladen en na
alles in -en uitgepakt te hebben de auto parke
ren en aansluiten voor vertrek.
Bepakt en op de motor gezeten kwam hij tot
de ontdekking dat hij zijn helm thuis had laten
liggen en heeft hij de hele volgorde weer om
gekeerd in gang moeten zetten en is met de
auto+trailer naar de eindbestemming in Oos
tenrijk gereden alwaar hij in het hotel een BMW
helm kon huren voor op zijn KTM.
Hij heeft wat moeten aanhoren de hele
week!!!!!
 
Hierbij even een overzicht van het week pro
gramma om het verslag niet te lang te maken:
Dag 2: NockalmStrasse 34 km panoramastras
se met o.a.52 haarspeldbochten en dan door
naar Slovenië met de VrSic pas met een hoog
te van 1611mtr. de hoogste pas van Slovenië
met maar liefst 50 haarspeldbochten met kin
derkoppies. Oef!!! Stijl en met 85kg achterop ,
zweten!
 
 
 
Dag 3: Obertauern en Untertauern super mooi
skigebied en langs vele bergmeren en bossen
met de  Wiestalstausee in het Salzburgerland
en door naar de Fuschlsee in Salzkammergut,
het hoofdkwartier van RED BULL, door naar de
Mondsee met zijn nog bewaarde paalwonin
gen van 5000 jaar oud.
 
 
 
Dag 4: De 3797mtr.hoge Grossglockner met
een aanrijroute van 50km op 2500mtr hoogte
met de Edelweissspitze en Kaiser Franz Josef
Höhe als ultiem Treffpunt voor internationale
motorrijders. Al vele keren geweest en het ver
veeld nooit zo mooi!!!
Dag 5 : Turracher Höhe. Bergen en Bergmeren,
een hoogplateau met  bergmeren, Turracher
see ,Grünsee en Schwarzsee omringd door het
imposante Nock gebergte. Turrach ligt op de
grens van de Steiermark en Karinthië. Werkelijk
Schitterende wereld.
Dag 6: Terugreis naar NL met een overnachting
in Germersheim op een route van 650km
(300km tour en 350km Autobahn).

Franz Josefs-Höhe panoramische uitzicht hoog
ste punt 2369 meter



 
 
 
 
 
 
Eigenwijs zoals wij waren, heb ikkkke onderweg
besloten, niet te overnachten en door te rijden
naar moeders. Die ouwe moest zich weer eens
bewijzen of ie het noch wel kon volgens Anita
en ja hoor ……. S’avonds om 10 uur thuis na
1100 km autobahn/baustellen/file inhalen/
vluchtstrookrijden met 100 kg bagage bij 26-30
gr.…totaal aan de latte maar …… SUPER
TROTS- SUPER GENOTEN een echte aanrader !!!
 
Ten tijde van dit verslag moet de buitenland
tour nog plaats vinden en ga ik direct na de
tour samen met mijn zwager weer naar Oos
tenrijk, ditmaal echter met de trein vanuit Ham
burg naar Innsbruck.
 
Met die autobahn ben ik voorlopig wel klaar.
 
FRED en FREDJE GERSON
 

Ter Info;
Sofun Motortoers
Nico Vis nicovis@live.nl
0031653933533
Ter Indicatie: prijs van deze reis incl. 2 extra
overnachtingen en half pension 5* Hotel Grizzly
€ 785.00 pp
Pittige en vrij lange dagroutes .
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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 

 



Buitenlandtour
2021 
Grebenhaim

  
Hallo hierbij een verslag door Hans van der
Vegte van de Padd`ntour naar Bermutshain,
 
2-5 september 2021
Ik ben al geruime tijd lid bij de Padd`nrieders
en heb met hun diverse trips mee mogen
maken.
Zelf ben ik al jaren een grote fan van BMW
boxers, en heb er nu ook eindelijk mijn zwager
Fred Gerson van kunnen overtuigen. Samen
hebben wij een groot deel van Europa met al
zijn bergen wel gezien.
Op de verjaardag van Fred kwam de tour ter
sprake, en vertelde Gerard dat er een plekje
vrij kwam, en ik last minute dus wel mee zou
kunnen.
Zogezegd zo gedaan en stond ik donderdag 2
sept bepakt klaar bij Teunis, klaar voor deze rit.
We hadden een mooi klein groepje met Fred
en Freddy, Ewald, Alfred, en mijn persoon.
De rit was zo’n 450km en gezien de weersver
wachting zouden we een super weekend krij
gen.
Het eerste stuk over autobahn  en daarna kon
den we op de eerste bochten aanvallen. Na di
verse tank-, catering en sanitaire stops kwamen
we zo rond 16.30 uur bij het Deutsches Haus
aan.

 
 
 
Na de nodige biertjes heeft iedereen zijn kamer
gevonden en zich opgemaakt voor het avond
buffet, met de afterparty. Dit ging door tot in de
kleine uurtjes.
 

 
 
Dag 2
ruim ontbijten, pak aan, en losgaan. Jarrin
heeft nu onze groep versterkt. Bij onze tankstop
gaf Ewald aan dat bij zijn VFR het motormana
gement lampje brandde. Ook kwam er een
metaalachtig, geluid uit het blok. De ADAC en
zijn dealer gebeld. Toen heeft Alfred zich opge
offerd en is bij Ewald achter gebleven om te
wachten op de ADAC. De ADAC heeft de
motor naar de plaatselijke Honda dealer ge
bracht, waar hij toch snel provisorisch gerepa
reerd kon worden.  Hulde voor Alfred en de
ADAC!
Wij hebben toen de route weer opgepakt. Het
was inmiddels al lunchtijd maar wat wij ook
zochten, geen terras of eetgelegenheid die ge
opend was. Uiteindelijk in een supermarkt door
een vriendelijke medewerkster wat belegde
broodjes kunnen krijgen.
Door alle weg omleggingen op een route met
een hoog wegdek scheurgehalte gelaveerd
maar toch een mooie route gereden. En dan is
de dag zo weer voorbij. En in het hotel uiter
aard weer de sterke verhalen onder genot van
bier in tuin.
Dag 3
Uiteraard eerst weer ruim ontbijten en weer los.
Na zo’n 170 km op onze zoektocht naar wat te
eten, gaf Ewald aan dat hij niet lekker was.
Daar wij 14 km van het hotel waren zijn wij
terug gegaan. In ons hotel konden wij nog net
wat schnitzels bemachtigen, waarna Ewald
snel herstelde. Wij zaten net aan ons eten, toen
de Bode Boys binnenkwamen met het slechte
nieuws dat Jens een ongeluk had gehad. Ge
lukkig had Jens zelf wonder boven wonder
niets maar wel een kapotte motor die op trans
port moest.
Dag 4
Ons alweer opmaken voor de terugreis, tassen
op de motor en de groepen gaan weer op
pad.
Ik heb zelf met Ewald de snelle autobahn tour
gedaan en was om 13.30 uur weer thuis voor
de buis klaar om Max Verstappen te zien star
ten en te zien winnen tijdens de GP in
Zandvoort!
Het was een super weekend met mooie routes.
Dank aan de Buitenlandcommissie en de
weergoden!
 
Hans van der Vegte
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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 
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Vervolg buitenlandtour door   
Johannet van der Tuin

Met goede moed en heel veel zin kwamen we
donderdag 2 september bij Teunis aangere
den.
Het was nog vroeg, maar de eerste motorrij
ders waren er al. Omdat Frits het niet aandurf
de met de Piaggo te rijden vanwege zijn even
wichtsproblemen, gingen we met de auto
mee.
We besloten het eerste stuk over de snelweg te
gaan tot Holten en dan de toerroute te volgen.
Bij de eerste de beste gelegenheid koffie te
scoren, zijn we gestopt. De groep van Henk Kok
reed vlak achter ons en ook zij waren wel aan
een versnapering toe. We stopten bij de Mac
Donalds en probeerden aan de zuil onze be
stelling te doen. Om zo’n zuil goed te bedienen
heb je een programmeercursus nodig. Het
duurde dan ook een hele poos, voordat we
met hulp van elkaar en de nodige krachtter
men eindelijk  allemaal aan de koffie zaten.
Nog twee andere groepen van onze club
waren aan een pauze toe en kwamen even de
benen strekken. 
We vervolgden onze tocht door schitterend
landschap en lieflijke dorpjes. Rond het mid
daguur zagen we de groep van Fred bij een
eettent en we sloten ons bij hun aan voor een
warme hap.
Tijdens de rest van de tocht kwamen we vaak
reisgenoten tegen die even een plas-, koffie-
en/of rookpauze hielden. We reden door
mooie, stille dorpen met schitterende vakwerk
huizen.
We kregen te maken met de eerste wegomlei
dingen die ons het hele weekend verder par
ten zouden gaan spelen. Toch lukte het ons via
allerlei omwegen Deutsches Haus in Bermuths
hain te  vinden.
Het ontvangstcommittee onder leiding van Ge
rard stond klaar om ons  welkom te heten. Na
onze bagage naar de kamer te hebben ge
bracht, gingen we naar de tuin, waar we heer
lijk in de zon konden zitten, een drankje kon
den drinken en even konden bijpraten over de
heenrit. Om 19.00 uur stond de maaltijd voor
ons klaar. 
Het eten was prima en na nog even nagekletst
te hebben, zijn wij naar onze kamer gegaan.
 

v 
Na een goede nachtrust en een lekker ontbijt
begonnen we aan de eerste toertocht in de
omgeving.
De Tomtom leidde ons over de schitterende
wegen door het mooie glooiende landschap
van het Vogelsberggebied. Tot de eerste koffie
pauze ging alles goed en bleven we keurig op
de route. We kwamen dan ook regelmatig
clubgenoten tegen. Daarna ging er iets heel
erg mis. De Tomtom bracht ons naar Schotten
en verder. Op het kaartje van de route dat Frits
thuis al had uitgeprint, leken we steeds verder
van de route af te wijken. We vonden het niet
erg, want het is daar overal mooi, maar we
snapten niet wat er fout ging. Totdat Frits tij
dens de lunch toch ook maar eens de kaart
erbij pakte. Daar ontdekte hij dat de Tomtom
was ingesteld op de route van de eerste dag
en ik de routekaart van de tweede dag voor
mijn neus had , foutje……….  Aangezien we
toen dicht bij het hotel waren, besloten we dat
het genoeg was voor die dag. We hebben
heerlijk op het balkon gezeten en yathzee ge
speeld tot de rest van de club ook weer op de
basis was teruggekeerd, iederren had genoten
van de mooie rit, alleen de vele weggomleidin
gen waren vervelend en soms verwarrend, de
basis was teruggekeerd.  Iedereen had
genoten 
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De tweede dag was het wederom schitterend
weer. Deze keer had ik het goede routekaartje
te pakken. De Tomtom deed zijn werk zo goed
dat ik verder zonder kaart van de omgeving
ben gaan genieten. Bovendien hebben we
een stuk achter de groep van Henk Kok aan
gereden. In de dalen was het erg mistig, waar
door de temperatuur flink daalde en sommige
motorrijders het behoorlijk koud kregen. In het
plaatsje Wickers hebben we de verjaardag van
Bob gevierd bij een banketbakker waar we
enorme grote Kuchen kregen bij de koffie.
Daar kwamen we er achter dat Harry de eerste
elektrische motor van de club heeft.

Bij het vliegveld op de Wasserkuppe raakten
we de groep van Henk kwijt Het was daar erg
druk met dagjesmensen die het uitzichtpunt en
het museum kwamen bezoeken. We hebben
de tocht vervolgd en waren tegen vijven terug
in het hotel. Daar hoorden we dat Jens een on
geluk had gehad. Gelukkig is hij er zelf goed
afgekomen, maar de motor moest op trans
port.
‘s Avonds na de maaltijd werd de nieuwe be
stemming voor volgend jaar bekend gemaakt
In 2022 gaat de buitenlandtour naar Hotel
Mühlenthal in Schwalbach in het Saarland Na
tuurlijk werden de organisatoren en de route-
uitzetter bedankt voor hun enorme inzet om dit
weekend tot zo’n groot succes te maken.
Met de auto volgepakt met bagage van een
paar clubgenoten en onszelf vertrokken we de
volgende dag huiswaarts. Omdat Jens de
motor moest achterlaten, stapte hij bij ons in
de auto. Frits wilde graag de formule1 zien. Dus

gingen we bij Fulda de snelweg op en reden zo
strak mogelijk naar Wapenveld. Om 14.45 uur
zetten we Jens bij zijn huis af en wij waren nog
net op tijd om zelfs de warm-up-lap te zien. Na
de geweldige race van Max gingen we naar
de Spikke om nog even afscheid te nemen en
na te kletsen bij een hapje en een drankje. Ie
dereen was het er over eens dat we konden te
rugkijken op een zeer geslaagd weekend met
schitterend weer, mooie tochten en een opper
beste sfeer . Gelukkig was iedereen weer veilig
en gezond naar huis teruggekeerd en was er
alleen materiële schade.

Nogmaals bedanken we de mensen van de or
ganisatie hartelijk voor deze extra vakantie .
Andries bedanken we voor de prachtige ritten
door dit schitterende landschap. We weten in
ieder geval zeker dat er in dit gebied volgend
jaar een prima glasvezelnet ligt.
 
Johannet van der Tuin
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Vervolg buitenlandtour door
Joeri Westendorp

Na een zeer geslaagd motorweekend vorig
jaar naar Winterberg was ik natuurlijk meteen
enthousiast om weer met de Padd’n mee te
gaan met de jaarlijkse buitenlandtour. Dit keer
iets verder rijden naar de omgeving van Vo
gelsberg. Nog niet wetende wat voor motor ik
dit jaar weer zou rijden, maar een motor kwam
er sowieso wel, dus maar gewoon weer blind
opgegeven en het weekend met viltstift afge
blokt op de kalender.
 
In het voorjaar een Ducati Hypermotard opge
haald uit Duitsland, welke mij de perfecte
motor leek voor de buitenlandtour. Naarmate
het weekend dichterbij kwam en ook de weers
voorspelling er gunstig uitzagen, kwamen de
kriebels weer! Na vorig jaar twee dagen volle
bak regen en rijden als een natte krant, kon
het regenpak gelukkig thuisblijven. Woensdag
de tassen erop geknoopt en op tijd naar bed,
we hadden immers een lange rit voor de boeg
de volgende dag.
 
Na de koffie bij Tapperij Teun vertrokken voor
een rit van in totaal 446 kilometer, al slingerend
door het Duitse land. Na de eerste anderhalf
uur kwam ik er ook achter waarom Colin op
zijn Hypermotard de route over meerdere
dagen had verspreid. Man man man wat een
harde plank waar ik op zat. De Ducati was dui
delijk niet erg geschikt om zo’n stuk mee te toe
ren, maar gewoon een extreem harde fiets die
zich meer thuis voelt op het circuit. Na dik zes
uur hebben gereden was ik er ook wel ff klaar
mee. Alles deed me zeer!
 
Aangekomen bij het hotel even opfrissen, thuis
front een berichtje doen en lekker aan een
halve liter Duits bier napraten en gezamenlijk
eten. En natuurlijk alleen maar praten over mo
toren en motoravonturen. Die halve liter wer
den er natuurlijk twee, drie, vier…. vijf? Nouja,
we vielen in ieder geval als een blok in slaap.
Respect voor Joop en Jannes; volgens mij wer
den er ’s nachts complete oerwouden omge
zaagd door de jongelui (inclusief ondergete
kende).

 

 
Ook voor de tweede dag stond er weer een
mooie route op de planning en de hemel was
strakblauw. Beter kon niet! Ondanks de vele
wegafsluitingen en de zoveelste umleitung,
was dit ook weer een mooie rit van 266km. ’s
Avonds hetzelfde recept: lekker nagenieten in
de zon met een biertje, lekker eten en daarna
heerlijk buiten zitten bij de kacheltjes.
 
De derde dag begon niet best: we reden weg
bij het hotel en mijn helm viel kats uit elkaar: de
schroefjes van de systeemkap waren losgetrild.
Fijn zo’n Italiaanse schone waarbij alles uit el
kaar rammelt. Gelukkig genoeg handige kerels
mee die het euvel snel verhielpen zodat we
weer verder konden. Echter, nadat we het eer
ste dorpje uitreden ging het mis: voor ons reed
een ‘oude van dage’ die rechtsaf wilde slaan
naar een supermarkt. Bernd hield al rekening
om er langs te gaan toen het mens ineens bots
op de rem stond. Bernd kon met een flinke slin
ger aan het stuur er net langs schieten (er kon
geen krant meer tussen!), maar Jens zag het
net iets te laat en zag geen andere uitweg dan
vol de voorrem inknijpen. De Brembo’s van zijn
KTM beten zich meteen vast en Jens stond
rechtop met de motor. Ik keek hem zo tegen
het carter aan en kon er gelukkig zelf net om
heen manoeuvreren. Jens sloeg voorover maar
stond gelukkig snel op. Ondertussen had ik de
brommer al aan de kant gezet en het vrouwtje
even in zo’n beetje alle talen uitgelegd dat ze
haar rijbewijs beter kon inleveren. Of op z’n
Hattems: compleet de pocket vol gescholden.
Verdiende geen schoonheidsprijs natuurlijk,
maar ik zat vol in de schrikmodus. Later even
netjes mijn excuses aangeboden. Ze was zelf
natuurlijk ook geschrokken, en voelde zich
enorm lullig. Feit was 
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dat we er gewoon te dicht achter reden. Ge
lukkig geen letsel en alleen wat herstelbare be
schadigingen aan de motor.
 
Na een paar uur in de brandende zon te heb
ben gewacht op een afsleepdienst, hebben
we de motor opgelapt met wat duct tape om
‘m weer bij het hotel te krijgen. Nadat we weer
een beetje van de schrik waren bekomen, heb
ben we besloten om met de rest van de groep
nog even een kort ritje te rijden in de buurt.
Toch nog even dik anderhalf uur kunnen sturen
en zo ook het incident een beetje van ons af
kunnen rijden. 

 

 
Na de bonte  (nee, geen Grote Zwarte Ridder
dit keer, die komt maar eens in de vijf jaar) de
volgende ochtend de boel weer inpakken voor
de terugreis. Inmiddels had ik al geen kont
meer over van die houten balk met wielen, dus
ik heb eerst mijn bagage bij Frits in de auto ge
dropt zodat ik in ieder geval iets meer bewe
gingsvrijheid had (nogmaals dank daarvoor!!).
Ook de terugweg de eerste paar uur weer dik
voor elkaar qua route, maar eenmaal op de
snelweg kon ik de kilometers niet wegkijken…
Nooit weer zo’n eind rijden op zo’n harde ma
chine, haha!
 
Na 487km te hebben gereden heb ik snel de
motor thuis gezet, vrouw en kinderen geknuf
feld en even onder de douche doorgelopen

om nog even gezamenlijk af te sluiten bij De
Spikke met soep en een broodje kroket.
 
Al met al vond ik het wederom een fantastisch
weekend en heb ik enorm genoten. Ik wil ieder
een weer bedanken voor de gezellig tijd en de
organisatie was gewoonweg super! Ik kijk al
weer uit naar volgend jaar!
 
Joeri Westendorp

Niks keep kalm gas d'r op!
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Buitenlandtour vervolg 
Jacco Schuurman

Voor mij ( Jacco Schuurman) de eerste buiten
landse tour.
 
Voor vertrek de weersvoorspelling gecheckt.
Ruimte genoeg om de bagage mee te nemen,
zonnebril, korte broek en wat toiletspullen. Dat
is geen verkeerd moment om voor de eerste
keer mee te gaan. Donderdagochtend motor
afgetankt, navigatie ingesteld, motorspijker
broek aan en richting Tapperij Teun voor een
lekker bakje koffie. Ik kwam rond 8:15 aan en
het was al een drukte met motoren. De inde
ling voor de rijdersgroepen was gemaakt. Ik
was ingedeeld bij de personen die een éénper
soonskamer hadden geboekt. Ik weet niet of
daar een reden voor was, maar einzelgängers
zijn wij zeker niet. Onze rijdersgroep bestond uit
5 personen, te weten Andries van de Wetering,
Bob Jagersma, Henk Kok, Eef Wegerif en ik zelf.
Mooi overzichtelijk.
 
Voor vertrek hield Gerard nog een korte toe
spraak. Bij ons ontbrak Eef Wegerif. Hij had start
problemen met de motor en zou proberen later
aan te sluiten. Wij vertrokken als eerste groep
richting het Hotel Das Deutsche Haus. Via de
pond in Veessen binnen door richting Holten.
Daar de snelweg op richting Duitsland. Bij Stein
furt even een bakje koffie gedaan bij MC Do
nalds. Dat bleek nog niet zo eenvoudig met al
die nieuwe technologieën of was het onze Duit
se taalkennis. Uiteindelijk lukte het toch om een
flinke bak koffie na binnen te werken mooi op
het terras buiten. Na het toiletbezoek werd de
reis voorgezet. Eerst nog een stuk snelweg en
bij Bockum op de 46 de snelweg verlaten. Daar
kregen wij een prachtig route binnendoor rich
ting het hotel. Net voor Bad Fredeburg op een
parkeerplaats even wat gedronken en een
broodje gegeten. De reis vervolgt richting onze
volgende pitstop om even wat te drinken in
Hatzeld (Eder). Zitten wij daar rustig met z’n’
vieren op het terras, komt de ene naar de an
dere groep voorbij rijden. En daar ineens stopt
een motor voor onze neus. Wie stapt daar af,
Eef Wegerif. Hij had ’s morgens even via de
ANWB en Wildeman motoren in Zwolle een

nieuwe accu geregeld en was ook de geplan
de route gaan rijden. Eef heeft onder het genot
van een bakkie zijn verhaal gedaan en wij zijn
met z’n’ vijven richting het Hotel in Bermuths
hain gereden.
Bij het hotel aangekomen konden wij mooi de
motor parkeren en Alie van Ommen stond al
klaar met de sleutel van de kamer. Deze was
perfect en na een lekkere douche een fris ver
koelend Weissbiertje op het mooie buitenterras
achter het hotel in de tuin in het avondzonne
tje. Wat kan er dan nog fout gaan. Nou, het
avondeten,.maar daar mankeerde ook niets
aan en was iedere avond perfect.

Alleen die eerste avond was iedereen zeer en
thousiast denk ik. Ik was mijn oordoppen verge
ten. wat een gigantische herrie kunnen die
Paddn’rieders maken. Is het niet met de motor
dan komt het wel uit die kelen. Maar het was
super.
De volgende ochtend, na een goede nacht
rust zonder oordoppen en gesnurk van een
mede kamergenoot (toch lekker zo’n einzelzim
mer), een lekker ontbijt om de dag goed te be
ginnen. Het zonnetje straalde ons al weer tege
moet en Andries had voor ons een mooie route
in petto ‘Schottenring’. De route lag hoofdzake

1 ste x Buitenlandtour 2021
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amper vertrokken of de eerste umleitung was
een feit.

Gelukkig hadden wij Andries in de groep en
die googelde even wat op zijn navigatie en
kwamen wij even verderop weer op de route.
Daarna sloot Andries weer achteraan de groep
en nam Henk weer de leiding. Via prachtig
bochtige wegen en geweldig asfalt en diverse
umleitungen hebben wij een super dag op de
motor gehad. Onderweg diverse stops gedaan
om even wat te eten en te drinken. Andries
had zich zelf jarig gemaakt en wilde op gebak
trakteren maar dat lukte deze dag niet. Onder
weg nog even de motor af getankt. Bij het
tankstation was een garagebedrijf en daar
stond een oude Citroën. Ik keek even bij de
auto en Andries kwam ook een kijkje nemen en
raakte met de eigenaar, een oude Duitser in
gesprek over herkomst en de ritjes die de eige
naar er mee het gemaakt. Toen wij Andries
aanmaande om te vertrekken moest hij nog
tanken,  In de middag zijn wij even een kilome
ter van de route afgeweken in Altwiedermus
om de Burg Ronneburg te bezoeken en wat te
drinken.  ’s Avonds aangekomen bij het hotel
een paar lekker (weiss)biertjes  gedronken en
weer lekker en goed avondeten.

De derde dag stond de Wasserkuppe track op
het programma. Weer een schitterende route
met zonnestralen. De Wasserkuppe is de hoog
ste berg in de Duitse deelstaat Hessen.

 Boven op de berg zijn wij even gestopt. Wij
waren niet de enige. Wat een motoren daar
boven. Maar eenmaal daar weer vertrokken is
het weer heerlijk rustig op de bochtige wegen
van het Rhöngebergte.  Om in de middag
even ergens te eten zijn wij van de route afge
weken en hebben wij heerlijk aan Der Nieder-
Mooser-Teich op een camping bij een meertje
gegeten. Na het eten dezelfde weg weer terug
gereden naar de route. De omgeving ziet er
dan toch weer heel anders uit. De route ver
volgt en bij zender Hoherodskopf, het tweede
hoogste punt in Hessen Vogelsberg met een
mooi uitzicht nog een cola gedronken. Eef had
de hoogte (144 meter) van de zendmast rede
lijk goed ingeschat op 150 meter. Daarna terug
naar het hotel voor opnieuw een lekker biertje.
 

De laatste dag brak al weer aan. Andries ging
door omstandigheden eerder richting Neder
land. Wij zijn met z’n’ vieren terug gereden, al
ging dat bij het vertrek niet helemaal goed.
Henk, Bob en Eef stonden al klaar en ik was
nog aan het prutsen. Ik had mijn nog voorge
nomen rustig te blijven en gewoon mijn ding te
doen. Toch wil je dan te snel. Eerst laat ik mijn
helm van de motor vallen. Gelukkig nog net
mijn voet er onder zodat er geen schade is
aan mijn nieuwe helm, Pff. Ik start de motor en
wil wegrijden, Grrrr. Het hangslot op mijn voor
wiel niet verwijderd. Even prutsen en uit het
voorwiel gefrummeld. Ook geen schade geluk
kig. Ik rij naar de weg en geen Henk, Bob en
Eef meer te bekennen. Er staat nog één groep
in alle rust en ik vraag hebben jullie mijn reisge
noten gezien. Neen, maar dan sluit je toch bij
ons aan. Ik dacht dat is een leuk gebaar, maar
toch vreemd, we zijn maar met z’n’ vieren dan
mis je er toch wel één. Ik sta nog een paar mi
nuten te wachten en daar komt Eef aan rijden.
Wij staan 300 meter verderop om de hoek te
wachten. Tja, dat valt toch nog weer mee. Ik
bedank de andere groep voor het aanbod en
sluit aan bij mijn vertrouwde groepje. Wij rijden
nog een prachtig route binnendoor langs di
verse stuwmeren om net voordat wij de snel
weg op gaan nog even lekker te eten in Len
gelscheid. Daarna de snelweg op richting De
Spikke. In Apeldoorn op de parkeerplaats af
scheid genomen van Henk, die niet meeging
naar De Spikke, en bedankt als voorrijder en de
prettig dagen. Aangekomen bij De Spikke een
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heerlijk alcohol vrij biertje gedronken, want ik
moest nog naar huis met de motor. Een aantal
had zich al lekker gedoucht en kwam op de
fiets om nog wat alcohol te nuttigen. Daar
kreeg ik nog even te horen dat Max Verstap
pen de grand prix Zandvoort had gewonnen.
Ik had dat thuis opgenomen om ’s avonds in
alle spanning te kijken. Dat heb ik nog wel in
alle rust gedaan. Voor mij een zeer geslaagde
buitenland tour en de aanmelding voor vol
gend jaar al weer bij Alie en Gerard ingele
verd. Dank jullie wel allemaal voor de gezellig
heid en houdt de motor tussen de lijntjes en
rechtop.
 
 
Ps. sorry Jens, gelukkig ben je er zelf goed afge
komen en wordt je gebed verhoord met een
nieuwe Aprilia.
 
Jacco Schuurman

AFSCHEID VAN EEN GEWELDIGE BUITENLAND
TOUR 2021
 
IEDEREEN WEER GEZOND EN VEILIG THUIS MET
STERKE VERHALEN, EEN KLEIN HAPJE EN DRANKJE
ALS AFSLUITING  BIJ  "DE SPIKKE" HEERDE.
 
WIL JE ER BIJ ZIJ IN 2022 GEEF JE DAN VROEGTIJ
DIG OP BIJ DE BUITENLAND TOURCOMMISSIE.

(NB) de kopij is op volgorde van binnenkomst
geplaatst

PRIVÉBOX  Eef & Bob
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Herfstrit 19
September

 
Eigenlijk is het meer een nazomerrit als we de
19e september met stralend weer vanaf Tappe
rij Teunis vertrekken. Ik schat ruim 20 deelne
mers, maar er hebben er 15 getekend op de
inschrijvingslijst. Gerrit Bijsterbosch heeft de
route uitgezet, maar rijdt zelf niet mee. Hij moet
de voorbereidingen treffen voor een weekje va
kantie in hotel Am Fang, bij de buitenlandtoer
ders een bekend adres.
 
Kan je navigeren wel leren?
Via het mooie gebied Stakenberg net voorbij
Vierhouten, komen we bij Putten in de naviga
tieproblemen. Henk en Gerdien Dul rijden voor.
Voor het Bosbad in Putten missen we een af
slag en raken we ook de 2 achterste rijders
kwijt, die moesten bij een stoplicht wachten.
Vermoedelijk hebben zij wel de goede afslag
genomen. Er zullen vandaag nog 2 keer van
voorrijder wisselen, omdat óf de routepunten
niet goed staan, óf de Garmin op herbereke
nen staat óf……. Je kent de discussies wel
 
 
Als we de windmolens bij het Nuldernauw bij
Nijkerk zien, betekent dat dat we richting
Utrechtse Heuvelrug gaan. In Baarn drinken we
koffie. Ik heb Henk en Gerdien waarschijnlijk 2
jaar geleden bij de buitenlandtoer voor het
laatst gezien. Henk “Rob je bent goed opge

droogd in de afgelo
pen tijd”. Voor dat
compliment zet ik ze
samen even mooi
op de foto.
 

 
 
De Utrechtse
Heuvelrug
Vrij laat vertrekken
we weer, dus ik krijg

al trek in een uitsmijter. Maar om te lunchen
stoppen we pas rond 13.45, dat betekent dat
bij mij dan zowat het licht uitgaat als ik niks ge
geten heb. Maar toch is het een bijzonder
mooi gebied waar we door rijden. We komen
langs Paleis Soestdijk en langs Austerlitz waar ik
afgelopen zomer nog geweest ben op de fiets,
toen we daar in de buurt kampeerden. Er
staan hier geweldig mooie, voorname huizen,
die allemaal in een miniparkje zijn aangelegd.
Ik vermoed dat de meeste mensen hier een ho
venier hebben. Maar het is geen “platteland”,
het is stedelijk en mooi groen aangelegd. Ik
haal weer vrijer adem als we in de buurt van
Wijk bij Duurstede komen om te lunchen. Hier
zijn weer vergezichten en boomgaarden. Bij
restaurant de Veldpoort lunchen we, een plek
waar we vaker gezeten hebben. Ik zie daar een
grote bronzen haas staan, die met een verrekij
ker nog de hemel staart.

 
Als ik thuis ben wil ik er meer over weten. Het

blijkt een kunstwerk van Yvonne Visser, “Sterren
van Weleer”. Het is een monument dat verwijst
naar het theater Rondeel, dat tot 2005 vele
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sterren in dit stadje heeft ontvangen. Door ge
brek aan subsidie werd het opgeheven. Het is
een protest tegen de kunstbarbaren, volgens
een oud-medewerker. Ik was gefascineerd
door de haas, omdat ik vorige maand een
stukje van de kunstroute langs de IJssel heb
gefietst, de IJssel biënnale. Op de route bij de
Vreugderijkerwaard / Zalk stond ook een groot
bronzen beeld van een haas die over de IJssel
uitkijkt.
 
 
Via Leersum, Barneveld en Otterloo rijden we
terug. Ik geniet altijd van de provinciale weg
van Otterloo naar Apeldoorn (als het niet druk
is). Tja hoe kom je dan Apeldoorn voorbij? Ei
genlijk zouden ze westelijk van Apeldoorn een
mooie rustige weg aan moeten leggen, zodat
je niet altijd door die stad hoeft. Dat kan na
tuurlijk niet, maar soms heb je zo’n wens. Het
laatste stuk gaat langs het Apeldoornskanaal.
Het is er redelijk rustig, dus mooi rijden
 
 
Prima dag. Dank aan de toercommissie.
 
 
Rob de Klerk

De Sluitingsrit 16
oktober 2021

Rond de 20 personen vertrokken voor de slui
tingsrit en konden onderweg genieten van een
uitsmijter bij restaurant Rotering in Oldenkotte
deze ligt op de grens van Twente, achterhoek
en  Duitsland 
Na de rit was er een heerlijk kop Snert te nuti
gen door 18 personen bij Tapperij Teun ons
thuishonk.
Teun en Diana bedankt
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De Padd'n-mop Bekijk de promo
Buitenlandtour
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Buitenlandtour   
        2022

 
Het weekend staat nu gepland van 8 t/m 11
september 2022 .We verblijven in Hotel Mühlen
thal in Schwalbach.
 
Tijdens de zomervakantie hebben we een be
zoek gebracht aan het hotel,een vriendelijke
en gastvrije ontvangst met een lekker koud
biertje. Prachtige locatie zowel binnen als bui
ten ziet het er allemaal top uit, wederom een
heerlijke ruimte achter het hotel waar we gezel
lig met z'n allen kunnen verblijven.
 

 
 
 
.Voldoende parkeerruimte binnen en buiten,
een gezellige Biergarten bij het restaurant waar
we s'avonds gaan eten. Het verblijf is op basis
van halfpension, zie de prijzen op de flyer pagi
na 36.
 
Geef je op want VOL = VOL (Er zijn al 34
aanmeldingen)
 
 
Vriendelijke groeten van Andries,Gerard en
Alie.

Achterzijde hotel

Met de Buitenlandtour 2021 nog vers in het ge
heugen kijken we alweer vooruit naar 2022. Al
lereerst willen we alle deelnemers aan de Bui
tenlandtour 2021 hartelijk bedanken, mede
door jullie allen kunnen we terugkijken op een
gezellig weekend met prachtige routes. Zoals
al eerder benoemd in de verslagen een aantal
schrikmomentjes maar gelukkig zondags alle
maal weer veilig thuis,dan is het weekend voor
ons als commissie pas echt geslaagd.
Nu op naar de Buitenlandtour 2022, dit keer
staat de tour gepland naar het mooie Saar
land. Het gebied is gelegen in het zuidwesten
van Duitsland en grenst aan Frankrijk en
Luxemburg. Het Duitse Saarland is geschikt
voor elke motorrijder, mooie strakke wegen met
geweldige vergezichten,van dorpje naar dorp
je en van land naar land, het kan allemaal.
Zwieren over de kronkelige binnenwegen van
het Saarland,Frankrijk en Luxemburg.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wij hebben er voor gekozen om het een week
end op te schuiven in 2022 i.v.m. de Formule 1
zodat een aantal leden dan niet de keuze hoe
ven te maken tussen de Formule 1 en de Bui
tenlandtour,want je wilt natuurlijk beide niet
missen.
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Lief & Leed Als de kat van huis is
dansen de muizen...

Wanneer de kat van huis is dansen de muizen
op tafel.
 
Je moet natuurlijk niet denken wanneer de
mannen op buitenland weekend zijn, de vrou
wen braaf thuisblijven. Met wat zakgeld op zak
de kids onder de pannen kunnen ook de moe
ders op stap.
 
Voor de thuisblijvers is het altijd een spannend
weekend. Wanneer je dan een foto krijgt van
de pechvogel die nog wel geniet met zijn
maten doet het je toch goed. De dames
nemen er nog een wijntje op. 

Van topcoureur naar pechvogel. Een ongeluk
je zit in een klein hoekje.
 
Wanneer de padd’n richting Duitsland rijden
hebben vast alle thuisblijvers een kleine knoop
in de maag. Het is altijd hopen dat iedereen
weer veilig thuis komt.
 
Helaas kreeg thuisblijver Daniella dit keer een
telefoontje dat Jens een ongeluk had gehad.
Een autobestuurder stond plotseling op de rem
waarbij Jens moest uitwijken en flink de rem
men moest inknijpen. Met veel blikschade en
een flinke deuk in zijn imago heeft Jens zelf het
er gelukkig goed vanaf gebracht en er geen li
chamelijke klachten aan over gehouden. Jens
zijn eerste reactie was, liever had ik zelf wat
schade dan mijn blinkende KTM. Alle mannen
waren goed van slag en onder de indruk van
het incident. 

Ken of weet je iemand die een
hart onder de riem kan gebrui
ken ? Laat het ons weten zodat

wij een kaart kunnen sturen of er
op bezoek kunnen gaan. 

 
Deze is voor jou Jens en verdere leden die een
opkikker kunnen gebruiken. 
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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.




