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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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Stöppelhaene- rit zaterdag 27augustus 2016. 
 
proefrijden op dinsdag 23 augustus 2016. 

 Aanwezig: 18.15 uur vertrek: 18.30 uur vanaf De 
leerenlampe Hierbij dezelfde opstelling als de rit                                                                     
op zaterdag. Denk ook aan je veiligheidshesje!!!! 

 de route wordt op de juiste snelheid gereden 

 routeverkenning en controleren of de 
kruispuntbeveiligers op tijd op de juiste plek kunnen zijn. 

 om ong. 19.45 uur samen komen bij  “ ????????”                    
( dit is de lunchstop op zaterdag).  

 voor vragen / opmerkingen over de route kun je                   
Wim Kruiper bellen (tel.: 0572-360611) 

 
Zaterdag 27 augustus 2016. 
*Aanwezig zijn: bij de leerenlampe 
           9.00 uur: opvang deelnemers, inschrijving 
deelnemers, koffie verzorgd door De Leerenlampe 
        10.15 uur: begeleiding colonne, kruispuntbeveiligers  
        11.00 uur: vertrek  
 
* Iedereen die helpt ( en op deze lijst staat) kan bij Els 
consumptiebonnen afhalen. Hierbij geldt wel: 

      als je je niet meldt dan ook geen bonnen !!!  
    S.v.p. geen consumpties/broodjes nuttigen achter                 de 
ramkraam!     
                                                                                                                                                                                                         
* Wanneer je onverwachts niet kunt, graag even                    door 
geven aan Els..  
 

 aan te spreken personen – algemeen:  Els Boxebeld( 
tel.:392285) 
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 aan te spreken personen – de leerenlampe    Gerrit  
en Els. 

 opvang deelnemers /parkeren: Gerrit Weulink  

 inschrijving deelnemers/kassa: Mieke Knopert,          
Inge Turk, Betty Buis. 

 koffie- en cake wordt verzorgt door Arjan Bekedam 

 bezem wagen: Gerard Koopman 

 begeleiding colonne: 
* voorrijder:  Wim Kruiper 
* voorrijders  (achter Wim) :  Martin Oosterlaken????? 
/Henk van de Kolk???? 

 *  achterrijders:  Ben Knopert / Anton Buis. 
* tussenrijders: (zonder hesje), niet nodig 
                                                    ,                                                                          

     .    kruispuntbeveiligers:  *Groep A :  Jeroen Reinders, 
Bertus van Lente, Dick Knopert 
                                                  *Groep B :, Frank Tielbeek, 
Ronald Turk, Emiel Knopert 
                                                  * Groep C : Tonny Wolkorte, 
Antje Kleinmeulman, Els Boxebeld  
 

 Verken de route vooraf zodat je goed weet hoe je snel 
van de ene naar de andere post kunt komen zonder de 
groep te hinderen. Kruispunt beveiligers moeten wachten 
tot de achterrijders zijn  gepasseerd.           

                                                                                  
      Tel. bezemwagen: 0619002181     
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Meiweekend    RAM  27-29 -29 Mei                                                                                              

Wij vertrokken op de afgesproken tijd(half 9)geloof ik, richting de Harz  

naar hotel  Niedersachsen.   We waren met z’n 13 waarvan 1 dame en 

wel Joke . Direct in het begin wat langzaam aan rijders achterblijvers de 

reden mij onbekend   Verder  verliep alles naar wens, Ik kreeg bij  

Nijverdal  in de gaten dat ik mijn bodywarmer had vergeten. Wat later op 

de dag nog een rare foto op zou leveren. we zouden weldra de Duitse 

grens passeren naar ons koffie adres ,een soort Mc donald. (zie foto   1) 

en daarna ook even getankt . De route werd weer voortgezet .Op een 

gegeven moment reden wij een plaatsje binnen, en daar stond een of 

andere rare lapzwans te zwaaien, hij was behoorlijk kwaad of dat, dat 

door het geluid van mijn motor kwam weet ik niet, maar Piet reed volgens 

mij behoorlijk achteraan  die kreeg bijna een mep van die persoon,Piet zij 

,hij was niet kwaad ,maar WOEST.  Op een gegeven moment kwamen 

wij aan bij Eiscafee Cortina (Foto 2)Na enige tijd weer gereden te hebben 

kwam de volgende locatie weer in beeld, en wel Hoxter gelegen aan de 

rivier de Wezer (foto 3) Geleidelijk aan kwam ons hotel in zicht,waar we 

ons lieten  incheckten, ikzelf had samen met Bertus Vrielink kamer 11 

.Hou jij de sleutel maar bij je zei Bertus (wat in het verloop van het 

weekend nog bijna hele nare gevolgen voor mij had, maar daarover later 

meer)Het hotel werd verkend,andere kleren aan en het eerste pilsje werd 

besteld, ikzelf ben even gaan zwemmen. Het avondeten diende zich aan 

( foto 4) Het eten was goed, Daarna werd de traditionele wandeling 

gemaakt. Daar van terug gekomen, werd er wat drinken besteld,wij zaten 

buiten in een soort tent overkapping, maar het was behoorlijk fris, jammer 

de bodywarmer vergeten, maar gelukkig had de vrouw de huizes wel wat 

voor mij,dat scheelde wel, ik leek wel een soort Dalai lama of zoiets (foto 

5)  Ik dacht ik haal even wat op van boven ,dat was me met de andere 

tochten wel gezegd  dat ze meestal wat meenamen, ik wou niet de hele 

avond een ander z,n chips of wat anders opeten  dus ik had ook wat 

meegenomen, maar dat liep toch anders af en wel  hierom, het meisje 

van de bediening wees mij daarop, dat alles kun je hier ook kopen ,eigen 

meegebrachte borrelnootjes etc. werd niet toegestaan Dus alles maar 

weer teruggebracht  Er werd nog wat nagepraat over de geslaagde 1
e
 

dag en natuurlijk werd er ook het nodige bij gedronken, en dag 1 was 

geschiedenis. 
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 Dag 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na goed geslapen te hebben, begon dag 2 voor mij een poosje 
zwemmen, daarna gingen we met z,n allen ontbijten altijd een gezellig 
samenkomen met iedereen. Er werd door enkelen nog wel een 
praatje gemaakt met de andere hotelgasten o.a.  een wielerclub uit 
Zwolle (swolland heette dat geloof ik?) Die gasten zouden die dag 
ruim 100 km fietsen. Toch maar liever met de motor de berg op. En 
dat gingen we dus ook doen.  Om ongeveer half 10 vertrokken wij, de 
tocht zou ons over veel bochten leiden naar ons koffie adres. 
LANDHAUS SCHULZE  Hier werd ook in de directe nabijheid door 
enkelen getankt  oa  ikzelf sommigen kunnen volgens mij half Europa 
rondtoeren zonder te tanken. Maar daar hoor ik niet bij. De route werd 
weer voortgezet er zouden nog zeer mooie bochtige wegen komen, 
complimenten voor Bertus en Theo ik denk dat iedereen daar wel mee 
eens is. Om ongeveer half 2 werd gestopt voor het middageten, er 
werd van alles besteld ik had nog niet zoveel trek, ik dacht een klein 
beetje patat, heb ik genoeg aan achteraf was dat een kindermenu kijk 
maar naar de (foto 6 ). Na enige tijd daar gezeten te hebben gingen 
wij weer verder.  Het werd na een groot aantal mooie wegen gereden 
te hebben, zachtjes aan tijd voor een ijsje. Hiervan werd ook gretig 
gebruik van gemaakt  (zie de foto 7) Van hieruit zijn wij weer naar het 
hotel gereden .De toertocht voor die dag zat erop. Bij het hotel 
aangekomen dacht ik, ik drink eerst een pilsje voordat ik mij ga 
omkleden. Mijn kamergenoot Bertus dacht daar anders over hij zei 
tegen mij Dick doe mij even de sleutel van de kamer, ik zei oké. ik had 
hem s’morgens in de tas gedaan Bertus zag dat ook, maar de sleutel 
was foetsie, Bertus zei laat mij maar kijken, ook niet,ik maakte mij al 
behoorlijk naar, nog allebei een keer of 2 in elke tas gekeken te 
hebben, maar nog steeds geen sleutel, ik dacht bij mij zelf dat ziet er 
niet goed uit,ik ga naar de hoteleigenaar en zal hem dit vertellen. Zo 
gezegd zo gedaan, van zijn antwoord schrok ik behoorlijk. Hij zei dat 
zou €3000 gaan kosten, ik zei dat kan toch nooit, maar hij zei, dat dan 
alle sloten vernieuwd moesten worden? Ik blijf het een raar verhaal 
vinden, Hij zei nogmaals dat is echt zo!!! Maar toen zei iemand tegen 
mij heb jij de deur wel op slot gedaan, ik wist wel zeker van wel, maar 
ik ging aan alles twijfelen, ik zei ik kijk wel even, en net toen ik naar 
boven wou werd ik teruggeroepen  de sleutel is er weer  Bertus had 
hem toch in de tas gevonden, de sleutel had zichzelf       
verstopt achter een soort richel in de tas, of ik opgelucht was. De 

anderen zeiden, Nu heb jij weer praatjes, dat was een poosje terug 
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wel anders moet ik zeggen. BERTUS NOGMAALS BEDANKT.  

Daarna gingen wij al spoedig aan ons avondeten beginnen, deze keer 

had de hoteleigenaar een BBQ  voor ons in petto (foto 8 ) De verdere 

avond werd door sommigen buiten (overkapping) en anderen kozen 

voor binnen  Ik had de hoteleigenaar mijn schilderijen laten zien, waar 

ik best wel trots op ben maar aan het einde van de avond, kwam zijn 

vrouw bij mij zitten zij zei, of ik haar die schilderijen ook wou laten 

zien, ik zij oke, maar dat liep voor mij althans iets verkeerd af. Mijn 

vrouw kwam ter sprake, ik raakte daarvan emotioneel, ik schaamde 

mij behoorlijk daarvoor. Sorry voor diegenen die daar getuige van 

waren. Er werd daarna nog iets gedronken en  einde dag 2 was een 

feit. De nachtrust kon beginnen. 

Dag 3  

De dag zou beginnen met inpakken van de tassen of iets dergelijks , 
alles werd weer op de motor geplaatst, klaar voor vertrek, maar eerst 
nog een voortreffelijk ontbijtmenu, nog een praatje maken met de 
wielerclub Swolland, en alles moet nog even afgerekend worden. Wij 
werden nog even uitgezwaaid, de terug reis kon beginnen  Na 
ongeveer 70 a 80  km gereden te hebben werd de 1e stop een feit De 
Koffiestop waarvan de naam mij is ontschoten.  Ook hier zouden wij 
niet blijven. Het stalen ros werd weer in stelling gebracht en de 
verdere voortgang kon weer beginnen, na een kleine oponthoud van 
een loszittende nummerplaat van een van onze trouwe leden ter 
plekke gemaakt. Wij reden deels Autobahn  en slingerwegen, alles 
heeft wel wat, vind ik. Volgens mij zat er ook nog een tankstop 
tussen? Na enige tijd diende het plaatsje Emmerthal  zich aan met het 
daarbij bijhorend restaurant GROHNDER  FAHRHAUS. (foto 9 ) Het 
bestelde liet nog even op zich wachten,de kok had geloof ik te weinig  
gaspitten of zoiets. Wij hadden de tijd,voor ons geen probleem. Het 
bestelde  smaakte voortreffelijk. Maar goed na alles betaald te hebben 
gingen wij weer verder richting ,jawel Raalte. Er werd onderweg nog 
ergens even getankt. Daarna de A1 op en na enige tijd was het mooie 
Meiweekend een feit. Als laatste nog een groepsfoto ( 10) Hierbij ben 
ik aan het einde gekomen van mijn verslag het is voor mij elke keer 
weer een soort puzzel  om alles goed te schrijven. Het rest mij nog 
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te zeggen, dat ik iedereen nogmaals hartelijk wil bedanken, voor het 

geslaagd Meiweekend  Bertus bedankt voor het voortreffelijk 

voorrijden Theo bedankt voor het proefrijden en uitzetten samen met 

Bertus. Heren bedankt. Mede toerders ook bedankt voor het gezellig 

Meiweekend. Totaal aantal km 1050 geloof ik. (Mochten er nog leden 

zijn, die nog nooit mee geweest zijn, ga eens een keer mee, het zal je 

verbazen hoe leuk dat is ) Hierbij ben ik aan het einde gekomen van 

mijn verslag……….Tot de volgende keer..  

Dick Knopert 
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Zondag 26 juni 2016 

Aanwezig : 12 motoren geen duo’s lengte 134 kilometer 
 
 Om 09.30 uur waren er 12 rammers/ramsters ( wat een rot 
woord ) aanwezig die ook ’s-morgens op buienradar hadden 

gekeken om ook tot de conclusie te komen 
dat het de eerst komende 2 uur wel droog 
zou blijven. Nadat we eerst 2 nieuwe RAM 
leden, Coen Bosch en Marcel Wonink, 
welkom hadden geheten bij onze motorclub 
zijn we klokslag 09.30 uur vertrokken. Het 
eerste deel van de tocht ging via Haarle over 

de Sallandse Heuvelrug, de toeristen weg dus, naar Holten.  
Vandaar via Lochem over de mooie wegen en door de prachtige 
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bossen van het Nationaal Landschap Graafschap zijn we rond 
10.45 aangekomen bij het koffiehuis Ludgerus in Wichmond. Hier 
hebben we heerlijk in de zon op het terras gezeten en daar 
genoten van werkelijk waar heerlijke eigen gebakken appel gebak 
met slagroom en een lekkere goeie bak koffie. Na zo’n 3 kwartier 
hebben we onze reis vervolgd. Helaas niet via de IJsselkade in 
Zutphen,   omdat deze wegens het IJssel Festival aldaar was 
afgesloten, maar via de rondweg om Zutphen naar Voorst. Hier 
wilden ik direct na Bakker Bril rechtsaf de uiterwaarden van de 
IJssel in, maar ook deze weg was afgesloten maar alleen nu in 

verband met de hoge waterstand.  Blijkt maar 
weer dat voorrijden echt wel zin heeft. Via de pas weer 
opengestelde Bandijk wegens asfalteer werkzaam-heden, dit is 
de weg tussen de Steenenkamer en Terwolde, zijn we richting 
Olst gereden. Het was in eerste instantie de bedoeling om het 
pontje in Wijhe te gaan maar deze was al weer een paar dagen 
gestremd wegens eveneens de waterstand. Echter op het Olster 
pontje begon het voor het eerst heftig te regenen die dag. De rit 
dus vervolgd aan deze kant van de IJssel echter, met steeds 
heftiger regen val, via Den Nul kwamen we aan in Wijhe. Hier 
gestopt en aan gegeven dat het mij verstandiger leek om de rit af 
te breken en vandaar rechtstreeks naar Raalte te rijden, een ieder 
was hier gelukkig wijselijk mee eens. Rond 12.30 uur waren we, 
ja wel met  4 personen de rest was onderweg al afgehaakt, weer 
terug in Raalte. Waar we nog voldoende tijd hadden om een 
bakkie te doen voordat we naar huis gingen om de start te zien 
van de MotoGP in Assen welke om 14.00 zou beginnen. Ook 
deze race werd helaas een water ballet. Maar al met al weer 
lekker gereden ondanks een behoorlijk nat pak. 
 
Met vriendelijk groet de voorrijder. 
Bertus van L 
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Dobbelsteenrit  3 juli 2016 

Vandaag de Dobbelsteenrit nieuwe stijl gereden, ditmaal 

georganiseerd door MTC Dalfsen. Wij zijn gezamenlijk 

vertrokken vanaf de Domineeskamp met zes personen, na 

aankomst in Dalfsen werden we ontvangen met een kop koffie 

en daarna werden de groepen samen gesteld van de 

aanwezige deelnemers en werd uitgelegd wat de bedoeling 

was ( een fotopuzzeltocht) Je krijgt foto’s met een vraag er bij 

en een straatnaam en dan is het de bedoeling om de vraag te 

beantwoorden die op de foto staat op de betreffende weg, dus 

1 navigatie in de groep is wel een must.                            

Onze groep is vertrokken als laatste en reden hem achterste 

voren om te voorkomen dat we als groepen achter elkaar 

gaan rijden. Het is echt anders en niet te vergelijken met de 

Doppelsteen rit oude stijl en zeker voor herhaling vatbaar, het 

zoeken naar het antwoord is toch wel moeilijker dan ik had 

gedacht, onderweg werd er van voorrijder gewisseld na iedere 

vraag zodat een ieder een keer aan de beurt is geweest. 

Bij terugkomst werden wij ontvangen met drinken en waren er 

verschillende spelletjes opgezet waar ons kunnen op de proef 

werd gesteld en werden de hamburgers opgediend en dan 

kon je nog gezellig met elkaar kletsen over van alles en nog 

wat. Het is heel wat anders dan de oude Dobbelsteen rit en is 

zeker voor herhaling vatbaar, het is erg gezellig en er zit geen 

wedstrijd element in en gezelligheid is troef! MTC Dalfsen 

bedankt voor de organisatie ik vond het super en een 

aanrader voor een ieder die er niet is geweest! 

Gr.  Tonny Wolkorte  RAM Raalte 
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Donderdagavond 7 juli 2016.                                               

via Facebook zag ik een bericht voorbij komen van een avond 

rit, georganiseerd door de RAM. En ja het begon te kriebelen. 

Ten eerste was het voor mij alweer te lang geleden dat ik mee 

was geweest en een keertje zelf rijden en genieten is ook 

lekker ipv. achter je leerlingen aan te moeten rijden.  

Aangekomen in Raalte bij het plein stond er al een behoorlijke 

groep motorrijders te wachten, waaronder voor mij een paar 

nieuwe gezichten. Gezellig!  

Om klokslag 19.00 uur stond Bertus onze voorrijder al start 

klaar om weg te crossen! Heerlijk zo'n voorrijder als Bertus, 

tempo lag gelukkig niet te laag waardoor er lekker werd 

doorgereden. Vanuit Raalte werd er achterlangs gereden naar 

Wijhe, waar het pontje werd gepakt naar de overkant. 

Vervolgens ging de route door de achterliggende weilanden 

en dijkjes  richting Wapenveld. Na Wapenveld werd het een 

stukje bossen en heuveltjes rijden. Na Hattem gepasseerd te 

hebben, reden we via het buitengebied naar Zalk. Na een 

heerlijke ijsje te hebben genuttigd, vervolgde de tocht zich 

uiteindelijk via de Zalkerdijk richting Zwolle. Vervolgens via de 

IJsselallee doorgereden, achterlangs naar Laag-zuthem. 

Daarna nogmaals via Zwolle  binnendoor richting Heino en 

terug naar Raalte!   Bertus bedankt voor de mooie route en 

het goede voorrijden!   Groeten van Thomas 

  Reclame rijschool In Gosslar. 

x-apple-data-detectors://embedded-result/0
x-apple-data-detectors://embedded-result/487
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NB: de 8 vragen aan: Martin Oosterlaken houden we nog te goed! 
 

Ingezonden  vakantiefoto’s  
 

  op de nudistencamping 
 

  oh, daar is Bambi gebleven! 
 

  klumpie 
 

  De bouwvakker 
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Even nadenken: 
Jan zit voorop, Kees zit achterop. 
Hoe heet de middelste man op de motor? 
De middelste man op de motor heet Rob. 
Jan zit voorop en Kees zit achterop, dus moet de 
middelste wel Rob zijn. 
 
agenda:    
      
      23-08 Di.avond Stoppelhaenetestrit 19.00 uur 
      27-08 Stoppelhaene toertocht 
      01-09 Donderdagavond tour 19.00 uur 
      9 t/11 september weekendtour   
            18-09 Blauwe bogentocht Dalfsen 200 k. 9.30 uur 
      25-09 Lange zondagtoertocht 350 km.  8.30 uur 
      01-10 begeleiding zonneschijn tocht 30+80 km. 
             09-10 snertrit  150 km.  10.00 uur 
             05-11 afsluitingsavond 
 

                  KOPIE 
INLEVEREN  VOOR 

 

       08-10-2016   

 


