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BESTUURSSAMENSTELLING: 
 
Henk van de Kolk  Voorzitter  -  0572-357143 
Bertus van Lente  Secretaris  -  0572-357686 
Emiel Knopert  Penningmeester -  06-38827516 
Ronald Turk   Bestuurslid  -  0572-363921 
Els Boxebeld   Bestuurslid  -  0572-392285 
  
 
TOERCOMMISSIE: 
 
Wim Kruiper       -  0572-360611 
Tonnie Wolkorte      -  0572-391880 
Bertus van Lente      -  0572-357686 
Frits ten Dam      -  ftd750@gmail.com 
Theo van Vilsteren     -  06-50881919 
 
REDACTIE: 
               
Frank Tielbeek      -  0572-357371 
Ronald Turk          -  0572-363921 
Antje Kleinmeulman     -  0572-393022 
Jeroen Knopert      -  06-21503249  
 
 
WEBMASTER  
Ben Bril                     -  0522-225118 
 
 
LEDENADMINISTRATIE 
 
Voor aan- en afmelden of adreswijzigingen 
Bertus van Lente    0572-357686       secretaris@ramraalte.nl 
Correspondentie adres:  De Haar 16   8101  ZJ Raalte 
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Ons clubblad digitaal ontvangen JA of NEE 
 
20 leden van de RAM blijven het INFO boekje op papier 
ontvangen omdat ze dit aangegeven hebben of omdat 
ze geen e mailadres hebben. Voor wijzigingen, stuur 
een e-mailtje naar  secretaris@ramraalte.nl  
 
Onze adverteerders in ons clubblad  blijven een 
papieren versie ontvangen. 
 
 
 

 
 

 
 

mailto:secretaris@ramraalte.nl
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Aan alle Ram motorvrienden : 

 

Het is weer bijna zover : De oergezellige 

HotSummerSundayAfternoonRamRun 

Deze wordt gehouden op zondag 10 juli a.s. 

Jullie worden met fiets verwacht op de Domineeskamp 

om 13.30 uur. 

Opgave bij Els Boxebeld vóór zondag 3 juli a.s. via mail : 

els_boxebeld@hotmail.com 

of telefonisch : 0572-392285  en dan graag met opgave 

van drankvoorkeur ! 

Kosten leden : €  10.- en niet-leden : € 12.50. 

Uiteraard rekenen we op een gigantische opkomst ! 

Namens het Bestuur. 
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Lenterit  Open toertocht. 24 april 

De bedoeling was een toertocht tijdens een aangenaam 

Lentezonnetje te houden!  Helaas! De weergoden hadden nog 

heel wat winterweer over, hetgeen overdadig werd uitgestrooid! 

Al tijdens de inschrijving trok er een fikse bui met hagel over het 

vertrekpunt bij Zwakenberg.  Daarna toch maar in groepjes op 

pad. Zoveel mogelijk via binnenwegen naar de Duitse grens.  

Elke keer als we bijna bij de grens waren sloegen we vlak 

daarvoor weer af, zodat een paspoort niet nodig was. Zo 

kwamen we langs kleine plaatsjes zoals Buurse, Rekken, 

Holterhoek Zwolle, Meddo Ratum en Kotten.  De pauze was bij 

cafe grenszicht, inderdaad nog geen 100 meter van de grens! 

Hier troffen we ook 4 deelnemers uit Groningen aan, die een 

kwartier voor ons gestart waren. Tijdens en na de pauze kwam 

er nog een fikse hagelbui over waardoor we onszelf afvroegen 

of de sneeuwkettingen gemonteerd moesten worden!  Gelukkig 

was de hagel ook snel weer verdwenen. In de bochten reden 

we toch maar iets voorzichtiger zodat we allemaal weer 

heelhuids terugkwamen bij Zwakenberg. Daar was inmiddels de 

zon weer tevoorschijn gekomen zodat we de tocht op het terras 

konden afsluiten. 

Frank Tielbeek.  
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Gezamenlijke motorrit regioclubs op 3 juli 2016 

Deze rit is het vervolg op de tot nu toe gehouden dobbelsteenrit 

en is bedoeld om de leden van de deelnemende clubs nader 

met elkaar kennis te laten maken. 

Nu eens geen dobbelsteen en met zo weinig mogelijk 

kilometers 5 verschillende regioplaatsen te bezoeken, maar een 

puzzelrit met foto vragen en rijdersgroepjes  samengesteld uit 

de verschillende clubs. 

Alle deelnemers krijgen bij aanmelding een kop koffie. 

Spelregels. 

 Vertrekpunt is het clubhuis MTC Dalfsen om 10:00 ’s 

morgens. 

 Als alle deelnemers zich hebben gemeld bij het clubhuis 

volgt de samenstelling van de verschillende groepen 

(afhankelijk van de opkomst 4 tot 6 motoren per groep) 

 Elke groep krijgt een invulformulier en een opdrachten-

formulier met foto’s en een adres (of postcode) per foto. Door 

intoetsen op ieders navigatie apparaat kan naar de 

verschillende punten worden gereden waar elk van de 

opdrachten moet worden uitgevoerd en op het invulformulier 

worden ingevuld. 

 Er wordt in 2 richtingen gereden d.w.z. groep 1 vertrekt 

rechtsom en groep 2 linksom, groep 3 even later weer 

rechtsom en groep 4 weer linksom enz. Zo hopen we te 

voorkomen dat opeenvolgende groepen elkaar snel zullen 

inhalen. 

 Per groep moet, in onderling overleg, na elke foto-opdracht 

een andere voorrijder naar het volgende opdrachtpunt 

worden gereden. 
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 Na terugkomst in Dalfsen moet het ingevulde formulier 
worden ingeleverd bij de toerleiding (Ivo Kemper) die er de 
puntenwaardering aan toe zal kennen. 

 Het einde van de gezamenlijke rit is gepland om ca 14:00 
uur en is er voor de deelnemers elk een “broodje bal”. 
Verder  is er gelegenheid tot het beoefenen van “Oud 
Hollandse Spellen” zoals een “zenuwspiraal” waarbij een 
ring langs een draad bewogen moet worden zonder die 
draad te raken. 

 De uitslag van de toerleiding is bindend en bij gelijk aantal 
punten zal het lot beslissen d.m.v . een dobbelsteen. 

 Van de winnende groep zullen de voornamen van de 
deelnemers op de bokaal van de dobbelsteenrit worden 
gegraveerd. 

 Door het gooien met de dobbelsteen wordt bepaald wie van 
het winnende team de beker mee naar huis (of het clubhuis) 
mag nemen. 

 
 
Misschien kan Ivo ook nog even een indicatie geven van het 
aantal te rijden km’s 
 
Jaap van den Berge 
 
 
 
o 
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Donderdag, 5 mei Hemelvaart 2016 

 

Ben had al aangekondigd dat het een fikse rit zou worden met als  

tussenpunten : Denemarken, Spitsbergen, Noordkaap, Petersburg en 

Moskou. Hij had niks teveel gezegd want op Moskou na heb ik alle 

bordjes voorbij zien komen. ( maar dat kan aan mij liggen ) 

Het was 7.00 uur in de nog frisse ochtend en tien rijders inclusief “het 

bankstel” stonden  klaar om er een mooie toerdag van te maken. 

De weergoden waren ons goed gezind want het zou een stralende dag 

worden. Richting Hardenberg ging het om daarna zigzaggend over de 

landsgrens verder  noordwaarts te gaan. 

Na een uurtje of twee hadden we onze eerste stop bij een kennis van Ben 

: Rolf Grooten   in Ter Apel, waar we koffie kregen aangeboden.  

 

                                                                 
 

Na de koffie verder richting noorden om via Loppersum, waar we nog wat 

extra scheuren in de woningen hebben geregeld, uit te komen in het 

uiterste noorden van het vaste land : De Noordkaap ,waar we nog een 

bak koffie hebben gedronken en de zee nog hebben bewonderd. 

 

                                    

Na deze stop en nog een geslaagde korte speurtocht naar de oordopjes 

van Martin zijn we verder gereden langs de noordelijke kustlijn richting 

ons lunchadres, bij het vertrekpunt van het veer naar Schiermonnikoog, 

bij Lauwersoog. Hier een stevige vislunch gegeten en daarna weer via 

Petersburg richting het zuiden om weer te eindigen bij Zwakenberg.  
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 Het was zoals van Ben gebruikelijk een hele fraaie tocht met 
geweldig weer. 

Bedankt Ben !                                        Afz.  
 
                                                                                                                                                          

 
 

 

 
Mop: 
Een Amerikaan vraagt aan een Nederlander wat de kleuren 
van de Nederlandse vlag betekenen. Nederlander: Nou weet 
je, dat heeft alles te maken met de belastingen. Als we de 
rekening binnenkrijgen worden we ROOD van woede en als 
we dan het te betalen bedrag zien trekken we WIT weg om 
ons vervolgens BLAUW te betalen. Amerikaan: Nou, bij ons is 
dat ongeveer ook wel zo maar wij zien er nog sterretjes bij!!!! 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-4ZCm8cfMAhVFPBQKHVscALoQjRwIBw&url=http://www.doscompaneros.nl/index.php/companero-fried-anepool/cartoon_xt1200z_3/&psig=AFQjCNHnKGIo-4AXV_28TxY6g_FJhyI11w&ust=1462707790786835
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Wie gaat er mee het weekend 
van Vrijdag 9 / Zaterdag 10 / Zondag 11 
September 2016 
 
De TC ( toercommissie ) heeft een afspraak gemaakt met een 
hotel in het Duitse Teutoburgerwald niet ver van huis maar wel 
mooi.  
 
Het betreft hotel : Gasthaus Wiemann - Sander 
          Kirchstrasse 7 
          49186 Bad Iburg-Glane 
          Tel: +49(0)54 03 24 75 
Web: http://www.wiemann-sander.de 
 
Hun arrangement bestaat uit : 
· Twee overnachtingen in een tweepersoons kamer voorzien 

van Douche/Toilet, TV en gratis Wifi. 
· 2x Ontbijtbuffet. 
· 2x Avondbuffet. 
· Door hond bewaakte binnenplaats/carport voor de motor. 

 
Dit voor € 90,00 exclusief toeristenbelasting 
 

 

http://www.wiemann-sander.de/


 13 

 
 
We willen graag je definitieve opgave voor dit weekend ontvangen 
voor 1 augustus 2016 via onder staand emailadres of telefoon-
nummer. Het mag natuurlijk ook mondeling bij één van de toer-
commissie leden als het maar voor genoemde datum is. 
 
Namens de Toercommissie : Bertus van Lente 
E-mail : bertus.vanlente@gmail.com 
Tel      : 0572-35 76 86 of 06-100 98 247 
 
LETOP 
Dit is de definitieve opgave er kunnen kosten  
verbonden zijn aan het annuleren van de boeking. 
 
Bij de voorlopige boeking heb ik aangegeven dat we uiterlijk op 1 
augustus 2016 het definitieve aantal deelnemers zouden 
doorgeven. 
 
Ook nu geldt weer VOL = VOL. 
 

 
 

mailto:bertus.vanlente@gmail.com
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Nieuw vanaf heden: Reis en Verblijf 
"Reis en Verblijf" in een hotel, b&b of camping. 
 

Bij reservering ontvangt u gratis van uw verblijfadres een mooie toertocht 
voor Garmin, TomTom en iPhone. 
De toertocht die door ons is uitgezet, is geschikt voor auto, motor en 
fiets.   U kunt zonder te zoeken gaan genieten van de mooiste plekjes in 
de omgeving. 

 

Reserveren is mogelijk bij onderstaande deelnemers. 
 

Groningen: 

Hotel Groningen - Westerbroek         
Friesland: 

Terherne: De Mariahoeve    
Flevoland: 

Hotel Emmeloord    
Gelderland: 

Lintelo: Vakantieboerderij De Nieuwe Brusse 
Doesburg: Camping Het zwarte Schaar    

Zeeland: 

Hotel Goes 
Hotel Middelburg    

Noord-Brabant: 

Hotel Nuland 
Hotel Princeville Breda 
Berlicum: B&B De Kamelenmelkerij 
Oisterwijk: Camping De Gerrithoeve  

 
“VTO Motor- en Autovakanties 2016”   
Frankrijk – Duitsland- Oostenrijk – Italië –Luxemburg – België   
vakanties vanaf € 114,- p.p.    
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De 8 vragen aan: 
Naam: Robert Steenbergen  Leeftijd: 46 (24/7-1969) 
Woonplaats: Raalte   Motor: Yamaha XJ 900 F 
 
Wat was je 1

e
 motor ervaring? 

Achterop bij m’n grote neef. Ik was een jaar of 15? Hij had net 
zijn rijbewijs gehaald en had een Yamaha XV 920 Virago. Was 
een grandioze ervaring. 
 
Omschrijf je eerste motor. 
Dat was een Suzuki GS 400. Bj. weet ik niet meer. Had ik al 
gekocht voordat ik mijn rijbewijs had en kreeg al gauw het 
gevoel van een brommer. Dus toen ik eenmaal mijn rijbewijs 
had gehaald in januari ‘91, heb ik gelijk de motor ingeruild voor 
een Honda 750KZ toerbuffer. 
 
Welke motor rij je nu en wat is er zo geweldig aan?  
Heb nu een Yamaha XJ 900 F uit ‘95. Het laatste model en 
bouwjaar van dit type. Nu ruim 153000km op de teller. Heeft bij 
de vorige eigenaar iets van 5 jaar stil gestaan. Moest dus de 
carburateurs laten reviseren. Geweldig aan deze motor? Buiten 
het feit dat hij bij de vorige eigenaar weg moest, kreeg ik hem 
bijna voor niks, rijdt hij goed. Goeie wegligging en het blok is 
nagenoeg onverwoestbaar. (Bij normaal gebruik althans) 
 
Indien geld zat, welke motor zou je dan kopen? 
Honda Goldwing GL1500. Een met veel extra’s en een 
aanhangertje erbij… 
Heeeeeeel misschien een Goldwing GL1800.  
 
Wat was je grootste pechgeval ooit? 
Tijdens een RAM donderdagavond toertocht ergens half jaren 
‘90 een frontale aanrijding met een koe! Die stak vanuit een 
maisveld (pal gelegen aan de weg) over. Deze was uit een 
nabij gelegen weiland ontsnapt. Zelf mijn rechtervoet gebroken 
en veel gekneusd, maar het ergste vond ik dat my Beauty 
(Honda Goldwing GL1100 interstate) total loss was. Ik heb haar 
toen laten richten bij Klein in Olst en heb de rest zelf gedaan.  
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Ruim een half jaar later in het nieuwe seizoen reed ik gelukkig weer.  
 
Wat was je mooiste of domste motor moment van jezelf of 
iemand anders?  
Met een lege tank staan aan de Duitse autobahn met de RAM haha. 
Ik had net mijn rijbewijs en nog mijn 1e motor. Gelukkig konden we 
wat aftappen bij Dieks Kemper en daarna net de eerste de beste 
pomp halen. 
Wat zijn je hobby’s? 
Mijn werk is o.a. mijn hobby. Ik rijd zowel nat. als internationaal op de 
vrachtwagen.  
Verder sleutelen aan oude auto’s. Sporten en computeren.  
Ook doe ik aan Country Line dance.  
 
Zou je iets willen veranderen in de club? 
Noop. Alleen eigenlijk dat de mensen een beetje meer opletten met 
een toertocht dat het baksteen formatie rijden beter word gehanteerd. 
Zeker vooraan, dat men niet steeds wisselt van link en rechts. Dat 
wekt bij mij een beetje irritatie op. Is vervelend en niet nodig. 
  
Ik geef de pen door aan: ………...Martin Oosterlaken. 
 
 

Tussen de file door in Duitsland? Verboten! 

In Duitsland met de motor tussen de files door rijden? Doe maar 

niet. Dat blijft ook na een petitie van Duitse motorrijders, die 

maar liefst 135.248 keer werd ondertekend, gewoon verboden. 

Het blijft aan de politie om te bepalen wie in extreme gevallen, 

bijvoorbeeld bij zomerse hitte, middels een spoor tussen de 

auto’s door een file mag verlaten. Bij gevaar voor lijf en leden 

(bijvoorbeeld bij oververhitting) kunnen motorrijders zich in 

principe op een ‘gerechtvaardigde noodtoestand’ beroepen om 

zich in veiligheid te brengen. Zonder al te grote vertraging op 

bijvoorbeeld je vakantiebestemming arriveren, valt daar dan 

weer net niet onder…. De Bundestag, die de petitie naast zich 

neerlegde, raadt motorrijders aan om de motor in een file ‘uit te 

schakelen en op de zijstandaard te zetten’.  Bron: Motoplus 
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Aantal motordoden daalt met 14,5%  
 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de cijfers 
gepubliceerd over verkeersslachtoffers. Al tientallen jaren is 
er een dalende trend in het aantal mensen dat omkomt in 
het verkeer. Afgelopen jaar is dat aantal echter gestegen 
naar in totaal 621 doden. Opvallend is daarbij dat ondanks 
het totaal aantal verkeersslachtoffer toenam met 8,9%, het 
aantal motordoden daalde met bijna 15%, in vergelijking 
met het jaar 2014. In 2015 vielen 47 motordoden, waar het 
in 2014 nog 55 motorrijders betrof. Onder de verongelukte 
motorrijders was slechts 1 vrouw. De meeste 
motorslachtoffers vielen in de leeftijdscategorie 20-30 jaar 
en 40-50 jaar (respectievelijk 27,7% en 29,8%). Het aantal 
dodelijke slachtoffers in auto ongevallen steeg sterk, van 
187 naar 224 (+19,8%). 
In relatie tot het totale wagenpark daalde het aantal 
dodelijke motorrijders van 8,4 slachtoffers per 100.000 
ingeschreven motorfietsen naar 7,2 slachtoffers per 
100.000 geregistreerde motorfietsen. Bij auto's steeg dit 
getal van 2,4 per 100.000 naar 2,8 slachtoffers per 100.000 
ingeschreven auto's. Verder blijkt uit de gegevens van het 
CBS dat in Noord-Brabant de meeste verkeersslachtoffers 
vielen, wat mede veroorzaakt wordt doordat deze provincie 
het meest uitgebreide wegennet heeft van Nederland. De 
minste slachtoffers vielen in de provincie Flevoland. Voor 
wat betreft de tijdstippen van de ongevallen is er over de 
afgelopen vijf jaar een piek te zien tussen 14 en 15 uur en is 
te zien dat er meer dodelijke ongevallen gebeuren tijdens 
de avondspits dan tijdens de ochtendspits. 
 

 
Bron : Categorie: Motornieuws       april 2016  
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Agenda:    
     26-06 Zondagtoer 150 km.  9.30 uur. 
     03-07 Gezamenlijke rit Dalfsen, zie deze info! 
           07-07 Donderdagavond tour   19.00 uur 
     10-07 H.S.Afternoon RAM Run zie deze info 
      23-07 Zadelpijntocht 
      04-08 Donderdagavond toertocht 19.00 uur 
            14-08 Lange zondagtoertocht 
            23-08 Di.avond Stoppelhaenetestrit 19.00 uur 
            27-08 Stoppelhaene toertocht 
 
 
 
 

                  KOPIE 
INLEVEREN  VOOR 

 

       13-08-2016     

 




