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

Commissies
 
Toercommissie algemeen
Sören van Hell (secretaris)
Gerrit Bijsterbosch
Guido Reinink
Gerard Nijhof 
 
 
Toercommissie buitenland
Gerard Nijhof
Alie van Ommen
Andries van de Wetering (Routes)
 
 
Commissie Lief & leed
Dennis Tijssen
 
 
Beheer EHBO koffer
Carla en Roelf de Boer
 
 
 
 

Redactie
 
 
Redactieteam
Teuntje Nijhof (hoofdredacteur)
Nienke Tijssen-Rietberg
Alie van Ommen
 
Redactiecontact
Teuntje Nijhof
tlg-nijhof@hotmail.com
 
 
Zakelijke advertenties
Fred Gerson; tel. 038 4442903
Jan Hulsbergen: 
 
 
Druk
Editoo B.V. te Arnhem
 

Colofon
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Voorwoord
voorzitter

Voorwoord
redactie

Knallen-Super-Geweldig-Genieten-Top-Bochten-
Wheelie-Gaserop-Ik wil nog nie noar bedde!
Biertje!
 
Allemaal kreten die we hoorden tijdens de Bui
tenlandtour 2022.
De Buitenlandtourcommissie had er weer een
waar feestje van gemaakt met een prima hotel
en prachtige bochtige route`s, zelfs de weer
goden lieten hen niet in de steek.
 
Geweldig om eens vanaf de zijlijn dit mee te
maken, nou ja voor één keer dan.
Dit jaar vanwege een dubbele elleboogbreuk,
in het gips en mijn Yamaha Tracer blijft hele
maal alleen in de garage staan.
Allemaal bedankt voor de kaarten, smsjes,
heerlijke chocolade, bloemen en visites. het
deed me goed.
 
Daarom onderweg maar vele mooie plaatjes
geschoten op onverwachte momenten, langs
de route posten,  tijdens het eten, bier drinken
of waar dan ook.
Voor mij dit keer met de auto en aanhanger
met chauffeur Heleen op de heenreis en op de
terugweg Henk, Gerdien op de achterbank
met haar voet omhoog vanwege een breukje
en bij thuiskomst ook in het gips. 
 
Dank jullie drieën voor de gezellige spraakza
me ritten.
Maar laten we afspreken volgend jaar weer al
lemaal op de motor!!!!!!
Want paparazzi Teuntje was maar éénmalig.
 
Daarom ook vele leuke foto`s in je clubblad,
geniet er van. Het 100ste lid heeft zich aange
meld, zie pagina 15 voor verdere info.
 
Gefeliciteerd Bestuur met deze mooie mijlpaal.
 
Wees erbij in 2023 en geef je op,er zijn nu al
ruim 30 aanmeldingen want vol is vol.
 
De redactie, Alie Nienke en Teuntje.
 

Beste Leden,
 
Voor jullie ligt weer een nieuwe editie van het
bijpratertje. Een bomvolle editie vol leuke ver
slagen van de afgelopen activiteiten.
 
Ook staat er een stuk in over ons erelid en oud
voorzitter Tonny die zijn motor heeft verkocht. Ik
kijk terug op een mooi zomer seizoen. We heb
ben mooie ritten gehad met goede opkomst.
Het leden aantal groeit en we zitten momen
teel op 101 actieve leden.
Bij het 100ste lid is tijdens de buitenlandtour stil
gestaan. Degene die het 100ste lid had aange
dragen was mee met de tour. Hierover lees je
later meer.
 
Tevens vind je de andere verslagen, traditiege
trouw schrijven de nieuwelingen een verslagje
over de buitenlandtour. Dit jaar hadden we
zelfs 5 deelnemers die voor de 1e keer mee
waren en die vonden het zo leuk dat als ze kun
nen ze volgend jaar weer mee gaan.
Het was een geslaagd weekend en ik wil daar
om ook hier nogmaals mijn dank uitspreken
naar de commissie bestaande uit Gerard Nij
hof, Alie van Ommen en Andries van de Wete
ring. Hartelijk bedankt voor het organiseren van
de buitenlandtour het was weer super
geregeld!
Veel plezier met het lezen van deze editie.
 
Groeten de voorzitter. Bernd Bode.
 
 
 Schuilende kippetjes onder mijn motor
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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



Vervolg  Juni Editie

A 4 D door
Gerard Koerhuis

De avondvierdaagse is inmiddels een begrip
bij de Padd'nrieders en er wordt met veel ple
zier deelgenomen door zowel leden als niet-le
den. Helaas kon ik alleen op de dinsdag aan
wezig zijn, maar niet getreurd: beter één avond
plezier dan geen plezier.

 

Samen met Bert Pierik zijn we naar La Rose ge
reden die deze avond als uitvalslocatie diende.
Mooi dat dit zo kon ter vervanging van Tapperij
Teun. Het was leuk om iedereen weer te zien
met een potje bral en een kopje koffie. Gerrit
Bijsterbosch had de toerroute gemaakt en was
er zelf vol lof over. Nadat de eerste groep was
vertrokken hesen wij ons in onze persoonlijke
beschermingsmiddelen. Edwin “The Docter”
sloot zich bij ons aan en gedrieën gingen we
op pad. Zodra ik dan op de motor zit vindt er
een reset plaats in mijn hersenpan. Links zit de
versnellingsindicator, 2, ....tik 3, .... tik 4, ....tik
5, ....bocht! Inschatten.…. en terug naar 3, tik,
tik. Mooi. Rechts in mijn hersenpan zit de toe
renteller, gevoed door het verrukkelijke zingen
van m'n Soes. Een snelle blik op het dash
board: rpm, check en door....

In het midden van mijn hersenpan zit de
danger-indicator: grind op de weg, een zwal
kend oudje, overstekend huisdier, appende
bestuurder, nonchalante jongere. Continue
vind er interactie plaats tussen de omgeving
en mij, welke pulsen ik flux doorgeef aan mijn
Soes. Iedere meter dat ik rijd ben ik blij dat ik
nog leef.
 

Na een uurtje aldus handelend kwam er in
eens, uit het niets, een ingeving: WAAROM doe
ik dit? Want er is ook nog een wereld om mij
heen: die mooi is, of indrukwekkend, of leer
zaam, of what ever. Een wereld die, behalve
de staat van het asfalt, volledig aan mij voorbij
ging. Kan dat nou niet anders??
 
 
Dit overdenkend besloot ik een week later om
het anders te doen. Want hoe kom ik toch in
contact met die wereld? Fietsen was het ant
woord dat mijns inziens een oplossing kon bie
den. Dus met klik ging de Garmin op de moun
tainbike en met 2 liter water in de Camelbag
vertrok ik om de route, en de wereld, te ontdek
ken.
 
Het eerste wat me opviel was de absolute rust:
geen windgebulder aan je hoofd, geen razen
de viercilinder onder de kont. Alleen het zoe
men van de banden over het asfalt is mijn
deel. Ik merk dat ik in alle rust om mij heen kan
kijken. En ja, ik ZIE de wereld om mij heen. Dat
prachtige huis verscholen achter de rododen
drons had ik vorige week echt niet gezien. Een
bij zoekt van dichtbij naar stuifmeel in een
bloem. Een heel ander verhaal dan op de
motor als een bij, van dichtbij, tot een flats
transformeert op het vizier. Een koppel ganzen
zie ik het grasland kaalvreten en de natuur vol
schijten (toch een vorm van balans). Ondertus
sen schuift een koppel koeien mijn beeld in. In
mijn hoofd ploppen beelden op van een glas
melk, kaas, een mooi biefstukje en een paar
schoenen. Wat een nuttige beesten zijn het
toch dat ze van niet te vreten gras zulke mooie
dingen maken. Bocht na bocht rijg ik aaneen
en het plezier neemt toe. Op een bouwplaats
zie ik een prefab bouwer met grote stappen
een huis in elkaar zetten. Het is toch wel mooi
dat je op de fiets in alle rust allerlei processen
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kan volgen. Fietsend langs een perceel maïs
zie ik dat deze, tijdens het langsrijden met 63 µ
m groeit. Met de motor zou de maïs, tijdens het
langsrijden, 10 µm gegroeid zijn. Tsja, dat laat
ste is natuurlijk niet waar te nemen.
 
 
Dan de snelheidsdisplays langs de weg: met
de motor altijd een chagrijnig rood kereltje. Op
de fiets altijd een lachebek of een thumbs-up!
Vind ik wel mooi(er)!
 
 
Bij Kampen slaat echter de twijfel toe over de
voordelen van het fietsen ten opzichte van het
motorrijden. Met de motor gingen we linksaf, in
plaats van rechtsaf de brug over, om vervol
gens plaats te nemen op een terras. Dat mis je
dus wel op de fiets, de gebroederlijkheid waar
mee de ervaringen van onderweg nog eens

doorgenomen worden. Alhoewel gebroeder
lijk? De volgende arriverende groep Padd’nrie
ders ging doodleuk 10 meter verderop zitten.
Zo sociaal zijn motorrijders dus blijkbaar ook
weer niet. Maar goed, laat ik het maar bij me
zelf houden: het zal wel aan mij liggen dat ze
niet bij ons wilden zitten.
 
 
Eenmaal de route uit gefietst heb ik voor mezelf
de balans opgemaakt. Hoe zit het nou het ge
nieten en de wereld om mij heen. Eigenlijk kan
ik daar kort over zijn. Beide activiteiten zijn erg
leuk om te doen en ik blijf beiden mooi afwisse
len. Tot de volgende rit!
 
Gerard Koerhuis

Clubkalender     
         2022
                                                                   
 
 
 
Herfstrit                                25 September
 
 
Sluitingsrit (met snert)         15 Oktober 
 
 
Feestavond *                      19 November*
 
 
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.
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Mogen
Motorrijders echt
tussen files
doorrijden?

Kun jij je als je met de auto in de file staat ook
zo ergeren aan motorrijders die ‘gewoon’ tus
sen de rijbanen door de auto’s passeren? Niet
alleen lijkt dat op valsspelen als jij als automo
bilist gedwongen stilstaat, het betekent ook
nog dat je extra goed moet opletten omdat er
ook nog iets tússen de rijbanen door voorbij
kan komen. Mag het eigenlijk wel wat die mo
torrijders doen bij files of langzaam rijdend
verkeer?
 
De regels in Nederland
Om met de deur in huis te vallen: het is in Ne
derland niet bij wet geregeld dat motoren in
een file tussen de auto’s door mogen rijden.
Wel is er sprake van een gedragscode met.
Een motorrijder die zich aan deze gedragsre
gels, loopt dan ook niet tegen een bekeuring
aan. De motorrijder moet volgens de gedrags
code kiezen voor de ruimte tussen de meest
linkse banen om de file te passeren. Ook moet
de motorrijder richting aangeven op het mo
ment dat hij of zij weer wil invoegen als de file
weer begint te rijden. De motorrijder mag niet
meer dan 10 km/u harder rijden dan de au
to’s.
 
Waarom deze uitzonderingspositie?
 
Als automobilist kan het behoorlijk irriteren dat
motorrijders tussen de auto’s door rijden in de
file. Toch is er wel een begrijpelijke reden voor
waarom dit toegestaan wordt, namelijk dat
motorrijders erg kwetsbaar zijn in het verkeer en
de meeste ongelukken bij een file gebeuren
achteraan. Als er een auto achter op een mo
torrijder rijdt, zijn de gevolgen niet te overzien.
Je kunt het dus als een veiligheidsmaatregel
beschouwen die wel degelijk hout snijdt, net
zoals het verplicht moet dragen van motorhel

men. Daar heb jij dan als automobilist weer
geen last van. Overigens zijn motorrijders ver
der opmerkelijk genoeg niet verplicht om be
schermende kleding te dragen, terwijl dit na
tuurlijk ook een rol speelt in hun kwetsbaarheid
in het verkeer.
 De regels elders in Europa
 
 
Het is ook wel praktisch om te weten hoe het
buiten Nederland zit, zeker met de zomerva
kantie op komst. Ieder land kan eigen regels
opstellen, en dat blijkt dan in de praktijk ook zo
te zijn. In Duitsland mogen motorrijders bijvoor
beeld níet tussen de file door rijden, maar
eventueel wel over vluchtstrook. Dat gebeurt in
Italië zo ongeveer standaard, hoewel niet vast
gelegd is dat dat ook daadwerkelijk mag. In
Frankrijk gaan motorrijders voortdurend tussen
files en langzaam rijdend verkeer door en is de
overheid van plan om daar strenger tegen te
gaan optreden. In België mogen motorrijders
zelfs nog iets meer dan in Nederland, namelijk
tussen de file door rijden met niet meer 20 km/
u meer dan de snelheid van de auto’s met een
maximale snelheid van 50 km/u.
 
Als automobilist moet je dus in Nederland, Bel
gië en Frankrijk rekening houden met motorrij
ders die bij langzaam rijdend of stilstaand ver
keer tussen de auto’s door kunnen komen.
Hoewel je misschien wel de neiging voelt, heb
je het recht niet om de ruimte dicht te houden.
Je moet dus zelf ook opletten dat je niet in aan
rijding komt of een buitenspiegel kwijtraakt aan
een motorrijder die tussen de rijbanen door ge
reden komt. Kijk dus ook erg goed uit als je je
portier open wilt doen om voor frisse lucht te
zorgen of even uit te stappen bij stilstaand ver
keer, want met een beetje pech vang je een
motorrijder in je deur.

11www.paddnrieders.nl





Beste mensen,
 
Bij deze wil ik kenbaar maken dat voor mij het
tijdperk motorrijden voorbij is. Ik heb de motor
en alle bijbehorende kleding en helmen ver
kocht. Wij zijn de helft van het jaar in Turkije en
ik kan de motor ook niet meer bij ons apparte
ment parkeren, hetgeen het “even” opstappen
een stuk moeilijker maakt.
 
Kortom dit hoofdstuk is afgelopen en vele nieu
we zullen zich weer aandienen. Wij hebben su
permooie momenten met het rijden beleefd en
kijken hier dan ook met veel plezier op terug.
 
 
Mijn tijd als bestuurder van onze super MTC
heb ik met stip in mijn geheugen gegrift. Mijn
dank voor deze mooie tijden samen. Wij zullen
elkaar zeker nog wel eens zien, het voordeel
van een erelidmaatschap is dat je lid blijft en
dan bijvoorbeeld ook nog op een ALV mag
verschijnen. Wanneer we niet in Turkije zijn, zal
ik hier zeker een keer gebruik van maken.
 
 
Mijn dank aan iedereen en heel veel plezier
nog met onze mooie vereniging en heel veel
plezier met het rijden van een motor.
 
 
Met vriendelijke groeten, Tonny en Ineke ter
Maten
 

 Tonny en Ineke 
 ter Maten
   nemen afscheid van de motor

Tonny en Ineke
Bedankt!
 
 
 
 

En veel plezier met   
jullie nieuwe hobby`s
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Sportlaan 4, 8181 BE Heerde    0578 691 670

info@bremaccountants.nl    www.bremaccountants.nl

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

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

inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende full service accountants- en 

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

 Al 70 jaar 
   een begrip
in de regio!



Verlate Meirit.
 
 
Omdat wij de Meirit nog niet hadden gereden
deze voor 16 juli j.l. op de agenda gezet. Wel
met een kleine wijziging in de route. I.v.m. de
tijd het eerste stuk tot aan Tynaarlo over de
snelweg afgelegd om vervolgens de bestaan
de route van noord naar zuid te rijden. Wat
een belevenis is het rijden door o.a. het Natio
naal Park Drentsche Aa.
 
 
Stralend weer, de natuur, de vergezichten, klei
ne dorpjes, en vooral de rust, ook op de wegen
is een ware verademing. Het laatste deel van
de route dus ook maar verlegd vanaf Nieuw
leusen naar Zwolle via Hattem terug.
 
Voor wat betreft de omgeving voor een volgen
de clubroute voor herhaling vatbaar. Uiteraard
in een ander vormpje gegoten.
 
Wij hebben er in elk geval van genoten..
 
 
Groeten,
Henk (Kok) en Bob (Jagersma)
 
 

Verlate
 

Meirit

 Winnaar     
 aanmelden 
 100ste lid

Vele malen heeft het clubblad een oproep ge
plaatst om het 100ste lid aan te melden.
 
 
En eindelijk daar is hij dan Dirk van Doesburg
het 100ste lid. 
Welkom Dirk bij onze mooie club.
Aangemeld door Henk Dul. 
 
Een bon van honderd euro van één van onze
adverteerders mocht Henk tijdens de buiten
landtour in ontvangst nemen,een klein begin
voor een nieuwe motor Henk.
 
Gefeliciteerd met je prijs namens Bestuur, re
dactie en alle paddenleden.
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Noord Veluwse Makelaardij 

Vraagprijs: € 000.000,- k.k. 

• Kenmerk 1 

• Kenmerk 2 

• Kenmerk 3 

• Kenmerk 4 

• Kenmerk 5 

• Kenmerk 6 

        Woonplaats, adres 

 

 

 

 

Ervaar onze service en dienstverlening! 
Als erkende registermakelaars en -taxateurs begeleiden wij u graag  

bij alle door u te zetten stappen op het gebied van aankoop, verhuur,  

huur en verhuur van woningen, bedrijfsmatig onroerend goed, woon- 

boerderijen en agrarisch vastgoed. 

Bonenburgerlaan 3, 8181 HA Heerde T 0578 69 99 99 E info@noordveluwse.nl www.noordveluwse.nl  

 

Hét antwoord 
op al je  

woonvragen! 
 
 

Vraag het je NVM-makelaar. 

 
        
 
 

   Zeker weten. 



Fred bleek zich onderweg al een keer te heb
ben aangesloten bij de  groep en, zo snel hij er
was, ook weer te zijn verdwenen.
Waarschijnlijk zal het hem wel te langzaam zijn
gegaan.
In elk geval wel met z’n allen het museum in.
Mooie oude wagens maar ook allemaal te
koop.
Na een gemoedelijke rondwandeling werd het
tijd voor een welverdiende lunch. De bedoeling
was deze te genieten bij café
’t Groene Woud in Liempde zoals geadviseerd
door de toercommissie. S(nelle) F(red) was al
met een paar kompanen vertrokken voordat
de laatste persoon zijn helm op kon doen.
We gingen er van uit dat hij uitgehongerd was
en al bij het café zat. Daar aangekomen geen
SF en kompanen. Het café was gesloten. He
laas. Verderop stond Jacco ons op te wach
ten.
Van de nu negen rijders bleven er maar vijf
over.
Gezamenlijk in Eerde een overheerlijk patatje,
van verse aardappel, met een hamburger op
gepeuzeld. Vol en voldaan, door het Brabantse
land, over de Waal in Nijmegen, om Arnhem
op (snel)weg naar Heerde.
Helaas door de vele verkeerslichten Andries
ook uit het oog verloren. Sorry Andries, maar
we waren er van overtuigd dat deze doorge
winterde motorrijder de weg altijd terug weet te
vinden.
 
Beste Toercommissie, bedankt voor het organi
seren.
Het was weer een mooie motordag.
 
Met vriendelijke groet, Bob Jagersma
 
 
 
 

Excursierit zaterdag 9 juli 2022
Eindelijk was het weer mogelijk, een excursierit
en dit keer met bestemming het automuseum
Classicpark te Boxtel.
M.a.w. genoeg kilometers en de nodige ont
spanning.
 
Gerard Nijhof heette ons hartelijk welkom voor
de intekenlijst.
Na de gebruikelijke koffie en het bijpraten
bleek de opkomst niet hoog.
Zeven liefhebbers, daar bleef het bij.
Op vriendelijke wijze werd ondergetekende
door Gerard verzocht het voorrijden op zich te
nemen.
Gelukkig had ik de helm al op en zag Gerard
niet de spontane
zweetdruppels op mij voorhoofd verschijnen.
Oorzaak, de problemen die ik heb met de rou
tes in mijn Garmin XT. In dit geval nu ook weer.
 
Het begin van de route werd al niet meer weer
gegeven en via omwegen door Heerde en Epe
toch weer op de route richting Vierhouten.
Ondertussen werd ook de Mussenkampseweg
door mijn navi geselecteerd. Toeval of niet,
maar ons clublid Henk Dul woont daar ook.
Volgens mij was Henk zijn verjaardag aan het
vieren. Henk, bij deze alsnog de felicitaties van
ons allen.
 
Maar goed, er zijn dus meerdere wegen naar
Rome maar ook naar Boxtel.
Vanaf Vierhouten over de prachtige binnenwe
gen van de Veluwe richting Ede. Daar ging
het  in mijn geval dus weer mis.
 
Ik ging dus weer van de route af. Na overleg
ging Jacco voorrijden. Hij loodste ons keurig
door Ede naar Renkum voor de koffiestop en
de vertrouwde appeltaart met slagroom.
 
Op naar Boxtel. Wat een mooi stuk van de rit zo
binnendoor.
Heel ongemerkt was  je bij het automuseum
waar we werden verrast door Andries en Fred.
Andries was op zichzelf gegaan omdat hij pas
later kon vertrekken.

Excursierit 2022
Boxtel
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Rondje
Achterhoek
(van Vorden
naar Vorden)     
d.d. 6-8-2022.

 
Henk (Kok) had deze oude route ergens opge
duikeld en was wel benieuwd waar deze ons
langs zou leiden. Dus zo gezegd zo gedaan.
 
Even over de snelweg naar Deventer en bin
nendoor naar het startpunt in Vorden. Het
begin was direct al fantastisch om te rijden.
Wat een afwisselende landschapsgezichten. In
Ruurlo werd de gebruikelijk koffie met appel
taart genuttigd. Al fluitend, hetgeen voor der
den niet te horen was, ervaarden wij, dat een
oude route toch ook gepaard gaat met goed
navigeren. In de loop der jaren is er overal in
de infrastructuur al wel het een en ander ver
anderd. Wegen doorkruist met een N-weg of
overgaande in een fietspad. Henk als voorrijder
wist er wel raad mee. Waar een fiets overheen
kan, kan een motorfiets ook.
Ondertussen werd het ook weer tijd voor ver
sterking van de inwendige mens. Bij Haaksber
gen, op de route, werden we verrast met het
restaurant de Watermölle. Zeer mooie gelegen
met er tegenover de Mölle met waterrad. Na
een heerlijke uitsmijter de rit weer opgepakt om
te vervolgen.

 

 
Al toerend door de prachtige omgeving werd
het even tijd om de dorst te lessen. Het was
warm dus ook een extra flesje drinken mee ge
nomen. Beter mee verlegen als om verlegen.
Bij toeval stopten we bij het clubgebouw van
het stratencircuit Varsselring. Bij toeval ont
moetten we daar een vrijwilliger van de club.
Na wat gebabbel nodigde hij ons uit om ook
binnen te komen kijken omdat ze een nieuw
bord hadden gemaakt voor op het gebouw.
Het gebouw was vroeger ook een molen. Ook
toevallig, de tweede (oude)molen op de route.
Het circuit wordt nog gebruikt als stratencircuit
voor o.a. oldtimers (motoren en auto’s)
 

Weer tijd om verder te gaan. De route ging nog

een stukje over het circuit en voor we het wis
ten was het eindpunt in Vorden bereikt. Via de
bekende (snel)weg waren we ook weer snel
thuis met 230 km meer op de teller.
 
Het was, zoals Henk wel zegt, een mooi TOCHIE
toch!
 
Bob Jagersma
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ALTJD SUPERDEALS

SPORT

MX

 ✓ zeer uitgebreide kledingshop 
vol aanbiedingen

 ✓ grote onderdelen- en 
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 ✓ goed uitgeruste werkplaats 
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De 29ste
Padd'nriederstoer

Op zondag 21 augustus werd de 29ste Padd’n
riederstoer verreden. Volgend jaar een jubileu
meditie, dan zal de Tourcommissie wel weer
wat bijzonders bedenken!
 
 
 
Maar de 29ste editie mocht er ook zijn: er was
weer een mooie route, het weer was prima en
er was goed gezelschap. Wat wil een Padd’n
rieder nog meer…
.
 
Er hadden zich ’s ochtends ongeveer 15 motor
rijders (m/v) verzameld bij Tapperij Teun voor
de gebruikelijke koffie-bij-vertrek. Al vlot vertrok
ken er twee groepen van ongeveer 6 motoren,
waardoor ik met Guido Reinink op het terras bij
Teun achterbleef. Guido was als uitzetter en
tourcommissie-lid aanwezig om de administra
tie bij te houden van de startende motoren.
Voor mij een mooie gelegenheid om de juiste
route te kunnen rijden, want als je met de uit
zetter op stap bent, kan het niet mis gaan.
Toen er zich tegen 10 uur geen nieuwe leden
gemeld hadden, vertrokken we; Guido had de
route al gereden en liet het voorrijden aan mij
over.
Het eerste stuk ging over de A50 richting Apel
doorn. Via Eerbeek, Dieren reden we richting
Doesburg, waar de weggetjes steeds kleiner
worden en een landelijker karakter kregen. In
Ulft was het tijd voor een kop koffie, maar bij
een stop op het plein in het centrum van Ulft
werden we geconfronteerd met het zondag-
probleem van koffie-zoekers: er was niets open.
Ja, de grote katholieke kerk aan de andere
kant van het plein, maar we kozen er voor
geen kerkdienst bij te gaan wonen om een
hostie te scoren….
Toen we klaar stonden om verder te rijden,
kwamen Henk en Gerdien Dul het plein oprij
den. Zij waren iets na ons vanuit huis vertrok
ken, en we besloten samen verder te rijden,
met Henk als voorrijder. En wat ons niet lukte,

lukte Henk wel: net in Duitsland vond hij een
klein stukje van de route, een koffie-adresje.
Het was er erg druk, en we kwamen terecht in
een donkere ruimte bij een kegelbaan, waar al
7 andere Padd’n zaten. Het was er niet “ge
mutlich”, maar de koffie was prima.
Bij Bochelt waren we ruim over de helft en aan
de andere zijde van de Oude IJssel beland. Bij
Dinxperlo staken we de grens weer over. Lang
zaam aan kwamen we weer op bekender ter
rein. In Terborg werd bij de Roode Leeuw in Ter
borg halt gehouden voor een lekkere lunch.
Vervolgens verder via Zutphen, Deventer en
Olst, met de pont weer richting Wapenveld.
Onderweg was er nog een weg afgesloten,
maar het lukte voorrijder Henk (met één oog
op het navigatie apparaat en met één oog op
de weg) prima om de route weer op te pak
ken.
Het Olster veer had nog net voldoende water
onder de kiel om ons over te kunnen zetten
naar de Gelderse kant van de IJssel. We heb
ben een prachtige route gereden van 235 km. 
 
Eef Wegerif.
 

Foto boven: het Olster veer bij laag water anno
2022
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Buitenlandtour
2022
Schwalbach -
Saarland

Laten we beginnen met de weersvoorspelling
voor het buitenlandtourweekend

Je ziet het dat voorspelde niet veel goeds!

De Routemeister 
       Andries
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Aankomst Hotel
Mühlenthal
Schwalbach

Eindelijk ze is er!

 Gelijk een Biertje?
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Dag 1              Marco van Oosten

Na de avond voor vertrek nog net mijn motor
te hebben opgehaald bij TT motoren was ik er
klaar voor.
 
 
's Morgens op tijd  weg was de bedoeling
maar helaas liep dit uit. 
Onderweg naar Teun had de voorzitter al ge
vraagd waar ik toch bleef maar ik was er en
ook geen moment te laat. Geen koffie daar
was geen tijd meer voor maar direct door. 
 
Helaas was het weer niet al te best en zijn we in
de regen vertrokken.
 
Na enige tijd werd het wel droog maar lang
duurde dit helaas niet. Na een stop bij een
tankstation en wat te drinken weer verder.
Eénmaal in Duitsland (Daleiden)zijn wij gaan
lunchen hier kwam de groep van Gerard Nijhof
later ook aangeschoven.
En hier kregen wij te horen over het ongeval
van Henk en Gerdien. Gelukkig kon er gelijk
worden meegedeeld dat Henk en Gerdien er
het goed van hadden afgebracht.
 
Na de het vervolg van de reis kwamen wij aan
bij hotel Müehlenthal. Wij hadden de helm nog
niet af of de eigenaar stond al met een flesje
bier klaar op ons te wachten
 
( nog nooit meegemaakt maar die man snap
te het wel ).

 
Na het fijne welkom ook in de club!!
De kamer maar eens opgezocht en dat was
goed voor elkaar.
Toen op naar de buurvrouw waar wij elke
avond het diner konden verwachten. Na het
welkomst woord van de voorzitter hebben wij
heerlijk kunnen eten en de rest van de avond
kunnen genieten van een drankje en de on
derlinge gezelligheid.
 
Bedankt allemaal voor de gezelligheid en tot
een volgende rit groeten
 
Marko van Oosten
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Dag 2, Saarland 250km. Roy & Pim
 
Eigenlijk is dit de eerste dag voor ons, aange
zien we de heenreis per auto en aanhanger
hebben gedaan.
 
`s Ochtends het weerbericht nog even beke
ken, maar daar werd je ook niet veel wijzer
van. De hele dag kans op regen. Tja, wat doe
je dan? Regenpak direct aan of niet? Immers
bij het vertrek is het nog droog. Er toch maar
voor gekozen om het regenpak aan te doen,
want als er ineens een bui valt, dan heb je er
de rest van de dag last van.
 
Wij mochten aanhaken bij het groepje van Ge
rard, Paula, Jaap, Theo, Eef, Harry en Alie en
op deze dag gaan wij het gebied van Saar
land in. De eerste tientallen kilometers waren
nog niet de allermooiste kilometers, aangezien
we door bewoonde gebieden reden en lang
zaam rijdend verkeer voor ons hadden.
 
Vanaf Frauenberg werd het mooier en opeens
reden we door de nevel. Onder de bomen was
het soms nog wel nattig, dus oppassen gebla
zen. Onderweg moesten we ook opletten, want
de “paparazzi” zou zo maar ergens met een te
lelens in de berm kunnen liggen.
 
Rond kilometerpunt 60 geprobeerd een koffie
stop te maken. Dat bleek makkelijker gezegd
dan gedaan, want de eerste 2 pogingen blij

ken niet te lukken, aangezien de boel nog op
slot zit. Uiteindelijk in het plaatsje Hornbach een
supermarkt gevonden met een koffiecorner. Er
was op dat moment nog steeds geen druppel
gevallen, dus alsnog besloten om het regen
pak maar uit te doen.
 
Na het bakkie koffie de route weer opgepakt
en vanaf dat moment werd de route steeds
mooier. Prachtige glooiende wegen en verschil
in hoogte en we werden getrakteerd op twee
prachtige segmenten van 9 en 12 km lang,
waarbij stukken bos werden afgewisseld met
vergezichten.
 
Tussendoor nog even een kleine stop gemaakt
om de benen te strekken. Bij deze parkeer
plaats stond een appelboom, en pikten we
nog een appeltje mee. Gerard dacht ook even
gezond te doen, maar de appel bleef halver
wege het doorslikken “even hangen”. Moesten
we nog bijna de Heimlich-greep toepassen…
 
Ongeveer op de helft van de route werd de
lucht steeds donkerder en donkerder en waren
de wegen inmiddels kletsnat. Via een prachti
ge slingerweg omhoog, zag je bij iedere bocht
naar links een mooie blauwe lucht afgewisseld
bij iedere bocht naar rechts een zeer dreigen
de lucht, maar gelukkig nog steeds géén
regen. Iets verder aangekomen bij de lunch
stop blijkt dat de groep die voor ons reed wel
de volle laag heeft gehad. Zo zie je maar, dat
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Proost op een geweldig weekend
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een paar kilometer verschil enorm kan uitma
ken.
 
Van het groepje voor ons hoorden we al dat
het niet bepaald goedkoop lunchen was hier.
De man bij de lunchkiosk zat al hevig te wuiven
dat we bij hem konden bestellen en direct
moesten betalen, want bij hem stonden de eu
rotekens strak in zijn ogen. De worsten waren al
snel op, dus foeterde hij naar binnen dat er
meer worsten moesten komen, want massa is
kassa!   
 
De route weer voortgezet op een kletsnat weg
dek (maar nog steeds zonder regenpak) en
het was nog steeds genieten van het Saarland
se landschap.
 
Richting het einde van de rit toch nog het re
genpak moeten aantrekken voor een buitje.
Uiteindelijk een goede keuze geweest, want
het laatste stukje over de snelweg was ook zeik
nat.
Ondanks de wat slechte weersvoorspelling, viel
het weer reuze mee en was het een zeer mooie
route om te rijden.
Andries bedankt voor het uitzetten van deze
route!
 
 
Groeten Pim van Dun en Roy Klouth
 

Vervolg Pim en Roy
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Padd'nmop

Freddy had zijn eigen PK's

Beste Paard van Stal

CHECK CHECK DUBBEL CHECK
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Dan mijn dag, de terugweg, Dag 4.
 
Het was een lange terugreis.
Heleen die haar handvatverwarming aan had
staan en daardoor elke 30 minuten wel naar
de wc moest.
1 tip van Jan Biggel…. Doe dat nou niet!  Maar
ja, zij deed dat toch ja. Gelukkig hadden we
wel elke keer de tijd om met Alfred de vering te
checken. Beetje ongeduldig met het wachten
ook, daardoor kon Ewald wel zijn vriendenkring
uitbreiden door met iedereen te praten die hij
maar tegenkwam. Wat een talenknobbel heeft
die man. Zoveel gelachen ook! 
Elke stop bij een tankstation/ supermarkt even
de dranken paden bewandelen, kijken of er
toch nog iets tussen zat want niet alleen de
motor lust wat.
Gelukkig was het die dag droog en konden we
wat fijner en vertrouwder rijden. Lange bochten
naar links, gevolgd door een korte bocht
rechts.
 
Het was super om met de laatste dag toch iets
meer gas te geven dan de dagen voorheen
want dat is motorrijden, bochtjes draaien. De
laatste 250 km de snelweg op, het was een
lange zit en dan is het wel fijn om snel naar
huis te kunnen. Bij de laatste stop, tank vol
gooien en een kleine tot weer ziens naar me
kaar, hebben we afscheid genomen van een
zeer geslaagd weekend. Voor volgend jaar zeg
ik:
 
Ich ben dabei!
 
Wilco Dikkeschei
 
 

Dag 4. Buitenlandtour 2022 Wilco Dikke
schei.
 
Na een incident vorig jaar waardoor ik het risi
co niet kon nemen om mee te gaan had ik me
toch weer meteen aangemeld voor dit jaar.
Waarschijnlijk ook dat ik van Bernd Bode dit
jaar de eer kreeg om een mooi stukje te
maken voor ons clubblad. Bedankt!!
 
 
Met verse banden en een goed gevoel gingen
we met nat weer naar Hotel Mühlenthal in Elm
[Schwalbach]. Ik zat in de groep van  Alfred,
 
Heleen, Ewald en Eef. Na een mispeer van Eef
op de heenweg om te zeggen dat er geen
regen meer kwam en regenpak wel uit kon,
zodat iedereen strontnat werd kon hij onze
groep wel verlaten. Nee geintje, hij reed boven
zijn kunnen en dat is niet verstandig met de
natte en gladde wegen.
Dag 2
Was een mooie rit en dag 3 was de befaamde
route-du-hernia. Wat een steile vluchtheuvels
hebben die Fransen en een slecht wegdek.
Desondanks dat en slechte weersvoorspellin
gen waren het 2 mooie routes die door Andries
zijn gemaakt. Chapeau!
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gaat het motorrijden steeds beter en beleef je
nog meer plezier aan elke bocht en het mooie
landschap.
 
's Avonds was het altijd feest met goed eten,
genoeg drank en goede gesprekken. Het sla
pen ging dan vaak vanzelf door alle indrukken
en drank.
 
Gelukkig zijn we allemaal weer behouden thuis
gekomen en heeft mijn oude BMW zich prima
gehouden. Op zondagavond nog samen een
kop soep eten bij Tapperij Teun als een mooie
afsluiting van een super buitenlandtour!
 
Volgend jaar weer, zeker weten!!
 
 
Groeten Bert Pierik.
 
 

Hallo allemaal. Ik zal mezelf eerst even voorstel
len: mijn naam is Bert Pierik, getrouwd met Jo
landa, samen hebben we 3 kinderen die al
zo’n beetje het huis hebben verlaten en alleen
in het weekend ons nog komen verblijden.
 
Mijn motorrijbewijs heb ik een jaar geleden ge
haald bij Edwin Docter, de meester motorrijder.
Natuurlijk ben ik direct daarna lid geworden
van de Padd'nrieders en daar heb ik nog geen
moment spijt van gehad.
 
De buitenlandtour was een grote belevenis. Ik
mocht in een groepje rijden met Edwin voorop,
de mannen Gerson erachter, hierna ik en als
laatste Gerard Koerhuis op zijn Suzuki.
We vertrokken op donderdag in de regen, ech
ter na Nijmegen werd het prima weer en kwa
men we geheel opgedroogd aan bij ons hotel
Mühlenthal waar we met een grote pot bier
werden verwelkomt.
 
Gelukkig hield Edwin zich in de eerste dag in
de “bergen” in, zodat ik een beetje kon wen
nen aan het bochten draaien en rijden op de
soms natte wegen.
We hebben prachtige routes gereden in de
mooie natuur van Duitsland, Frankrijk en
Luxemburg. Het was ook indrukwekkend om te
zien hoe Fred en Freddy Gerson door sommige
bochten heen knalden. Zelf hield ik het wat rus
tiger, omdat ik soms toch al met klotsende ok
sels op de motor zat. Gedurende de 4 dagen
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PRINS PILS
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Lief & Leed 

Laten we deze editie starten met lief en leed
nieuws waar de liefde vanaf spat.
 
Dit stralende paar heeft samen met vrienden
en familie het gouden huwelijk gevierd. 

 
Lieve Jaap en Bertha van harte gefeliciteerd
met jullie 50 jarig huwelijk. Wij wensen jullie nog
vele mooie, gezegende, liefdevolle en vooral
gezonde jaren toe samen als stralend paar.

................................................................................
De beterschapswensen gaan uit naar …
 
Henk Kok is onlangs geopereerd aan zijn knie.
Henk heeft een gedeeltelijke nieuwe kunstknie
gekregen.  
 
Henk veel beterschap en hopelijk ben je snel
weer de oude.  

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

wij een kaartje kunnen sturen of
er eventueel op bezoek kunnen

gaan. 

Proost!
Met dank aan de
grote zwarte ridder!
 

EVEN BAD DAYS HAVE
HAPPY MOMENTS

Met de voetjes van de vloer !
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Teuntje heeft een aantal weken voor het bui
tenland weekend een flinke smakkerd ge
maakt met de fiets en heeft daarbij haar elle
boog gebroken. Na een aantal weken gips zou
het eraf mogen voor het geplande buitenland
weekend helaas bleek dit niet het geval en
kwam Teuntje thuis met nieuw gips, dit keer
voor een breuk in de ellepijp en daarbij een
gekneusde pols. Dit was helaas niet te zien op
de eerder gemaakte foto's. Met een nieuw hip
kleurtje om de arm heeft ze toch kunnen genie
ten van de gezellige dagen tijdens het motor
weekend. En heeft ze mooie kiekjes kunnen
schieten van alle motormuizen.   
 
Nog even volhouden met het gips Teuntje. Ho
pelijk mag het er snel af en ben je snel weer
hersteld.
 
Helaas is motorrijden een risicovolle hobby. Of
je al lang kort alleen of al jaren samen rijdt.
Een ongelukje zit in een klein hoekje. Vol en
thousiasme zijn ook Henk en Gerdien op pad
gegaan met het jaarlijkse uitje, het buitenland
weekend. Al tijdens de heenreis was het week
end in een fractie van een seconde drastisch
veranderd voor beiden. Met een klein deukje in
het imago, een kapotte motor en wat spierpijn
dachten ze dat ze het er goed vanaf hadden
gebracht,dit bleek thuis toch een ander geval
en had Gerdien haar middenvoetsbotje gebro
ken.
 
Typerend voor Henk en Gerdien weten ze over
al wat van te maken, zo ook van haar ingepak
te voet. Beiden beterschap en succes met
alles.

Vervolg Lief en Leed 

Ook in deze editie willen wij Jan en Reiny een
hart onder de riem steken. 
Jan heeft een tijdje geleden een hersenbloe
ding gehad en is daarvoor behandeld in het
ziekenhuis. Jan heeft deels verlammingsver
schijnselen. Onlangs is Jan opgenomen in het
revalidatiecentrum Myosotis in Kampen.
Beiden wensen we jullie alle kracht en moed
toe.  
Wij denken dat de waardering groot zal zijn, als
er eens een kaartje namens leden op de stoep
zal liggen. Dus schroom niet om het bestuur te
vragen naar de gegevens.
 
Ook Wim en zijn familie willen wij een hart
onder de riem steken. Wim voelde zich niet
goed tijdens een mooie tour in Duitsland met
wat Pensionado's. Daar bleek te weinig zuurstof
in zijn bloed en hij vocht achter de longen te
hebben. Wim is opgenomen in het ziekenhuis
in Duitsland en wordt bijgestaan door zijn
vrouw, kinderen en verdere familie. Het gaat
met kleine stapjes vooruit. Hopelijk is het snel
mogelijk om Wim over te plaatsen naar de
Isala in Zwolle. 
 Beide families wensen wij heel veel sterkte,
kracht en moed toe. Weet dat wij als club een
ieder zullen bijstaan en steunen in moeilijke tij
den.
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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.




